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ජගත් පාරිසරික පහසුකම් / සුළු මුල්යාධාර වැඩසටහන (GEF/SGP)  
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) 

 

ජාතික ගෙගහයුම් කමිටුව  

කාර්ය නිර්ණය සටහන (ToR) 
 

ජාතික ගෙගහයුම් කමිටුගේ කාර්යයන් සහ යුතුකම් 
 

1. ජගත් පාරිසරික පහසුකම්-සුළු මුල්යාධාර වැඩසටහනේ (SGP) ජාතික නෙනහයුම් කමිටුනේ 

(NSC) සංයුතිය හා ක්රියාකාරිත්වය, එක්සත් ජාතීේනේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ, ජගත් පාරිසරික 

පහසුකම්-සුළු මුල්යාධාර වැඩසටහනේ (UNDP, GEF-SGP) නෙනහයුම් ොර්නගෝපනේශ වල් 
අදාළ නේද වල්ට අනුකූල් නේ. සුළු මුල්යාධාර වැඩසටහනේ, නෙනහයුම් ොර්නගෝපනේශයේ නෙෙ 
කාර්ය නිර්ණය සටහනට එකතු කර ඇති අතර, එය නෙෙ සබැඳිනයේ ල්බාගත හැකිය. 

 

2. ජාතික නෙනහයුම් කමිටුනේ ප්රධාන කාර්යයේ හා යුතුකම් වේනේ: 
 

 නගෝලීය උපායොර්ික රාමුවට සහ ජාතික පාරිසරික ප්රමුඛතාවේට අනුකූල්ව, සුළු මුල්යාධාර 
වැඩසටහේ උපාය ොර්ග සංවර්ධනය හා කලිේ කල්ට සංනශෝධනය කිරීනම් කටයුතු සඳහා 

සහභාගී වීෙ සහ එය ක්රියාත්ෙක කිරීෙ අධීක්ෂණය කිරීෙ; 

 රට තුළ ක්රියාත්ෙක සුළු මුල්යාධාර වැඩසටහනට, සෙස්ත උපායොර්ික ෙග නපේවීෙ සහ 
දිශානතිය ල්බාදීෙ සහ වැඩසටහනේ තිරසාරභාවය සඳහා උපාය ොර්ග සංවර්ධනය හා 

ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සඳහා දායක වීෙ; 

 වැඩසටහේ සොනල්ෝචනය සඳහා ජාතික සම්බේධීකාරක සෙඟ ප්රධාන වගකීෙ දැරීෙ; 

එක්සත් ජාතීේනේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ සොජ හා පාරිසරික ප්රමිතීේ ඇතුළුව ස්ථාපිත 
නිර්ණායක හා ක්රියා පටිපාටිවල්ට අනුකූල්ව රාජය නනාවන සංවිධාන/ සිවිල් සොජ සංවිධාන  
විසිේ සුළු මුල්යාධාර වැඩසටහන නවත ඉදිරිපත් කරන ල්ද සහ ජාතික සම්බේධීකාරක විසිේ 
පූර්ව පරීක්ෂා කරන ල්ද වයාපෘති නයෝජනා සොනල්ෝචනය කිරීෙ සහ අනුෙත කිරීෙ; 

 අරමුණු බේධ ෙත ගැටුම් නහෝ අනිසි බල්පෑම් ඇතිවීෙ වළක්වා ගැනීෙට ක්රියාත්ෙක වන ජාතික 

නෙනහයුම් කමිටුනේ ක්රියාකාරකම්වල් විනිවිදභාවය සහ අපක්ෂපාතී බව සහතික කිරීෙ; හා 

 ජාතික ප්රතිපත්ති සම්පාදනය සෙඟ ප්රජා ෙට්ටනම් අත්දැකීම් යාකිරීෙට දායක වීෙ. 
 

3. වයාපෘති සංකල්ප පත්රිකා ඇගයීනම්දී තාක්ෂණික සහාය සහ උපනදස් ල්බාදීෙ, සුළු මුල්යාධාර 

වැඩසටහන සහ එහි වයාපෘති හා සම්බේධ දැනට ක්රියාත්ෙක වන අධීක්ෂණ හා ඇගයීම් 
ක්රියාකාරකම්වල්ට සහ ක්නෂ්ත්ර චාරිකාවල්ට ක්රියාශීලීව සම්බේධ වීෙ සහ සුළු මුල්යාධාර 
වැඩසටහනේ වයාපෘති සහ රාජය නනාවන සංවිධානවල් වයාපෘති නයෝජකයේ හට තාක්ෂණික 
සහාය සහ උපනදස් ල්බාදීෙද, ජාතික නෙනහයුම් කමිටු සාොජිකයිේනගේ අනේක්ෂා කරනු ල්බන 
අතර, එය දිරිෙත් කරනු ල්ැනේ. වයාපෘති ප්රනේශ නැරඹීෙට ක්නෂ්ත්ර චාරිකා නහෝ ජාතික නෙනහයුම් 
කමිටු රැස්වීම් සඳහා වන ගෙේ වියදම්, සුළු මුල්යාධාර වැඩසටහනේ නේශීය නෙනහයුම් අයවැය 
(COB) ෙිේ අදාළ වන පරිදි ආවරණය කළ හැකි අතර, එය වාර්ික වැඩ සැල්ැස්නම් සහ නේශීය 
නෙනහයුම් අයවැය සැල්සුම් කිරීනම් අභයාසනේ නකාටසක් නල්ස පිළිබිඹු විය යුතුය. 

 

4. වයාපෘති නතෝරාගැනීෙ සඳහා අතිනර්කව එයට අනුකුල් වන නල්ස සහ තීරණ ගැනීෙට ෙග 
නපේවීෙ සඳහා සුළු මුල්යාධාර වැඩසටහේ උපාය ොර්ග ෙත පදනම්ව වයාපෘති නතෝරාගැනීනම් 
නිර්ණායක කට්ටල්යක් සකස් කිරීෙට ජාතික නෙනහයුම් කමිටුවට හැකිය. 
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5. ජාතික සම්බේධීකාරකනේ කාර්යයේ වල්ට පහසුකම් සැපයීෙ සඳහා අවශය සැල්සුම් කළ මූල්ය 
ප්රදානයේ සහ වයාපෘති සංකල්ප නයෝජනා සල්කා බල්ා අනුෙත කරේනේද යේන ජාතික 
නෙනහයුම් කමිටුව විසිේ තීරණය කළ යුතුය. පසුව සඳහේ කරුනේදී ජාතික සම්බේධීකාරක 
විසිේ එෙ කාර්යාල්යට ල්ැබී ඇති සහ අනුෙත කරන ල්ද වයාපෘති සංකල්ප සහ මූල්ය ප්රදානය 
කිරීෙට නයෝජිත වයාපෘති පිළිබඳව ජාතික නෙනහයුම් කමිටුව දැනුවත් කරනු ඇත. 

 

ජාතික ගෙගහයුම් කමිටු කාර්යාල් ගකාන්ගේසි සහ පත්ීම් 
 

6. ජාතික නෙනහයුම් කමිටු සාොජිකයිේ ස්නේච්ඡා පදනෙක් ෙත සහ මූල්යෙය අනේක්ෂාවක් 
නනාෙැතිව නස්වය කරති. වයාපෘති ස්ථාන නවත සිදුකරන දුර ගෙේ සහ ජාතික නෙනහයුම් කමිටු 
රැස්වීම් සදහා සහභාගී වීෙ වැනි සාධාරණ හා අවශයෙ වූ වියදම් ප්රතිපූරණය කරනු ල්ැනේ. ගෙේ 
වියදම් ආදිය සතය වශනයේ එෙ වියදෙ සිදු කිරීෙට නපර, එෙ වියදම් ප්රතිපූරණය කිරීෙ අනුෙත කර 
ගතයුතු අතර, සුළු මුල්යාධාර වැඩසටහනේ සම්ෙත ක්රියාපටිපාටිේ අනුගෙනය කළ යුතු නේ. 

 

7. ජාතික නෙනහයුම් කමිටුව සාොජිකයිේ 6-12 අතර ගණනකිේ සෙේවිත විය යුතු අතර, ඉේ 
බහුතරය රාජය නනාවන සංවිධාන ක්නෂ්ත්රයට අයත් විය යුතු නේ. කමිටුව තුළ ස්ී පුරුෂ 
සොජභාවය හා ජනවාර්ික විවිධත්වයක් පැවතීෙ සහතික කිරීෙට උත්සාහ කළ යුතුය. වයාපෘති 
නතෝරාගැනීනම්දී ස්ී පුරුෂ භාවය පිළිබඳ කරුණු සොනල්ෝචනය කිරීෙ සඳහා සුළු මුල්යාධාර 
වැඩසටහනේ, ජාතික නෙනහයුම් කමිටුව තුළ ස්ී පුරුෂ භාවය පිලිබඳ නක්ේරස්ථානයක් නම් කර 
ඇත. 
 

8. ජාතික නෙනහයුම් කමිටුනේ සාොජිකයිේ පත් කරනු ල්බේනේ ජාතික සම්බේධීකාරක සෙඟ  
සාකච්ජා කිරීනෙේ පසු එක්සත් ජාතීේනේ සංවර්ධන වැඩසටහනනහි (UNDP) නේවාසික 
නිනයෝජිත විසිනි. ජාතික නෙනහයුම් කමිටුවට සිදුකරනු ල්බන පත්වීම්, සුළු මුල්යාධාර 
වැඩසටහනේ, නගෝලීය කළෙනාකරු නහෝ නගෝලීය සම්බේධීකාරක විසිේ අනුෙත කරනු ල්ැනේ. 
එක්සත් ජාතීේනේ සංවර්ධන වැඩසටහනනහි නේවාසික නිනයෝජිත හට කිසියම් නහ්තුවක් ෙත 
ජාතික නෙනහයුම් කමිටුනේ සාොජිකයේ එෙ කමිටුනවේ ඉවත් කළ හැකිය. 

 

9. එක්සත් ජාතීේනේ සංවර්ධන වැඩසටහනනහි නේවාසික නිනයෝජිත නහෝ ඔහුනේ නහෝ ඇයනේ 

නිනයෝජිතයා වන, සාොනයනයේ සුළු මුල්යාධාර වැඩසටහනේ නක්ේරස්ථානය නල්ස නස්වය 
කරන නිනයෝජය නේවාසික නිනයෝජිත, ජාතික නෙනහයුම් කමිටුව තුළ එක්සත් ජාතීේනේ 
සංවර්ධන වැඩසටහන නිනයෝජනය කරයි. 
 

10. සාොනයනයේ රජය නිනයෝජනය කරනු ල්බේනේ, ජගත් පාරිසරික පහසුකම්, නෙනහයුම් 
නක්ේරස්ථානය නහෝ නවනත් අදාළ අොතයාංශවල් නහෝ ආයතනවල් ඉහළ නපනළ් නිනයෝජිතනයකු 
විසිනි. 
 

11. රාජය නනාවන සංවිධාන නිනයෝජනය කරන, ජාතික නෙනහයුම් කමිටුනේ සාොජිකයිේ නම් කිරීෙ 
හා නතෝරාගැනීෙ, විනිවිදභාවයකිේ යුතුව හැකිතාක් දුරට රනට් අදාල් පාර්ශවකරුවේ සෙඟ 
සාකච්ඡා හරහා සිදුකළ යුතුය. 

 

12. සුළු මුල්යාධාර වැඩසටහනේ ජාතික සම්බේධීකාරක, ජාතික නෙනහයුම් කමිටුවට නිල් වශනයේ 

සහභාගී වන අතර, එහි සාකච්ඡා සඳහා සහභාගී වන නමුත්, වයාපෘති නතෝරා ගැනීනම් 
ක්රියාවලිනේදී ඡේදය ප්රකාශ නනාකරයි. ජාතික සම්බේධීකාරක, ජාතික නෙනහයුම් කමිටුනේ 
නල්කම් කාර්යාල්ය නල්සද නස්වය කරයි. ( ජාතික සම්බේධීකාරක නේ නිශ්ිත වගකීම් පිළිබඳව 
පහත සඳහේ නේ.) 

 

13. ජාතික නෙනහයුම් කමිටුනේ සෑෙ සාොජිකනයකුනේෙ ධුර කාල්ය වසර තුනක කාල්යක් සඳහා වන 
අතර, එක් වරක් අලුත්කිරීනම් හැකියාව ඇත. එක දිගටෙ නස්වය කරන සාොජිකයේ සෙඟ ජාතික 
නෙනහයුම් කමිටුව වසර තුනනේ තුනට ොරුවන සාොජිකත්වයක් පවත්වාගනු ඇත. 

සාොජිකනයකුනේ පූර්ණ ධුර කාල්ය සම්පූර්ණ කිරීෙට අනපානහාසත් වූ විටකදී, එක්සත් ජාතීේනේ 
සංවර්ධන වැඩසටහනනහි නේවාසික නිනයෝජිත විසිේ නව සාොජිකනයකු පත් කරනු ල්ැනේ. 
සුවිනශ්ෂී පදනෙක් ෙත සුළු මුල්යාධාර වැඩසටහනේ නගෝලීය කළෙනාකරු නහෝ නගෝලීය 
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සම්බේධීකාරක විසිේ අනුෙත කරනු ල්ැබුවනහාත් මිස, අඛේඩව වාර නදකකට වඩා නස්වය 
කිරීෙට අවසර නැත. 

 

ජාතික ගෙගහයුම් කමිටුගේ රැසවීම්, නිගයෝග සහ නීති 

 

14. සුළු මුල්යාධාර වැඩසටහන නවත උපායොර්ික ෙග නපේවීෙක් ල්බාදීෙ, වයාපෘති නයෝජනා 
සොනල්ෝචනය කිරීෙ සහ අනුෙත කිරීෙ සහ එහි කාර්ය නිර්ණය සටහනට යටත්ව නවනත් 
ක්රියාකාරකම් සිදුකිරීෙ සඳහා ජාතික නෙනහයුම් කමිටුව ේවි වාර්ික පදනමිේ (නහෝ ජාතික 
නෙනහයුම් කමිටුව විසිේ තීරණය කරන පරිදි) රැස්නේ. 

 

15. ජාතික නෙනහයුම් කමිටුව එහි නිතය සාොජිකයේ අතරිේ එක් වාරයකට නහෝ අඛේඩව වසර 3 
කට නනාඅඩු කාල්යක් සඳහා නපාදු එකගත්වනයේ සභාපතිවරනයක් නම් කරයි. එක්සත් ජාතීේනේ 
සංවර්ධන වැඩසටහනනහි නේවාසික නිනයෝජිත (නහෝ ඔහුනේ / ඇයනේ නිනයෝජිතයාට) නහෝ සුළු 
මුල්යාධාර වැඩසටහනේ ජාතික සම්බේධීකාරකවරයාට මුල්සුන දැරීෙට හැකියාවක් නැත. සම්ෙත 
කර ඇති රැස්වීම් සහ නිනයෝග නීතිවල්ට අනුකූල්ව සභාපතිවරයා, ජාතික නෙනහයුම් කමිටු 
රැස්වීම්වල් මුල්සුන නහාබවන අතර, ජාතික නෙනහයුම් කමිටු සාකච්ඡාවල්දී සම්මුතියක් 
නගාඩනැගීනම් ක්රියාවලියට පහසුකම් සපයයි. මුල්ාසන තනතුර ස්ීර එකක් නනාවන අතර, සෑෙ 
වසරකෙ එක් එක් සාොජිකයානේ සහභාගීත්වය වැඩිදියුණු කිරීෙ සඳහා මුල්ාසන තනතුර ොරුනේ. 
 

16. රැස්වීම් සඳහා පහසුකම් සැල්සීෙට, ජාතික නෙනහයුම් කමිටුව විසිේ එහි සභාපතිවරුේ නතෝරා 
ගැනීෙට තීේදු කරන විටදී, වඩාත් කැපවූ සාොජිකයේනගේ අනයකු නිශ්ිත කාල් සීොවක් සඳහා 

මුල්සුනට පත් කර ගැනීෙට හැකියාව ඇති නමුත්, එක් වාරයකට නහෝ අඛේඩව වසර 3 කට 
නනාඅඩු කාල්යක් සඳහා පෙණක් එනල්ස පත්කිරීෙ දැඩි නල්ස නිර්නේශ කරනු ල්ැනේ. 
 

17. හැකි සෑෙ අවස්ථාවකෙ ජාතික නෙනහයුම් කමිටුව ක්රියාත්ෙක වේනේ විධිෙත් ඡේද විෙසීෙකට 
වඩා සම්මුතිනේ පදනෙ ෙත ය. ඡේදය ප්රකාශ කිරීනම් ක්රියා පටිපාටි සහ ගණපූරණ අවශයතාද 
ඇතුළුව ජාතික නෙනහයුම් කමිටුනේ සාකච්ඡා සඳහා නිශ්ිත ක්රියා පටිපාටි, නීති හා නිනයෝග 
ජාතික සම්බේධීකාරක සහ ජාතික නෙනහයුම් කමිටු සාොජිකයිේ විසිේ නයෝජනා කළ යුතු අතර, 
සැල්කිය යුතු ෙට්ටනම් සාකච්ඡා නහෝ තීරණයකට එළඹීෙට නපර ඒවා කමිටුව විසිේ අනුගෙනය 
කළ යුතුය. 

 

18. ජාතික නෙනහයුම් කමිටුනේ නිතිපතා පවත්වනු ල්බන රැස්වීම්වල්ට පහත සඳහේ නයාය පත්ර 
අයිතෙ ඇතුළත් නේ: 

 

 රනට්  සහ නගෝලීය සුළු මුල්යාධාර වැඩසටහනනහි තත්ත්වය සහ ප්රගතිය පිළිබඳ වාර්තාව;  

 ක්රියාත්ෙක වන වයාපෘති හා ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ තත්ව වාර්තා සහ යාවත්කාලීන කිරීම්; 

 මූල්ය ප්රදානයේ නවේකිරීෙ ක්රියාත්ෙක කිරීෙ පිළිබඳ මූල්ය වාර්තාව; 

 සල්කා බැලීෙ සඳහා වන වයාපෘති නයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීෙ. 
 

19. වයාපෘති නයෝජනා අනුෙත කරනු ල්බන රැස්වීම් පිළිබඳ වාර්තා හැකි තරම් සවිස්තරාත්ෙක හා 

නිශ්ිත විය යුතු අතර, ඒ තුළ සල්කා බැලූ එක් එක් වයාපෘතිය, ල්ැයිස්තුගත කිරීෙ සහ එක් එක් 
වයාපෘතිය පිළිබඳව ජාතික නෙනහයුම් කමිටුනේ සියලු නිර්නේශ නහෝ නිරීක්ෂණ ඇතුළත් විය යුතු 
නේ. අවසාන අනුෙැතියට නපර සිදුකළ යුතු අවශය ඕනෑෙ ප්රතිසංස්කරණක් ඇතුළුව එක් එක් 
වයාපෘතිය පිළිබඳව ජාතික නෙනහයුම් කමිටුනේ තීරණය පැහැදිලිව සටහේ කළ යුතුය. අනුෙත 
කළ වයාපෘති ල්ැයිස්තුවට අනුෙත කළ අයවැය මුදල්ද ඇතුළත් විය යුතුය. පැමිණ සිටින සියලුෙ 
ජාතික නෙනහයුම් කමිටුනේ සාොජිකයිේ විසිේ රැස්වීම් වාර්තා අත්සේ කළ යුතුය. 

 

20. එකඟතා ිවිසුම් (MOA) අත්සේ කිරීෙ සඳහා එක්සත් ජාතීේනේ සංවර්ධන වැඩසටහනනහි 
නේවාසික නිනයෝජිතට ඉදිරිපත් කිරීෙට නපර ජාතික නෙනහයුම් කමිටුව විසිේ තාවකාලිකව 
අනුෙත කිරීනෙේ පසුව ප්රතිසංස්කරණය කරන ල්ද නහෝ සකස් කරන ල්ද වයාපෘති නයෝජනා 
සොනල්ෝචනය කර අත්සේ කළ යුතුය. ඒ සඳහා විධිෙත් රැස්වීෙක් අවශය නනාවන අතර, 
සොනල්ෝචනය විනරෝධතා නනාෙැති පදනෙක් ෙත සිදුකළ හැකිය. 
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21. ජාතික නෙනහයුම් කමිටුවට පත්වීෙ පිළිගැනීනෙේ පසු, සාොජිකයිේ විසිේ ඔවුනනාවුේ ඇත්ත 
වශනයේෙ ජාතික නෙනහයුම් කමිටුනේ සම්පූර්ණ ස්වාධීනභාවය සහ විනිවිදභාවය සහතික කිරීෙට 
කැපවී සිටිති. ස්වයං-ගනුනදනු, අරමුණු බේධ ෙත ගැටුම් නහෝ අනිසි බල්පෑම් ඇතිවීෙ කමිටුව විසිේ 
වළක්වා ගත යුතුය. ජාතික නෙනහයුම් කමිටු සාොජිකයිේට, සුළු මුල්යාධාර වැඩසටහනනහි 
මුල්යාධාර වලිේ සෘජුව ප්රතිල්ාභ ල්ැබිය නනාහැක. එවේ සාොජිකයකුට නහෝ එෙ සාොජිකයා 
සම්බේධිත සංවිධානයකට උනේදුවක් ඇති කිසියම් වයාපෘතියක් සොනල්ෝචනය කිරීෙට නහෝ 
අනුෙත කිරීෙට ජාතික නෙනහයුම් කමිටුනේ කිසිදු සාොජිකනයකු සහභාගී නනාවිය යුතුය. එවැනි 
අවස්ථාවේහිදී, එෙ වයාපෘතිය පිළිබඳ සිදුකරනු ල්බන සාකච්ඡානේදී සහ තීරණගැනීනම් 
කටයුත්නත්දී එෙ සාොජිකයා නිදහස් කළ යුතු නේ. 

 

22. ප්රතිපත්තිෙය වශනයේ, ජාතික නෙනහයුම් කමිටුව (සහ සෙස්තයක් නල්ස සුළු මුල්යාධාර 
වැඩසටහන) හැකි තරම් විනිවිදභාවයකිේ යුතුව ක්රියාත්ෙක විය යුතුය. සෑෙ ජාතික නෙනහයුම් 
කමිටු රැස්වීෙක් පිළිබඳ නිල් වාර්තාවක්, ජාතික සම්බේධීකාරක විසිේ පවත්වානගන යා යුතු අතර, 

එය ෙහජනයාට ල්බාගැනීෙට හැකි විය යුතුය. නකනස් නවතත්, ජාතික නෙනහයුම් කමිටු 

සාොජිකයිේ බාහිර බල්පෑම් වලිේ ආරක්ෂා කරගැනීෙ සඳහා, ජාතික නෙනහයුම් කමිටු 
සාොජිකයිේනේ අනනයතාවයේ නහෝ සාකච්ඡා කිරීනම්දී, ජාතික නෙනහයුම් කමිටු 
සාොජිකයිේනේ ආනරෝපිත ප්රකාශයේ අනාවරණය නනානකනර්. 
 

23. ජාතික නෙනහයුම් කමිටු සාොජිකයිේ සියළුෙ ජාතික නෙනහයුම් කමිටු රැස්වීම් වල්ට සහභාගී විය 
යුතුය. රැස්වීම් සඳහා සහභාගී වීෙට නනාහැකි නම්, ඒ සඳහා සාොජිකයාට සාධාරණ වූ නිදහසට 
කරුණක් තිබිය යුතු අතර, එය අනිකුත් ජාතික නෙනහයුම් කමිටු සාොජිකයිේට කලිේ දැනුම් දිය 

යුතු නේ. සාොජිකනයකුට රැස්වීම් තුනක් ෙග හැරුනේ නම්, ඔහුට නහෝ ඇයට ජාතික නෙනහයුම් 
කමිටු සාොජිකනයකු නල්ස ඔහුනේ කාර්යභාරය දිගටෙ කරනගන යාෙට නනාහැකි වනු ඇත. 

 

ජාතික සම්බන්ීකාරකගේ වගකීම්: 
 

24. ජාතික සම්බේධීකාරක, ජාතික නෙනහයුම් කමිටුනවහි නල්කම් කාර්යාල්ය නිනයෝජනය කරන 

අතර, ජාතික නෙනහයුම් කමිටු සාොජිකයිේ අතර සේනිනේදනය කළෙනාකරණය කිරීෙ, රැසව්ීම් 
පිළිබඳව දේවා යැවීෙ සහ පවත්වනු ල්ැබූ සියලුෙ රැස්වීම් සහ ගත් ක්රියාොර්ග පිළිබඳ ස්වාධීන 

වාර්තා පවත්වා ගැනීෙ පිළිබඳ වගකීෙ දරයි. ඊට අෙතරව, ජාතික සම්බේධීකාරක විසිේ, සුළු 
මුල්යාධාර වැඩසටහන සහ එහි ක්රියාකාරකම් වල් තත්ත්වය සහ ප්රගතිය පිළිබඳ ස්වාධීන වාර්තා 
නෙේෙ සල්කා බැලීෙ සඳහා වූ වයාපෘති නයෝජනා ද, ජාතික නෙනහයුම් කමිටුව නවත ඉදිරිපත් 
කල්යුතු නේ. 

 

25. හදිසි රැස්වීම් සඳහා, දැනුම්දීනම් ලිපි යැවීනම් අවශයතාවනයේ නිදහස් විය හැකි අතර, ඒවා හැරුණු 
විට අනනකුත් රැස්වීම් සඳහා අවෙ වශනයේ දින පහනළාවකට නපර දැනුම් දීෙක් කළ යුතු නේ. 
රැස්වීනම් නයාය පත්රය, රැස්වීනම්දී සල්කා බැලිය යුතු සියලුෙ වයාපෘති ල්ැයිස්තුවක් සහ අදාළ සියලු 
ලියකියවිලි හා නයෝජනා වල් පිටපත් එෙ දැනුම්දීෙ තුළ ඇතුළත් විය යුතු නේ. 

 

26. සෑෙ රැස්වීෙකටෙ පසු ජාතික සම්බේධීකාරක විසිේ සොනල්ෝචනය කිරීෙ සහ අත්සේ කිරීෙ 
සඳහා රැස්වීම් වාර්තා සකස් කර ඉදිරිපත් කළ යුතුය. රැස්වීෙට සහභාගී වූ ජාතික නෙනහයුම් 
කමිටුනේ සාොජිකයිේ විසිේ අත්සේ කළ පසු, මුල් පිටපත සුළු මුල්යාධාර වැඩසටහනේ 
කාර්යාල්යට නගානු කළ යුතු අතර, පිටපතක් එක්සත් ජාතීේනේ සංවර්ධන වැඩසටහනනහි, සුළු 
මුල්යාධාර වැඩසටහනේ නක්ේරස්ථානයට යවනු ල්ැනේ. 
 

** නතෝරාගත් අනේක්ෂකයිේට පෙණක්, ජගත් පාරිසරික පහසුකම්/ සුළු මුල්යාධාර වැඩසටහනේ 
කාර්යාල්ය විසිේ දැනුම් නදනු ල්ැනේ. 
 


