ව්යව්ායකත්ව්සා්මාය ස01 8ස
බා් යහිරසපළයත
බා් යහිරසපළයත්සත යඳමාසව්යව්ායකතයින්සඇගයීමා

2018 න ොවැම්බර් මස 13 ව

අඟහරුවොදො

ාංවිධය ක
ජයතිතසව්යව්ායකසාංව්්ධ සධිකතයියකස(NEDA)
ාමාග
ශ්රීසකංතයසජයතිතසව්යජ ජසමාඩ කක
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වයවසොකයත්ව සම්මො
බස් ොහිර පළොත් වයවසොකයක්  නවුවනව්  “ව්යව්ායකත්ව්ස ා්මාය ස 01 8ස -ස බා් යහිරස පළයත”
සම්මො ප්රදොන ත්සවක ජොතිය වයවසොක සවවර්ධන අිකයොියක (NEDA)සස යස ශ්රී කවයො ජොතිය වොජජ
මණ්ඩකක සහනක ගනක්  යුතුව තතව් සව්රට් සවවිධනො ක යරුව කබයි.
ශ්රී කවයො ජොතිය වොජජ මණ්ඩකක දීර්ඝ යොකකක් තිස්නස් සුළු හො මධනය පියමො
යර්මෝ ත
සවවර්ධන ක සඳහො දොකයත්වක දක්ව ආකත කකි. පුහුණු වැඩසටහ්  / වැඩමුළු මො ව සම්පත්
සවවර්ධන ක විදුත් වොජජ වැඩසටහ්  ආදී නිපු තො සවවර්ධන ක උනදසො වූ වැඩසටහ්  රොශිකක්
සුළු හො මධනය පියමො යර්මෝ තවක නියුතු වයවසොකයයි්  සඳහො පවත්වුව කබ අතර වින ්ෂනක් 
විවිධන හැකිකොවලි්  යුත් (differently able) වයවසොකයයි්  පිළිබඳව ද නමහිදී වින ්ෂ අවධනො කක්
නකොමු යරුව කැනේ.
ජොතිය වයවසොක සවවර්ධන
අිකයොියක (NEDA)ස ස හොස ශ්රී කවයො ජොතිය වොජජ මණ්ඩකක
සහනක ගනක්  යුතුව සවවිධනො ක යරුව කබ නමම සම්මො ප්රදොන ත්සවකද බස් ොහිර පළොත්
ක්ුද්ර සුළු මධනයම හො වි ොක පියමො
වයවසොකයක් ස නවුවනව්  සිදු යරුව කබ තවත් එක්
නස්වොවක් නකස හැඳි් වික හැකික.
නමම සම්මො

ප්රදොන

ත්සවනේ දී සම්මො

20 ක් පම

පිිය ැමීමට නිකමිතව ඇත.

තමාමාසා්මාය සඋතළතළහිසධරමුණු





බස් ොහිර පළොත තුළ වයවසොකයක්  හුන ොගැීමම හො වුන්  පිළිගැීමමට කක් කිීම
බස් ොහිර පළොත සහ රනේ ආර්ිය සවවර්ධන ක උනදසො තම දොකයත්වක වැඩි දියුණු කිීම
සඳහො වයවසොකයයි්  දිිය ගැ් වීමම හො උ ් දු යරවීමම
සික වයොපොියය ක්නෂ්රක තුළ විශිෂ්ටත්වක කබොගැීමමට වයවසොකයයි්  දිියමත් කිීම

ා්මාය සප්රදය කසතර සප්රධය සධංශ
-

යර්මෝ ත / නිෂ්පොද

අව ක

-

යෘෂියර්මක, පශු සම්පත් සහ ධීවර අව ක

-

නස්වො අව ක (i;aldrl fiajd/ixpdrl/fjk;a fiajd)

ත්මායන්තතේසපියමායණක
mrsudKh
ක්ුද්ර
සුළු
මධනයම
වි ොක පියමො

ව්ය්ිතසපිියව්ැටුමා - රුපිකල්
මිලික 0.5 ට අඩු
මිලික 0.5 සහ ඊට වැඩි
මිලික 10 සහ ඊට වැඩි
මිලික 50 සහ ඊට වැඩි

පූ්ණසතයලී සතා්ව්යසනියුක්තතිතකන්සාංඛ්යයව්
තා්ව්තසාංඛ්යයව් 1 – 5 දක්වො
තා්ව්තසාංඛ්යයව් 6 – 20 දක්වො
තා්ව්තසාංඛ්යයව් 21 – 50 දක්වො
තා්ව්තසාංඛ්යයව් 50ට වැඩි
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ප්රදය කසතරු සකබ සා්මාය
ව්ාත්සත යඳමාසව්යව්ායකතකයසා්මාය කස(එක්තසා්මාය කකි)
නමක නමම සම්මො ප්රදොන ත්සවනේ වඩොත් වැදගත් නම් ම කීර්තිමත්ම සම්මො ක යි. 2017/18 වර්ෂfha
පළයතසතුළසව් ය්මාසතැපීසතපත
සවිශිෂ්ඨතමාසව්යව්ායකතකය නමහිදී හුන ොගුව කබයි.
1.

ව්යයපයරසපියමායණසා සධංශස්ා්තා් ත යඳමාසව්යව්ායකතකය ා්මාය ස(ා්මාය ස 0)

නමම සම්මො

ප්රදොන ත්සවනේ වයොපොර අව සඳහො පිිය ම ප්රධනො සම්මො නවයි. jHdmdr mrsudK 04
hgf;a iïudk i|yd jQ l¾udka; / ksIamdok wxYh, lDIsl¾udka;, mY= iïm;a iy ëjr
wxYh iy fiajd wxYh (i;aldrl fiajd/ixpdrl/fjk;a fiajd) hk wxY 03 i|yd iïudk
m%odkh lrkq ,efí.
සම්මො

ාංඛ්යයව්

ත්මායන්තසධංශක

ා්මාය ක

ත්මායන්තස/සනිෂ්පයද සධංශක
01

ක්ුද්ර

නහොඳම වයවසොකයකො සම්මො ක

01

සුළු

නහොඳම වයවසොකයකො සම්මො ක

01

මධනයම

නහොඳම වයවසොකයකො සම්මො ක

01

වි ොක පියමො

නහොඳම වයවසොකයකො සම්මො ක

තෘිත්මාක, පශුසා්ප්සා සධීව්රසධංශක
01

ක්ුද්ර

නහොඳම වයවසොකයකො සම්මො ක

01

සුළු

නහොඳම වයවසොකයකො සම්මො ක

01

මධනයම

නහොඳම වයවසොකයකො සම්මො ක

01

වි ොක පියමො

නහොඳම වයවසොකයකො සම්මො ක

තා්ව්යසධංශකස(i;aldrl fiajd/ixpdrl/fjk;a fiajd)
01

ක්ුද්ර

නහොඳම වයවසොකයකො සම්මො ක

01

සුළු

නහොඳම වයවසොකයකො සම්මො ක

01

මධනයම

නහොඳම වයවසොකයකො සම්මො ක

01

වි ොක පියමො

12
2.

නහොඳම වයවසොකයකො සම්මො ක
එතතුව්

විතශ්ෂසා්මාය ස(ා්මාය ස6)
ñkqï o~q 6 ක් කටනත් නහොඳම යොර්ක සොධන ක සඳහො සම්මො 6 ක් පිිය මුව කැනේ
1. නහොඳම පියසර හිතයොමී වයවසොකයකො සඳහො සම්මො ක
2. නහොඳම අප ක යරු සඳහො සම්මො ක
3. නහොඳම ඵකදොයී වයවසොකයකො සඳහො සම්මො ක
4. නහොඳම වය වයවසොකයකො සඳහො සම්මො ක
5. නහොඳම අගක එයතුයළ වයවසොකයකො සඳහො සම්මො ක
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6. නහොඳම බක ක්ති යොර්කක්ෂමතො වයවසොකයකො සඳහො සම්මො ක

අකදුම් කිීම සඳහො සුදුසුයම්

fuu iïudk සඳහො සෑම අකදුම්යරුනවක්ම පහත සඳහ්  සුදුසුයම් සපුරො තිබික යුතුක
wod< jHdmdrh niakdysr පළොත තුළ පිහිටො තිබික යුතුක. ( ජොතිය මේටනම් වයොපොර

-

සවවිධනො වක ොඛොවක් න ොවික යුතුක)
-

ක්ුද්ර සුළු මධනයම හො වි ොක පියමො

-

ඉල්ලුම් යර

ක

යර්මෝ ත අව ක් ට අකත් jHdmdrhla වික යුතුක.

අවස්ථොනේ සෑම අකදුම්යරුනවක්ම සතුව වකවගු වයොපොර ලිකොපදිවචි සහතියකක්

(BRC) තිබික යුතුක.

තතෝරයගැනීත්සක්රමාතදදක
සිකු අකදුම්පත් පැහැදිලිව සහ විනිවිද නපන
නිර් ොකය අුවව ඇගයීමට කක් යරුව කබ අතර,
බහුවිධන වින ්ෂඥ දැුවම ඇති විනි ්චක මණ්ඩකකක් විසි්  සමොනක ච ක යරුව ඇත. ජකග්රොylhska
පිකවර 3ක් කටනත් නිර් ක කිීමට නිකමිතව ඇත.
1.
2.
3.

මූලිය නිීක්ෂ ක හො නයටි කැයිස්තුගත කිීම
සම්මුඛ සොයච්ඡො
ක්නෂ්ර චොියයො ( අව ය ම් )

තතෝරයගැනීත්ස නි්ණයකත (කකුණුසදීත්සපටිපයටික)
තතෝරයගැනීත්ස නි්ණයකතකස
මූකය යොර්ක සොධන ක හො වයොපොර ඉකක්ය
වීම ත්වක / තොක්ෂ ක
නග ලීක සහ නේශීක නවළඳනපොළ යරො ළඟොවීමම
නවළඳනපොළ නයොටස / විකුණුම් යොර්කක්ෂමතොවක
රැකිකො උත්පොද ක
ඵකදොයිතොවක
ආකතනිය සමොජ වගකීම්
බක ක්ති යොර්කක්ෂමතොවක සහ පියසර හිතයොමීත්වක
එයතුව

#
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii

කකුණු
20
15
10
10
10
15
10
10
100

විනිශ්චකසමාඩ කක
පහත සඳහ්  ආකත වක නිනක ජිතක් නග්  සම් විතක
-

ජොතිය වයවසොක සවවර්ධන
බැවකු

අිකයොියක (NEDA)

රොජය ආකත
පුේගලිය ආකත
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ජකග්රය තකන් ටසහිිවව්

ප්රතිකයභ

ජකග්රොහයක් හට පහත ප්රතිකොභ හිමිවුව ඇත
 පළොත් හො ජොතිය මේටනම් ඇගයීමක්/පිළිගැීමමක්
 මුද්රිත සහ විදුත් මොධනය හරහො පළොත් සහ ජොතිය මේටනම්  ප්රචොරකක්
 ජොතිය වයවසොක සවවර්ධන අිකයොියක (NEDA), ජොතිය වොජජ මණ්ඩකක සහ අන කුත්
ආකත හරහො කැනබ පිළිගැීමම මත වුන් නේ වයොපොර දියුණු යරගැීමමට නම් ම
ඉහළ ප්රචොර කක් කබො ගැීමමට අවස්ථොව

ධකදු්ප්සභයරදීමා
සම්ූර් යර කද අකදුම්පත්, අකදුම්පත් භොරදීනම් ගොස්තු ද සමග මහ නල්ලයම් / ප්රධනො විධනොකය
නිකධනොී ශ්රී කවයො ජොතිය වොජජ මණ්ඩකක පළමු මහක ජොතිය වොජජ මණ්ඩක නගොඩ ැගිල්ලක
න ො. 450 ඩී. ආර්. විනේවර්ධන මොවත නයොළඹ 10 ක ලිපි කට 2018 වක්නතෝ් ම්බර් මස 18 ව
බ්රහස්පති් දො දි ප.ව. 4.00ට නපර නග විත් භොරදික යුතුක.
ත්මායන්තසධංශක

remsh,a

ක්ුද්ර
සුළු
මධනයම
වි ොක පියමො

250/=
1,000/=
1,500/=
4,000/=

භොරදීනම් ගොස්තු (wdපසු න ොනගව ) අකදුම්පත් භොරනද අවස්ථොනේදී, මුදල්ල නහ නචක් පතක් මගි් 
නගවික හැකික. fplam;a “ශ්රීසකංතයසජයතිතසව්යජ ජසමාඩ කසක” මට ,súh hq;h
= . අපනේ බැවකු ගිණුම්
විස්තර පහත පියදි නේ.
බැංකුව්
: කවයො බැවකුව ගර ොඛොව
බැංකුසගිණු් ධංතක
: 350940

ා්මාය සප්රදයත ෝ්ාව්ක
“වයවසොකයත්ව සම්මො 2018 - බස් ොහිර පළොත” සම්මො උනළක 2018 න ොවැම්බර් මස13 ව
අඟහරුවොදො දි ශ්රී කවයො පද ම් ශ්රව ොගොරක - නයොළඹ 07 දී, බස් ොහිර පළොනත් rdcH wdh;k
iy jHdmdrsl m%cdjf.a iyNd.s;ajfhka පැවැත්වීමමට නිකමිතක.

ධපසධමාතන්
 වැඩිදුර නතොරතුරු සඳහො ජොතිය වොජජ මණ්ඩකක හො සම්බ් ධන ව්  :
සම්බ් ධීයර නිකධනොීීම : දිල්ලරුක්ෂි / නිර්මොජ
දුරයථ
: 011 4741788, 011 2689600, 076 2 555 707
විදුත් ලිපි ක : nishanthi@nationalchamber.lk ; nirmani@nationalchamber.lk
නවේ අඩවික : http://nationalchamber.lk/projects/wpeawards.html
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