නව ෝත්පාදක අයදුම් පත්රය

සම්පූර්ණ කිරීමට පෙර පමම අයදුම්ප ෙත්රපේ  අ්තරර්ගතතර මපපේවීමම්ප හා
සාමාන්ය පෙපස්  ්රපශමපම් කියන්න්.

සටහන:
 අයදුම්පෙත්රය ාාරීමමට ්රථම ෙහතර සඳහ් පතරාරතුරු ෙත්රිකාන කියන්න්.
 පමම අයදුම්පෙත්රපේ  සම්විතතර පතරාරතුරුන රහසයාානය රර්ෂා කරන්
බන ශ්රී ාකා දලස හ හා මන්මාය අමාතරයාාමය තරහු රු කරන් අතරර අයදුම්ප
කර ඇති න්න නිෙැයුම නිශ්චය කිරීම සඳහා හැර පනන්ත් කිසිදු කාර්යය්
සඳහා ාාවිතතරා පන්ාකරනු ඇතර.
 දල හ නිර්මාණය් න්ම්ප ෙමණ් ඉදිරිෙත් කළ යුතුය. පසාරකම්ප කරන් ස
අසහ්  සඳහා ඉඩ බා පන්ාපසනු ඇති අතරර, ් නයාක්රීය අපයෝගතයතරානයට
මප පේනනු ඇතර.
 බහුවිත අයදුම්ප කිරීම්ප සඳහා ඉ හුම්ප ෙත්ර පනන් පනන්ම ාාවිතතරා කර්න්.
 රයතරනික අනුබද්වීමම සහ කණ්ඩායම්ප නයාෙිති ඇගතම ම සිදු පන්ාකරනු
ඇතර.
 දලස හ හා මන්මාය අමාතරයාාමපේ  තීරණය අනස් තීරණය නනු ඇති අතරර,
අයදුම්පකරු විතසි් කිසිදු රකාරයකි් බ ෙෑම්ප කිරීම පහෝ එප්  කිරීමට
පත්සහ කිරීම රදිය ් නයාක්රීය අපයෝගතයතරානයට මප ොසනු ඇතර.
 සම්පූර්ණ කර අත්ස් කරන් ස අයදුම්ප ෙත්රපේ  ් කෑ් කරන් ස ිටටෙත්
i2i@mo.treasury.gov.lk යන් ලිිටන්යට විතසුත් තරැෙෑ මගි් එවිතය යුතුපශ.
පළමු වකාටස: න

නිපැයුම්කරුවේ විස්තර

නාසගතම: ……………………………………………………………
පනන්ත් න්ම්ප ……………………………………………………...් ී රුරුෂාානය:
……………………..
මාතිය…………………………………..
හැඳුනුම්පෙත් අාකය:…………………………………………….(කරුණාකර මාතික
හැඳුනුම්පෙපත් ිටටෙතර්
අදලණ්න්.)
බා ඇති ඉහළම අයාෙන් සහ නිත්තීය දුදුදුකම්ප. අසාළ න්ප්න්ම්ප, කරුණාකර
සහතිකෙත්න ිටටෙතර් අදලණ්න්.
………………………………………………………………………………………………………………………….
න්න නිෙැයුම්ප සම්පබ්පය් පෙර බා ඇති තිළිණ සහ එම තිළිණ ිටරින්මන් ස
රයතරන්ය (කරුණාකර සහතික ෙපතරහි/ සහතිකෙත්න ිටටෙතර්/ ිටටෙත් අදලණ්න්.)
…………………………………………………………………………………………………………..
ත්මන් සම්බන්ධ කර ගතහැකි වතාරතුරු:
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විතසුත් ලිිටන්ය: .............................................................මාගතම දුරකථන්
අාකය……………………………
තරැෙැ හ ලිිටන්ය
….………………………………………………………………………………………
නර්තරමාන් රැකියාන …………………………………………………………………………………..
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වද න වකාටස: වයෝජිත න

නිපැයුම/ තාක්ෂණය පිළිබඳ විස්තරය

ෙහතර පකාටු තුළ ස්නා ඇති පෙපස්  අනුන ඔබපේ න්න නිෙැයුම විත් තරර කර්න්.
2.1. න්පනෝත්ොසන්පේ  න්ම :

2.2. න්පනෝත්ොසන්ය පේට්් බ ෙත්රය

බා තිපේස?

ඔශ න්ම්ප, සහතිකෙත් අාකය ස්න්න්.……………………………………………………………
2.3. අයදුම්ප කරන් ්පේත්රය:
අ) රහාර හා කිෂිකර්මා්තරය
ර) බ ම්තිය
ඇ) පසෞඛ්යය
ඈ) ම ය, අෙද්රනය හා ෙරිසරය
ඉ) පතරාරතුරු තරා්ෂණය, ඉප ්පරානික විතසයාන සහ ල් ය තරා්ෂණය
2.4. න්න නිෙැයුම සම්පබ්පය් පකටි විත් තරරය් සඳහ් කර්න්. (පෙරිම නචන් 300)
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2.5. අසාළ ්පේත්රය තුළ, න්න නිෙැයුම මගි් විතසීමමට අපේ්ෂිතර ගතැටුන විත් තරර
කර්න්. (පෙරිම නචන් 50)

3

න වකාටස: න

නිපැයුම නිශ්චය කිරීවම් නිර්ණායක

ෙහතර නිර්ණායක මතර ෙසන්ම්පන, ඔබපේ න්න නිෙැයුම ිටළිබඳන පකටිපය් විත් තරර
කර්න්.
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3.1.න තා : පනළඳපොපළහි ඇති සමාන් පහෝ විතක හෙ නිේොසන් සමප සැසීමපම්පීම පමම
න්න නිෙැයුපමහි ඇති අන්න්යතරානය සහ දුවිතපශ්ී  බන. (පෙරිම නචන් 100):

3.2.අවෙවි කළ හැකි බ : ඉ ්ක පනළඳපොළට ළපාවීමමට අපේ්ෂා කරන් ගතැටුන
විතසඳීම සඳහා යම්ප මි කට පමම න්න නිෙැයුම්ප පකතරරම්ප දුරට පයාසාගතතර හැකි ස ය්න්
(පෙරිම නචන් 100):

3.3.සම්පත් ප්රශසස්ත අයුිනන් ාාවිතා කිරීම: පමම න්පනෝත්ොසන්ය "නයාොරන
කාර්ය්ෂමතරානය" ඉහළ න්ැාවීමමට පකාෙමණ දුරකට පෙකාරි පශසැයි ෙැහැදිලි කර්න්.
(පෙරිම නචන් 200):

6

3.4. පසිනය: පමම විතසඳුම නඩාත් රස්න් පහෝ පද්ශීය පනළඳපොළට පයාසාගතැනීපම්
ඔේබට පම්ප හා සමාන් පනන්ත් පනළඳපොළන ීම පකාෙමණ දුරකට ඉතරා ෙහදුපන්
ාාවිතතරා කළ හැකි ස ය්න්. (පෙරිම නචන් 200):

3.5.සමාජ බෙපෑම: පමම න්පනෝත්ොසන්ය මගි් ඉ ්ක ්රමානට හා ඉ් ඔේබට
න්ාත්මක බ ෙෑම්ප පහෝ අපේ්ෂිතර පනන්් කම්ප ඇතිකිරීපම්ප හැකියාන (පෙරිම නචන්
200):

3.6. ාාවිතා කිරීවම් පහසු : පමම න්පනෝත්ොසන් සාක හෙය පකාෙමණ දුරකට,
පනන්ත් රුද්ගත පයකුට ෙහදුපන් අනපබෝ කරගතතර හැකි ස ය්න්. (පෙරිම නචන් 200):
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4

න වකාටස: අත්සන්

4.1. න

නිපැයුම්කරු

මා ස්න්ා තරරමි් ඉහතර විත් තරර කර ඇති න්න නිෙැයුම මාපේම නිර්මාණය් නන් අතරර,
පනන්ත් කිසිපනකු විතසි් මීට ඉහතරීම සිදු කරන් ද්ස් පන්ානන් බන ්රකාම කරමි.
i). න්ම: …………………………………………………. අත්සන් …………………..
ii). දින්ය: ....................................

නව ාත්පාදකයින් සඳහා වතාරතුරු පත්රිකා
1. I2I යනු කුමක් ද?
I2I යනු 2018 අයනැය පයෝමන්ානකි. පමහි අරදලණ න්ප් න්පනාත්ොසකයි්ට
ඔහුපේ/

ඇයපේ

න්න

අසහ් 

නාණීමකරණය

නාණිමකරණපය් අසාළ සමාගතමට ්රති ාා

සහ

එම

බාගතැනීමට හැකි නන් ෙරිදි,

න්පනාත්ොසකයි් දුදුදු කර්මා්තරන ට ්රපශම කිරීමයි.
2. සහාාගි විමට සුදුසුකම් ෙබන්වන් කවුරුන් ද?
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කිරීමට



o 2018 ජූලි 01 දින්ට නයස අු රුදු 18 - 40 අතරර ශ්රී ාකා රුරනැසිය්
සහ
o ිටළිගතත් විතශ්න විතසයා යකි් බාගතත් පොයකය් තිය ය යුතුය. (සටහන් :
ිටළිගතත්
විතශ්න
විතසයා යක
පොයකය
සම්පූර්ණ
කර
්රතිල
බ ාපොපරාත්තුපන් සිටින් අයට ස අයදුම්ප කළ හැක. න්දලත්, විතශ්න
විතසයා පය් බා ගතත් සහතික කිරීපම්ප ලිිටය් ඉදිරිෙත් කළ යුතුය.)
වහෝ
o මාතික පහෝ අ්තරර්මාතික ම්ටපම්ප න්න නිෙැයුම්ප තරරපනලි්
මයග්රහණය ැූවන්
න්න නිෙැයුම පහෝ අසහස ෙහතර සඳහ් ්පේත්රයක විතය යුතුය:
o රහාර හා කිෂිකර්මා්තරය
o බ ම්තිය
o පසෞඛ්යය
o ම ය, අෙද්රනය හා ෙරිසරය
o පතරාරතුරු තරා්ෂණය, ඉප ්පරානික විතසයාන සහ ල් ය තරා්ෂණය

3. නව ෝත්පාදකයින්ට වම් සඳහා සහාාගි විය හැක්වක් වකවස්ද?
න්පනෝත්ොසකයි් විතසි් සම්පූර්ණ කර, අත්ස් කරන්

ස www.treasury.gov.lk

තුළි් ාාගතතර කළ හැකි අයදුම්ප ෙත්රපේ  ් කෑ් කරන්

ස ිටටෙත් 2018

අපගතෝ් තු මස 20 දින් මයම රාී ෙැය 00.00 ට පෙර i2i@mo.treasury.gov.lk
යන් විතසුත් තරැෙෑ

මගි් එවිතය යුතුය.

අයදුම්පෙත්ර සිාහ , පසමළ පහෝ ඉා්රීසි ාාෂානලි් කුමන් පහෝ ාාෂානකි්
සම්පූර්ණ කළ හැක.
පකටි

ැයි් තුගතතර කරන්

ස අයදුම්පකරුන්පේ අයදුම්ප ෙත්රන

සිඩ ිටටෙතර

(hard copy), දුදුදුකම්ප සන්ාථ කිරීපම්ප ලියවිතලි සමප ඉදිරිෙත් කළ යුතුය.
4. නව ෝත්පාදකයින් වතෝරාගැනීම සිදු කරන්වන් වකවස්ද?
අමාතරය මණ්ඩ ය විතසි් ෙත් කරන්

ස විතපශ්ෂයයි්පගත් සහ පමයේඨ

නි ාරී්පගත් සම්විතතර පමපහයුම්ප කමිටුන සහ තරා්ෂණික ඇගතැම ම්ප
කමිටුන් මගි් අයදුම්ප ෙත්රන
න්ම්ප, ෙදුන ෙනත්නනු
පතරෝරාගතනු

සඳහ් පතරාරතුරු මතර සහ අනමය න්ප්

බන් සම්පදලඛ් ෙරී්ෂණ මගි් න්පනෝත්ොසකයි්

බයි.

5. නව ෝත්පාදකයින්ට දැනුම් දීම සිදු කරන්වන් වකවස්ද?
දුදුදුකම්ප

බන් න්පනාත්ොසකයි්ට ෙමණ් විතසුත් තරැෙෑ

කුරියර් මගි් සැනුම්ප ීමම සිදු කරනු

බයි.
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මගි් සහ තරැෙැ හ/

6. වතෝරා වනාගත් අයදුම්කරු න්ට අභියාචනා කළ හැකි ද?
පන්ාහැක. පමපහයුම්ප කමිටුන සහ තරා්ෂණික ඇගතැම ම්ප කමිටුපශ තීරණය
අනස් තීරණය පශ.
7. I2I

ැඩසටහන සඳහා සහාාගි වීවමන් ෙැවබන

ාසි වමාන ා ද?

o ල් යමය සහ තරා්ෂණික සහපයෝගතය පන්ාමැතිකමි් පබාපහෝ විතට න්න
අසහ්  නාණිමකරණය කිරීමට න්න නිෙැයුම්පකරුන්ට හැකියාන්
පන්ාමැතර. පකප්  ු නස, සමාගතම් මගි් න්න නිෙැයුම්පකරුන් ප් නපේ 
පයසවූ විතට, අසාළ නිේොසන්ය ගතපශෂණය සහ සානර්න්ය කිරීම සඳහා
අනමය ෙරිසරය අසාළ සමාගතම විතසි් සෙයා පසනු

බයි. ල සාම  න්න

නිෙැයුම, න්පනෝත්ොසකපේ සහ සමාගතපම්ප අභිමතරය ෙරිදි හු  හකාර
සමාගතම සමගි් ්රපයෝමන්යට ගතතර හැක.
o න්පනෝත්ොසක සහ සමාගතම යන් පසොර්මනය අතරර ඇති කරගතත්
එකපතරානය අනුන, ල සාම  න්න නිෙැයුම සඳහා ් නායකකාරය අනමය
න්ප් න්ම්ප, පේට්් බ ෙත්රය

බාගතැනීම සඳහා නැය නන් දලස

අනමය ල් යමය සහපයෝගතය රමය විතසි් සෙයා පසනු

සඳහා

බයි.

o කර්මා්තර විතපශ්ෂයයි් විතසි් නැඩසටහන් රුරානට න්පනාත්ොසකයි්
සඳහා අනමය පෙපද්මන්ය

බා පසනු ඇතර.

නැඩිදුර පතරාරතුරු අනමය න්ප් න්ම්ප, ඔපේ ගතැටුවන

i2i@mo.treasury.gov.lk යන්

විතසුත් තරැෙෑ හ ලිිටන්යට පහෝ දුරකථන් අාක 011-2484842 පහෝ 011-2151493 ට පයාදල
කර්න්.
කර්මාන්ත සඳහා වතාරතුරු පත්රිකා
1. I2I යනු කුමක්ද?
I2I යනු 2018 අයනැය පයාමන්ානකි. පමහි අරදලණ න්ප් න්පනාත්ොසකයි්ට
ඔහුපේ/

ඇයපේ

න්න

අසහ් 

නාණීමකරණය

නාණිමකරණපය් අසාළ සමාගතමට ්රති ාා

කිරීමට

සහ

එම

බාගතැනීමට හැකි නන් ෙරිදි,

න්පනාත්ොසකයි් දුදුදු කර්මා්තරන ට ්රපශම කිරීමයි.
2. කර්මාන්ත ෙට වම් සඳහා සහාාගි විය හැක්වක් වකවස්ද?
දලස හ හා මන්මාය අමාතරයාාමය විතසි් ෙහතර සඳහ් ්පේත්රයක නියු්තර
පහෝ

එම

්පේත්රන ට

විතවිතාාීකකරණය

කර්මා්තරනලි් පයෝමන්ා කැඳනනු

බයි;

o රහාර හා කිෂිකර්මා්තරය
o බ ම්තිය
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වීමමට

කැමැත්තර්

ස්නන්

o පසෞඛ්යය
o ම ය, අෙද්රනය හා ෙරිසරය සහ
o පතරාරතුරු තරා්ෂණය, ඉප ්පරානික විතසයාන සහ ල් ය තරා්ෂණය
පම්ප සඳහා ඔපේ කැමැත්තර ිටළිබඳ ්රකාමය 2018 අපගතෝ් තු මස 20 දින් මයම
රාී ෙැය 00.00 ට පෙර i2i@mo.treasury.gov.lk යන් විතසුත් තරැෙෑ හ ලිිටන්යට
එවිතය යුතුය
3. යම් කිසි සමාගමකට වම් සඳහා අයදුම් කළ හැකි ද?
හැකිය,

ශ්රී

ාකාන තුළ සා් ථාගතතර කරන්

ස, න්න තරා්ෂණය පහෝ ක්රියා

ිටළිපනළ් ාාවිතතරා කරමි් තරම නිේොසන්ය පහෝ ප් නාන සානර්න්ය කිරීමට
කැමැත්තර ස්නන් සමාගතමකට පම්ප සඳහා අයදුම්ප කළ හැක. න්පනෝත්ෙසකට නැඩ
කිරීම සඳහා අනමය ෙරිසරය් සෙයාීමම සඳහා හැකියාන සමාගතම සතු විතය
යුතුය. එම සමාගතම්ප, ෙහතර සඳහ් ්පේත්රයක සැන්ටමත් නියු්තර පහෝ
නියු්තර වීමමට අසහ්  කරන් සමාගතම් විතය යුතුය:
o
o
o
o
o
මාස

රහාර හා කිෂිකර්මා්තරය
බ ම්තිය
පසෞඛ්යය
ම ය, අෙද්රනය හා ෙරිසරය
පතරාරතුරු තරා්ෂණය, ඉප ්පරානික විතසයාන සහ ල් ය තරා්ෂණය
24

්

සඳහා

බ

ෙැනැත්පනන්

ෙරිදි,

න්පනෝත්ොසකයා

ප් නපේ 

පයාසන්ප් කුමන් ් ථාන්පේ ස ය්න් ිටළිබඳන රමය සහ න්පනෝත්ොසකයා
සමප අසාළ සමාගතම ත්රත්රොර්ශ්වීමය ගිවිතදුමකට එළය ය යුතුය. ල සාම  න්න
නිෙැයුම, න්පනෝත්ොසකපේ සහ සමාගතපම්ප අභිමතරය ෙරිදි න්පනෝත්ොසකයා
සමප එ්න ්රපයෝමන්යට ගතතර හැක
4. රජය, අදාළ සමාගම සඳහා සහවයෝගය ෙබාවදන්වන් වකවස්ද ?
මාස 24 ක කා ය් සඳහා න්පනෝත්ොසකපේ සළ මාසික නැටුපේ 50% ්
පෙරිමය රුිටය හ 50,000.00 ් ස්නා ්රතිූරණය කිරීමට රමය සහපයෝගතය බා
පද්. ශ්රී ාකාන තුළ අසාළ නිේොසන්පේ  ් නායකකාරිය බාගතැනීමට සහ අපන්කුත්
අනුයාතර විතයසම්ප රමය විතසි් සරනු ඇතර.
5. වමය සමාගම සඳහා ාසිදායක න්වන් වකවස්ද?
සමාගතම්පන

සිය ල සාම තරානය නැඩිදියුණු කරගතැනීමට, සිය නිේොසන් නයාේතර

කිරීමට සහ ොරිපාෝගිකයා ල්ලික කර ගතනිමි්, පමම න්පනෝත්ොසකයා, න්න
අසහ්  සමාගතම තුළට රැපගතන් එනු ඇතර.
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නැඩිදුර පතරාරතුරු අනමය න්ප් න්ම්ප, ඔපේ ගතැටුවන i2i@mo.treasury.gov.lk යන්
විතසුත් තරැෙැ හ ලිිටන්යට පහෝ දුරකථන් අාක 011-2484842 පහෝ 011-2151493 ට පයාදල
කර්න්.
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