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Idea Cloud 2022 

ව්යාපාර අදහස ්තරඟාව්ලිය (පාසල් අංශය) 

 

හැඳින්වීම 

 

රුහුණ විශ්ව විද්යාලයේ කළමනාකරණ හා මූලය පීඨය මඟින් සිව්වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන 

Idea Cloud  2022, වයාපාර අද්හස් තරඟාවලිය යමවර පාසල් අංශය ද්ක්වා වයාප්ත කිරීමට කටයුතු 

යයාද්ා ඇත. 

 

යමම තරඟාවලියේ අරමුණු සිසුන් තුළ වයවසායකත්ව ආකල්ප හා නයවෝත්පාද්න හැකියාවන් 

කුසලතාවන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ද්ායකත්වය සැපයීමයි. යමහිදී සමාජ ආර්ික ගැටළුවකට විසඳුම් 

ලබා යද්න නව වයාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට යයෝගය වයාපාර අද්හස් යයෝජනා ඇගයීමට ලක් යකයර්. 

අයදුම් කරනු ලබන වයාපාර අද්හස් විශ්ව විශ්වවිද්යාල ඇගයීම් මණ්ඩලයක් විසින් අදියර යද්කක් යටයත් 

ඇගයීමට ලක් කරයි. යම් අතර සහභාගිත්වය සහ ජයග්රහනය සඳහා වටිනා සහතිකපත් හා තයාග 

පිරිනැමීමටද් කටයුතු සම්පාද්නය කර ඇත. 

 

තරඟය පිළිබඳ පපාදු නීති රීති 

 

01. කණ්ඩායම් සංයුතිය  

 

කණ්ඩායයම් උපරිම සාමාජිකයන් සංඛ්යාව 05 කි. කණ්ඩායමට වාණිජ අංශයේ සිසුන් අවම 

වශයයන් යද්යද්නකුවත් ඇතුළත් විය යුතුය. 

 

02. තරඟය සඳහා වයාපාර අද්හස් යයෝජනාව සැකසීම 

අද්ාල පාසයල් වාණිජ අංශයේ ගුරු භවතකුයේ අධීක්ෂණය යටයත් සිදු කළ හැකිය. 

 

03. තරඟය පැවැත්ීම 

3.1 පළමු අදියයර් දී වයාපාර අද්හස් යයෝජනාව සමඟ අයදුම් පත්රයක් යයාමු කළ යුතුය. 

3.2 විශ්වවිද්යාලයේ ඇගයීම් මණ්ඩලයක් මගින් පළමු අදියයර් ඇගයීයමන් ප්රශස්ත 

යයෝජනාවක් යතෝරා ගනු ලැයේ. 

3.3 යතෝරාගනු ලබන සිසු කණ්ඩායම් අවසන් තරඟය සඳහා වැඩමුළුවකට සහභාගී කර 

ගනු ලබයි. 
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3.4 වයාපාර ආකෘති, යපෝස්ටර් ප්රද්ර්ශනය සහ  ඉදිරිපත් කිරීම මගින් අවසන් ඇගයීම් සිදු 

කරනු ලබයි. 

 

04. තරඟාවලියට අද්ාල කාල රාමුව 

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය - ජුනි 15, 2022  

පළමු වටයේ ඇගයීම    - ජුනි 30, 2022 

තරඟය සද්හා යපර සූද්ානම් වැඩමුළුව  - ජූලි 16 , 2022 

අවසන් තරඟය සහ තයාග සහතික පත් ප්රද්ානය  - අයගෝස්තු 4, 2022 

 

05. වයාපාර අද්හස් යයෝජනායව් ආකෘතිය 

5.1 ගැටළුව හඳුනාගැනීම 

වයාපාර අද්හස් මගින් විසඳීමට අයප්ක්ෂා කරන ගැටළුව නිවැරදිව නිර්වචනය කළ යුතුය 

 

5.2 යයෝජිත විසඳුම 

යමය ඔයේ නිෂ්පාද්නය යහෝ යස්වාවයි. යවළඳයපායලහි ඔබ හඳුනාගත් ගැටලුව ඔබ විසඳන්යන්  

යකයස්ද්? ඔයේ අනාගත ගැනුම්කරුවන් තෘප්තිමත් කරන්යන් යකයස්ද් යන්න හා විසඳුම් 

ලබාදීමට සැලසුම් කරන ආකාරය පැහැදිලි කළ යුතුය. 

 

5.3 අගය එකතුකිරීම  

ඔබයේ වයාපාර අද්හස සැබෑ අවශයතාවයක්/උවමනාවක් සපුරාලන්යන් ද්? 

යමම අද්හස යවනත් නිෂ්පාද්න යහෝ යස්වාවන්යගන් යවනස් වන්යන් යකයස්ද් යන්න පැහැදිලි 

කළ යුතුය. 

 

5.4 ශකයතාවය 

5.4.1 යවයළඳයපාල ස්වභාවය 

ඔබ ඉදිරිපත් කරනු ලබන වයාපාර අද්හස සඳහා වන විභව යවළඳයපාලවල්, 

යවළද්යපාල තරගකාරිත්වය, යවයළඳයපාල විභව සංවර්ධනය සහ යවළඳයපාල 

විශ්යල්ෂණය යමහිදී ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

5.4.2 තාක්ෂණික ශකයතාවය 

යයෝජිත වයාපාර අද්හස තාක්ෂණික වශයයන් යයෝගයද් යන්න ද්ැක්විය යුතුය. යමහිදී 

නිෂ්පාද්න/යස්වා අවශයතා සඳහා සහාය ද්ැක්ීමට අභයන්තර තාක්ෂණික හැකියාව 

ප්රමාණවත්  නම් යයෝජිත භාණ්ඩය යහෝ යස්වාව තාක්ෂණික වශයයන් ශකයයැයි 

සැලයක්. 
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• නිෂ්පාද්නය සඳහා අවශය තාක්ෂණය පවතීද් 

• නව වයාපාර අද්හස ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය තාක්ෂණික වියශ්ෂතාවය ඔබ 

සතුව තියේද්? 

 

5.4.3 යමයහයුම් ශකයතාවය 

යයෝජිත නිෂ්පාද්නය යහෝ යස්වාව යවලඳයපාළට ක්රමවත්ව නිෂ්පාද්නය කර ඉදිරිපත් 

කිරීමට ඇති හැකියාව විස්තර කළ යුතුය. 

 

5.4.4 මුලය ශකයතාවය 

මුලය ශකයතාවය මගින් අයප්ක්ිත පිරිවැය, ප්රක්යෂ්පිත අයවැයට අනුකූලව ද් යන්න 

යහෝ වයාපෘතියට ආයයෝජනය මත පිළිගත හැකි ප්රතිලාභයක් තියේද් යන්න පිළිබඳ 

ඇස්තයම්න්තුවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය 

 

5.4.5 සමාජ හා පාරිසරික ශකයතාවය 

ඔබ යයෝජනා කරන වයාපාරය තිරසාර අවශයතාවයක් ඇති විභව අහිතකර හා 

සාමාජිය, පාරිසරික බලපෑම් අවම වූ යයෝජනාවක් බව  පැහැදිලි කළ යුතුය. 

 

06. අයදුම්පත් යයාමු කිරීම 

තරඟය සඳහා ඉදිරිපත් ීමට සම්පුර්ණ කරන ලද් අයදුම් පත්රය සමඟ වයාපාර අද්හස් යයෝජනාව 

නිර්මාණාත්මකව සකසා විදුහල්පති තුමායේ නිර්යේශ සහිතව සාමානය තැපැල් මගින් යහෝ 

විද්ුත් තැපැල් මගින් අප යවත එවිය යුතුය. (අද්ාළ අයදුම්පත්රය www.mgt.ruh.ac.lk යන යවේ 

අඩවියයන් බාගත කරගත හැකිය.) 

http://www.mgt.ruh.ac.lk/

