අභ්යතුේ ැවිණන ැැුැුැමම ව

අනුැ
අංකය
යයයය

ටුයැශීතමෂයැ-ැ253
ආයේ පේැකාතමයයතුැටාතමෂිකැක්රියාකාී
ැුැුැමම ව/ඇැමේප්තුවටැඅනුට

විශ්රාම වැටුප් දැපාරාතමේප්තුවට
අභ්යතුේ ැවිණන ැැුැුැමම වැ-ැ2017

(7)
අභ්යන්තතර ිගගනන
කාර්
ඉටුකරනු
ලබන කාලසීමාව්

√

1.බල පෘතැව්රීම,
2.ක්රි ාකාරී සැලැස්ම
3.ප්රසම්පෘතාදන
සැලැස්ම
4.ව්ැටුප් තගවීම
5.සිගාස්
6.මුරපෘතද භ්ාිගත
7.බැැංකු සැසදුම
8.ස්ථාව්ර ව්ේකම්
තේඛන

3

1.මූලය පෘතාලන ශක්යමේ කිරීම
සදහා ගිණුම් තැබීතම් ක්රමතදද ,
තදපෘතාර්තතම්න්තතු ව්ැ ශීර් අතර
සම්බන්තධතාව් , බැැංකු සැසදුම්
පෘතරීක් ාව්, ස්ථාව්ර ව්ේකම් තේඛන ,
ගබඩා පෘතාලන

1.2.තගවීම් ව්වුචර්
පෘතරීක් ාව්

නීයරීයව්ලට දක්ව්ා ඇය
අනුකුලතාව්

2

තගවීම් නිව්ැරදිතාව් ව්ැඩි දියුණු කිරීම √
තපෘතොදු ගිණුම,
ව්ැන්තදඹු අනේදරු ගිණුම
රාජ්ය තසේව්ා අර්ථසාධක අරමුදේ
බැැංකු ගිණුම

1.3 තැපෘතෑල
පෘතරීක් ාව්

ලිිළ සදහා දක්ව්න
ප්රයචාර පෘතරීක් ව්

1

මහජ්න අව්ශයතා ඉටු කිරීතම්
කාර් ක් මතාව් පෘතරීක් ාව්

√

4 කාර්තුව්

(6)
සැලසුම් කරන ලද අභ්යන්තතර ිගගනන
කාර් න්ත සහ ිගගනන අරමුණු

3 කාර්තුව්

80150 1.1 .මූලය පෘතාලන
ක්රමතදද ිළිබබදව්
මූලික පෘතරීක් ාව්

(4)
අව්දානම් ඇගැයීම මත
අභ්යන්තතර ිගගනන
ිගසින්ත හදුනාගන්තනා ලද
ිගගනන ක්ත ේත්ර

2 කාර්තුව්

ව්යාපෘතිය 1
මූලය පෘතාලන
ශක්යමේ කිරීම

(3)
එක් එක් ව්යාපෘතිය
ටතේ සැලසුම්
කරන ලද
ක්රි ාකාරකම්
(Activities)

1 කාර්තුව්

01

(2)
එක් එක්
ව්යාපෘතිය
සදහා ව්ාර්ෂික
ප්රයපෘතාදන
(රු209,473,0
89,000)

(5 )අව්දානම් ඇගයීම

(1)
එක් එක්
ව්යාපෘතිය
සහ ඒ ටතේ
ලඟාකර ගැනීමට
බලාතපෘතොතරොේතු
ව්න අරමුණු

(8)
අභ්යන්තතර
ිගගනන
සදහා
ත දිග
හැකි මිනිස්
ශ්රම සහ
අනිකුේ
තභ්ෞයක
සම්පෘතේ

03

√

√

√

√

2

2

2.

ව්යාපෘතිය 2
ිගශ්රාම ව්ැටුප්
ක්රි ාේමක කිරීම.

209,392,939

a. මාසික ිගශ්රාම
ව්ැටුප්(සිිගේ,
ව්ැන්තදඹු සහ
අතනකුේ)

175,000,000

b. පෘතාරිතතෝෂික
c.තව්නේ
සුභ්සාධන
කටයුතු (ආබාධිත
හමුදා ව්ැටුප් සහ ,
අර්ථ සාධක)
d.අනිකුේ
පුනාරාව්ර්තන
ිග දම්
e.මූලධන ිග දම්

.

2.1ිගශ්රාම ප්රයලාභ්
තගවීම් පෘතරීක් ාව්

මාසික ිගශ්රාම ව්ැටුප්
තගවීම් දේත පෘතීධය
පෘතරීක් ාව්

2.2 තදපෘතාර්තතම්න්තතු තදපෘතාර්තතම්න්තතුතද
3,000,000 අභ්යන්තතර කටයුතු අභ්යන්තතර කටයුතු
පෘතරීක් ාව්
පෘතරීක් ාව්

4

තගවීම් නිව්ැරදිතාව් පෘතරීක් ා කිරීම,
ව්ැරදි හා ව්ැංචා අව්ම කිරීම.
ප්රථම තගවීම් ක්රි ාව්ලි , ිගශ්රාම
ප්රයලාභ් ව්ර්ග න්ත සදහා අ දුම්පෘතත
ලැබීතම් සිට ප්රයලාිය ා අතට
පෘතේකිරීම දක්ව්ා වු පෘතීධය පෘතරීක් ා
කිරීම.

√

√

√

√

6

3

අභ්යන්තතර පෘතාලන ක්රමතදද
ශක්යමේ කිරීම
1. ප්රථම ිගශ්රාම ව්ැටුප් තගවීම
2. තපෘතොදු 55
3. සේකාර ිළ ස Scan
ලි ිගලිව්ල ආරක් ාව්
ිළිබබදව්
4. පෘතරිගනක මිදුකාැංග
අශ්රීතව්ලබා ගන්තනා දේත හා
මධයගත ිගශ්රාම ව්ැටුප් දේත
පෘතීධයතේ දේත සැංරක් න
ක්රමතදද පෘතරීක් ාව්
5. හිඟ ිගශ්රාම ව්ැටුප් තගවීම
6. ිගතීශ ිගශ්රාම ව්ැටුප් අැංශ
7. නව් ිගදුේ හැඳුනුම්පෘතේ
නිකුේ කිරීම.
8. ආබාධිත ිගශ්රාම ව්ැටුප් තගවීම
9. පෘතාරිතතෝෂික තගවීම් හා
ගිණුම්ගත කිරීම.
10. ව්ැන්තදඹු අනේදරු
තගවීම්/දා ක මුදේ ආපෘතසු
තගවීම්

√

√

√

√

6

4

ව්ැඩිපුර තගවීම් /අක්රමිකතා
අනාව්රන , ප්රා.තේ.කාර් ාල
ිගගනන සදහා කාර් සැලැස්ම
මීට අමුනා ඇත.
(ඇමුණුම 1)

√

√

√

√

5

28,130,889

3,262,050
14,250

2.3ප්රාතීශී
තේකම් කාර් ාල
පෘතරීක් ාව්

ගනන කිරීම්
පෘතරීක් ාව් ලිිළතගොනු
පෘතව්ේව්ාතගන ාම,
ජීිගත සහයක ලබා
ගැනීම,

1.ආදා ම් එකතුවීම්
පෘතරීක් ාව්(ව්යාපෘතිය)

1.රම්තබොඩ නිව්ාඩු
නිව්ාඩු නිතක්තන

2

ආදා ම් එකතු කිරීම කාර් ක් ම
කිරීම
( ඇමුණුම 2)

√

√

√

√

4

2. කැලණි නිව්ාඩු
නිතක්තන

2

√

√

√

√

4

2.මහජ්න
පෘතැමිණිලි,තපෘතේසම්
සම්බන්තධව් කටයුතු
කිරීම

ලැතබන පෘතරිදි

2

පෘතව්යන ක්රමතදදතේ අඩුපෘතාඩු හදුනා
ගැනීම, හා මහජ්න ිගමසීම් සදහා
කටයුතු කිරීම

√

√

√

√

1

3.ගැටඵ සහිත
ලිිළතගොනු
පෘතරීක් ාකර
දීම,නිරීක් න
ලබාදීම,නිර්තීශ
ලබාදීම

ලැතබන පෘතරිදි

3

තගවීම් නිව්ැරදිතාව් ව්ැඩි කිරීම

√

√

√

√

2

4.ලක් 10 ව්ැඩි
ිගශ්රාම ව්ැටුප් තගවීම්
පෘතරීක් ාකර දීම.

ඉදිරිපෘතේ ව්න පෘතරිදි

4

ව්ැරදි හා අඩුපෘතාඩු ව්ැලැක්වීම

√

√

√

√

1

5.ිගගනන
කළමනාකරන
කමිටු පෘතැව්ැේවීම/
සහභ්ාගීවීම
(තදපෘතාර්තතම්න්තතු/
අමාතයාැංශ)

කාර්තු පෘතදනමින්ත

පෘතව්යන පෘතීධය හා පෘතාලන
ක්රමතදදතේ හදුනාතගන ඇය අඩුපෘතාඩු
නිව්ැරදි කිරීමට අව්ශය ිළ ව්ර ගැනීම
(තදපෘතා.කමිටු රැස්වීම් පෘතැව්ැේවීමට
ත ොදාගේ දින මීට අමුනා
ඇත.ඇමුණුම 03)

√

√

√

√

1

ිගගනන කටයුතු සදහා දැනට ත දිග හැකි මානව් සම්පෘතේ සැංඛයාව් 06 තදතනකි. ඉහත ිගගනන ව්ැඩ සටහන ිගතශේ ිගගනන පෘතරීක් න තහේතුතව්න්ත සහ
තදපෘතාර්තතම්න්තතුතද අව්ශයතාව් න්ත අනුව් කාර් ම්ඩඩල මාරුකිරීම, තව්නේ රාජ්කාරී සදහා ත දවීම මත තව්නස්ිග හැක.

සකස් කතළේ:-

අනුමත කතළේ:-

ඒ.එච්.එම්.තක්.තක්.ඒ.තහේරේ,
ප්රධාන අභ්යන්තතර ිගගනක,

ඒ.ජ්ගේ ඩී.ඩ ස්,
ිගශ්රාම ව්ැටුප් අධයක් ජ්නරාේ

