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ශ්රී ලංකාව තුල ග ෝලීය ප්රජා සම්බන්ධතා සහ ප්රතිග ෝධී අ මුදගලහි 

(GCERF) අ මුදල් සැඳයීමට විභව ප්රදානලාීන් ගවතින් අභිලාෂය ඳළ 

කිරීම සහා කැවීම 

අයදුම්පත් යයොමුක ශැකි අලවාන දිනය : 2020 ජුලි 24 - ප.ල. 11.59 (CET) 

1. ඳසුබිම 

යගෝලීය ප්රජා වම්න්ධතාා වශ ප්රතිරයරෝී  අරමුල (GCERF) යනු ප්රචණ්ඩකකාී  අ්ධාලාී 

නයාය පරය්ධ  රයරිවල ප්රායවථිතතිරය ්තිරමත් කිී යම් අරමුණි්ධ යුතුල යේශීය, ප්රජා 

මට් යම් මුල් පියලරය්ධ  වශය වීම වඳශා පෂමු යගෝලීය ප්රයත්නය ලයය්ධ පිිවුවලනු ැු 

වථලාී න වථවිවථ පලනමකි. ආර්ාල වශ වංලර්තනය වම්න්ධතයය්ධ ක්රියාකාී  ලන රම 

අරමුල ප්රචණ්ඩකකාී  අ්ධාලාලය පතුරලන යේශීය ක්රියාකවනල්ධ  මුණදීීම වඳශා ලන ජාතිරක 

ක්රයමෝපාය්ධ  වශය වීම වඳශා වාමාජික ර ල රජය්ධ, සිවිල් වමාජ වශ පුේගලික අං 

වමඟ ශවුල්කාරිත්ලයය්ධ යම්ධම උපයේන මට් මි්ධ ක්රියාකිී ම  කැපවී සිටින අාර වමාජ 

ඒකානේතාාලය, ප්රජා ක්රියාකාරිත්ලය, අලවථවාල්ධ  වමාන ප්රයශය වශ පුේග අරමුී 

පිළිනඳ ශැඟීම් ප්රලර්තනය යකයරන ආකාරයය්ධ යේශීය  ප්රජා මට් මි්ධ ප්රචණ්ඩකකාී  

අ්ධාලාී ක්රියාකාී ්ධ  රයරිවල ගනු නන මුලික පියලරය්ධ ශ  වශාය වීයම්ධ ප්රජා 

ප්රායවථිතතිරය ්තිරමත් කිී ම  ලායක යශ. 

2019 ලවයර්ී ශ්රී ංකාල යගෝලීය ප්රජා වම්න්ධතාා වශ ප්රතිරයරෝී  අරමුලයල් වාමාජික ර ් 

නල  පත්වු අාර රම අරමුලයල් ලැකව ශන ශ්රී ංකායශ ක්රියාත්මක කිී ම වඳශා ශ්රී ංකා 

රජයේ නියයෝජිාය්ධ, ලැකව ශන  ලායකත්ලය වපයන පරිායාගලිලියායන නියයෝජිායයකු 

වශ යගෝලීය ප්රජා වම්න්ධතාා වශ ප්රතිරයරෝී  අරමුලයල් ජාාය්ධාර වමායෝචණන 

ම්ඩකයය්ධ (IRP) වම්ධවිා කඩිනම් අරමුලල් ම්ඩකය් (AFP) පිිවුවලා ඇා. යමම 

කඩිනම් අරමුලල් ම්ඩකය විසි්ධ බිම් මට් යම් වංවිතානය්ධ  සුළු  ීමනා නාීම වශ 

ලයාපිතිරයය්ධ ආරම්ක යකයරන ලැනුම වමායයෝජනය ශා ලයාප්ත ා කිී ම තුලි්ධ ප්රචණ්ඩකකාී  

අ්ධාලාලයේ වියේ ක්රියාකාී ්ධ වම්න්ධතයය්ධ යකටි විවදුම් නා යලන යගෝලීය ප්රජා 

වම්න්ධතාා වශ ප්රතිරයරෝී  අරමුලයල් කඩිනම් අරමුලල් ලැකව ශන ය යත් අරමුලල් වැපීමම 

පිළිනඳ තීරී ගැනීම ශරශා ශ්රී ංකායශ ක්රියාත්මක ලන යගෝලීය ප්රජා වම්න්ධතාා වශ 

ප්රතිරයරෝී  අරමුලයල් ලැකව ශන යලා වශය නාීම සිදු යකයර්.   

2. අභිලාෂය ඳළ කිරීම සහා කැවීම 

යගෝලීය ප්රජා වම්න්ධතාා වශ ප්රතිරයරෝී  අරමුල විසි්ධ ශ්රී ංකායශ කඩිනම් අරමුලල් 

ම්ඩකය ශා ර්ල රම අරමුලයල් කඩිනම් අරමුලල් ලැකව ශන කෂමනාකරීය වඳශා 

වංවිතාන යලා  අභිාය පෂකිී ම වඳශා කැඳවීම වතුටි්ධ යුතුල නියශලනය කරනු ැයේ. 

2.1 වැඩසටහගන් විෂය ්යේරය: යාෝරාග්ධනා ල වංවිතානය (ප්රලානාභියා  ශ්රී 

ංකායශ බිම් මට් යම් වංවිතාන විසි්ධ ක්රියාත්මක යකයරන සුළු ීමනා ලැකව ශන් 

දියත් කිී ම ශා පානය කිී ම පිළිනඳ ලගකීම ලැරිය යුතුය. ලැකව ශය්ධ වමවථා 

ලටිනාකම යගෝලීය ප්රජා වම්න්ධතාා වශ ප්රතිරයරෝී  අරමුල ශා ප්රලානාභියා අාර  

ප්රලාන ගිවිසුම අත්ව්ධ ක දිනයේ සි  මාව 24 ක උපරිම කාසීමාල් ල්ලා ලන 

අාර  ඇයමරිකානු යකොර් 950,000 යනොඉ්මලනු ැයේ. 
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2.2 සුළු දීමනා : සුළු ීමනාල්ධයන (යශෝ උප ප්රලාන  ලටිනාකම ඇයමරිකානු 

යකොර් 5000 ත් ඇයමරිකානු යකොර් 100,000 ත් අාර විය ශැක. යකටි ැයිවථතුගා 

අයදුම්කවනල්ධ විසි්ධ යගෝලීය ප්රජා වම්න්ධතාා වශ ප්රතිරයරෝී  අරමුලයල් මුලලි්ධ 

ක්රියාත්මක යකයරන ලැකව ශන් ශා අරමුලල් කෂමීාකරනය පිළිනඳ ඔවු්ධයන 

වංවිතානමය ශැකියාල පිළිනඳ ා්යවේවන කිී යම්ධ අනතුවනල සුළු ීමනා වඳශා වියේ 

අරමුලල් යල්ධකිී ම යම්ධම ප්රලානාභියායන පරිපාන වශ කෂමනාකරී පිරිලැය 

පිළිනඳ විකල ප්රලානාභියා වමඟ වාකච්ඡා කරනු ැයේ. විකල ප්රලානාභියා යත්ී ම 

යගෝලීය ප්රජා වම්න්ධතාා වශ ප්රතිරයරෝී  අරමුල ශා කඩිනම් අරමුලල් ම්ඩකය 

මගි්ධ සිදුකරනු ැයේ. 

ශ්රී ංකායශ කඩිනම් අරමුලල් ලැකව ශන ය යත් නායලන වශ කෂමනාකරීය කරනු 

නන සුළු ීමනාල්ධ මගි්ධ පශා ලැ්යලන මුල් පියලරය්ධ යලා ආතාර වැපීමම  ලායක ලන 

අාරම රය රපමීක  සීමා යනොයශ. 

 මාර්ගගාල වශ ඉ්ධ නැශැරල ාවනී ප්රජාල වමඟ වම්න්ධත වීම තුලි්ධ 

වියශචණනාත්මක චි්ධාන කුවාා ්තිරමත් කිී ම වශ  වලී  කාීය  

රයරිවල ක යුතු කිී ම. 

 

 යනෞේත, ිව්ධදු, මුවථලිම් වශ ක්රිවථතිරයානි ආගමික ආයාන වමඟ වම්න්ධත වීම 

තුළි්ධ ප්රජා වමගිය වශ ප්රචණ්ඩකකාී  රවථාලාලය ලැෂැ්වීම ප්රලර්තනය කිී ම 

ශරශා වමාජ ඒකානේතාාලය ්තිරමත් කීී ම. 

 

 ඉලසීම, වාමකාමි වශජිලනය වශ ප්රචණ්ඩකකාී  අ්ධාලාලය ලැෂැ්වීම 

ප්රලර්තනය කිී ම වඳශා ආරක්ෂක නියයෝජිාායාන වශ ප්රජාල්ධ අාර 

වංලාලය්ධ ලර්තනය කිී ම තුළි්ධ ප්රජා ක්රියාකාරිත්ලය ්තිරමත් කිී ම. 

 

 විවිත ආගමික ප්රජාල්ධ  අයත් අලලානම් ාත්ලය්ධිව පසුලන ාවනී ප්රජාල 

වඳශා ආර්ිතක අලවථවාල්ධ  ඇතිර ප්රයශය ලැඩි කිී ම. 

 

 අ්ධාර් ආයානික ක්රියාකාරකම් මගි්ධ ප්රතාන වශ ආගමික අතයාපන ආයාන 

අාර වනඳාා ්තිරමත් කිී ම තුළි්ධ අතයාපන ආයානය්ධිව (උවවථ පාව 

වශ විථල විලයා මට් ම  ාවනී ප්රජාලයන  අරමුී පිළිනඳ පුේග ශැගීම් වශ 

වියශචණනාත්මක චි්ධානය ප්රලර්තනය කිරිම. 

 

 ාවනී ප්රජාල  ඩිජි ල් වාක්ෂරාාලය නාීම තුලි්ධ අරමුී පිළිනඳ පුේග 

ශැඟීම වශ  වියශචණනාත්මක චි්ධාන කුවාා ප්රලර්තනය කිී ම. 

 2.2 විවිත ජනලාර්ගික වශ ආගමික වම්මිශ්රීය්ධයග්ධ යුත් ප්රජාල්ධ තු මුල් 

 පියලරය්ධ ක්රියාත්මක කිී ම වඳශා ප්රලානාභියා විසි්ධ ප්රජාල්ධ මා පලනම් වු 

 වංවිතාන යලා සුළු  ීමනාල් පිරිනැමීම සිදු කිී ම   නියමිා අාර යකොෂඹ, 

 කලුාර වශ කුවනීෑග යන  දිවථත්රි්ක පිළිනඳ වියේ අලතානය් යයොමු යකයර්. 

 අයනකුත් භූයගෝලීය වථවාන ඇතුත් කිී ම තුළි්ධ ප්රචණ්ඩකකාී  අ්ධාලාලය 

 ලැෂැ්වීයම් ලැකව ශන් මගි්ධ ඇතිර කරනු නන නපෑම වැකිය යුතු යව 

 ලර්තනය කරයි නම් ශා අයදුම්කවන විසි්ධ රය අලතාරීයය්ධ යුතුල 

 වාතාරණිකරීය කරයි නම් රම වථවාන පිළිනඳ වකා නනු ැයේ. 
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3. ප්රදානලාීයාග  ූමිකකාව සහ ව කීම් 

ලැකව ශය්ධ වනතිරක වශ කාරකාර ලගකීම් ප්රලානාභියා වතු ලන අාර යගෝලීය ප්රජා 

වම්න්ධතාා වශ ප්රතිරයරෝී  අරමුලයිව ප්රතිරපත්තිර, පරිායාගශීලී්ධයන අලයාා වශ යේලිය 

නීතිර්ධ  අනුකල ලැකව ශන ක්රියාත්මක ලන අාරතුර සුළු ීමනා වංලර්තනය ශා 

කෂමනාකරීය ශැසිරවිය යුතු අාර ක්රමලත්ල ආතාර නාීම වශ පුණදණුල තුලි්ධ බිම් 

මට් යම් වංවිතානල තාරිාාල ්තිරමත් කිී ම සිදු ක යුතු යශ. ප්රලානාභියා විසි්ධ යගෝලීය 

ප්රජා වම්න්ධතාා වශ ප්රතිරයරෝී  අරමුල යලා වියේ ලාර්ාාකරී අලයාා ල  අනුකල 

ක යුතු කිී ම අයප්ත ක්ෂිා අාර ප්රලානාභියා ලියාපදිංචි වී ඇතිර වනතිරක ආයානය යලා 

ලාර්ාා කිී යම් ලගකීම් අඛ්ඩකල ඉුව ක යුතුය. 

4. ගතෝ ා ැනීගම් නිර්ණායක  

අභිාය පෂ කිී යම් අරමුී ල්ධය්ධ අයදුම්කවන  යගෝලීය ප්රජා වම්න්ධතාා වශ ප්රතිරයරෝී  

අරමුලයල් වථවාපිා පුර්ල අලයාා වපුරාලිය ශැකි නල වශ සුළු ීමනා කෂමනාකරීය වඳශා 

අලය ශැකියාල්ධ ලලි්ධ වම්ධවිා නල ප්රලර්නය කිී ම වඳශා යගෝලීය ප්රජා වම්න්ධතාා වශ 

ප්රතිරයරෝී  අරමුලය්ධ අරමුලල් නා ීම  ආරාතනා කිී මයි.  

 පුර්ව අවශ්යතා 

  අ. ශ්රී ංකායශ නියමිා වනතිරක ලියාපදිංචිය. 

ආ. ප්රලානාභියායන භූමිකාල පිළියගන රය ඉුව කිී ම වඳශා ඇතිර කැමැත්ා     

වශ ශැකියාල(ඉශා විවථාර කර ඇතිර පරිදි . 

   

 හැකියාවන් 

 අ. ශ්රී ංකායශ යලනත් වංවිතාන යලා ීමනා යශෝ උප ප්රලාන නා ීම 

 පිළිනඳ ප්රමාීලත් වශ මෑාකාලීන අත්ලැකීම් වශ අලා කාර්යම්ඩක 

 වියේඥාාල්ධ  ශා පේතතිර (ප්රතිරපත්තිර, ක්රියාලලී්ධ වශ යාොරතුවන පේතතිර . 

 

 ආ. ප්රචණ්ඩකකාරි අ්ධාලාලය ලැෂැ්වීම, වාමය යගොකනැංවීම, වංිවඳියාල 

 වශ වමාජ ඒකානේතාාලය මා ය්්ධද්ර වු ලැකව ශ්ධ පිළිනඳ අත්ලැකීම්. 

 

 ඇ. ප්රජා මට් යම් උප ප්රලානාීන්ධයන ශැකියාල්ධ ා්යවේවන කිී ම වශ 

 ලැඩි දියුණු කිී ම වම්න්ධතල ඇතිර අත්ලැකිම් වශ ශැකියාල්ධ. 

 

 ඈ. යයෝගය ලැකව ශ්ධ, මුය වශ පරිපාන කාවිාාල්ධ ( ලයලවථවාපිා 

 විගීන වශ පරිායාගලිලී්ධ විගීනය, කීර්තිරනාමය  වමඟ අනුක 

 වීම  ඇතිර පිළිගත් ශැකියාල. 

 

 ඉ. මුය කෂමනාකරීය ශා ජාාය්ධාර පරිායාගලිලී්ධ අරමුලල් 

 නාීම කෂමනාකරීය වශ ලගකීම වම්න්ධත අත්ලැකීම් වශ ශැකියාල. 
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අභිලාෂය ඳළකිරීම ඉදිරිඳත් ක න ආකා ය 

 

ඳහත ඇමුණුම 1 බලන්න. 

 

සියළු අභිාය පෂ කීී ම් නිලැරදිල වම්පුර්ී කර විලුත් මාර්ගයය්ධ 

call.srilanka@gcerf.org යලා 2020 ජුලි 24 දින  ලන වි  ඉදිරිපත් කෂ යුතුය. අලා 

ඊයම්ල් පණිවුකයේ මාාිකාල ය යත් EOI- SRILANKA ය්ධන වඳශ්ධ විය යුතුය. රයවේ 

කිී ම  අයපොයශොවත් වීම ඔනයන ඉදිරිපත් කිී ම  ශානිලායක විය ශැක. 

නිසි පී ක්ෂීය් සිදු කිී ම වඳශා යකටි ැයිවථතුගා අයදුම්කවනල්ධ යලා ලැනුම් යලනු ැයේ. 

ඇමුණුම 1 : අයදුම්ඳත්රය 

1. වංවිතානය පිළිනඳ යාොරතුවන 

වංවිතානයේ වම්පුර්ී නම  

වංවිතානයේ ලර්ගය (ජාතිරක, ජාාය්ධාර   

පිිවුවලනු ැු දිනය  

පසුගිය යලලවර තු ලාර්ෂික අයලැය 2018 2019 

 

පුර්ී කාලීන යවේලකය්ධ වංඛයාල 
 වංවිතාන ලුශයේ ව ශන් ල්ල්ධන 

 

වංවිතාන මුවථවානයේ ලිපිනය  

්යේර කාර්යා වංඛයාල  

යලේ අකවිය  

වමාජ මාතය ගිණුම්  

 

වම්න්ධත කරගා 
ශැකි පුේගයා 

නම  

ානතුර  

ඊයම්ල් ලිපිනය  

දුරකවන අංකය  

 

වංවිතානයේ උපායමාර්ගික ප්රමුඛාා  

ඔනයන වංවිතානයේ නි යමයශලර වඳශ්ධ කර්ධන 
(උපරිම ලචණන 100  

 

ඔනයන වංවිතානය   උපායමාර්ගික වැසුම් තිරයේල ? 
(ඔශ/ නැා  

 

උපායමාර්ගික වැසුයම්ධ කුමන කාසීමාල් 
ආලරීය යකයර්ල ? 

 

ඔන වංවිතානයේ ලැලගත් උපායමාර්ගික ප්රමුඛාාල්ධ 
යමොනලාල ? 
(උපරිම ලචණන 100  

 

ඔනයන වංවිතානය ලකාත් පිලිගැනීම  ්ල ඇතිර 
සුවියේ වියේඥාාල්ධයන ප්රතාන ්යේර යමොනලාල ? 
(උපරිම ලචණන 200  
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2. සංවිධාන හැකියාව 

පසුගිය ලවර තුන තුෂ නාිවර නියයෝජිාායානය් 
මගි්ධ ඔනයන ලැකව ශ්ධ කිසිල් ඇඟීමම  ් වී 
තිරයේල ? (දිනය, වංවිතානය  

 

 

සුළු ීමනා / උප ප්රලාන කෂමනාකරීය කිී යම් ඔයේ 
අත්ලැකීම් විවථාර කර්ධන  
(උපරිම ලචණන 200  

 

උප ප්රලානාීන්ධ ශඳුනාගැනීම වශ යාෝරාගැනීම  
ඔන විසි්ධ කාවිාා කරනු නන ක්රියාලලිය වශ 
නිර්ීායක විවථාර කර්ධන   
(උපරිම ලචණන 200    

 

උප ප්රලානාීන්ධයන ශැකියාල්ධ ්තිරමත් කිී ම 
වඳශා ඔන වැසුම් කර්ධය්ධ යකයවේල ? 

(උපරිම ලචණන 100  

 

උප ප්රලානාීන්ධ ශඳුනාගැනීම වශ යාෝරාගැනීයම්ී 
පලතිරන අභිාය්ධයන විවනේතාා (Conflict of 

interest) අලලානම අඩු කරගැනීම  ඔනයන 
වංවිතානය ක යුතු කරන ආකාරය විවථාර කර්ධන 

 

උප ප්රලානාීන්ධ ශඳුනාගැනීම වශ යාෝරාගැනීයම්ී 
යම්ධම සුළු ීමනා කෂමනාකරීයේී ශානි 
යනොකිී යම් මතර්මය යයොලා ගැයනන ආකාරය 
විවථාර කර්ධන 

 

උප ප්රලානාීන්ධ යලා නායලන අරමුලල් ල 
ලැකව ශ්ධ වශ මය කෂමනාකරීය ප්රලානයේ 
අලයාාල්ධ  අනුක වීම ාශවුවන කිී ම වඳශා ඔන 
විසි්ධ ගනු නන ක්රියාමාර්ග විවථාර කර්ධන 
 
ප්රලාන කෂමනාකරී  ක්රියාලලිය  වම්න්ධත ප්රතාන 
අලයාාල්ධ ශා ක්රියාලලී්ධ විවථාර කර්ධන (උප 
ප්රලානාීන්ධයන කයාා ා්යවේවනල, අයලැය 
කෂමනාකරීය, මුලල් යගවීම්, ලැකව ශ්ධ ශා මය 
ලාර්ාාකරීය, අී ක්ෂීය වශ ඇඟීමම, උප 
ප්රලානාීන්ධයන චණාරිකා, අකය්ධාර පාන වශ උප 
ප්රලානාීනයා විසි්ධ  ලංචණා/ අාක / අනිසි කාවිාය 
ලැෂැ්වීම වම්න්ධතයය්ධ   (උපරිම ලචණන 400  
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ඔන වතුල ලිඛිා ප්රතිරපත්තිර යශෝ මාර්යගෝපයේ තිරයේල ? (අදියරක  උපරිම ලචණන 100  

 ඔශ/ නැා අලශවථ (ආලරීය ලන 
ප්රතාන කවනණු පිළිනඳ 
යකටි විවථාරය්  

අලයාා ශදුනාගැනීම ශා විථයල්ීය   

මුලික ා්යවේවනල   

ආරක්ෂාල   

ලයාපිතිර අී ක්ෂීය ශා ඇඟීමම   

වථත්රී පුවනකාලය ශා විවිතත්ලය   

ෂමා ආරක්ෂාල   

ාවනී ප්රජාල   

උප ප්රලානාීන්ධ ශඳුනාගැනීම වශ  
යාෝරා ගැනීම 

  

උප ප්රලානාීන්ධයන තාරිාා වංලර්තනය   

උප ප්රලානාීන්ධයන යමයශයුම් 
කෂමනාකරීය 

  

උප ප්රලානාීන්ධයන මය 
කෂමනාකරීය 

  

 

වංවිතානය  අයත් ්යේර කාර්යා යකොපමී 
වංඛයාල් රයට් පලතීල ? කුමන වථවාන ලල ? 

 

මවථවානයේ මය කාර්යම්ඩක වංඛයාල  

මවථවානයේ යමයශයුම් කෂමනාකරී කාර්ය 
ම්ඩක වංඛයාල 

 

වංවිතානය තු අකය්ධාර විගීන ක්රියාකාරිත්ලය් 
තිරයේල ? රයවේ නම්, අක්ධාර විගීන ප්රතානි ලාර්ාා 

කර්ධය්ධ කාශ ල? 

 

වංවිතානය තු ප්රලාන කෂමනාකරී 
ක්රියාකාරිත්ලය් තිරයේල ? රයවේ නම්, කාර්ය ම්ඩක 

වංඛයාල යකොපමී  ල ?  ඔවු්ධයන භූමිකාල කුම් ල ? 

 

පශා ්යේර ආලරීය ලන පරිදි ඔන වතුල ලිඛිා ප්රතිරපත්තිර යශෝ මාර්යගෝපයේ තිරයේල ? 

ගිණුම්කරීය 
ශා මය 
ලාර්ාාකරීය 

අයලැය ශා මුලල් 
කෂමනාකරීය 

මානල වම්පත් 
කෂමනාකරීය 

කා්ඩක ශා 
යවේලා 
ප්රවම්පාලනය 

ලංචණා, 
අල්වථ, 
දුී 

අභිාය්ධයන  
විවනේතාා 

 

 

 

     

ඔයේ වංවිතානයේ විාම පරිායාගශීලි්ධ තිරයලනා කවුවන්ධල ? (අත්ව්ධ ක ලායකත්ලයේ වමවථා 
ලටිනාකම  

2018 (නම  (ඇ.යකො  2019 (නම  (ඇ.යකො  2020 
(නම   

(ඇ.යකො  

      

      

      

 

 

      



7 
 

වයවසථාාිතත වි ණන ඔබබග  ඳසුියය වි ණන වාර්තා ගදග  ිතටඳත් ගමම ගඳෝ මය සමඟ 

ඉදිරිඳත් ක න්න ) 

ආලරීය ලන 
කාසීමාල 

විගීන  
ආයානයේ නම 

විගීන 
ආයානය  ඇතිර 
ජාාය්ධාර 
වනඳාාල්ධ 
වඳශ්ධ කර්ධන 

විගීන 
මාය 

විගීන නිර්යේ 
කිසිල් ාලදුර ත් 
විලිා ල ? රයවේ 

නම්, ඔන විසි්ධ ඒලා 
පුර්ීල ක්රියාත්මක 
කරනුයේ කලලා ල ? 

පසුගිය ෆිවථකල් 
ලර්ය 

    

පසුගිය ලර්ය  
යපර ෆිවථකල් 
ලර්ය 

    

 

උප ප්රලානාභියයකු ශඳුනා ගැනීයම් ක්රියාලලිය ඔනයන වංවිතානයේ ාරඟකාරි ය ්ධකර් 

වඳශා ලන ප්රතිරපත්තිරය පිළිබිු  ක යුතුය.  

3. ප්රචණ්ඩකකාී  අ්ධාලාලය ලැෂැ්වීම ශා ඊ  රයරිවල ක යුතු කිී යම් (P/CVE) 

ලැකව ශ්ධ පිළිනඳ අත්ලැකීම්  

ප්රචණ්ඩකකාී  අ්ධාලාලය ලැෂැ්වීයම් ලැකව ශ්ධ (යශෝ 
වාමය යගොකනැංවීම, ගැුවම් නිරාකරීය ශා වමාජ 
ඒකානේතාාලය  පිළිනඳ ඔන වංවිතානයේ අත්ලැකීම් 
යමොනලාල ? 

 

ප්රචණ්ඩකකාී  අ්ධාලාලය ලැෂැ්වීයම් ලැකව ශ්ධ වඳශා 
ප්රලානාභියයකු වීම වශ උප ප්රලානාීන්ධ යලා සුළු ීමනා 
නාීම වලශා ඔනයන වංවිතානය සුදුසු ල්ධය්ධ යකයවේල ? 

 

ප්රචණ්ඩකකාී  අ්ධාලාලය ලැෂැ්වීම වම්න්ධතයය්ධ අභිාය 
පෂ කිී ම වලශා ලන කැඳවීම් යකුවම්පත් කිී ම වශ ා්යවේවන 
කිී ම පිළිනඳ ඔයේ අත්ලැකීම් යමොනලාල ? 

 

අයනකුත් ක්රියාකාරිකය්ධ (උලා. රජය, ආගමික නතාී ්ධ, 
සිවිල් වමාජ වංවිතාන ලැනි  වමඟ වශයයෝගයය්ධ ක යුතු 
කිී ම  ඔන වැසුම් කර්ධය්ධ යකයවේ ල ? 

 

වථත්රී පුවනකාලයේ භූමිකාල පිළිනඳ ඇමතීම  ඔන වැසුම් 
කර්ධය්ධ යකයවේල  ? 

 

මානල ිවමිකම් වම්න්ධත ගැ ළු පිළිනඳ ඇමතීම  ඔන 
වැසුම් කර්ධය්ධ යකයවේල  ? 

 

ඔන  පුයරෝකවනය ක ශැකි ඉශම අලලානම් තුන 
යමොනලාල වශ ඒලා අලම කිී ම  ඔන වැසුම් කර්ධය්ධ 
යකයවේල  ? 

 

යමම කැඳවුයම්ධ වකා නැයන භුයගෝලීය වථවාන පිළිනඳ 
ඔනයන අත්ලැකීම් යමොනලාල ? 

 

සුළු ීමනා ලැකව ශන වඳශා ඔනයන වංවිතානය විසි්ධ යමම 
කැඳවුයම්ධ වකා නැයන කුමන භුයගෝලීය වථවානය්  
යයෝජනා කරයිල ? ඔන විසි්ධ යයෝජනා කරනු නන යලනත් 

ඕනෑම වථවානය් වඳශා වාතාරණීකරනය වපය්ධන 
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ඔනයන වංවිතානය යගෝලීය ප්රජා වම්න්ධතාා වශ ප්රතිරයරෝී  අරමුලයිව ප්රලානාභියා යව 

යාෝරාගනු ැුලයශොත් ඔන විසි්ධ අභිාය පෂ කිී ම වඳශා ලන කැඳවුම් ආරම්ක කිී ම වශ 

යගෝලීය ප්රජා වම්න්ධතාා වශ ප්රතිරයරෝී  අරමුල වශ කඩිනම් අරමුලල් ම්ඩකයයිව 

අයප්ත ක්ෂාල්ධ වපුරාන විකල උප ප්රලානාීන්ධ යකටි ැයිවථතුගා කිී ම අයප්ත ක්ෂිාය. ීමනා 

ප්රලානය කිී ම වශ උප  ප්රලානාීන්ධ වඳශා තාරිාා ලර්තන වැැවථම් නිර්මාීය වශ 

ක්රියාත්මක කිී ම ඇතුළු ීමනා කෂමනාකරන ක යුතු ප්රලානාභියා වතු ලගකීමකි. 

ප්රලානාභියා යගෝලීය ප්රජා වම්න්ධතාා වශ ප්රතිරයරෝී  අරමුල වමඟ අනුනේධිා වනතිරක 

ආයානය ලන අාර උප ප්රලානාීන්ධ යලනුයල්ධ වනතිරක ශා කාරකාර ලගකීම් ලරනු ැයේ. 

 

යමම අභිාය පෂ කිී ම අත්ව්ධ කිී ම තුළි්ධ ඔන විසි්ධ 

 ඔනයන වංවිතානය විසි්ධ ඉශා විවථාර කර ඇතිර පරිදි ප්රලානාභියායන භූමිකාල 

පිළිගා ශැකි නල 

 ඔන ල්ධනා ාරමි්ධ යමිව නා ී ඇතිර යාොරතුවන නිලැරදි නල  

 ඔන යගෝලීය ප්රජා වම්න්ධතාා වශ ප්රතිරයරෝී  අරමුලයල් ආචණාරතර්ම පේතතිරයේ විවථාර 

යකයරන යකෝධයේසි කියලා ඊ  අනුක වීම  රකඟ ලන නල ාශවුවන යකයර්. 

 

අත්ව්ධ කයල් : 

 

............................................................................. 
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