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1. පසුබිම 

ආසියානු පදනම මගින් දකුණු ආසියානු සුළු පරිමාණ ප්රතිපාදන ලබාදීමේ වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරනු 

ලබයි. මමම වැඩසටහන මගින් සුළු පරිමාණ ප්රතිපාදන සපයනු ලබන්මන් දකුණු ආසියාතික  රටවල් පහක 

සිවිල් සමාජ සංවිධාන මවතයි. බං්ලාමේශය, භූතානය,මාලදිවයින මන්පාලය සහ ශ්රී ලංකාව ඒවා මේ. ඉතා 

නමයශීලී යාන්රණයකට අනුව සකසන ලද මමම විවෘත කාණ්ඩමේ ප්රතිපාදන ප්රදානය කිරීමේ වැඩසටහන, 

පවතින සමාජ සන්දර්ගයන් හා නැගීඑන අවස්ථාවන් වලට ප්රතිචාර දැක්වීම උමදසා  මත්මාවන් 4ක්ව ඔස්මස් 

රාජය පාලනමේ පවතින ප්රමුඛ අභිමයෝ්යන් සේබන්ධමයන් කටයුතු කිරීම සඳහා සිවිල් සමාජ සංවිධාන 

වලට සහමයෝ්ය ලබාදීම සිදුකරනු ලබයි. එම මත්මා 4 නේ: 

• රාජය අංශමේ ව්ීම හා විනිවිදර්ාවය  ඉහළ නැංීම.  

• නීතිමේ ආධිපතය ශක්වතිමත් කිරීම. 

• එම ක්රියාවන්ිදී සිවිල් සමාජ සංවිධාන වල සහර්ාගිත්වය හා මාධය ක්රියාකාරීත්වය ප්රවධගනය 

කිරීම. 

• ප්රජාතන්ික ආයතන හා ර්ාවිතයන් ශක්වතිමත් කිරීම. 

බං්ලාමේශය, භූතානය, මාලදිවයින, මන්පාලය සහ ශ්රී ලංකාව යන රටවල ඔවුමනාවුන්ට ආමේණික වූ 

මේශපාලනික සන්දර්ගයක්ව, රාජය පාලන අභිමයෝ් සහ සිවිල් සමාජ ක්රියාකාරී පරිසර නිමගාණයී තිමේ. 

නීතිමේ ආධිපතය, පාරදෘශයර්ාවය, සහ ව්ීම යන අංශයන්ි රාජය පාලන අභිමයෝ් එම සියලු රාජයයන් 

තුළ පැවතියද එම අංශයන් සේබන්ධමයන් ඔවුමනාවුන් මුහුණපා සිටින ්ැටලුවල ස්වර්ාවය  එකිමනකට 

මවනස් ස්වරූපයක්ව ් නී. ආසියා පදනම දශක  6 ක්ව පුරා දකුණු ආසියාමේ ප්රජාතන්රවාදය හා රාජය පාලනය 

ඔස්මස් ක්රියාත්මක සිවිල් සමාජ සංවිධාන සමඟ කටයුතු කර ලත් අත්දැකීේ අනුව ද පැහැදිලි වන්මන් 

යහපත් රාජය පාලන ක්රමයක්ව ඇති කිරීම සඳහා වූ ජනවරම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සිවිල් සමාජයට ඇති 

හැකියාමේ සැලකිය යුතු ිඩැස් පවතින බවයි. මේ සඳහා ඉලක්වක්ත ආයතනික මට්ටමේ සංවධගන සහාය 

අවශය වන අතර විමශ්ෂමයන් මූලය හා ගිණුේකරණය, උපමේශන කුසලතා, සන්ධාන ම්ාඩනැගීම සහ 

රාජය ආයතන තුළ ඔවුන්මේ බලපෑම පැහැදිලි කිරීම අවශය මේ.ප්රදාන කළමනාකරණමේ ප්රාමයෝගිකව 

ක්රියාත්මක කිරීම මගින් මමම හැකියාවන් ඉදිරියටත් වධගනය කර ්ැනීමට සහාය  වනු ඇත. 

අඩු ධාරිතාවයට සම්ාමීව දකුණු ආසියාමේ පවතින සිවිල් සමාජ අවකාශය සීමා කිරීම සහ පාලන කිරීම 

කලාපමේ ප්රජාතන්රවාදී පාලන වටිනාකේ අඛණ්ඩව අඩපණ කරයි. ආසියානු පදනම විසින් මමම රටවල් 

පහ තුළ වැඩසටහන් කිරීමේදී මතුවන ්ැටළු සහ අභිමයෝ් මමන්ම  එම රටවල් තුළ වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීමේදී අවධානය මයාමු කළ යුතු විමශෂ්ිත සමාජ ආථගිකමය සහ මේශපාලනික පරිසරමේ 

අවශයතාවයද හඳුනාම්න ඇත. මමවැනි අභිමයෝ් වලට ප්රතිචාර දැක්වීම සහ නිදහස් හා විවෘත දකුණු 

ආසියානු කලාපයක්ව ම්ාඩනැගීම යන පුළුල් අරමුණ සාක්වෂාත් කර්ැනීමට දකුණු ආසියානු සුළු පරිමාණ 

ප්රතිපාදන ලබාදීමේ වැඩසටහන සිවිල් සමාජ සංවිධාන ප්රතිපත්ති සැකසීම, ිතකර මැදිහත්ීේ සහ 

පාලනමයි ප්රධාන අංශ සේබන්ධමයන් සමාජයීය ව්ීමක්ව ඇතිකර්ැනීම; කලාපමේ ප්රධාන ප්රජාතාන්ික 

ආයතන සම් ක්රියාකිරීමට සහ ආර්ාසය ලබා්ැනීමට සිවිල් සමාජ සංවිධානයන්ට අවකාශය සලසා දීම 

සහ සිවිල් සමාජ සංවිධානයන්ි ශක්වනුතාවය ඉහළ නංවා්ැනීම සඳහා රාජය අංශමේ දිගුකාලීන 

ප්රතිසංස්කරණ මකමරි ළඟාීමට මමමගින් බලාමපාමරාත්තුමේ. 

 

 



2. දකුණු ආසියානු සුළු පරිමාණ ප්රතිපාදන ලබාදීමේ වැඩසටහමන් අරමුණු/පරමාථග 

දකුණු ආසියානු සුළු පරිමාණ ප්රතිපාදන ලබාදීමේ වැඩසටහමන් දිගුකාලීන අරමුණ වන්මන් නිදහස් සහ 

විවෘත දකුණු ආසියානු කලාපයක්ව නිමගාණය කිරීමයි. මමය සාක්වෂාත් කර්ත හැකි එකම ක්රමය වන්මන් 

සිවිල් සමාජ සංවිධාන වලට කලාපමේ රජයන් සහ යහපාලන යාන්රණය සම් ක්රියාකිරීමට ආරක්ෂිත හා 

ප්රවධගනාත්මක අවකාශයක්ව නිමගාණය කරදීම මගින්ය.  

මමම පුළුල් අරමුණට දායක ී ම සඳහා  දකුණු ආසියානු සුළු පරිමාණ ප්රතිපාදන ලබාදීමේ වැඩසටහන සිවිල් 

සමාජ සංවිධානයන්ට ප්රධාන අරමුණු තුනක්ව ළඟාකර්ැනීමට සහමයෝ්ය ලබාමදයි. 

1. අදාළ රජයන් තුළ ව්ීම, විනිවිදර්ාවය, නීතිමේ ආධිපතය සහ ප්රතිචාර දැක්වීම ප්රවධගනය කිරීම.  

2. අපරාධ යුක්වතිමය අංශයට සේබන්ධ ආයතන, දූෂණ විමරෝධී ආයතන, මානව ිමිකේ මකාමිෂන් 

සර්ා, මැතිවරණ පරිපාලනය, පාලගිමේන්තුව, මාධය ආයතන හා පළාත් පාලන ආයතන යන 

ප්රජාතාන්ික ආයතන සම් පුළුල් මලස සබදතා පවත්වාම්නයාම සඳහා  අවකාශය සැලසීම.  

3. දකුණු ආසියානු සුළු පරිමාණ ප්රතිපාදන ලබාදීමේ වැඩසටහන ආශ්රමයන් සිවිල් සමාජ 

සංවිධානයන්ි   අර්යන්තර ශක්වනුතාවය, දැනුම සහ වැඩසටහන් මමමහයීමේ හැකියාව 

ඔපනැංීම. 

 

4. ප්රතිපාදන සපයන ආකාරය 

ආසියා පදනම විසින් මමමෙයවනු ලබන දකුණු ආසියානු සුළු පරිමාණ ප්රතිපාදන වැඩසටෙන (SASGP) 

යටමේ වයාපෘති සඳො අරමුදල් සම්පාදනය කිරීමට මයෝජනා ඉදිරිපේ කරන මලස බංග්ලාමේශය, භූතානය, 

මාලදිවයින, මන්පාලය සෙ ශ්රී ලංකාව යන රටවල සියලුම සුදුසුකම් ලේ ප්රජා මූල සංවිධානවලට ආරාධනා 

කරනු ලබයි.  

 

මමම සුළු පරිමාණ ප්රතිපාදන වැඩසටෙන නවමු ො ක්රියාකාරී මයෝජනා සදො විවෘත වන අතර මමම 

වයාපෘති මයෝජනා පෙත සදෙන් කමෂේත්ර ෙරො ක්රියාේමක කිරීමට බලාමපාමරාේු මේ. ඒවා නම්, මූලය 

ො ආයතනික කමෂේත්රය, මේශපාලන කමෂේත්රය, සමාජ සෙ මතාරුරු කමෂේතයයි. අරමුදල් සැපයීමට 

බලාමපාමරාේු වන කමෂේත්රයන් ප්රමුඛතාගත කරන ලද ලැයිසේුව පෙතින් දකවා ඇත. 
 

ප්රමුඛතාගත කරන ලද කමෂේත්රයන් 

මූලය ො ආයතනික කමෂේත්රය 

මූලික පරමාර්ථය: ආයතනික ො මූලය පදනම ශකතිමේ කිරීම 

අධීකෂණය ො දූෂණ විමරෝධී ආයතන ශකතිමේ කිරීම 

මපාදු ප්රසම්පාදන ක්රියාවලීයන්ි වගවීම ප්රවධථනය කිරීම 

මෙජන යෙපතට බලපාන මකාන්ත්රාේු සෙ ජාතයන්තර ගිවිසුම් පිළිබඳ අවමබෝධය සෙ අධීකෂණය 
කිරීම ප්රවධථනය කිරීම 

අයවැයයන්ි විනිවිදභාවය පිළිබඳ නීති සෙ/මෙෝ භාවිතයන් ශකතිමේ කිරීම 

මේශපාලන කමෂේත්රය 

මූලික පරමාර්ථය: මේශපාලන ො මැතිවරණ ක්රමමේ පදනම ශකතිමේ කිරීම 

රාජය නිලධාරින් සඳො විනිවිදභාවමයන් යුුව මූලය කටයුු සිදු කිරීම ප්රවධථනය කිරීම සෙ ශකතිමේ 
කිරීම 

ප්රතිපේති සැකසීමම් ක්රියාවලීන් සඳො පුරවැසියන්මග් සෙභාගීේවය ප්රවධථනය කිරීම 

වයවසේර්ාදායක කමිටුවල මෙෝ සේවාධීන මකාමිෂන් සභාවල අධීකෂණ කටයුු සදො සොය ලබා දීම 

සමාජීය කමෂේත්රය 



මූලික පරමාර්ථය: ප්රජාතන්ත්රවාදය පිළිබද සමාජීය ආකල්ප ශකතිමේ කිරීම 

නීතිය මගින් ආරකෂාවීමම් යාන්ත්රණය ශකතිමේ කිරීම   

මතාරුරු කමෂේත්රය 

මූලික පරමාර්ථය: මතාරුරු භාවිතාව සෙ මතාරුරුවල නිරවදයභාවය ඉෙළ නැංවීමට කටයුු කිරීම   

ගමේෂණාේමක පුවේපේ කලාව සෙ පුවේපේ කලාමේ කුසලතා ප්රවධථනය කිරීම 

සමාජ මාධයවල වැරදි මතාරුරු වලට එමරිව සටන් කිරීම සඳො ඇති මමවලම් සෙ ආයතන ශකතිමේ 
කිරීම 

විවෘත දේත පිළිබද ප්රතිපේති සෙ සාකි මත පදනම් වූ දේත භාවිතාව වධථනය කිරීම 
 

 

3.1 ප්රදානය සේබන්ධ මතාරතුරු  

ඇසත්මේන්තු්ත ප්රතිපාදන මට්ටම: අයදුේකරුවන්ට ඇමරිකානු මඩාලග 25,000ක අවම ප්රතිපාදනයක්ව 

ඉල්ලාසිටිය හැකි අතර උපරිමය ඇමරිකානු මඩාලග 75,000ක්ව විය යුතුයි. දකුණු ආසියානු සුළු පරිමාණ 

ප්රතිපාදන ලබාදීමේ වැඩසටහන මගින් ප්රතිපාදන ලබාදීමේදී කිසිඳු ආකාරයක පක්වෂපාතීත්වයක්ව 

මනාදක්වවන අතර සියලුම අයදුේපර අයදුේකරන ලද ප්රතිපාදන මට්ටම පිළිබඳව සලකා බැලීමකින්මතාරව 

කුසලතා මට්ටම මත ඇ්යීම සිදුකරනු ලබයි.  

ප්රදානයන් ක්රියාත්මක කිරීමේ කාලපරිච්මේදය: ප්රතිපාදනයන් ප්රදානය ක්රියාත්මක කිරීමේ කාලපරිච්මේදය 

මාස 6කට මනාඅඩු සහ මාස 15කට මනාවැඩි විය යුතුය. එම ක්රියාත්මක කිරීමේ කාලය වැඩසටහමන් හරය 

මත පදනේව සලකා බැලිය යුතු අතර ඒ සඳහා මවනයේ කරුණක්ව සලකා බලනු මනාලැමේ.  

ප්රදාන ව්ගය: ඉහත මයෝජනාකැඳීම මත ලබාමදන සියලුම ප්රතිපාදනයන් ප්රතිපූරණය කලහැකි 

ප්රතිපාදනයන් මේ.   

 

3.2 සුදුසුකේ ලැබීම පිළිබඳ මතාරතුරු 

ප්රතිපාදනයන්  ජාතික ලාර් මනාලබන සංවිධානවලට සීමා මේ. ලාර් මනාලබන සංවිධාන සඳහා ජාතික  

සිවිල් සමාජ සංවිධාන, රාජය මනාවන සංවිධාන, ජාලයන්, සන්ධානයන් සහ සාමාජික ආයතනයන්, 

චින්තන සංවිධාන, විශ්ව විදයාල සහ මවනත් ආයතනයන් අන්ත්ගත මේ. නමුත් රජමේ ආයතන, ලාර් 

අරමුණු කර ්ත් ආයතන සහ පුේ්ලයින් බැහැර කරනු ලබයි. 

 

සංවිධානය ප්රතිපාදන ලැබීම සඳහා සුදුසුකේ ලැබීමේ නිණගායක 

ව්ගය  දකුණු ආසියානු සුළු පරිමාණ ප්රතිපාදන ලබාදීමේ වැඩසටහන සඳහා 

ඉල්ලුේ කිරීමට අවශය  සුදුසුකේ සඳහා නිණගායක 

 
 
ජාතික  සිවිල් සමාජ 
සංවිධාන,රාජය    මනාවන 
සංවිධාන 

• නිසි පරිදි ලියාපදිංචි ලාර් මනාලබන සංවිධානයක්ව මහෝ 
පුණයායතනයක්ව වන්න. 

• ලියාපදිංචි ී ඇති රට තුළ අයදුේ කරන්න. 
• අවම වශමයන් අවුරුදු තුනක්ව පමණ  ක්රියාත්මක වි තිබිය යුතුය.  

• වයාපෘති / වැඩසටහන් කළමනාකරණමේ ධාරිතාව මපන්නුේ කර 
තිබිය යුතුය . 



• මූලය කළමනාකරණය පිළිබද විශ්වාසිත්වය සහ සංවිධානය සඳහා 

නිවැරදිව වි්ණනය කරන ලද මූලය ප්රකාශන මපන්විය යුතුය.  

• ඵලදායී පාලනය හා සේබන්ධ වැඩසටහන්කරණය පිළිබඳ අත්දැකීේ 
ඇත. 

• විවිධත්වයට සංමේදී වන සහ ඇතුළත් කිරීේ ප්රවධගනය කරන 
වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමේ අත්දැකීේ ආයතනයට මපන්විය 

හැකි නේ ප්රමුකත්වය ලැමේ. නැතමහාත් එවැනි  ප්රීණතාවයන් 

වයාපෘති මයෝජනාවකට ඇතුළත් කිරීමට ඇති කැමැත්ත මපන්නුේ 

කරයි.  

 
වෘත්තීමය සංවිධාන 

(සමුහයන්,ජාලයන්, 
සන්ධානයන් සහ සාමාජික 
ආයතනයන්) 

• නිසි පරිදි ලියාපදිංචි ලාර් මනාලබන සංවිධානයක්ව මහෝ 
පුණයායතනයක්ව වන්න. 

• ලියාපදිංචි ී ඇති රට තුළ අයදුේ කරන්න. 
• අවම වශමයන් අවුරුදු තුනක්ව පමණ  ක්රියාත්මක වි තිබිය යුතුය.  

• වයාපෘති / වැඩසටහන් කළමනාකරණමේ ධාරිතාව මපන්නුේ කර 
තිබිය යුතුය . 

• මූලය කළමනාකරණය පිළිබද විශ්වාසිත්වය සහ සංවිධානය සඳහා 

නිවැරදිව වි්ණනය කරන ලද මූලය ප්රකාශන මපන්විය යුතුය.  

• ඵලදායී පාලනය හා සේබන්ධ වැඩසටහන්කරණය පිළිබඳ අත්දැකීේ 
ඇත. 

• විවිධත්වයට සංමේදී වන සහ ඇතුළත් කිරීේ ප්රවධගනය කරන 
වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමේ අත්දැකීේ ආයතනයට මපන්විය 

හැකි නේ ප්රමුකත්වය ලැමේ. නැතමහාත් එවැනි  ප්රීණතාවයන් 

වයාපෘති මයෝජනාවකට ඇතුළත් කිරීමට ඇති කැමැත්ත මපන්නුේ 

කරයි.  

• සියලුම සමුහයන්, තමන්මේ නියමු සංවිධානය අනාවරණය කල 
යුතුය.එමස්ම සියලු සමුහමේ සාමාජිකයන් ලාර් මනාලබන 

සංවිධාන විය යුතුය. සංවිධානයක්ව ප්රකාශයට පත් කළ යුතුය,  
අධයන සහ පමයගෂ්ණ 
ආයතනයන්(චින්තන 
සංවිධාන/විශ්වවිදයාල සහ 
මවනත් 

• නිසි පරිදි ලියාපදිංචිව මහෝ විශ්ව විදයාල, මණ්ඩපයන්  සහ 
පමයගෂ්ණ ආයතනයක්ව මලස ලියාපදිංචි කර ඇති බවට පිළි්නු 
ලබන ලාර් මනාලබන සංවිධානයක්ව මහෝ පුණයායතනයක්ව වන්න. 

• අවම වශමයන් අවුරුදු තුනක්ව පමණ  ක්රියාත්මක වි තිබිය යුතුය.  

• වයාපෘති / වැඩසටහන් කළමනාකරණමේ ධාරිතාව මපන්නුේ කර 

තිබිය යුතුය . 

• මූලය කළමනාකරණය පිළිබද විශ්වාසිත්වය සහ සංවිධානය සඳහා 

නිවැරදිව වි්ණනය කරන ලද මූලය ප්රකාශන මපන්විය යුතුය.  

• ඵලදායී පාලනය හා සේබන්ධ වැඩසටහන්කරණය පිළිබඳ අත්දැකීේ 

ඇත. 

• විවිධත්වයට සංමේදී වන සහ ඇතුළත් කිරීේ ප්රවධගනය කරන 
වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමේ අත්දැකීේ ආයතනයට මපන්විය 

හැකි නේ ප්රමුකත්වය ලැමේ. නැතමහාත් එවැනි  ප්රීණතාවයන් 

වයාපෘති මයෝජනාවකට ඇතුළත් කිරීමට ඇති කැමැත්ත මපන්නුේ 

කරයි. 

 

• සියලුම අයදුේකරුවන් විමේශීය ආධාර අරමුදල් ලබා ් ැනීමට සුදුසුකේ ලබා තිබිය යුතු අතර එවැනි 

අරමුදල් ලැබීමට මල්ඛන කටයුතු සහ නීතිමය අවශයතා සේපුණග කර  තිබිය යුතුය. 



• සේපත්, පේධති සහ ක්රියාවලීන් ස්ථාපිත කර ඇති බවටත්  අයදුේපරමේ ඉල්ලීේ කල අරමුදල් 

ප්රමාණය ඵලදායී මලස කළමනාකරණය කිරීමට හැකි බවටත් සියලුම අයදුේකරුවන් සාක්වෂි 

සැපයිය යුතුය (අයදුේපතකින්) 

• යේ අයදුේපරයක දක්වවා ඇති කිසියේ මතාරතුරක්ව පශ්චාත් යුධ සමමේ ක්රියාකාරකමක්ව 

සේබන්ධමයන් වැරදි බව ඔපපු වුවමහාත් ප්රදානයක්ව සඳහා මතෝරාම්න ඇති වුවද අයදුේකරු 

ස්වයංක්රීයව නුසුදුස්සකු වනු ඇත. 

 

5. අයදුේපත් සහ අයදුේපත් මයාමුකරන ආකාරය පිළිබඳව මතාරතුරු 

මමම තරඟය පිළිබඳ නිමේදනය සහ මවනත් ඕනෑම සංමශෝධනයක්ව පිළිබඳව මතාරතුරු ලබා්ැනීම සඳහා 

ප්රමේශ වන්න අපමේ මවේ අඩවියට www.asiafoundation.org. මමම තරඟය පිළිබඳව සඳහන් 

නිමේදනමයි එන යේ මතාරතුරක්ව මවත ප්රමේශ ීමට අපහසු නේ ඒ පිළිබඳව ඔබමේ රටට අයත් ආසියානු 

පදනමේ විදුත් තැපෑල මවත විදුත් පණිවිඩයක්ව මයාමුකරන්න.  මේ සේබන්ධ පැමිණිලි සියල්ල විදුත් 

තැපෑල මා්ගමයන් පමණක්ව ර්ාර්නු ලබන බව කරුණාමවන් සලකන්න.  

කරුණාකර පහත සඳහන් සියලු උපමදස් සැලකිලිමත්ව පිළිපදින්න. නිමේදනමයි සඳහන් අවශයතාවයන් 

සපුරාලීමට මහෝ ප්රකාශිත අවශයතාවයන්ට අනුකූලව කටයුතු කිරීම අමපාමහාසත්වූ අයදුේපත් සුදුසුකේ 

මනාලබනු ඇත. 

 

අයදුේපමති අන්ත්ගතය සහ මයාමුකරන ආකාරය : 

කරුණාකර පහත දෑ මකමරින් ඔබමේ අවධානය මයාමුකරන්න 

• අයදුේපත් ඉංග්රීසි,සිංහල සහ දමිළ යන ර්ාෂා ිත්වමයන්ම මයාමුකළ හැකියි. 

• සියලුම ම්ීේ මේශීය මුදල් වලින් සිදුකළ යුතුයි.  

• සියලුම පිටු අංක කරන්න. 

• සියලුම පිටු A4 ප්රමාණමයන් සකස් කරන්න. 

• සියලුම පිටු MS Word මෘදුකාං්ය ර්ාවිත කරමින් සැකසිය යුතු අතර තනි පරතරය සිතව, අකුරු 

ප්රමාණය 11 ත් පිටු අන්තය අඟල් 1ත් වන මස් සකස් කළ යුතුයි. 

• එක්ව එක්ව ර්ාෂාවන් සඳහා පහත අකුරු හැඩ ර්ාවිත කරන්න . 

ඉංග්රීසි - Calibri, සිංහල - Iskolapotha, දමිළ - Bamini 

 

A. අයදුේපරය: සියලුම අයදුේකරුවන් විසින් ඇමුණුම 1 යටමත් ඇති අයදුේපරය සේපූණග කර මයාමුකළ 

යුතුයි.  

අයදුේපරය සම් සංවිධානමේ ලියාපදිංචිය හා ලාර් මනාලබන සංවිධානයක්ව බවට වන තහවුරු කිරීමේ 

සහතිකමේ පිටපතක්ව අමුණා තිබිය යුතුයි. මීට අමතරව අයදුේකරුවන් විසින් ඔවුන්ට අන්තජගාතික 

මූලයමය පරිතයා්යන් ලබා්ැනීමේ හැකියාව පවතින බවට වන සාක්වෂි ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. 

B. සංකල්ප සටහන: සියලුම අයදුේකරුවන් විසින් ඇමුණුේ අංක 2ි සඳහන් පරිදි සංකල්ප සටහනක්ව 

පිළිමයළ කළයුතුයි.  

http://www.asiafoundation.org/


C. අයවැය ඇසත්මේන්තුව: සියලුම අයදුේකරුවන් විසින් ඇමුණුේ අංක 3ි සඳහන් පරිදි සේපූණග අයවැය 

සහ අවසන් අ්යන් පිළිබඳ සටහනක්ව ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.  

ප්රතිපාදනයන් ලබා්ැනීම සේබන්ධ සීමා  

➢ ඉදිකිරීේ: මමම ප්රතිපාදන ඉදිකිරීේ කටයුතු හා අමනකුත් වියදේ සඳහා ලබාමනාමදන බව 

කරුණාමවන් සලකන්න. 

➢ පූවග ප්රතිපාදන පිරිවැය: පූවග ප්රතිපාදන පිරිවැය මමම අරමුදල් ප්රදානය යටතට ්නු මනාලැමේ. 

➢ වැඩසටහන් ක්රියාකාරකේ: සාමනයමයන් අරමුදල් සැපයීමක්ව සිදුමනාවන ක්රියාකාරකේ සඳහා 

ඇතුලත්වන නමුත් එයට සීමා මනාමේ. 

• ලාර් උත්පාදන වයාපෘති   

• ස්වාධීනව අධයාපනික අවස්ථා වධගනය කර්ැනීම සඳහා සහමයෝ්ය ලබාමදන ශිෂයත්ව  

• අමනකුත් අරමුදල් වලින් ආරේර් කරන ලද ක්රියාකාරකේ සඳහා මුදල් ම්ීේ 

• අරමුදල් රැස්කිරීමේ හා අරමුදල් සංවධගනය කර්ැනීමේ වයාපෘති සඳහා මූලයමය සහමයෝ්ය 

ලබාදීම. 

• මේශපාලනික මුහුණුවරක්ව ් ත වයාපෘති මහෝ යේ පක්වෂපාතීත්වයක්ව දරන වයාපෘති/ මැතිවරණයකදී 

යේ අමපක්වෂකමයකුට මහෝ පක්වෂයකට සහමයෝ්ය ලබාමදන මුහුණුවරකින් යුත් වයාපෘති  

• මේශපාලන පක්වෂ සහ පක්වෂ සේබන්ධ අමනකුත් ක්රියාකාරකේ සඳහා  

• විමශ්ෂිත ආ්මික උත්සව සඳහා සහමයෝ්ය සපයන වයාපෘති 

• ක්ෂුද්රමූලය ණය / ක්ෂුද්රමූලයමය වයාපෘති, වයාපාර සඳහා මුදල් මබදාහැරීේ සහ නීතිමය/ඉඩේ අයිතීන් 

පදනම කර්ත් වයාපෘති  

 

අයදුේපත් මයාමුකළ යුතු දිනය සහ මේලාව: 

සියලුම අයදුේපත් 2020 වෂගමේ අමේල් මස 15 වන දිනට ප්රථම විදුත් තැපෑල හරහා මයාමුකළ යුතුයි. 

සියලුම මයාමුකිරීේ මේශීය මේලාමවන් පස්වරු 5.00 ට ප්රථම මයාමුකළ යුතුයි. මමම අවසන් කාල සීමාව 

කිසිඳු මහ්තුවක්ව මත මවනස් මනාවන බව කරුණාමවන් සලකන්න. යේ සංවිධානයක්ව විසින් තම 

අයදුේපරය නියමිත කාලසීමාවට ප්රථම අප මවත මයාමුකිරීමට අමපාමහාසත්වුවමහාත් ඒ පිළිබඳ සලකා 

බැලීමක්ව සිදුමනාකරන අතර එම අයදුේ පත මමම වැඩසටහන සඳහා සුදුසුකේ මනාලබන බව කරුණාමවන් 

සලකන්න. විදුත් තැපෑල මගින් එවන ලද මේලාව සටහන් සටහන් සලකුණ නිලධාරීන් විසින් නියමිත 

කාලයට අනුව අයදුේපත මයාමුකර ඇත්ද යන්න සලකා බැලීම සඳහා ර්ාවිතා කරනු ඇති බව කරුණාමවන් 

සලකන්න. 

සියලුම අයදුේපත් සහ අමනකුත් ඇමුණුේ පහත විදුත් තැපැල් ලිපිනයට පමණක්ව මයාමුකරන්න. 

sasgp.sl@asiafoundation.org 

(පළමු වටමේදී ප්රතික්වමෂ්ප කරන ලද සංකල්ප සටහන් මදවන වටය සඳහා වලංගු මනාමේ) 

මමම මයෝජනා කැඳීම මගින් සිදුකරනු ලබන ප්රතිපාදන හා අරමුදල් ලබාදීමේ වැඩසටහන මගින් ආසියානු 

පදනම මවත කිසිඳු ආකාරයක තයා්යක්ව ලැබීමක්ව මහෝ අනිසිවත්කමක්ව සිදු මනාවන අතර මමම 

වැඩසටහන සඳහා සූදානේ කරීම මහෝ අයදුේපත් මයාමු කිරීම සඳහා දායක ීම මහ්තුමවන්ද එවැනි 

ආකාරමේ කිසිදු ලාර්යක්ව සිදු මනාවන බව කරුණාමවන් සලකන්න. ආසියානු පදනමට අයදුේපත් 

මයාමුකළ ඕනෑම අමයකුට ප්රතිපාදන මවනිකිරීමේ හා කිසිදු ප්රතිපාදනයක්ව මවන් මනාකර සිටීමේ පූණග 

mailto:sasgp.sl@asiafoundation.org


අයිතිය පවතී. තවදුරටත් මමම අයදුේපත් කැඳීම යටමත් කිසිඳු ප්රතිපාදනයක්ව මවන් මනාකර සිටීමේ 

අයිතියද පවතී. 

 

6. අයදුේපත් සමාමලෝචනය කිරීම සේබන්ධ මතාරතුරු 

 

මතෝරා්ැනීමේ පිළිමවත  

මමම වැඩසටහන යටමත් ඉදිරිපත්ව ඇති සියලුම සංකල්ප සටහන් පහත විස්තර කර ඇති ඇ්යීේ 

අනුකෘතිමේ නිණගායකයන් මත තාක්වෂණික ඇ්යීේ මණ්ඩලයක්ව විසින් ඇ්යීමට ලක්ව කරනු ලැමේ. 

ඇ්යීේ අනුකෘතිමේ නිණගායක තීරණය කර ඇත්මත් සන්කපල සටහමන් ගුණාත්මකර්ාවය තක්වමසර්ු 

කිරීමට සහ එි සාථගකත්වමේ සේර්ාවිතාවය තීරණය කිරීම සඳහාය. එම නිණගායකයන් ඉතා සමීපව 

සේබන්ධ අතර සංකල්ප සටහමන් සමසත් ගුණාත්මකර්ාවය විනිශ්චය කිරීමේදී සමස්තයක්ව මලස සැලමක්ව. 

අයදුේපත් ඒවාමේ පූණගත්වය, සුසංමයෝ්ය, පැහැදිලි බව සහ විසත්රාත්මකව අවධානය මයාමුකිරීම මත 

සමාමලෝචනය මකමරනු ඇති.  

 

සංකල්ප සටහන ඇ්යීමට ලක්වමකමරන ඇ්යීේ අනුකෘතිය  

• වයාපෘති අදහමස් ගුණාත්මකර්ාවය සහ වයාපෘතිය සැලසුේ කිරීම (ලකුණු 50) : මමය ඔබමේ ් ැටළු 

ප්රකාශය, ප්රමේශය, ඔමේ වයාපෘති අදහස් මකතරේ නවයද සහ එය පුළුල් ප්රමාණමේ පරමාථග සම් 

මකාතරේ මහාදින් ්ැළමපන්මන් ද යන්න මත සලකාබැමල්. 

• වයාපෘතිමේ පරමාථග කර මයාමුීමේ හැකියාව (ලකුණු 25) : මමය ඔබමේ අරමුණු, ක්රියාකාරකේ, 

ප්රතිපාදනයන් සහ ප්රතිදාන සම් මකතරේ මහාදින් ප්රකාශිතව හා සේබන්ධ ී  තිමේ ද යන්න සලකා 

බලයි. 

• ආයතනමේ වාතගා සහ ආයතනික ශකයතාවය (ලකුණු 15) : මමය වයාපෘතියට මයාදවා ඇති 

පිරිස්වල ගුණාත්මකර්ාවය හා සංවිධානමේ ශකයතා ප්රකාශනය හා සේබන්ධ මේ.  

• මුදලට ඇති අ්ය (ලකුණු 10) : මමය ඔබ වටිනාකමක්ව ලබාදීමට සැලසුේ කරන ආකාරය, ඔමේ 

වයාපෘතිමේ පිරිවැය, පිරිවැය ඵලදායිතාවය සහ පිරිස් මයදීම මිල කරන ආකාරය පිළිබඳව සලකා 

බලනු ලැමේ.  

• වැඩමුළුමවන් පසු සියලු ප්රතිපාදනලාභීන් සවිස්තරාත්මක වයාපෘති මයෝජනාවක්ව ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය.  

 

සමාමලෝචනය සහ මතෝරා්ැනීමේ ක්රියාවලිය 

• සෑම අයදුේපතක්වම ඉහතින් ඉදිරිපත් කරන ලද නිණගායකයන්ට අනුව සමාමලෝචනය මකමරන 

අතර (මමය අයදුේපමත් දක්වවා ඇති මතාරතුරු වලට අනුකූල මේ) මත්මාව සම් ්ැළමපන පරිදි 

පරීක්වෂා කරනු ඇත. සුදුසුකේ ලත් සියලුම අයදුේපත් ලැයිස්තු්ත කිරීමමන් පසු ඇ්යීේ මණ්ඩලය 

මවත ර්ාරමදනු ඇත.  



• තාක්වෂණික ඇ්යීේ කමිටුව විසින් ඉහත දක්වවා ඇති සංකල්ප සටහන් ඇ්යීම නිණගායක මත 

පදනේව ලකුණු කිරීම සහ මශ්ර්ණි්ත කිරීම සිදුකරනු ලබයි. ප්රතිපාදන ප්රදානය සඳහා ඉහළම ලකුණු 

ිමි කර්ත් සංකල්ප සටහන් මතෝරා්නු ලැමේ.  

• ඔබමේ සංකල්ප සටහන මතෝරාම්න ඇත්නේ ආසියානු පදනම මගින් ඔබ ආයතනමේ 

නිමයෝජිතයන්ට (කණ්ඩායේ නායකද ඇතුලුව) වයාපෘති සංවධගන වැඩමුළුවක්ව සඳහා සහර්ාගී 

ීමට ආරාධනා කරනු ඇති.  

• අධීක්වෂණය සහ ඇ්යීමේ කායගයට  අමතරව වාතගාකරණ අවශයතා සහ සවිස්තරාත්මක 

අයවැයකරණය, වැඩමුළුමේදී පූණග මයෝජනාවක්ව ඉදිරිපත් කිරීම ආදිය පිළිබඳව ස්මවච්ජා අනුකෘති 

ඉදිරිපත් කරනු ඇත. 

• වයාපෘති මයෝජනාව ලැබුණු පසු පූණග ප්රමාණමේ යථාමයෝගීත්වය සහ අයවැය සාකච්ජාවක්ව 

සිදුකර ප්රතිපාදන ලිපි ලබාදීම සිදුකරයි.   

• සියලුම අයදුේකරුවන්ට ඔවුන්මේ අයදුේපමත් ප්ර්තිය සේබන්ධමයන් ලිඛිත ප්රතිචාර දැක්වීමක්ව 

සිදුකරනු ලබන අතර මමම සේපූණග ක්රියාවලිය සඳහා මාස 2ත් 3ත් අතර කාලයක්ව ්තමවනු ඇත.  
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