
සුළු සහ මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර දියුණු කිරීම, ලංකා ව්ාණිජ මණ්ඩලයේ ප්රධ්ාන ඉලක්කගත අංශ ව්ලින් එකකි. 

ලංකා ව්ාණිජ මණ්ඩලය පිහිටුව්ා ඇති, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර සඳහා වූ මධ්යස්ථානය, පිළිගත් විශිෂ්ටතා 

මධ්යස්ථානයක් යටයත් ව්යව්සායකයින් සඳහා පුළුල් පරාසයක ව්යාපාර සංව්ර්ධ්න යස්ව්ාව්න් සැපයීම සිදු කරයි. 

යමම මධ්යස්ථානය සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර සඳහා අව්ශය සියලුම පහසුකම් සපයනු ඇත.  

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර ක්යර්ත්රයේ නැගී  එන අභියයෝග මත පදනම්ව්,   ව්ර්ධ්න අව්ධියේ පව්තින සහ ඊළඟ 

මට්ටයම් ආයතන බව්ට පරිව්ර්තනය වීමට  කැමති  සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර ව්ල දියුණුව් ඇති කිරීම සඳහා 

මැදිහත් විය යුතු බව් ලංකා ව්ාණිජ මණ්ඩලය හඳුනා යගන ඇත. එම නිසා,  සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර සඳහා 

ව්න මධ්යස්ථානයේ අරමුණ ව්නුයේ අනාගත ව්යාපාරික යලෝකයේ අව්ශයතා හා ප්රව්ණතාව්න්ට මුහුණ දීම සඳහා 

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යව්සායකයින්ට අව්ශය නිපුණතා සහ දැනුව්ත් කිරීම් ලබා ගැනීම සඳහා සහාය වීම සහ මඟ 

යපන්වීමයි. ව්යාපාර, වියශ්ෂයයන් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යව්සායකයින්,  මුහුණ යදන ගැටලු විසඳීමට ලංකා 

ව්ාණිජ මණ්ඩලය රජය සමඟ සමීපව් කටයුතු කරයි. යබායහෝ විට යමය සිදු ව්න්යන් උපයේශන ක්රියාව්ලියක් තුලිනි. 

තව්ද ව්යාපාර ප්රතිසාධ්නය සඳහා අව්ශය ව්යාපාර සංව්ර්ධ්න යස්ව්ා සහ යව්නත් ආධ්ාර අඛණ්ඩව් ලබා දීමටද ලංකා 

ව්ාණිජ මණ්ඩලය කටයුතු කරයි.    

 

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර සඳහා ව්න මධ්යස්ථානය පහත සඳහන් යස්ව්ාව්න් හරහා සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 

ව්යාපාර සඳහා පහසුකම් සපයයි. 

 

* සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර උපයේශන යසව්්ා 

* සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර සඳහා අන්තර්ජාල හරහා (Cloud based) ව්යව්සාය සම්පත් සැලසුම් කිරීම 

* ව්යාපාර ලියාපදිංචි කිරීයම් යස්ව්ා 

*ඊ-ව්ාණිජයය (E commerce,) සහ  සමාජ මාධ්ය හරහා සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යව්සායකයින්ට ඔවුන්යේ 

ව්යාපාරය දියුණු කිරීමට සහාය වීම. 

* යව්බ් අඩවි සංව්ර්ධ්න යස්ව්ා 

*  බදු උපයේශන යසව්්ා 

* මුදල් ප්රව්ාහ ප්රකාශ සමායලෝචනය කිරීම හා සකස් කිරීම 

* ව්යාපාර සැපයුම් දාම ඇගයීම්  

* ITC - ලංකා ව්ාණිජ මණ්ඩලයේ අපනයන පුහුණු කිරීයම් ව්යාපෘතිය. 

*  සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යව්සායකයින්යේ  උනන්දුව් මැන බැලීම සඳහා  ITC ලාංඡනය සහිත  කැමැත්ත ප්රකාශ 

කිරීයම් ආකෘති පත්රය 

* Parabtha විසින් සැකසූ සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යව්සායකයින් සඳහා වූ අන්තර්ජාල පුහුණු පේධ්තිය සමඟ 

සම්බන්ධ් වීම 

 



 

ව්ැඩි විස්තර සඳහා  

යසුරා සමරයකෝන් 

ව්යාපාර සහ යව්ළඳ ප්රව්ර්ධ්න කළමනාකරු 

0115588835 – 0115588810 - 0777486558 

centreforesme@chamber.lk 

 


