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ව්යාපන ාප පන සරසප  - පිළිතුරු 
01.  06.  11.  16.  
02.  07.  12.  17.  
03.  08.  13.  18.  
04.  09.  14.  19.  
05.  10.  15.  20.  

 

21.  

 

 

 

 

22.   

I. ව්යාපන ාප යුතුතු පන ව්වාව්ාන අ  ානී ඊ  ු පෑපන ෑී ඇ ක යපඅ විවිධ් සාධ්ය රි ාවාතය ව්අ ව්ුපිුාව් ව්යාපන ාප 

පන සරසප  නෑස හැඳින්නේ. 

II.  

    

 

  

     

   

 

 

 

 

 

 

 

III. ව්යාපන ාපනක රි ායාසරවාව් ු පෑපන ාඅ ව්යාපන ාප  තුළ රි ාවාතය ව්අ විවිධ් පන ාශවශව් සහ ව්යාපන ාප  තුළ පන ව් කඅ 

අනඅකුවා සාධ්ය අභ්යන්ප පන සරසප  නෑස හැඳින්වි  හැිය . 

IV. ව්යාපන ාපනක රි ායාසරවාව් ු පෑපන ාඅ ව්යාපන ාපන න් පන සරපාහිපව් රි ාවාතය ව්අ පන ාශවශ්ව් සහ පෑනේ  පාහිප 

පන සරසප  නෑස හැඳින්වි  හැිය . 

I සය VI අසය XI සය XVI සය 

II සය VII සය XII අසය XVII අසය 

III අසය VIII සය XIII සය XVIII සය 

IV සය IX අසය XIV සය XIX අසය 

V සය X සය XV සය XX සය 

 
ව්යාපන ාප පන සරසප   

අභ්යන්ප පන සරසප  

 අයි කයරුනව්ෝ 

 යළතඅායරුනව්ෝ 

 නසේව්යන ෝ 

පාහිප පන සරසප  

  නුනෙනුයරුනව්ෝ 

 සැපන තුීයරුනව්ෝ 

 පඟයරුනව්ෝ 

 නේශපන ාෑඅ පන සරසප   

 නඅ කය පන සරසප   

 ාක්ෂණිය පන සරසප   

 ආශවථිය පන සරසප   

 න ෝලී  පන සරසප   
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23.  

I. නේශපන ාෑඅ පන සරසප  

II. (1) නේශී  යහ සඳහා ඉල්ලුත ඉහළ  ාත. 
(2) නේශී  යහ නිෂ්පන ාෙය ානේ ආො ත ඉහළ  ාත. 

24.  

I. න ෝලී  පන සරසප  
 

II.  
 

- නේශී  ව්යාපන ාප ව්ෑ පන ැව්ැවාත අස්වාව්ප මත.  
- නේශී  සාංස්යෘ කනක අ හපන වා නව්අස්යී ඇ ක මත. 
- ෙැඩි නසෞඛ්යාපක්ත  රතනේෙ සහිව් පන ව්වාව්ාන අ  ා නඅොහැිය ව්යාපන ාප ඳ ඳ ව්ැමත. 
- සාංචාපය යශවතාන්  හා පැඳුඅ ව්යාපන ාප ඳ ඳ ව්ැමත. 

25. I 

ශක්තීන් දුශවව්ෑා 

 ප්රතාවව්වා ප්රාේධ්අ ක්  කමත  අයි කයරුව්න්නේ මූෑය ශක් ක  
ප්රතාවව්වා නඅොමත 

 යළතඅායරුව්න්නේ අවාෙැකීී   පුහුණු නසේව්ය න්නේ හිඟ  
 

 නසේව්යයින්නේ විනශේත  ෙැනුත හා 
යැපන මත 

 ාක්ෂව ෙැනුත  ාව්වායාලීඅ නඅොමත 

 සුවිනශේෂී නිෂ්පන ාෙඅ රත  නසේව්යයින්නේ අ හපන වා ආයල්පන  

 පිළි වා සන්අී අාත ක්  කමත  ව්යාපන ාපනක ගෝන ෝලී  පිහිමත නුසුදුසු මත 
 

II 

අව්සව්ා ශවජඅ 

 පන ාසරනභ්ෝගිය න්නේ ජීව්අ පුාව් නව්අස් 
මත 

 ජායන්ප නව්නළඳ සීපාධ්ය පන ැඅමත 

 පජ  විසින් අඩු නපන ොලී ව  රත හඳුන්ව්ා 
 ඊත 

 පඟයරුව්න් ඳ හිමත 

 ව්යාපන ාප සඳහා පදු සහඅ ෑපා  ඊත  ස්ව්භ්ාවිය ආපන ො  

 අව් අ ප නිශවතාව   අව් ාක්ෂව රත සඳහා අනු  මත 
දුෂ්යප මත 

 අධිනේගී තාශව  ඉදි ියරීත  නේශපන ාෑඅ අස්වාව්ප පව් 
 

26.  

I.  

 නපන ොලී අනුපන ා   

 උේධ්තඅ  

 ආො ී ව්යාප්ති ක  

 රැිය ා නිතුක් ක  

 ජායන්ප සපඳා  

 විනේශ විනිත  අනුපන ා  

 ඉතුරුී 
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II.  

නපන ොලී අනුපන ා                  -  පැාංකු ැන්පන තු සඳහා ෑපා නෙඅ හා පැාංකු ව  සඳහා අ  යපඅ    නපන ොලී අනුපන ා යි. 
උේධ්තඅ         -   භ්ාණ්ඩ හා නසේව්ා අනෑවිනක ඊ තීපව  ව්අ නපන ොදු මිෑ  වන්  

 අඛ්ණ්ඩව් ඉහළ  ාත උේධ්තඅ යි. 
 (10 නරේණි  නපන ළ නපන ොනවා සඳහන් අනඅකුවා ආශවථිය සාධ්ය පන සරශීෑඅ  යපන්අ.) 

27.  

I. 1) පන ාසරනභ්ෝගිය ා. 
2) නේශී  නිෂ්පන ාෙය ා. 
      ව්යාපන ාසරය ප්රජාව්. 
3) පන සරසප  ආපක්ෂා යප ැනීත 

 

II. - 2007 අාංය 07 ෙපව සතා ී පන අ 
- 2003 අාංය 09 ෙපව පන ාසරනභ්ෝගිය යුතුතු පිළිපඳ අධියාරී පන අ 
- 1954 අාංය 14 ෙපව සාප්තිපු හා යාශව ාෑ නසේව්ය පන අ 

 

III.  

අතුරු ආ අ 
 සතා ී නපජිස්ට්රාශවව්ප ා   පන ාසරනභ්ෝගිය යුතුතු පිළිපඳ අධියාසර  
 තහජඅ නසෞඛ්ය පන රීක්ෂය  තධ්යත පන සරසප අධියාසර  

 

28.  

I. - පන සර වය ාක්ෂවනක දිතුණුව්. 
- අන්ශවජාෑ  නසො ා  ැනීත නිසා සන්නිනේෙඅනක ඇ ක වූ දිතුණුව්. 
- අැනඅෝ ාක්ෂව  හා ඩිජිුල් ාක්ෂව  නසො ා  ැනීත.  
- ප්රව්ාහඅ ාක්ෂවනක දිතුණුව්. 

 

II.  අතීනක ඊ ඉා සපෑ අවා  න්ත්ර ියහිපන  ක් න ොො න අ නපදි නිෂ්පන ාෙඅ  යළෙ ව්ශවතාඅනක අ ක අමඅ 

 න්ත්ර ූතත්ර,  පන සර වය ාක්ෂව  ආදි  න ොො න අ නයටි යාෑ ියන් ,  ගුවාවාතයව් අඩු පිසරව්ැ ියන් නපදි 

නිෂ්පන ාෙඅ  ියරීත. 
 

 අතීනක ඊ භ්ාවි යළ සාතාඅය ැපන ෑෑ නව්නුව්ු දුපයවඅ විෙයුවා ැපන ෑෑ (E- mail) ව්යාපන ාප විසින් භ්ාවිා 
ියරීත. 
 

 අතීනක ඊ ව්යාපන ාසරය න් සි  නව්නළඳ ෙැන්මී නහෝ නව්අවා ෙැන්මී ත ැපන ැල් ලිපිඅ  ආදි  ඉදිසරපන වා 
යපමින් ව්ැඩි විස්ප සඳහා ඔවුන්නේ නව්බ් අඩවි ු පිවිනසඅ නෑස ෙැන්මත 
 

 අතීනක ඊ නපන ොවාපන වා ව්ෑ ැබූ ගිණුී සුහන් ව්ශවතාඅනක ඊ පන සර වය හා නොපතුරු පන ේධ් ක (Information 
Systems) භ්ාවි යපමින් පන ව්වාව්ාන අ  ෑත. 
 

 අතීන  ඊ මිනිස් රත  පන තවක් භ්ාවි යපමින් සිදු නයරුණු නිෂ්පන ාෙඅ රි ාව්ලි ව්ශවතාඅනක ඊ පන සර වය 
  යළ  න්ත්ර ූතත්ර තිනන් සිදු යප  ැනිත.  

29.  

I. ආශවථිය පන සරසප  
 

II.  

 ඇතසරයානු  නඩොෑප  

 බ්රිාඅය පන වුත 

 ජපන න් න න්     යාලීඅව් නව්අස් ව්අ අ  න් සෑයා පෑන්අ. 

 ඉන්දි ානු රුපි ල්  

 තුනපෝ 
 



4 
 

  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

 

30.  

I. න ෝලී යපව   නු නෑෝයනක පුව්ල් අප ආශවථිය සතාජී  හා සාංස්යෘ කය ව්ශන න් ඇ ක අනඅයෝඅය 

පැඳීතයි. 

II. හියප පෑපන ෑී  
- අමඅ ාක්ෂව  ෑපා   හැිය මත. 
- ගුවාවාතය විනේශී  අමුද්රව්ය ෑපා   හැිය මත. 
- යාශව ක්ෂත  න්ත්ර ූතත්ර ෑපා   හැිය මත. 
- විනේශී  ප්රාේධ්අ  පු තුෑු  ෑා  ත. 
- නේශී  භ්ාණ්ඩ සඳහා විනේශ නව්නළඳනපන ොෑ ෑපා   හැිය මත. 

 

31.  

I. ව්යාපන ාප ය අභ්යන්ප පන සරසප  අධ්ය අන න් ශක්තීන් හා දුශවව්ෑා හඳුඅා  හැිය අප මත ශක්තීන් 

ව්යාපන ාපනක ව්ශවධ්අ  සඳහා න ොො   හැිය අප දුශවව්ෑා අව්ත යප  ැනීතු යුතුතු යළ තුතුනේ. 
 

ව්යාපන ාප ය පාහිප පන සරසප  අධ්ය අ  ියරීත තුලින් මත ව්යාපන ාප ු ඇ ක අව්ස්වා හා ශවජඅ හඳුඅා  හැිය . 

මත අව්ස්වාව්ලින් ප්රන ෝජඅ  ැනීතුවා,  ශවජඅ සඳහා මුහුව  ඊතුවා ව්යාපන ාසරය ාු හැියනේ. 

II.  

ශක්තීන් දුශවව්ෑා 

 ප්රතාවව්වා ප්රාේධ්අ ක්  කමත.  අයි කයරුව්න්නේ මූෑය ශක් ක  ප්රතාවව්වා 
නඅොමත. 

 යළතවායරුව්න්නේ අවාෙැකීී.  පුහුණු නසේව්ය න්නේ හිඟ  

 නසේව්යයින්නේ විනශේත  ෙැනුත හා යැපන මත.  ාක්ෂව ෙැනුත  ාව්වායාලීඅ නඅොමත. 

 සුවිනශේෂී නිෂ්පන ාෙඅ රත  නසේව්ය න්නේ අ හපන වා ආයල්පන  

 පිළි වා සන්අී අාත ක්  කමත.  ව්යාපන ාපනක ගෝන ෝලී  පිහිමත නුසුදුසු මත. 
 

 

අව්සව්ා ශවජඅ 

 පන ාසරනභ්ෝගිය න්නේ ජීව්අ පුාව් නව්අස් මත.  ජායන්ප නව්නළඳ සීපාධ්ය පන ැඅමත 

 පජ  විසින් අඩු නපන ොලී ව  රත හඳුන්ව්ා  ඊත.  පඟයරුව්න් ඳ හි මත. 

 ව්යාපන ාප සඳහා පදු සහඅ ෑපා  ඊත.  ස්ව්භ්ාවිය ආපන ො 

 අව් අ ප නිශවතාව   අව් ාක්ෂණිය රත සඳහා අනු  මත 
දුෂ්යප මත. 

 අධිනේගී තාශව  ඉදි ියරීත.  නේශපන ාෑඅ අස්වාව්ප පව් 
 

32.  

I. නේශපන ාෑඅ පන සරසප  
 

II. -  ටිෑ පන හසුයී සාංව්ශවධ්අ ප්ර කපන වා ක 
  - අ ව්ැ  ප්ර කපන වා ක 

33.  

I. භ්ාණ්ඩ හා නසේව්ා අනෑවිනක ඊ තීපව  ව්අ නපන ොදු මිෑ  වඅ අඛ්ණ්ඩව් ඉහෑ  ාත  උේධ්තඅ යි. 

II. පුය ජා කය ආො ත මපු ජඅාව් අප නප ඊ න ොස් ඇ ක ආයාප යි. 

III. පුය රැිය ා අනප්තික්ෂා යපඅ අ ු  ැෑනපන අ රැිය ාව්ක් ෑැමත නසේව්ා නිතුක් ක  ව්අ අප,  පුය රැිය ා 

අනප්තික්ෂා යපඅ සි ලු නෙඅාුත  ැෑනපන අ රැිය ාව්ක් ෑැනබ් අී ම  පූශවව රැිය ා නිතුක් ක ක් නෑස 

හැඳින්නේ. 
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

 

 

 

 

 


