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වැදගත් දැනුම්ීම 

්මම ්යෝජනා කැඳවීම සීමිත කැඳවීමකි. පළමුව සංකල්ප සටහනක් (ඇමුණුම 1A - සංකල්ප සටහන් 

ආකෘතිය) ඉදිරිපත් කරන ්ෙස අයදුම්කරුවන්්ගන් ඉල්ො සිටිනු ෙබන අතර එම සංකල්ප සටහන් ඇගයීම් 

ජාෙකය (ඇමුණුම 1B - සංකල්ප සටහන් ඇගයීම් ජාෙකය) අනුව ඇගයීමට ෙක් ්ක්ර. පිළිගත් සංකල්ප 

සටහන් සඳහා, සම්ූරණ ්යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අයැදුම්කරුවන්ට ආරාධනා කරනු ෙැ්ේ. 
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ජාතික භාෂා අරමුදල (NLF) 
 

භාෂා අයිතිවාසිකම් ප්රවර්ධනය සහ භාෂා අධයයනය සඳහා යයෝජනා කැඳවීම (RfP) 

 
අයදුම්පත් සඳහා මාර්යගෝපයේශ 

1. පසුබිම 
 

විවිධ අංශ සඳහා සංවරධන ආධාර සැපයීම තුළින් ශ්රී ෙංකා්ේ යහපැවැත්ම සහ සංවරධනය සඳහා සහ්යෝගය 

දැක්වී්ම් දිගු කාලීන ඉතිහාසයක් කැ්න්ඩියානු රජයට ඇත. රාජය භාෂා ප්රතිපත්තිය (OLP) සාරථකව ක්රියාත්මක 

වීම සහතික කිරීම සහ එහි වැඩසටහන් සහ ක්රියාකාරකම් වෙට ඵෙදායී සිවිල් සමාජ හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා වූ 

විවිධ මුෙ පිරීම්වෙට සහාය වීම සඳහා, භාෂා අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ ගැටළු වෙදී දශක ගණනාවක් තිසේ්සේ ෙබා 

දී ඇති තාක්ෂණික සහාය ඉන් ප්රධානය ්ේ.  

 

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවරධන වයාපෘතිය (NLEAP) යනු ශ්රී ෙංකා්ේ රාජය භාෂා ප්රතිපත්තිය (OLP) 

ක්රියාත්මක කිරීම ශක්තිමත් කිරී්ම් ශ්රී ෙංකා්ේ අවශයතාවයට ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා නිරමාණය කර ඇති, 

කැ්න්ඩියානු සහ ශ්රී ෙංකා රජයන් අතර වූ ේවිපාරශේවික වයාපෘතියකි. ්මම වයාපෘතිය ශ්රී ෙංකා රජය සමඟ, 

වි්ශේෂ්යන් ජාතික ඒකාබේධතා, රාජය භාෂා, සමාජ ප්රගති හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාතයංශය හා ඊට 

අනුබේිත ආයතන වන: 

• රාජය භාෂා ්දපාරත්ම්න්තුව (DOL) 

• රාජය භාෂා ්කාමිෂන් සභාව (OLC) 

• ජාතික භාෂා අධයාපන සහ පුහුණු ආයතනය (NILET) 

සමග එක්ව ක්රියාත්මක ්ේ. 

 

රට තුෙ ්දමළ භාෂා්ේ තත්ත්වය හා සම්බන්ධ වැදගත් ්වනසේකම් වෙට මග පාදමින්, ශ්රී ෙංකා්ේ රාජය  භාෂා 

ප්රතිපත්තිය, 1978 ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා්වහි ඇතුළත් කර ඇත. ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා්ේ 13 වන වයවසේථා 

සං්ශෝධනය (1987) ්දමළ භාෂාව රාජය භාෂාවක් බවට පත් කළ අතර ඉංග්රීසි භාෂාව සමබන්ීකරන භාෂාවක් 

්ෙස පිළිගත්්ත්ය. ආණ්ඩුකරම වයවසේථා්ේ 16 වන වයවසේථා සං්ශෝධනය (1988) රාජය භාෂා (සිංහෙ සහ 

්දමළ) භාවිතය සඳහා අමතර විිවිධාන සෙසා ඇත.  

 

ශ්රී ෙංකා්ේ ගැටුම්වෙ සන්දරභය, රාජය භාෂා ප්රතිපත්තිය ක්රියාවට නැංවී්ම්දී ප්රතිපත්තිමය සහ ක්රියාවට නැංවීම 

යන මට්ටම් ්ද්කහිම ්මම හිඩැසේ, භාෂාමය දෘෂේටි ්කෝණයකින් ්පන්වා ්දයි.1 ප්රතිපත්ති මට්ටමින්, 

ප්රා්යෝගිකව ඇති පරතරය පැන නගින්්න් රාජය භාෂා ප්රතිපත්තිය (OLP) තුළම භාෂා ගැටලුව පිළිබඳ ප්රමාණවත් 

අරථ දැක්වීමක් ්නාවීම තුලින් වන අතර එය පුරවැසියන්ට ප්රජා්ේ ආරික, සමාජීය හා ්ේශපාෙන ජීවිතයට 

සහභාගී වී්ම් මාධයයක් ්ෙස ්නාව, ්සේවා සැපයීම සඳහා වූ මාධයයක් ්ෙස සැෙකීම නිසා්වනි. එය 

ක්රියාත්මක කිරී්ම්දී, පුරවැසි අවශයතා පිළිබඳ ගැඹුරු අව්බෝධයක් ්ගාඩනැගීම සහ සහාය දීම, පැමිණිලි 

ආමන්රණය කිරීම සහ රාජය භාෂා ප්රතිපත්තිය (OLP) ක්රියාත්මක කිරීම අඛණ්ඩඩව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 

 
1 භාෂාව අයිතියක් ්ෙස අරථ දැක්වීම හා එම අයිතිවාසිකම් සම්ූරණ කිරීමට ඉඩ සෙසන රජ්ේ සහ පුරවැසියා්ේ යුතුකම් හා වගකීම් සමුදායක් 

්පන්වා ්දමින්, ඉහත වයවසේථාමය හා නනතික රාමුව මඟින් භාෂා ප්රතිපත්තියක් සකසේ කර ඇත. තවද, වි්ශේෂ්යන්  ජාතික මානව හිමිකම් ක්රියාකාරී 
සැෙැසේම (2011), උගත් පාඩම් හා පරතිසන්ධාන ්කාමිසම (LLRC) (2011), සමාජ ඒකාබේධතාවය පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්ති රාමුව (2013), ජිනීවා 
්යෝජනාව (2015), NHRAP (2017) ආදී ප්රතිපත්ති නිර්ේශයන් කිහිපයක් මගින් රාජය භාෂා ප්රතිපත්ති්ේ හිඩැසේ ්පන්වා ්දයි. ්මම නිර්ේශයන්, 
ජාතික භාෂා ප්රතිපත්තිය, විිවිධාන සමූහයක් පමණක් වී්මන් ඔේබට ්ගාසේ, යහපැවැත්ම නිරවචනය කිරී්ම් සහ සංවරධන ඉඩ ප්රසේථාවන්ට 
ප්ර්ේශවී්ම්දී මානව හැකියාවන් සඳහා දායක වන්නක් දක්වා රැ්ගන යයි. භාෂාව පිළිබඳ මාතෘකාව, සේී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සහ මානව හිමිකම් 
ඇතුළුව ශ්රී ෙංකා්ේ රාජය ප්රතිපත්ති ක්්ෂේරය එක්සත් කිරී්ම් ්ත්මාත්මක අංශයක් දක්වා වරධනය වී ති්ේ. 
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පුරවැසියන්්ේ ඉල්ලීමට ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා රාජය සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩඩායම් අතර සහ්යෝගීතාවයන් 

ප්රමාණවත් ්නාමැත.  
 

 

2. ජාතික භාෂා අරමුදයේ (NLF) අරමුණ සහ පරමාර්ථ 
 

්මම අරමුද්ල් මූලික පරමාරථය වනු්ේ ශ්රී ොංකික පිරිමින්, කාන්තාවන් සහ ් යෞවනයන් විසින් ඔවුන්්ේ ර්ට් 

සංසේකෘතිකමය වශ්යන් විවිධාකාර සේවභාවය හා ේවිභාෂා සේවභාවය පිළිගැනීම වරධනය කිරීම සහ 

ප්රතිසන්ධානය සඳහා භාෂා අයිතිවාසිකම් ප්රවරධනය කිරීමයි.  

 

ජාතික භාෂා අරමුදෙ (NLF) සඳහා ප්රධාන අරමුණු ්දකකි:  

 

ජාතික ඒකාබේධතාවය හා සංහිඳියාව සඳහා භාෂා අයිතිවාසිකම් ප්රවරධනය කිරීම සඳහා ප්රා්ේශීය සිවිල් සමාජ 

සංවිධානවෙ ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම. ්ම් සම්බන්ධ්යන් ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවරධන වයාපෘතිය 

(NLEAP) විසින්,  

• ජාතික ඒකාබේධතාවය සහ සංහිඳියාව ශක්තිමත් කිරී්ම් අවශයතාවය මත භාෂා අයිතිවාසිකම් 

ප්රවරධනය කිරීම; 

• රාජය භාෂා ප්රතිපත්තිය (OLP) ක්රියාත්මක කිරී්ම්දී සහභාගීත්වය සහ සහාය දැක්වීම ප්රවරධනය 

කරන අතර භාෂා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දැනුවත්භාවය වැඩි කිරීම; 

• විවිධත්වය ්පෝෂණය කරමින් සහ භාෂා අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ ගැටළු පිළිබඳ සාකච්ඡාවෙට 

ඇතුළත් කරමින්, සිවිල් සමාජ සංවිධාන (CSOs) සහ අදාළ රාජය ආයතන අතර උප්ේශනය 

තුළින් සහ්යෝගීතාව පහසු කිරීම සඳහා සංසද/සම්මන්රණ/වැඩමුළු පිහිටුවීම; 

• රාජය භාෂා ප්රතිපත්තිය (OLP) සඳහා රාජය ආයතනවෙ අනුකූෙතාවයට සා්ේක්ෂ පැමිණිලි ක්රියා 

පටිපාටි පිළිබඳව සංවිධානවෙට වඩා ්හාඳින් දැනුම් දීම;  

යනාදිය2 සඳහා සිවිල් සමාජ සංවිධාන හා ආයතන ්වත අරමුදල් සපයනු ඇත. 

 

පුරවැසියන්ට (කාන්තාවන්ට සහ පිරිමින්ට) රාජය භාෂාවලින් සන්නියේදනය කටයුතු කිරීමට සහාය වීම සඳහා 

ප්රා්ේශීය සිවිල් සමාජ සංවිධානවෙ ධාරිතාව වැඩි කිරීම. පහත දැක්්වන ප්රතිඵෙ ෙබා ගැනීම සඳහා සහජීවන 

සමිති සමඟ වැඩ කිරී්ම් ශක්තිමත් ක්රම්ේදයක් නිරූපණය කරන සිවිල් සමාජ සංවිධාන (CSOs) ්වත ෙබා 

්දන ප්රදාන මගින් ්මම අරමුණ සාක්ෂාත් ්ේ: 

• රාජය භාෂා ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ වැඩි දැනුවත් වීමක් සහ එහි ප්රවරධනය සඳහා වැඩිදියුණු කළ 

සම්බන්ීකරණය සහ පාෙනය තුළින් වඩාත් කාරයක්ෂමව, ඵෙදායී ්ෙස හා 

ඇතුෙත්කරණයකින් යුතුව කටයුතු කිරීම; 

• ්දවන භාෂා පුහුණුව ෙබා දීම සඳහා අභයන්තර ධාරිතාව වැඩි දියුණු කිරීමට ් මවෙම් සහ සම්පත් 

සංවරධනය කිරීම; 

• ්දවන භාෂා ඉ්ගනීම සඳහා කාන්තාවන් සහ ්යෞවනයන් ඇතුළු සාමානය ජනතාව පුහුණු කිරීම 

සහ සහාය දීම සඳහා අභයන්තර ධාරිතාව වැඩි කිරීම; 

• කාන්තාවන් සහ ්යෞවනයන් ඇතුළු සාමානය ජනතාවට ්දවන භාෂා පුහුණුව ෙබා දී්ම් 

ප්ර්ේශය වැඩිදියුණු කිරීම;

 
2 ්යෝජනා ශක්තිමත් කිරීමට, ්යෞවන හා කාන්තා සංවිධාන සමඟ සම්බන්ධ වීම/කටයුතු කිරීම අවධාරණය කිරීම  හා  සංවිධාන අතර උපායමාරගික 

හවුල්කාරිත්වයන් ්හේතු ්ේ. 
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3. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන වයාපෘතිය (NLEAP) විසින් සැපයීමට 
නියමිත අරමුදේ 

 

ප්රදානයන් කළමනාකරණය කිරී්ම් හැකියාව ්පන්නුම් කරන සහ 2.0 හි දක්වා ඇති පරිදි අරමුණු සපුරාෙන 

සුදුසුකම් ෙත් සිවිල් සමාජ සහ ්වනත් සංවිධානවෙට ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවරධන වයාපෘතිය (NLEAP) 

විසින් මූෙය ආධාර සපයනු ඇත. අරමුණු ප්රවරධනය කරන අයුරින් සහ මුදල් සඳහා වටිනාකමක් ෙබා ්දන 

අයුරින් අරමුදල් දැඩි ්ෙස කළමනාකරණය කිරීමට ඇති සූදානම ්මම සංවිධාන  විසින් ්පන්නුම් කළ යුතුය. 

රුපියල් මිලියන ්දා්ළාසක් හා ෙක්ෂ පහක් (රු. මිලියන 12.5) දක්වා සහ වසර එකක් ්හෝ ්දකක් දක්වා වූ 

ක්රියාත්මක කිරී්ම් කාෙ රාමුවක් සහිත මුෙපිරීම් සඳහා අරමුදල් සම්පාදනය කිරීමට ජාතික භාෂා සමානාත්මතා 

අභිවරධන වයාපෘතිය (NLEAP) සූදානම්ය.  
 

3.1 යයෝජනා කැඳවීම සඳහා වූ නීති රීති සහ ක්රියා පටිපාටි 

 

නිරණායක තුනක් මත පදනම්ව අරමුදල් ෙැබීමට සුදුසුකම් සේථාපිත ්ක්ර: (1) සංවිධාන්ේ සුදුසුකම; (2) 

ඉදිරිපත් කරන ෙද සංකල්ප්ේ අදාළත්වය සහ හවුල්කාරීත්ව සැෙසුම; (3) සුදුසුකම් ෙත් පිරිවැය පිළිබඳ 

විසේතරය. 

 

සංවිධානයේ සුදුසුකම් සඳහා වන නිර්ණායක 

 සංවිධානය  නිර්ණායක 
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රාජය ්නාවන 

සංවිධාන 3 (NGOs)  

 

• නිසි පරිදි ලියාපදිංචි වූ සංවිධානයක් වීම සහ ශ්රී ෙංකා්ේ නීතීන් ඉදිරි්ේ නීතිමය පුේගෙයකු 
වීම, ොභ ්නාෙබන ්හෝ පුණයායතනයක් ්හෝ ්වනත් සංවිධානයක් වීම. 

• අවම අවුරුදු 3 ක් ක්රියාත්මකව තිබීම 

• වයාපෘති/වැඩසටහන් කළමනාකරණ්ේ  හැකියාව ්පන්නුම් කර තිබීම 

• මුෙය කෙමානකරණය පිළිබඳ යහපත් ප්රතිරූපයක් තිබීම හා   සංවිධානය සඳහා යහපත් 
විගණනය කරන ෙද වත්මන් මූෙය ප්රකාශන ්පන්වී්ම්  හැකියාව  

• භාෂා අයිතිවාසිකම්, භාෂා ඉ්ගනීම, භාෂා ්සේවා, ගැටුම් මැදිහත්කරණය, ජාතික 
ඒකාබේධතාවය සහ ප්රතිසන්ධානය සම්බන්ධ වයාපෘති, වැඩසටහන්, අධයයන සහ 
පර්ේෂණ ඇතුළු ඵෙදායී වැඩසටහන්කරණය පිළිබඳ පිළිගත් පසුබිමක් තිබීම  

• සේී පුරුෂ භාවය පිළිබඳ සං්ේදී වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ අත්දැකීම් ඇති අතර 
සේී පුරුෂ සමානාත්මතාවය, වි්ශේෂ්යන් කාන්තාවන්්ේ හා ගැහැණු ළමයින්්ේ 
අයිතිවාසිකම් ප්රවරධනය කිරීම.   

• ්යෝජිත මුෙපිරුමට සේවභාවමය සහ/්හෝ මූෙයමය දායකත්වයක් සැපයිය හැකි වීම 
 

 

 

02 

 

 

වෘත්තීමය සංගම් 

 

• නිසි පරිදි ලියාපදිංචි වූ සංවිධානයක් වීම සහ ශ්රී ෙංකා්ේ නීතීන් ඉදිරි්ේ නීතිමය පුේගෙයකු 
වීම, ොභ ්නාෙබන ්හෝ පුණයායතනයක් ්හෝ ්වනත් සංවිධානයක් වීම. 

• අවම අවුරුදු 3 ක් ක්රියාත්මකව තිබීම 

• වයාපෘති/වැඩසටහන් කළමනාකරණ්ේ  හැකියාව ්පන්නුම් කර තිබීම 

• මුෙය කෙමානකරණය පිලිබඳ යහපත් ප්රතිරූපයක් තිබීම හා   සංවිධානය සඳහා යහපත් 
විගණනය කරන ෙද වත්මන් මූෙය ප්රකාශන ්පන්වී්ම්  හැකියාව  

• භාෂා අයිතිවාසිකම්, භාෂා ඉ්ගනීම, භාෂා ්සේවා, ගැටුම් මැදිහත්කරණය, ජාතික 
ඒකාබේධතාවය සහ ප්රතිසන්ධානය සම්බන්ධ වයාපෘති, වැඩසටහන්, අධයයන සහ 
පර්ේෂණ ඇතුළු ඵෙදායී වැඩසටහන් කරණය පිළිබඳ පිළිගත් පසුබිමක් තිබීම  

• සේී පුරුෂ භාවය පිළිබඳ සං්ේදී වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ අත්දැකීම් ඇති අතර 
සේී පුරුෂ සමානාත්මතාවය, වි්ශේෂ්යන් කාන්තාවන්්ේ හා ගැහැණු ළමයින්්ේ 
අයිතිවාසිකම් ප්රවරධනය කිරීම.   

• ්යෝජිත මුෙපිරුමට සේවභාවමය සහ / ්හෝ මූෙයමය දායකත්වයක් සැපයිය හැකි වීම 
 

 
31980 අංක 31 දරණ සේ්වච්ඡා  සමාජ ්සේවා සංවිධාන (ලියාපදිංචි කිරී්ම් හා අීක්ෂණය කිරී්ම්) පනත (සං්ශෝදිත) 
යට්ත් ලියාපදිංචි වී තිබීම ්හෝ 2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනත යට්ත් ඇප්යන් සීමිත සමාගමක් ්ෙස ලියාපදිංචි වී 
තිබීම.  
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ප්රජා මූලික සංවිධාන    

 

• නිසි පරිදි ලියාපදිංචි වූ සංවිධානයක් වීම සහ ොභ ්නාෙබන ්හෝ පුණයායතනයක් ්හෝ 
්වනත් සංවිධානයක් වීම 

• අවම අවුරුදු 2 ක් ක්රියාත්මකව තිබීම 

• වයාපෘති/වැඩසටහන් කළමනාකරණ්ේ  හැකියාව ්පන්නුම් කර තිබීම 

• මුෙය කෙමානකරණය පිලිබඳ යහපත් ප්රතිරූපයක් තිබීම හා   සංවිධානය සඳහා යහපත් 
විගණනය කරන ෙද වත්මන් මූෙය ප්රකාශන ්පන්වී්ම්  හැකියාව  

• භාෂා අයිතිවාසිකම්, භාෂා ඉ්ගනීම, භාෂා ්සේවා, ගැටුම් මැදිහත්කරණය, ජාතික 
ඒකාබේධතාවය සහ ප්රතිසන්ධානය සම්බන්ධ වයාපෘති, වැඩසටහන්, අධයයන සහ 
පර්ේෂණ ඇතුළු ඵෙදායී වැඩසටහන් කරණය පිළිබඳ පිළිගත් පසුබිමක් තිබීම  

• සේී පුරුෂ භාවය පිළිබඳ සං්ේදී වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ අත්දැකීම් ඇති අතර 
සේී පුරුෂ සමානාත්මතාවය, වි්ශේෂ්යන් කාන්තාවන්්ේ හා ගැහැණු ළමයින්්ේ 
අයිතිවාසිකම් ප්රවරධනය කිරීම  

• ්යෝජිත මුෙපිරුමට සේවභාවමය සහ / ්හෝ මූෙයමය දායකත්වයක් සැපයිය හැකි වීම 
 

 

 

04 

 

 

අධයයන / 

පර්ේෂණ ආයතන 

 

• විශේවවිදයාෙ ්හෝ සරසවි මගින් පිළි්ගන තිබීම හා පර්ේෂණ ආයතනයක් ්ෙස ලියාපදිංචි 
වී තිබීම හා සහ ොභ ්නාෙබන ්හෝ පුණයායතනයක් ්හෝ ්වනත් සංවිධානයක් වීම 

• අවම අවුරුදු 2 ක් ක්රියාත්මකව තිබීම 

• වයාපෘති/වැඩසටහන් කළමනාකරණ්ේ  හැකියාව ්පන්නුම් කර තිබීම 

• මුෙය කෙමානකරණය පිලිබඳ යහපත් ප්රතිරූපයක් තිබීම හා   සංවිධානය සඳහා යහපත් 
විගණනය කරන ෙද වත්මන් මූෙය ප්රකාශන ්පන්වී්ම්  හැකියාව  

• භාෂා අයිතිවාසිකම්, භාෂා ඉ්ගනීම, භාෂා ්සේවා, ගැටුම් මැදිහත්කරණය, ජාතික 
ඒකාබේධතාවය සහ ප්රතිසන්ධානය සම්බන්ධ වයාපෘති, වැඩසටහන්, අධයයන සහ 
පර්ේෂණ ඇතුළු ඵෙදායී වැඩසටහන් කරණය පිළිබඳ පිළිගත් පසුබිමක් තිබීම 

• සේී පුරුෂ භාවය පිළිබඳ සං්ේදී වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ අත්දැකීම් ඇති අතර 
සේී පුරුෂ සමානාත්මතාවය, වි්ශේෂ්යන් කාන්තාවන්්ේ හා ගැහැණු ළමයින්්ේ 
අයිතිවාසිකම් ප්රවරධනය කිරීම  යන කරුණු වාසිදායී විය හැකියි 

• ්යෝජිත මුෙපිරුමට සේවභාවමය සහ / ්හෝ මූෙයමය දායකත්වයක් සැපයිය හැකි වීම 
 

 

3.2 අයදුම් කිරීයම් ක්රියා පටිපාටි - සංකේප සටහන් අදියර 

 

රාජය භාෂා ප්රතිපත්ති (OLP) මුෙපිරීමක් සඳහා අරමුදල් ෙැබීමට කැමති සුදුසුකම් ෙත් සංවිධානවෙට ජාතික භාෂා 

සමානාත්මතා අභිවරධන වයාපෘතිය (NLEAP) ්වත සංකල්ප සටහනක් ඉදිරිපත් කිරීමට ආරාධනා ්ක්ර. 

සංකල්ප සටහන, 1.2 හි දක්වා ඇති අරමුණ/ණු වෙට අනුකූෙව සකසේ කළ යුතු අතර ්මම RFP හි සංකල්ප 

සටහන් ආකෘති පරයට (ඇමුණුම IA) අනුකූෙ විය යුතුය. සංකල්ප සටහන් ආකෘති පරය අප්ේ වයාපෘති ්වේ 

අඩවිය වන www.nleap.lk ්වතින් බාගත කර සිංහෙ, ්දමළ ්හෝ ඉංග්රීසි යන ඕනෑම භාෂාවකින් nlf@nleap.lk 

හරහා වයාපෘති නි්යෝජය අධයක්ෂවරයා්ේ අවධානයට ්යාමු කළ හැකිය. කරුණාකර පහත දැක්්වන 

නිරණායකයන්ට අනුකූෙව සංකල්ප සටහන සකසේ කිරීමට කටයුතු කරන්න: 

 

භාෂාව අකුරු වරග අකුරු ප්රමාණය හිඩැස 

සිංහෙ FMBindumathi 10 තනි 

්දමළ Bamini 10 තනි 

ඉංග්රීසි Calibri 10 තනි 

  

සපයන ෙද සංකල්ප සටහන් ඇගයීම් ජාෙකය (ඇමුණුම IB) මත පදනම්ව ජාතික භාෂා අරමුදල් ඇගයීම් කමිටුව 

විසින් ඇගයීමට ෙක් කරනු ෙබන අතර ්තෝරාගත් අයදුම්කරුවන්්ගන් සම්ූරණ ්යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන 

්ෙස ඉල්ො සිටිනු ෙැ්ේ. 

http://www.nleap.lk/
mailto:nlf@nleap.lk
https://www.nleap.lk/wp-content/uploads/fonts/FMBindumathi.TTF
https://www.nleap.lk/wp-content/uploads/fonts/Baamini.ttf
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4. ඇගයීයම් ක්රියාවලිය - සංකේප සටහන්  
 

ෙැ්බන අයදුම්පත්  ඉහත  2.1 හි සඳහන් මූලික සුදුසුකම් නිරණායකයන් මත මුලින්ම පරීක්ෂා කරනු ෙබන අතර 

්යෝජනා්ේ නිරවදයතාවය පිළිබඳ පරිපාෙන පරීක්ෂණද සිදු කරනු ෙබයි. ඇගයීම් කමිටුව (EC) විසින් සංකල්ප 

සටහන් ඇගයීම සඳහා සුදුසුකම් ෙත් අයදුම්පත් ්තෝරා ගනු ෙැ්ේ. ඇගයීම් කමිටුව (EC) විසින් ඇගයීම් ජාෙකය 

(ඇමුණුම IB) මත පදනම්ව ඇගයීම සිදු කරනු ෙබන අතර ඇගයීම් ප්රතිඵෙ වයාපෘති අනුමත කමිටුවට (PAC) 

ඉදිරිපත් කරයි. ්තෝරාගනු ෙැබූ සංකල්ප සටහන් ඉදිරිපත් කෙ සංවිධානවෙට, සම්ූරණ ්යෝජනාවක් ඉදිරිපත් 

කිරීමට ආරාධනා කරනු ෙැ්ේ. 

4.1 ජාතික භාෂා අරමුදල (NLF) සඳහා වූ ක්රියාවලිය 

 

4.2 වැදගත් දිනයන් 
 

 සැප්තැම්බර් ඔකයතෝම්බර් යනාවැම්බර් යදසැම්බර් 
්යෝජනා කැඳවීම පළ 
කිරීම 

1               

සංකල්ප සටහන් 
නියමිතයි 

   30            

සංකල්ප සටහන් 
ඇගයීම 

    7           

සිවිල් සමාජ සංවිධාන 
දැනුවත් කිරීම 

               

්තාරතුරු සැසි      14 21         
සම්ූරණ ්යෝජනා 
නියමිතයි 

         8      

සම්ූරණ ්යෝජනා 
ඇගයීම 

         11  29    

සිවිල් සමාජ සංවිධාන 
දැනුවත් කිරීම 

           29    

ගිවිසුම්ගත වීම               16 

 
 

අදියර 1: සංකල්ප සටහන් කැඳවීම 
(අවසන් දිනය: සැප්තැම්බර් 30, 2019)

අදියර 2: ත ොරතුරු සැසි, හවුල්කරුවන්  
සම්බන්ීකරණය

(ඔක්තෝම්බර් 14 - 21, 2019)

අදියර 3:  සම්ූර්ණ තයෝජනොව ඉදිරිපත් කිරීම 
(අවසන් දිනය: ්නොවැම්බර් 8, 2019)

අදියර 4: සම්ූර්ණ තයෝජනො සමොත ෝචනය / ඇගයීම
(්නොවැම්බර් 8 - 29, 2019)

්යෝජනො ඇගයීම,වයොපෘති අනුමත කමිටුවට ඉදිරිපත් කිරීම

අදියර 5: අවසොන අනුමැතිය

(්නොවැම්බර් 29 - ්ෙසැම්බර් 16, 2019)

සොර්ථක වූ සංවිධොනවලට ෙැනුම්ීම හො ගිවිසුම්ගත කිරීම 
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ඇමුණුම් 
 

1A: සංකල්ප සටහන් ආකෘතිය: Docx / PDF 
 
1B: ඇගයීම් ජාෙකය 
 
 

 

- අවසානය    - 

https://www.nleap.lk/wp-content/uploads/2019/08/CONCEPT-NOTE-SINHALA.docx
https://www.nleap.lk/wp-content/uploads/2019/08/CONCEPT-NOTE-SINHALA.pdf
https://www.nleap.lk/wp-content/uploads/2019/08/EVALUATION-GRID-SINHALA.pdf

