කර්මාන්ත සඳහා තතාරතුරු පත්රිකාව

1. I2I යනු කුමක්ද?
I2I යනු 2018 අයවැය යයොජනොවකි. යෙහි අරමුණ වන්යන් නයවොත්පොදකයින්ට
ඔහුයේ/

ඇයයේ

නව

අදහස්

වොණීජකරණය

වොණිජකරණයයන් අදොළ සෙොගෙට ප්රතිලාො

කිරීෙට

සහ

එෙ

ාාොගැීමෙට හැකි වන පිදි,

නයවොත්පොදකයින් සුදුසු කර්ෙොන්තවාට ප්රයශ

කිරීෙයි

2. කර්මාන්තවලට තේ සඳහා සහභාගි විය හැක්තක් තකතේද?
මුදල් හො ජනෙොධ්ය අෙොතයොාං ය ින්න් පහත සඳහන් ක්යේත්රයක නියුක්ත
යහෝ

එෙ

ක්යේත්රවාට

ිනිනධ්ොාංීකකරණය

ීමෙට

කැෙැත්තක්

දක්වන

කර්ෙොන්තවලින් යයෝජනො කැඳවනු ාායි;
o ආහොර හො කෘෂිකර්ෙොන්තය
o ාා ක්තිලය
o යසෞඛ්යය
o ජාය, අපද්රවය හො පිදසරය සහ
o යතොරතුරු තොක්ෂණය, ඉයාක්යරොනික ිනදයොව සහ ල්ාය තොක්ෂණය
යේ සඳහො ඔයේ කැෙැත්ත පිළිාඳ ප්රකො ය 2018 අයගෝස්තු ෙස 20 ි,න ෙධ්යෙ
රොත්රී පැය 00 00 ට යපර i2i@mo.treasury.gov.lk යන ිනදුත් තැප්ල් ලිපිනයට
එිනය යුතුය
3. යේ කිසි සමාගමකට තේ සඳහා අයදුේ කළ හැකි ද?
හැකිය, ශ්රී ාාංකොව තුළ සාංස්ගොගත කරන ාද නව තොක්ෂණය යහෝ ක්රියො පිළියවළක්
ොිනතො කරමින් තෙ නිේපොදනය යහෝ යස්වොව සාංවර්ධ්නය කිරීෙට කැෙැත්ත දක්වන
සෙොගෙකට යේ සඳහො අයදුේ කළ හැක නයවෝත්පදකට වැඩ කිරීෙ සඳහො අව ය
පිදසරයක් සපයොදීෙ සඳහො හැකියොව සෙොගෙ සතු ිනය යුතුය එෙ සෙොගේ පහත
සඳහන් ක්යේත්රයක දැනටෙත් නියුක්ත යහෝ නියුක්ත ීමෙට අදහස් කරන සෙොගෙක්
ිනය යුතුය:

o
o
o
o
o

ආහොර හො කෘෂිකර්ෙොන්තය
ාා ක්තිලය
යසෞඛ්යය
ජාය, අපද්රවය හො පිදසරය
යතොරතුරු තොක්ෂණය, ඉයාක්යරොනික ිනදයොව සහ ල්ාය තොක්ෂණය

ෙොස 24 ක් සඳහො ාා පැවැත්යවන පිදි,

නයවෝත්පොදකයො යස්වයේ

යයොදවන්යන් කුෙන ස්ගොනයේද යන්න පිළිාඳව රජය සහ නයවෝත්පොදකයො

සෙඟ අදොළ සෙොගෙ ත්රත්රපොර්යීමය විිනසුෙකට එළය ය යුතුය දාදො න නව
නිපැයුෙ නයවෝත්පොදකයේ සහ සෙොගයේ අභිෙතය පිදි, නයවෝත්පොදකයො
සෙඟ එක්ව ප්රයයෝජනයට ගත හැක
4. රජය, අදාළ සමාගම සඳහා සහතයෝගය ලබාතදන්තන් තකතේද ?
ෙොස 24 ක කොායක් සඳහො නයවෝත්පොදකයේ දළ ෙෝක වැටුයපන් 50% ක් උපිදෙය
රුපියල් 50 000 00 ක් දක්වො ප්රතිලූරරණය කිරීෙට රජය සහයයෝගය ාාො ය. ශ්රී ාාංකොව
තුළ අදොළ නිේපොදනයේ ස්වොධිකොිදය ාාොගැීමෙට සහ අයනකුත් අනුයොත ිනයදේ
රජය ින්න් දරනු ඇත

5. තමය සමාගම සඳහා වාසිදායක වන්තන් තකතේද?
සෙොගේවා ්ය දාදො නතොවය වැඩිි,යුණු කරගැීමෙට

්ය නිේපොදන වයොප්ත

කිරීෙට සහ පොිදය ෝවිකයො ල්ලික කර ගනිමින් යෙෙ නයවෝත්පොදකයො නව අදහස්
සෙොගෙ තුළට රැයගන එනු ඇත
වැඩිදුර යතොරතුරු අව ය වන්යන් නේ ඔයේ ගැටුවව i2i@mo.treasury.gov.lk යන ිනදුත්
තැපැල් ලිපිනයට යහෝ දුරකගන අාංක 011-2484842 යහෝ 011-2151493 ට යයොමු කරන්න

