අරමුදල් ආකෘතියේ විය ේෂ ාංග (FUNDING MODEL FEATURES)
මුල්ය ආයතනයක් යල්ස යගෝලීය අරමුදයල් ල්ක්ෂණ ගැන දැනගැනීම සහ ප්රජා න් සහ අධි අනධ නම්
කණ්ඩ යම් සදහ යමය නැදගත් න්ය් යකයසේද ?
HIV,ක්ෂයරෝග යයර,හා හැලෝරියයර හැ්ධනයයරහම්බන්ධනහෝය ීයයරහරගුදල,,හකී හසම නයහිවා ග හාලපිළිවෝා,ාරහ
මඳා හලලයට ෝ,ොාහපාතියහවිශ ,තැහමූ,යහසයරතයයරි. හෝය ීයයරහරගුදලෝරහල යරත්වායරහැින්ධහ016 හරාම යහ
ායහවිට,හHIV,හක්ෂයරහෝග යයර,හා හැලෝරියයර හසම නයහිවා ග යරහා හෝග යහසම ධිතහපුද්ය,ි.්ධහාටහවිධිැ්වහෝග යහ
විිවශ්චයර්ධහා හප්රතිත ගහ,න හීමැට්ව,හකැින්ධහිලියයරයහ00තහජීවිතහෝේග හයලනීැට්වහප ලතහඇතිහතගයහහ,ලහාය පිතිහ
මතම්හ තගහ ඇත පාතහ ලලක්ෝා්ධෝ්ධහ සිවිරහ මංවින ය,හ ප්රජා ා්ධ,හ ා හ රධිහ රාල ය්බහ ත, පෝ හ පුද්ය,ි.්ධහ විසි්ධහ
ිවතගහසිෝතහිහතන හයතහයුතුහරගුදලරහසතිතිෝ හවිෝශේෂ ංයහිළිවනඳහලලක්ෝායහාලලය්වහතරුණුහකිාපයරකි

කයරහප්රතිප ලයහැතහපලය්බහෝ (It is allocation-based)
ෝය ීයයරහරගුදල,හාමගහ3තහත ,සීැ ාතටහයරට්වාහසන ගහ,න හීමැටහසුදුසුහගටාරහෝා්ධහතගහයනුහ,ලෝේහ(ෝැයරහ
ප්රතිප ලයහ ත ,සීැ ාහ ෝ,මලහ ාලින්ධෝ . හ කා්ධහ ගටක්හ තු,හ පාතියහ රල ,හ සම නයයරහ පලය්බහ තගෝයයහ ෝැැහ
ප්රතිප ලයහ මතම්හ තගහ යනුහ ,ලෝේ හ ෝැැහ ප්රතිප ලයහ ෝාතහ ිළවිසීැටහ රයරදු්බප්වහ තරුා්ධහ ාටහ කැහ රල ,හ ාමගහ 3තහ
ත ,සීැ ාහතු,හාලකිෝ හෝැැහක්රැෝ ලයරහැින්ධහඒහඒහරල ,හසම නයයරහම්බන්ධනාහෝතොපැ හුදල,ක්හෝා්ධහවියරහ
යුතුලහයර්ධයහතීග යරහායහරතගතුග,හකැහසම නයහෝනීමහයර ැහිළිවනඳහය්ධය හතීග හ(ඒහඒහගෝටහිහසුදුසුභ ායරහරනුාහ
ෝතොපැ හ රගුදල,ක්හ HIV,හ ක්ෂයරහ ෝග යයර,හ ා හ ැලෝරියයර හ සම නයහ ෝාතහ ෝා්ධහ ත,හ යුතුල,හ ෝා හ තිගම ගහ ා හ
යැයශීලීයහෝම ්යහෝමේා ා්ධහඇතිහතගීයැහාලිවහතීග .හඒහඒහගටහරනුාහෝායම්හෝ
ප්රජා මගයන්ීම
ෝැැහාමගහ3තහත ,සීැ ාක්හතු,හප්රතිප ලයහ,න ීමෝ්බහක්රියර ල ැයරහසිදුා්ධෝ්ධහගටතහෝග යහනී්ධ හක්රෝැ ප යර්ධ,හ
ක්රියර ්වැතහ කිම ැහ මඳා හ මලතසුනුහ ත ,ග ුදහ මැයහ යල,ෝේහ ලලි.හ ිළියක්සීැහ මැින්ධයර හ ෝැැින්ධහ රලාම්හ ා්ධෝ්ධහ
ජා තිතහක්රෝැ ප ලයහමල,ලම්ැහක්රියර ්වැතහකිම ැටහඋපත ගහවීැි.
 ෝැැහක්රැෝ ලයර,හෝග යහිවා ග හාලපමටා්ධහමඳා හරාශයහම්ාෝද්ශීලයරහම්බප්වහෝමොයර හයලනීැහිළිවනඳාහ
ෝද්ශීලයරහම තච්ඡ හතු,හතත හනාටහ,ක්වීැහමඳා ලහඉපතපහවිාගහතගහෝද් හෝැැහප්රතිප ලය,හගටතහස්ධිකතහ
ත්වායරහැතහපැ ක්ැහෝයොා,හෝග යහිවා ග හාලපමටා්ධහමඳා හෝැැහප්රතිප ලයහම්බප ලයයරහම්බන්ධනාහ
ල යරතහායහප ්ධශායර්ධෝේහපාතියහතලපවීැහැතලහගඳ හපාතී

එය, ෝග ය න නහාලපමටා්ධහමඳා හරගුදලරහමලපයීැහමඳා හසෝයර ජායහප්රෝ ශයරක්හහරනුයැයයරහ
තගි. (It follows an investment approach to fund disease programmes)
ෝැා්ධහසතිතියරක්හැින්ධහෝග යහිවා ග හ ක්රෝැ ප යර්ධහාප ්වහශක්තිැ්වහතගයහරතග,හෝැහිහරගුද හා්ධෝ්ධහ
ෝග යහිවා ග හාලපමටා්ධහෝාොින්ධහක්රියර ්වැතහකිම ැහමඳා හෝයරල සහම්බප්වහභ විතෝයර්ධහඋපියැහ ,හෝය, ය්වහ
නාහතාවුරුහකිම ැි. හරගුදලරහරයරදු්බහඔවු්ධෝේහුදලරහප්රතිප ලයහම්බන්ධනහත ්යක්ෂැත ාහපලාලිලියහත,හයුතුහරතග,හ
ම්බප්වහඒහඒහෝග ය,හා හඒහඒහජායයායහෝානුෝා්ධහිවාලගිලාහෝා්ධහ සහනා්වහතාවුරුහකිම ැහසිදුහත,හයුතුහෝ හරධිහ
රාල ය්බහත, පහෝාතහෝයරොුදහතගයහරාන යයර්ව,හස්ධිකතැයරහා ත ාග යර,හා හෝග යහාය ේතිෝ හඇතිහරාල යැහ
ිළිවනඳා්වහෝතොගතුරුහඇතු,්වහත්වාහා ්ධත ාකි්ධහරගුදලරහෝා්ධහකිම ෝ්බහා හ,න ීමෝ්බහප්රුද්ත ායරහෝතොපැ ලහ
යර්ධයහතීග යරහෝ
ප්රජා මගයන්ීම
ප්රතිප ලයයරහම්බන්ධනහත ්යක්ෂැත ාහෝග යහිවා ග හාලපමටා්ධහරධිහරාල ය්බහපුද්ය,යර්ධහප ලතහතගය්ධය හනාහ
තාවුරුහතගහයලනීැහාලලය්වහෝ හෝැැින්ධහකියරෝායහතා්වහෝලයරක්හය්බ,හෝග යහිවා ග හාලපමටා්ධහෝාතහරධිහ
රාල ය්බහහපුද්ය,යර්ධහඇතු,්වහතගහයලනීෝ්බීමහැ යාහහිිලත්බහා හම්ත්රී-පුරුෂහමැ ය ්වැත ාහාලිවහඉත හාලලය්වහ
ම නතහලහෝැහිහඇතු,්වහායහනාහමලතහාලගහලලයයතහයුතුයරහයර්ධයි. හ

යගෝලීය අරමුදයල් මූල්යමය ද යකත්නය ක ්ය ස ධනය මත නදනම් ය
(Global Fund financing is performance-based)
ෝය ීයයරහරගුදලෝරහමූ,යැයරහල යරත්වායරහසිදුහතග්ධෝ්ධ,හමූ,යහප්රල යයරහමඳා හසිදුහත,හරයරදු්බහරනුැතහ සහපසුාලහ
(ප්රතිප ලයහත ,සීැ ාහරතගතුගල.,හරයරදු්බතරුා්ධෝේහත ්යහම නයයරහැතහපලය්බාහපැි. හප්රතිප ලයහත ,සීැ ාහ
තු,හ රගුදලරහ ිවකු්වහ කිම ැහ ා හ රගුදලරහ ප්රැ යරහ ගඳ හ පාති්ධෝ්ධහ ප්රතිප ලයහ මතම්හ තග්ධය්ධෝේහ කැහ රගුදලරහ
ෝයරොල යලනීෝ්බ්ව,හඒහඒහරල ,හරගුදණුහතග හ,ඟ හවීෝ්බ්වහත ්යක්ෂැත ායරහා හ ,ල යීත ාහැතහෝ
ප්රජා මගයන්ීම
ත ්යහම නයයරහැතහපලය්බහ සහක්රැෝ ලයරක්හඇතිහකිම ැටහය්බහත ්යක්ෂැහා හපියූර්ධ හමල,සු්බහපද්නතියරක්හපලාතියරහ
යුතුි. හ රඩුහ වියරල්බහ ා හ ාලඩිහ වියරල්බහ යරය ීමහ ම නතහ ෝැහිීමහ ාලපමටා්ධහ ා,හ ,ල යීත ාහ ැලනීැටහ ාලලය්වහ ෝ හ
ාලපමටා්ධහා,හමංම්තග හතටයුතුහමඳා හඉපහප්රම්ා ාක්හපාතියහරතග,හකා්ධහෝායම්ත්බහසිදුහා්ධෝ්ධහය්බහඒහා හ
යල,ෝපයහා හප්රැ ා්වහතග්බහම ක්ි හඉිලියප්වහත,හයුතුි.
ාලපමටා්ධහා,හරගුදණුහා හෝප්ධායහතරුණුහිළිවනඳහඉත ැ්වහමලළකිියැ්වහවියරහයුතුහෝ ,හැ්ධලහකැහතරුණුහැින්ධහ
රල ,හ ාලපමටා්ධහ ා,හ ම ්ධාතභ ායරහ ැලෝයනුහ ,ලෝේ හ ැ යාහ හිිලත්බහ ා හ ම්ත්රී-පුරුෂහ මැ ය ්වැත ායර,හ ෝා හ
ෝාය්වහඒහා හරල ,හඕයෑැහතරු ක්හිළිවනඳහාලපමටායක්හඉිලියප්වහකිම ෝ්බීම,හඒහඒහතරුණුහෝායහෝායැහැලිවයරහ
ාලකිහල්ධශතහරිවා ්ධයරෝයර්ධැහඉිලියප්වහත,හයුතුෝ

එය අනුගමනය කර්ය් විධිමත් හ විනිවිදභ නයකි් යුත් ක්රමය දයකි
(It uses an iterative and streamlined process)
ජා තිතහ ක්රෝැ ප යර්ධහ මඳා හ ගටතහ සිදුායහ ක්රියර ාීය්ධහ ාට හ රගුදලරහ සතිතියරහ ෝයොනුවීහ ඇකිහ රතග,හ කයරහ රල ,හ
ාලපමටා්ධහ ක්රියර ාටහ යලංවීැහ ිළිවනඳාහ රාන යයරහ ෝයරොුදහ තගි. හ රගුදලරහ රයරදු්බහ කිම ෝ්බහ ක්රියර ාියයරහ මතම්හ තගහ
ඇ්වෝ්ව,හක්රියර ාටහයලංවීැහමඳා හප ්ධශාතරුා්ධහාටහාලඩිහරාන යයරක්හෝයරොුදහකිම ැටහැ මහ හසිටහ9හලක්ා හත ,යරක්හ
යතායහෝ,මටි. හරගුදලරහරයරදු්බහෝද්ශීලයරහමංා ලහතු,හඇතිහතගහය්ධය හකතඟත ායර්ධහා හමල,සු්බහරනුාහප ලතහවියරහ
යුතුෝ හ කයරහ ග ජායහ ා හ ග ජායහ ෝයොායහ ප ්ධශාතරුා්ධහ ඒතග ශීලහ තගහ යලනීැහ මඳා හ මලතසුනුහ පුුලරහ උපෝද්ශයහ
යර ්ධත්ර යරක්හවියරහයුතුෝ හකෝැ්ධැහලලයටහපාතියහාලපමටා්ධහඇයයීැහමඳා හමලතසුනුහක්රියර ල ැයරක්ලහවියරහයුතුෝ හ
,ල යීත ාහා හාලපිළිවෝා,ාරහා,හ ම්ාභ ායරහරනුාහෝද්ශීලයරහප ්ධශාතරුා්ධහාටහාලපමටා්ධහෝායම්හ කිම ැටහ
ාලකියර ාහපාතී හහ
ෝැහිහපාතියහෝැැහවිිවවිලභ ායරහිවම ,හරගුදලරහසතිතියරහම්ායරංසිද්නාැහාලපයලෝමයහා හප්රතිමංම්තග යරහායහ
රතග,හ ක්රියර ්වැතහ වීෝ්බීමහ ඇතිායහ යලටුලහ ිවග තග යරහ වීැලහ ෝැහිීමහ සිදුෝ හ උල ාග යරක්හ ාශෝයර්ධ,හ සතිතියරහ
ිව්ධැ ෝ ීමහ ඇතිහ  සහ ාලලය්වහමංම්තග යරක්හ ෝ,ම,හෝපගහ පලාතිහ සියරුලහ රගුදලරහ රයරදු්බහ මඳා හ ෝයරොල හ ය්වහතිවහ
ැ ්ධයහ ප්රෝ ශයර,හ ලල්ධහ (කය්බහ මී,ඟහ ප්රතිප ලයහ ත ,සීැ ෝ ීම.හ විවිනහ ැ ්ධයහ ඔම්ෝමේහ ප්රෝ ශහ වියරහ ාලකිහ පියිලහ
මංම්තග යරහ කිම ැහ ලලක්වියරහ ාලකිෝ හ කෝැ්ධැ,හ කහිීමහ ත ක්ෂි.තහ ාශෝයර්ධලහ මැ ෝ, චයයරක්හ සිදුායහ හ රතග,හ
කැින්ධහගෝටහිහහප්රතිප්වතිහාප හෝාොින්ධහරාෝන නහතගහයලනීැට්ව,හඒහඒහගටහා,ටහතා්වහවිධිැ්වහරයුිය්ධහක්රියර ාියයරටහ
ල යරතහවීැට්වහපාසුහෝ
ප්රජා මගයන්ීම




ාලපමටා්ධහමංවින යයරහකිම ෝ්බීමහතැ්ධෝේහභූිලත ාහිළිවනඳහවිම්තගහකිම ැට්ව,හුදරහරාධිෝ ීමැහමංවින යයරහ
කිම ැට්ව,හ තීග ්වැතහ ප්රති ,හ ා ්ධත හ කිම ැට්ව,හ ා,ංු හ ම ක්ි හ ඉිලියප්වහ කිම ැට්ව,හ ා හ රෝයකු්වහ
ප ්ධශාතරුා්ධහ ාටහ රාශයහ ැයහ ෝප්ධවීැහ ,න හ ීමැට්ව,හ හ සිවිරහ මංවින ය,හ ප්රජා ා්ධ,හ ා හ රධිහ රාල ය්බහ
ප්රජා ා්ධහහාටහල යරතහවියරහාලකියර හෝැැින්ධහරගුදලරහසතිතියරහාලඩිිලයුණුහත,හාලත
ෝැැහ ක්රියර ල ැෝ ීම,හ සිවිරහ මංවින ය,හ ප්රජා ා්ධ,හ ා හ රධිහ රාල ය්බහ ප්රජා ා්ධෝේහ ල යරත්වායරහ ,න හ යලනීැහ
මඳා හ ඉපහ ම,ම හ ීමැහ ඉත හ ාලලය්වහ ෝ හ සූක්ෂැ ස්ව,හ උප යරශීලීය ස්වහ මල,සු්බහ කිම ැහ ැින්ධ,හ ජා තිතහ ා හ
ර්ධත්ධජා තිතහැට්ටිල්ධහපා හප්රජා හමාභ ීත්වායරහඇතිහතගහයලනීැටහෝැැහයර ්ධත්ර යර්ධහෝයර යයහෝ

එය නිර්ම ණය කර ඇත්යත් විවිධ න ර් නකරුන් අතර අ්තර් සහයයෝගය ඇතිකරලීමටයි.
(It is designed for collaboration among different stakeholders)
රගුදලරහ සතිතියරහ තු,හ CCMහ යර ්ධත්ර යරහ (ෝය ීයයරහ රගුදල,හ ැින්ධහ ගටක්හ තු,හ ම්ා ිළතහ තගහ ඇතිහ නහුවිනහ
සයරතයයරකි.හ රගුදලරහ රයරදු්බහ මංා්ධනයයරහ කිම ැ,හ PRහ (principal recipient.හ මාභ ීතහ තගා හ යලනීැ,හ ා හ සන ගහ
ප්රල යයරහරීකක්ෂ යරහයරය ිලයරහිළිවනඳහමූියතහායී ැහලගි. හකනලවි්ධ,හරගුදලරහසතිතියරහCCMහයර ්ධත්ර යරහගටක්හතු,හ
ප්රන යහප ,යහායුායරහවීැහිළිවනඳහතැහවිශ්ා මයරහතන හපාතී

එය එහි නනතින තිරස ර සැල්සුම් විදහ න යි (It incorporates sustainability in its design)
ෝය ීයයරහරගුදලරහමූ,යහප්රතිප ලයහාුදෝ හතිගම ගහනාහඉත හාලලය්වහම්ා යයරක්හයනුහ,නි. හකනලවි්ධ,හස්ධිකතහැට්ටැහ
ෝා හෝග යහාය ේතහරාල යැහකුැයහැට්ටැතහපලාතියර්ව,හෝය ීයයරහරගුදල,ටහරයරදු්බහකිම ැටහසුදුසුහමෑැහගටක්ැහ
රගුදලරහරයරදු්බහකිම ෝ්බීමහතිගම ග්වායරටහප්රුද්ත ායරහිලයරහයුතුැි. හකෝැ්ධැ,හඔවු්ධෝේහෝග යහිවා ග හාලපමටා්ධහ
මඳා හරාශයහෝද්ශීලයරහරගුදලරහාලඩිහතගය්ධෝ්ධහෝතෝමේලහයර්ධයහිළිවනඳහමංා ලහඇතිහතගහයලනීැටහඋය්ධදුහවීැ්ව,හ
පියතය යහෝමොයර හයලනීැ්වහෝැහිීමහරෝේක්ෂ හෝතෝ්ධ හ
රඩුහ සල යර්බහ ා හ සම නයහ ෝතෝ්ධහ ාලඩිහ නගහ පාතියහ ගටාරහ ඔවු්ධෝේහ ෝම ්යහ පද්නතී්ධහ තිගම ගහ කිම ැහ මඳා හ
සෝයර ජායයරහකිම ැහාලලය්වහෝ හැනයැහසල යර්බහගටාර,හසම නයහෝතෝ්ධහපාතියහනගහකුැක්හවුා්ව,හාලපමටා්ධහ
ා හ ඒා හිහ ර්ධත්ධයතයරහ ම්බන්ධනාහ ප්රයතිශීලීයහ ප්රතිප්වතියරක්හ රනුයැයයරහ ත,හ යුතුි. හ ෝ්බහ රතගහ ැ යාහ ම්බප්වහ
රාශයත ,හ රතය ාශයහ ෂෂනහ ෝය්ධා හ යලනීැ,හ ා හ ැ යාහ හිිලත්බහ ා හ ම්ත්රී-පුරුෂහ මැ ය ්වැත ායරටහ න න හ
පුදණුා්ධය්ධහරාැහකිම ැහමඳා හාලලය්වහායහයාහරලාම්හා හෝයර ජාය හුදරහතලයක්හයතහයුතුහෝ
ප්රජා මගයන්ීම
 තිගම ග්වායර,හමංක්රැ යරහ,හා හමැ-මූ,යහරාශයත හෝය ීයයරහරගුදලරහෝයොායහාලපමටා්ධහමඳා හාලලය්වහා්ධෝ්ධ,හ
ඔවුයලහරධිහරාල ය්බහත, පහා හප්රජා හරාශයත ා්ධටහමංෝ ීමහනාහතාවුරුහතගහයලනීැහඋෝලම හෝ
 ලලයටහ පාතියහ ෝය ීයයරහ රගුදලරහ ක්රෝැ ප යරටහ රනුා,හ ෝය ීයයරහ රගුදලෝරහ මාෝයර යෝයර්ධහ නලාලගාහ සිදුතගයහ
ප්රතිප ලයහරසීරුහායහරතග,හැයයරහපා්ධහායහවිටහසූල ය්බාහපාති්ධෝ්ධහයලත හතිගම ග්වායරහිළිවනඳාහපලයහයිනයහ
යලටුලහ(උල ාග යරක්හාශෝයර්ධහෝය ීයයරහරගුදලෝ,්ධහපියභ හිගහායහවිටහගටාරහවිසි්ධහරධිහරාල ය්බහත, පහෝාතහ
පලාතිහරාන යයරහබිඳහෝයොාලටහපා්වා හෝයයහයර ැ.,හලලයටහපාතියහරගුදලරහරයරදු්බහක්රියර ල ැයරහතු,ීමහම තච්ඡ ාටහ
නඳු්ධහවියරහයුතුහරතග,හෝද්ශීලයරහමංා ලහතු,ටලහඇතු,්වහවියරහයුතුයර

එය එකකට එකක් යනනස් ප්රවි ් ගනු ල්යයි (It follows ‘differentiated’ approaches)
මංා්ධනයයරහඒහඒහගටා,හවිවිනහෝාේතුහැතහ“විවිනහසත ගහා හවිවිනහෝ යයර්ධ”හෝය්ධහසිදුායහනාහෝය ීයයරහරගුදල,හ
විසි්ධහ ාඳුය ෝයයහ පාතී හ ෝැැින්ධහ රලාම්හ ා්ධෝ්ධ,හ ෝය ීයයරහ රගුදලරහ ක්රෝැ ප යර්ධහ ම ්ධාතහ වීැටහ ය්බහ
සෝයර ජායයරටහ,න හිලයරහයුතුහප්රුද්ත ා්ධහා හඒහඒහගටහා,හායුායර්ධහරනුාහතැහයර ්ධත්ර හෝායම්හත,හයුතුහනාි. හ
රගුදලරහසතිතිෝ හවිවිනහපලතිතපාරහතුිය්ධහක්රැහවිවින ංීතතග යරහසිදුෝ හරගුදලරහමඳා හසුදුසුහගටාරහෝැහිීමහ
“ඉ,ක්තයත” (“Focused”),හ“ෝක්න්ද්රීයර” (“Core”),හා හ“රධිහන,පෑ්බ” (“High Impact”)හෝ,ම,හඒා හිහසෝයර ජායහ
ා හ සම නයහ රාල ය්බහ ැට්ට්බහ රනුා*,හ ා්ධීතතග යරහ තගහ ඇත හ ෝැයරහ ගටතහ රගුදලරහ රයරදු්බහ කිම ැහ ම්බන්ධනහ
ක්රියර ල ැයර්ධහා හඒහා හම්බන්ධනහමැ ෝ, චයහකිම ්බහතීග යරහකිම ැහමඳා හඋපත ම හානුහඇත ලල්ධහායහවිට,හරගුදලරහ
සතිතිෝ හ රගුදලරහ රයරදු්බහ ා හ මැ ෝ, චයයර්ධහ මඳා හ විවින ංීතතග යරහ  සහ ප්රවිශ් හ මලතසීහ පාතී හ “ර්ණ්පාහ
ාලපමටා්ධහපලාල්වවීැ ” (“Programme Continuation”),හකහිීමහාලපමටා්ධහායුායරටහකිසිදුහෝායමක්හසිදුහෝයොවී,හ
රගුදලරහරයරදු්බහක්රියර ාියෝ හපැ ක්හයර්බහෝායම්ත්බහඇතිහතගිල්ධහිලයටැහගටහතු,හසාග යරහතගි. හ“උචිතහරයරදු්බහ
ා හ මැ ෝ, චයයර” (“Tailored Application and Review”),හ කහිීමහ විෝශේි තහ ෝද්ශීලයරහ මංතරපහ (රභිෝයර ය ්වැතහ
ෝැෝායු්බහාටිළට ා්ධ,හයායතග යරහ සහමූ,යහප්රතිප ලයහක්රැෝ ල,හෝා හෝය ීයයරහරගුදලිය්ධහනලාලගාහමායරහපලතීැහ
ාලිවහෝලයර.හසාග යරහතගි. හරාම යහාශෝයර්ධහ “පියූර්ධ හෝයර ජාය ාියයරහා හමැ ෝ, චයයර” (“Full Proposal
and Review”),හකහිීමහරගුදලරහරයරදු්බහා හනලිනහාලපමටා්ධහා හඋප යරහැ ්ධයහිළිවනඳහපුුලරහවිැ්ධශ යරක්හරාශයහෝ හ
ප්රවිශ් යරහරනුාහරයරදු්බප්වහා,හම්ාභ ායරහතීග යරහානුහඇත
විවින ංීතතග ෝ ීමහ CCMහිහ රගුදලරහ රයරදු්බහ කිම ැහ මඳා හ ඇතිහ ෝයර යයත ාහ ලහ ඇයයීැතටහ ,ක්හ තගනුහ ,ලෝේහ
(රාශයත හ0ක්හමඳා හෝැැහඇයයීැහසිදුහතගි.. හPRහහඋෝලම හවිිවවිලභ ායරකි්ධහයුතුාහෝත ග හයලනීැ්ව,හරගුදලරහ

රයරදු්බහ මංා්ධනයයරහ කිම ැ්වහ මඳා හ මාභ ීත්වාහ ක්රියර ාියයරක්හ ඇතිහ ත,හ යුතුි. හ “ම්බැතහ මැ ෝ, චයයරක්”
(“Standard Review”),හා හ“මලාලරලුහ(ෝා හඉත හමලාලරලු.හමැ ෝ, චයයරක්” (“Light/ or Super Light Review”)හ
රෝේක්ෂ හෝතෝ්ධ හරාශයත හා,ටහතැහයල,ීමැහම්බන්ධනහියිතත,හප්රත ිතතහා හවිධිැ්වහා ්ධත ාක්හඉිලියප්වහකිම ැහ
ම්බැතහ මැ ෝ, චයයරක්හ ෝ,මහ ාලින්ධෝායහ රතග,හ රාශයත හ ා,ටහ තැහ යල,ීමැහ ම්බන්ධනහ ප්රත ශයරක්හ පැ ක්හ
ඉිලියප්වහකිම ැහමලාලරලුහ(ෝා හඉත හමලාලරලු.හමැ ෝ, චයයරක්හෝ,මහාලින්ධෝ හෝැැහප්රෝ ශයර්ධහ0හිහරාශයත ාහ
රාම්ා ාහරනුාහෝායම්හෝ හඒ,හCCMහිහා ්ධිතතහසුදුසුත්බහා හත ්යම නයහඇයයීෝ්බහප්රති ,,හPRහහහිහත ්යහම නයයර,හ
ෝා හඒහරල ,හගටහකුැයහප්රවිශ් යරහ,න හය්ධෝ්ධලහයරයහත ග හා,ටහරනුාි.
ප්රජා මගයන්ීම
විවින ංීතතග යරහමූියතහාශෝයර්ධැහප්රජා -මූියතහමංවින යහමාහරධිහරාල ය්බහත, පහපුද්ය,ි.්ධහාටහම්බන්ධනහවීැටහ
ෝලොගටුහවිාගහෝයොතගයහුද්ව,හෝද්ශීලයරහායුායර්ධහතු,හඔනෝේහCCMහමඳා හකුැයහප්රවිශ් යරහ,න හය්වෝ්වලහයර්ධයහැතහ
(ම්බැතහෝා හමලාලරලු/ඉත හමලාලරලු.හෝැයරහගඳ හපාතී
ඒහඒහ ගටහා,ටහවිවිනහ ායුායර්ධහපාතියහ නාහ විවින ංීතතග හක්රියර ාියෝයර්ධහපලාලිලියහෝ හෝතෝමේහ ෝාත්ව,හෝැැහ
ප්රවිශ් හාිය්ධහරලාම්හා්ධෝ්ධහමාභ ීත්වායරහමඳා හවිවිනහප ්ධශාතරුා්ධහඋාැය හනාි. හඋල ාග යරක්හාශෝයර්ධහ
මංක්රිලතහගටාරහමඳා හවිවිනහමංක්රිලතහමල,සු්බහඋ්වප ලයයරහවියරහයුතුහරතගහෝ්බහමඳා හප ්ධශාතරුා්ධටහක්රියර හත,හ
ාලත හ
ප්රෝ ශයර්ධහිළිවනඳා මා යර මා පලාලිලිය කිම ැ ගටාර තණ්ප යර්බ ෝා ප්ර ෝද්ශීලයර CRG ක්රැයර්ධ ෝාති්ධ ,න යත
ාලකියර.
*“ඉ,ක්තයතහගටාර” (Focused Countries)හයරනුෝා්ධහාඳු්ධා්ධෝ්ධහඇැියත්ධහෝපො,්ධහිලියයරයහ75ටහාප හරඩුහප්රතිප ලයහා හසම නයහ
ෝතෝ්ධහරඩුහනගක්හපාතියහගටාරල,හ“ෝක්න්ද්රීයරහගටාර” (Core Countries)හයරනුහඇැියත්ධහෝපො,්ධහිලියයරයහ75ටහාප හාලඩිහුද්වහ400ටහාප හ
රඩුහප්රතිප ලයහා හසම නයහෝතෝ්ධහාලඩිහනගක්හපාතියහගටාරල,හ“රධිහන,පෑ්බහගටාර” (High Impact)හයරනුහඇැියත්ධහෝපො,්ධහිලියයරයහ
400ටහාප හාලඩිහප්රතිප ලයහා හසම නයහෝතෝ්ධහතීග ්වැතහතපඉැතහපසුායහගටාරලහෝ හ

