නව වයවායකයින්ගේ  ිභවවාය ඳුනනය ැනීම

Business Desk)

කෑගල්ල දිස්ත්රික් ලල්කම් කාර්යාලයය මඟින් ලමලෙයවන වයවාායකිනන් 1000 නගා සිටුවීලම්
වැඩාටෙන මඟින් නව වයවාායක්ව ිභවතා ෙඳුනා ගැනීම ො කෑගල්ල දිස්ත්රික්කලේ
වයවාායකිනන් ෙඳුනා ගැනීම ාඳො නිර්නායක තීරණය කිරීම වැදග් ලේ.
ලම් ාඳො කමිටු කිහිපයක් ක්රියා්මක කර .ත.
1.
2.
3.
4.
5.

තාක්ෂණික කමිටුව
මූලය කමිටුව
අලලි කමිටුව
උපලේශන කමිටුව
පුහුණු කමිටු

"වයවායකයින් ගො ගාෝරය ැනීමගේ දී ඔවු් ාතුව තිබික යුතු ගුණයාංැ"
1. දිස්ත්රික්කය තුළ ස්ත්රිර පදිිංචිය ාහිත පුේගලලයකු වීම
2. අවම වයා අවුරුදු 18 ො උපරිම අවුරුදු 45 අතර අලයකු වීම
3. ාාක්ෂරතාවය ාහිත පුේගලලයකු වීම (ලොඳින් කියවා ල්රුම් ගත ෙැකි ො අකුරු ලිවීලම්
ෙැකියාවැති අලයකු වීම)
4. වයවාායට අදාල ව වෘ්තීය පුහුණුවක් ලැ අ අලයකු වීම ලෙ ැවැනි පුහුණුවක් ලැමටමට
කැමති අලයකු වීම
5. වයාපාර අදොක් ාහිත පුේගලලයකු වීම
6. ාෑහීමකට ප් ිය ෙැකි ාන්නිලේදන කුාලතාවයක් .ති අලයකු වීම
7. ාෑහීමකට ප් ිය ෙැකි වයවාාය ුණණාිංග ාහිත අලයකු වීම
8. ආලය ජනය කිරීමට ෙැකියාවක් ාහිත පුේගලලයකු වීම
9. ලත රාගන්නා වයාපාරය පව්වා ගැනීම ාඳො ාෑහීමකට ප් ිය ෙැකි ආකාරලේ
ාඵලතාවයක් ාහිත පුේගලලයකු වීම
10. සුිලේෂී ාාමාජීය ගැටළු ලනාමැති අලයකු වීම

"දනනට වයයපාරයර පාරවවාවයගැන ක ල ෙ න වයවායකයින්"
1. අවම ිකිණුම් මාසික ආදායම රු 1000000/. ලබන වයවාායකලයකු වීම
2. වැටුප් ලගවන ලස්ත්රවකිනන් අවම වශලයන් ැක් අලයකු ව් ලස්ත්රවලේ නියුක්ත වීම
3. වයාපාර ආරම්භ කර ාම්ුඛ ාාකච්ඡා දිනට අවම වශලයන් මාා 06 ක් ාම්ූර්ණ කර
තිමටම
4. ප්රුඛතාවය ලබා දිය ෙැකි අිංශ යටතට .තුළ් කළ ෙැකි වීම
 භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයක් වීම
 පරිාර හිතකාමී නිෂ්පාදනයක් වීම
 අපනයනය නිෂ්පාදිතයක් ිම ලෙ අපනයන ිභවයක් .ති නිෂ්පාදනයක් ිම
 දිස්ත්රික්කය තුළ පවතින ාම්ප් ලයාදා ගන්නා වයාපාරයක් වීම

"මූලිය යමිටු වෙ යයර්කවයරක"

1. ායක්ෂණිය යමිටුව
(කර්මාන්තය ාඳො අවශය තාක්ෂණික දැණුම ිේලල්ෂණය කිරීම දැනුම ලබා දීම
නිෂ්පාදන ාම්බන්ධ තාක්ෂණික ගැටළු වලට ිාදුම් ලබා දීම







වයවාාය ආර්ම්භ කරන ඩඩම ො ලගාඩනැගිලි ාඳො අවශය තාක්ෂණික
ලය ගයතාවය
යන්ලර පකරණ ාඳො අවශය තාක්ෂණික ලය ගයතාවය
නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය ො ාම්බන්ධ තාක්ෂණික ලය ගයතාවය
අුදුවය ලබා ගැනීම ො ගබඩාකිරීම ාම්බන්ධ තාක්ෂණික දැණුම
ත්ව පාලනය ො ුණණා්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම යන අිංශ ාම්බන්ධ
තාක්ෂණික දැනුම ලබා දීම

2. මූෙය යමිටුව






මූලය කටයුතු ාඳො බැිංකු ො වයවාායකයා ාම්බන්ධ කිරිම
වයාපාරය පව්වාලගන යාම ාඳො අවශය මූලය කටයුතු ිළිබබඳ දැුව් කිරීම
වයාපාරය ාතය මූලය අවශයතාවය ෙදුනා ගැනීම
වයවාායකයාල
ආලය ජන අවශයතාවය ාම්බන්ධ ාතය මූලය අවශයතාවය
ිළිබබඳ ාෙතික කිරීම
රජය ිසින් කලින් කලට ගනු ලබන වයවාායක මූලය තීරණ ාම්බන්ධලයන්
ාාමාජිකිනන් දැනුව් කිරීම

3. අගෙිභ යේටුව
(නිෂ්පාදනලේ ස්ත්රවරූපයට අනුව ලවළඳ ආකෘතිය නිර්මාණය ලවළඳලපාළ නිර්මාණය කිරීම
ලවළඳලපාළ ආශ්රිත ගැටළු ාඳො ිාදුම් ලබා දීම නිෂ්පාදිත ාඳො .සුරුම් භාිතා කරන
අවස්ත්රථාවන් වලදී නීතිමය රාුව තුළ .සුරුම් නිර්මාණය ාෙ ලය ගයතාවය තීරණය කිරීම
ාඳො උපකාර කිරිම)
 ලවළඳ මිල
 ලවළඳාම සිදුකරනු ලබන ස්ත්රථානය/ස්ත්රථාන
 නිෂ්පාදනය /ලස්ත්රවාව
 ප්රවර්ධනය යන අිංශ ාඳො අලලිකරන ආකෘතිය නිර්මාණය කිරිම

4. උපාරගේශන යේටුව Business Converting Committee)
(වයවාායකලයකු ාඳො වඩා් සුදුසු කර්මාන්තය වයාපාර ෙැඩගැස්ත්රාා ගැනීලම්
ක්රමලේදලය වයාපාර ආකෘතිය නිර්මාණය)
 ඵලදාිනතාවය ාම්බන්ධ උපලේශනය
 වයාපාර ක්රියා්මක කිරීලම් දි .තුළ් ිය යුතු නීතිමය රාුව ිළිබබඳ ව දැනුව්
කිරිම
 වයාපාර නිරීක්ෂණය ාෙ පසු .ගැයුම් කටයුතු ාඳො ාම්බන්ධ වීම
 වයාපාර ාඳො නිවැරදි දිශානතියක් ලබාදීම

5. පුහුණු යමිටුව
(වයාපාරය පව්වාලගන යාම ාඳො පුහුණු අවශයතාවය ිේලල්ෂණය අදාල පුහුණු
වැඩාටෙන් ෙදුනාගැනීම පුහුණු වැඩාටෙන් නිර්මාණය කිරිම පුහුණු වැඩාටෙන්
පැවැ්වීම පැවැ් වු පුහුණු වැඩාටෙන් .ගැිනම)
 වැඩාටෙන ාමඟ ාම්බන්ධ වන නිලධාරීන් ාඳො පුහුණු වැඩාටෙන්
 ලත රාගන්නා වයවාායකිනන් ො වයවාායකයන් වශලයන් ාිංවර්ධනය කිරීමට
අලප්ක්ිත පුේගලයන් ාඳො පුහුණු වැඩාටෙන්
 කාලානුරූප පුහුණු අවශයතාවයන් තීරණය කිරීම
 වයාපාර කළමණාකරනය ාම්බන්ධ පුහුණු

 වයාපාරලේ ගිණුු ගැමටම ාම්බන්ධ පුහුනු
 වයාපාර ිළරිවැය අවම කිරීම ාම්බන්ධ පුහුණු
 වයාපාරිකිනන් අප්ලරේරණිය කිරිම ාම්බන්ධ පුහුනු
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වයවාායකයාන් ෙඳුනාගැනීම ාඳො නිර්ණායක තීරණය කිරීලම් රැස්ත්රිම් වාර්තාව .සුලරනි.
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