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__________________________________________________________________________ 

1. මි ගණන් ඉදිරිුත් කරි ලියළුදිිංචි ව වෆුයුම්කරුලන්ට එම මි ගණන් විලෘත කරි වේළලට එහි  ුෆමිණ 

සිටිය ශෆකි අතර විලෘත කරි දිිය ශළ වේළල එම මි ගණන් කෆීවීවම් ලිපිවේ වීශන් ලනු ඇත. 

2. වෆුයුම් කරනු බි භළණ්ඩ රළජ්ය ැෆල විංවහාළල ැ්වලි පිරිවිතරයන්ට අිවලළ්යයවයන්ම අනුක විය යුතු අතර 

ඒලළ අලය ුණණවයන් ශළ ්රමළණවයන්ැ  යු්වත විය යුතුය.  

3. ිවයම කරනු බි තත්ලයන්ට ∕ පිරිවිතරලට අනුක විොලි වෆුයුම් වම්පු්යණවයන්ම වශෝ වකොටවහ 

ලවයන් වශෝ ආුසු භළරදීමට අයිතිය රළජ්ය ැෆල විංවහාළල වතුලි අතර ඒ වීශළ ලි වියැම් වෆුයුම්කරුලන් 

විසින් ැෆරිය යුතුය. 

4. මිට ගෆනීවම්  ඇිවුවමහි  "භාරදීම" ද  ද යනුවලන් අැශවහ කරනුවේ "නිනම ද  යේන්  ද  ද භාණ්ඩ ද භාරදීම ද ාා ද

පිියලවනීම දේ ". මියට ගෆනීවම් ඇණවුවමහි වීශන්ලි භළණ්ඩ භළරදී අලවළිවේ එකී ඇණවුවමහි වීශන් දිි  

14 ්ව ඇතුත වශෝ විොඑවවේ ිම් රළජ්ය ැෆල විංවහාළල විසින් ිවයම කරනු බි වලිත් දිියකට වුර එය 

වම්පූ්යණවයන් භළරදීවමන් ුසුල වේ∙ 

5. වුයනු බි භළණ්ඩ ∕ද්රලය ලලින් වකොටව්ව වශෝ  වම්පු්යණවයන් පිලිගෆනීමප්රති්වවේු කිීමමපඅත්හිටුවීම වශෝ 

අලිංුණ  කිීමම වීශළ අයිතිය රළජ්ය ැෆල විංවහාළල වතුවේ.  

6. ඉදිරිුත් කරනු බි ඇිවුම්ල වීශන්  ුණණයන්ට ශළ ්රමළණයන්ට අනුක අන්ැමින් ශළ එකගවී ඇති 

භළරදීවම්  දිියන්ට වෆුයීමට අවුොවශොවත්වීම මගින් වෆුයුම්කරුලන්වේ ලියළුදිිංචිය අලිංුණ වීමට  ඉඩ එලෆිව 

වෆුයුම්කරුලන් අවළදු වේඛි ගත  වකවරනු ඇත. 

7. රළජ්ය ැෆල විංවහාළල විසින් ඉේළ සිටිනු බි අලවහාළවේදී වෆුයුම්කරු විසින් වළම්ුේ  2 ්ව බළ දිය යුතුය. 

8. වෆුයුම්කරු විසින් වීශන් කරනු බි මි ගණන්පඑම මි ගණන් කෆීවීවම් දිි සිට දිි 45ට විොඅඩු 

කළය්ව තු ක්රියළත්මක කිීමම වීශළ විලෘතල තබනු ඇත.  

9. වමවවේ ැ්වලනු බි මි ගණන් විලෘත කෂ දිි සිට දිි 6  ට විොඅඩු කළය්ව තු විොවලිවහල ුලතිනු 

ඇත. 

10. එ්ව එ්ව ද්රලයවේ මි  එහි ඉදිරිවේ ැ්වලමින්  ිෆලත අකුවරන්ැ වීශන් කෂ යුතුය. 

11. මි ගණන් ුත්රවේ ැෆ්වවලි සියලුම වලිවහ කිීමම්පඅලිංුණ කීමම වශෝ මකළ ැෆමීම මි ගණන් අත්වන් කර ඇති 

වෆුයුම්කරු  විසින් ිවසි ුරිදි වශතික ක යුතුය.  

12. මි ගණන් වුෝරමවයහි ඇති සියලුම තීරු වම්පූ්යණ කෂ යුතුය.අැළ වතොරතුරැ වීශන් විොලි වුෝරම 

අවම්පූ්යණ මි ගණන් වවේ වකළ වෆකිේට ගනු විොෆවේ. 

13. සියලුම  මි ගණන් ඉදිරිුත් කර ඇති  පිරිවිතරයන්ට  වම්පූ්යණ ලවයන් අනුක විය යුතුය. 
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14. ඇණවුම් කරි ැ භළණ්ඩ ලලින් වකොටව්ව වුයළ ඉතිරි වකොටවහ දිි 14්ව තුදී වෆුයීමට අවුොවශොවත් 

වුලවශොත් වුයි ැ භළණ්ඩල ලටිිළකමින් 9 % ්ව ුමණ වගලළ ඇණවුම අලිංුණ කරනු ෆවේ.ඉතිරි 10% 

කුමි වශේතුල්ව මත වශෝ වගලනු විොෆවේ. 

15. කුමි වශේතුල්ව ිවවළ වශෝ  ්රමළැ වී ෆවබි මි ගණන් භළරගනු විොෆවේ. 

16. සියලු මි ගණන් බශළි  කලරල උඩ ලම් වකලව්ය මිගණන් අිංකයපවිලෘත කරි දිියප ශළ විවහතරය ැ 

වීශන් කෂ යුතු  අතර ංභායති, දප්රං්කයාැ  දරිටුව ,රාජ්ය දැව  දංසංථාා ,රජ්ම්ව ්තන දයාර, දබ්තනරමු්වය යි 

ිමට ලියළුදිිංචි තෆුවන් එවිය යුතුය.අතින් වගවිි මි ගණන් ැ ඉශත ලිපිිවේ වීශන් වභළුති අිංවේ 

ඇති මි ගණන් වුට්ටිවේ බශළලිය යුතුය.මි ගණන්  අිංකය වීශන් විොලි වුෝරම වෆකිේට ගනු 

විොෆවේ. 

17. ඕිම මිගණන් ුත්රය්ව ං්කපූර්ණේන් ම දේාෝ දඉ්  දේරො ංක් දේාෝ දප්රතික්ේප ය දිරීම  ැ මි ගණන් ුත්රවේ 

ැෆ්වවලි කලර වශෝ ්රමළණ වේ  වකොටව්ව වශෝ  පිළිගෆනීමට රළජ්ය ැෆල විංවහාළලට අයිතිය තිවේ.මි  ුත්රවේ 

වීශන් වම්පූ්යණ ්රමළණයන් මිදී ගෆනීමට රළජ්ය ැෆල විංවහාළල අවුොවශොවත්වීම වශෝ අතුසුවීම වශේතුවලන් 

කිසිදු අළභය්ව වශෝ ශළිවය්ව වීශළ රළජ්ය ැෆල විංවහාළ වලන් කිසිදු ලන්දිය්ව ඉේලීමට වෆුයුම්කරැලන්ට 

හිමිකම්ව ිෆත. 

18. රළජ්ය ැෆල විංවහාළවලන් වළම්ුේ ඉේලීමට වෆුයුම්කරුලන්ට කිසිදු අයිතිය්ව ිෆත.එවශත් රළජ්ය ැෆල විංවහාළවේ 

අභිමතය ුරිදි වළම්ුේ අලය ලි අලවහාළ ලදී වෆුයුම්කරු විසින් වශෝ ිවසි ුරිදි ඔහු විසින් බය ුලරි ැ 

ිවවයෝජිතයකු විසින් වශෝ ඒලළ ඉදිරිුත් කෂ යුතුය. 

19. පිළිගනු බි ද්රලය∕භළණ්ඩ වෆුයුම්කරු විසින් ිවයමිත වහාළිවේ වගිවිත් තෆන්ුත් කරදීවමන් අිතුරුල 

අලය ුණණයන්ටපපිරිවිතරයන්ට අනුක විොලිබල වුනී ගියවශොත් එලෆිව ැ ්රති්වවේු කර යලි ලිපිවේ 

වීශන් දිි සිට දිි  7්ව ඇතුත වෆුයුම්කරුවේ වියැමින් ඒලළ ඉලත් කරවගි යළ යුතුය.එවවේ ්රති්වවේු 

කරනු බි ද්රලයප∕භළණ්ඩ වලනුවලන් ලන්දිය්ව ඉේළ සිටීමට වෆුයුම්කරුලන්ට කිසිදු අයිතිය්ව විොමෆත. 

20. ඉතළම වකටි කළය්ව තු වෆුයුම් කෂයුතු ිවවළත් ඇතෆම්විට දුරකාි මගින් ඇණවුම් ඉදිරිුත් කිීමමට සිදුලි 

ිවවළත් ංවයුම්කරුව ්   දයනයා යයේන් ම දුමරරා  දයාසුර්ක දතිබිනුමතුන.  

21. ද්රලය∕භළණ්ඩ වෆුයීම අයදුම්කරු විසින්ම කෂයුතු ලි අතර එහිළ අතුරු වකොන්ත්රළත්කරුලන්ට විොදිය යුතුය.  

22. වළමළියවයන් මි ගණන් කෆීලනු බන්වන් විංවහාළල විසින් වතෝරළ ගනු බි ලියළුදිිංචි වු 

වෆුයුම්කරුලන්වගිව.තරගකළීම මි ගණන් බළ ගෆනීම වීශළ බළහිර වෆුයුම්කරුලන්වගන් වුලත් මි ගණන් 

කෆීවීවම් අයිතිය රළජ්ය ැෆල විංවහාළල වතුවේ. 

23. ඇණවුම වම්පූ්යණ කරනු බි දිිවේ සිට ිං  ද 30  දේ ොයඩු දරායනක් දංහාා දංවයුම්කරුව දවිසි්  දරාජ්ය ද ැව  ද

ංසංථාා  දේ න දණන දයාසුර්ක දයබා දිංන දුමතුේ . 

24. වම්පූ්යණ කරනු බි ඇණවුම් වීශළ වගවීම් කරනුවේ වේවුත් මගිිව. වේවුත් ිවකුත් කරනු බන්වන් 

වළමළියවයන් ුශත ැෆ්වවලි අයුරු වෆුයුම්කරුලන්වේ ිමිිව. 

1 ආැළයකයළවේ ගිණුමට ුමණයි. 

2 අන්වතු කෂ විොශෆක. 

 

 

 



3 

 

25. රළජ්ය ැෆල විංවහාළල විසින් වෆුයුම්කරු වලත එලනු බි ලිපි වේඛණ ආදිය වෆුයුම්කරු විසින් අලවන් 

ලරට වුයළ ඇති ලිපිියට  ලියළුදිිංචි තෆුවන් යලනු ෆබීම  එහිළ ්රමළණලත් ැෆනුම්දීම්ව ලවයන් 

වෂකනු ෆවේ. 

 
26. ඕිම වෆුයුම්කරුලකුවේ ලියළුදිිංචිය කිසිදු වශේතුල්ව විොැන්ලළ අලිංුණ කිීමමට රළජ්ය ැෆල විංවහාළලට බය 

ඇත. 

27. ඉදිකිීමම් ලෆඩ වීශළ ඉදිරිුත්ලි වකොන්ත්රළත්කරුලන් වීශළ CIDA ලියළුදිිංචිය අිවලළ්යයවයන් තිබිය යුතු අතර 

එවමන්ම මි ගණන් කෆීවීවම්දී ආයතිය විසින් ඉේලුම්කරි ිව්යණළයක ශළ වකොන්වේසි වපුරළලිය යුතුය. 

28. වමහි වීශන් කර ඇති වකොන්වේසි ලට වෆුයුම්කරුලන් සිය ැෆඩි අනුකතළලය ැෆ්වවිය යුතු අතර එහි 

වකොන්වේසි ඇතුත වශෝ ඉන් බළහිරල වශෝ ුලතිි කලර ්රහිය්ව වම්බන්ෑවයන් වුලැ  රළජ්ය ැෆල විංවහාළල 

විසින් ිවයම කරනු බි තීරණ එහිළ අලවන් තීරණය ලනු ඇත. 

 

 

රළමණාරාර ද(ිටයදී දලවනී්ක දාා ද ාවිර)     ය.ර.ේ්ව/ 

රාජ්ය දැව  දංසංථාා        ංභායති 

         රාජ්ය දැව  දංසංථාා  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 
 

                                             රාජ්ය ැව  ංසංථාා  

2022  ර්පන ංහාා ංවයුම්කරුව ්  ියනායිංසි  ිරීේ්ක යනුම්කයත්රන 

වමම වුෝරමය වකොන්වේසිල මුේ පිටුත් වමඟ ිවසියළකළරල පුරලළ 2021 ේ ො ව්කබර් ද 30 ිං   ද ේයර 
කෂමිළකරු (මිදී ගෆනීම් ශළ  ිළවික අිංය ), රළජ්ය ැෆල විංවහාළල , වම්ුත්ුළය ", 82, රජ්මේලත්ත ුළර, 
බත්තරමුේ යි ලිපිියට ලියළුදිිංචි තෆුවන් වශෝ අතින් වගිවිත් භළර දිය යුතුය. 

 
01. වෆුයුම්කරුවේ පආයතිවේ ිම  : ........................................................ 

........................................................ 
02. ලිපිිය     : ........................................................ 

: ........................................................ 
03. දුරකාි අිංකය    :  ........................................................ 

ජ්ිංගම දුරකාි අිංකය   :  ........................................................ 

ලට්වෆප් (Whatsapp) අිංකය   :  ........................................................ 

සෆ්වවහ අිංකය    :  ........................................................ 

විේයුත් තෆුෆේ ලිපිිය   : ........................................................ 
 

04. ලයළුළර ලියළුදිිංචි අිංකය ශළ දිිය  : ........................................................ 
(පිටුත් ඇමිණිය යුතුයි) 
 

05. එකතු කෂ අගය මත ලිපි වගොණු    
අිංකය ශළ 2 19ප 2 2  ල්යල    
වගවු බදු මුැේ    : ........................................................ 
 

06. CIDA ලියළුදිිංචි අිංකය ශළ දිිය 
(පිටුත ඇමිණිය යුතුයි)   : ........................................................ 

 

07. ියනායිංසි න දයේේක්පා දරර  දරාණ්ඩන දයාන ද ද ගුේ  දයකුණු දරර දේය්  ්  . 
14 a b    25 a b c d  38 a b c    

15 a     26 a b c   39       

16      27 a     40 a b c d e f 

17      28       g h i    

18      29 a b    41 a b c d e f 

19 a b c d  30 a b c   42       

e f g h i  31 a b c   43       

j k l m   32      44       

20      33 a     45       

21      34 a b    46       

22      35             

23      36 a            

24      37 a            

 

 

 

1 a b c       

2 a b c d e f g   

3 a b c d e f g h i 

4 a         

5 a b c       

6 a b        

7 a b c       

8 a b        

9 a         

10 a b c       

11 a b        

12 a b c d      

13 a         



5 

 

08. ලියළුදිිංචිය අවප්්වළ කරි කළණ්ඩය ශළ ඒ යටවත් වෆුයීමට අවප්්වළ කරි අවිකුත් අයිතම (අකුවරන්) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

09. ණන දයැ ම දමන දංවයයින දාවිර දඋයරිම දරායසීමා …………………………………………………………………………… 

10. බවසකු   දේල   දයැ ද දලාංථතු දපිළිබහ දවිංථනර 

වගලි ැ මුළු මුැ: .............................................. ...... 

බෆිංකුවේ වශ ළඛළවේ ිම: …………… ......................... 

වේවුත් අිංකය වශ දිිය:…………………………………………………. 
 

11. යුමය්ත දපිළිබහ දවිංථනර 
වගලි ැ මුළු මුැ: .............................................. ...... 

දුුත් අිංකය ශළ දිිය : .............................................. ...... 
 
 
වමහි ුශත අත්වන් කරි මමපඅපි ඉශත ැ්වලළ ඇති කරුණු වතය ශළ ිවලෆරදි බල වශතික කරි අතර 

වෆුයුම්කරුලන්වේ ලියළුදිිංචිය 2022 වීශළ අයදුම් කිීමම වීශළ බළ දී ඇති වකොන්වේසි ශළ උුවැවහ ලට අනුකු 
වීමට එකඟ වලමිප වලමු. 

 
අත්වන් කෂ අයවේ ිම ……………………………………………………….      

     
බයත් ිවෑළරියළවේ අත්වි………………………………………………………….. 
දිිය: ................................ 
වෆුයුම්කරුවේ ආයතිවේ ිම…………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


