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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) පන හ ප්රකාාශ හරි අ්   ලකුණ ද වැරදි අ්   ලකුණද ඉදිරිය න් දී ඇති යකාොටුයේ සටහන් කාරන්අ. 
 

 

1. වයවසා කා ා අුත්  අදහස  හා සාංකාල්පන  ක්රි ාවට අැාංමත ට උ් සාහ දරයි 
 

 

2. ඉහළ ප්රතිලා  පන තණ්  අයක් ෂා ිරරීත වයවසා කා ාය  ල් ෂණ ිර.   

3. වයවසා කා ා අඅාත යල කා  යවඅස  ිරරීතට දා කා යේ.   

4. බාධ්කා හමුයේ අ් නිර්තාණා් තකා අදහස  ක්රි ාවට අැාංමතට වයවසා කා ා තැිකකාත්  
ද් වයි.  

 

5. පුද්තල හැසිරී් තුළින් වයවසා කා් ව  හුනඅා ත හැිර .   

6. මිනිරන්, භූමි   අ නිෂ පන ාදඅ සාධ්කා ට උදාහරණ ිර.   

7. ප්රා ධ්අ    ම මුදල් පන ත..    

8. වයාපන ාර සාර් කා යහ  අසාර් කා මත අවදාඅත යලස හැන්න්යේ.   

9. ය්  කා්හලකා යසේවකාය කුය  යසේව , ශ්රත   අ නිෂ පන ාදඅ සාධ්කා ට අ ්  යඅොයේ.   

10. තතිකා  න්යඅන් අදහස  වන්යන් නිර යවඅස  වඅ සුළු බවයි.   

11. සෑත අයව ් පන ාදඅ ් ත බිහි වන්යන් තැටළුවකාට විසුනත්  යලසයි.   

12. සෑත සාර් කා වයාපන ාරිකාය කුත අවදාඅ් රහි වයාපන ාරිකා අවස  ා ය රා ත..   

13.  ් තැටුතවකාට එකාත විසුනත්  පන තණ්  ඇැයි සිතීත නිර්තාණශීලී් ව ට බාධ්ාකාාරී 
සාධ්කා ිර.  

 

14. වඩුවැඩ කාර්තාන්යේ නි ැලීත කාාන්ාවකාට  මසුදුසු  යි වයවසා කා ා සියි.   

15. වයාපන ාරිකා අවස  ා ිදි  ළිළිබව විතසිිකත්  යවමින් අව වයාපන ාර කාටතුතු සිදු ිරරීත පන රිසර 
සාංයේදී බවයි. 

 

16. නිර්තාණා් තකා අදහස  වල ප්රතිලල සාර් කා යහ  අසාර් කා වි  හැිර .   

17. අව යසො ා තැ.් වලට මිකකා යහේතුව කුතුහල යි.   

18. නිර්තාණා් තකා හැසිරී් ිදර්ශඅ  ිරරීත තුළින් නිර්තාණශීලී් ව  වර්ධ්අ  කාර ත 
හැිර .  

 

19. පන වතිඅ සාංකාල්පන  කාට සතාඅ ව නිපන දවූ අව නිර්තාණ ්  , දිගුව්  යලස හුනන්වයි.   

20. අඅයක් ෂි සිදුම් අයව ් පන ාදඅ  සවහා පන දඅ් වඅ මලාශ්ර ිර.   

21. අවදාඅතට ප්රධ්ාඅ යහේතුව අවිනිශ ිතාවයි.    

22. අවදාඅත ඉහල අ් ප්රතිලා  පන හල යේ.   

23. ඔට්ටුකාරුවන් සාර් කා වයවසා කායින් යඅොයේ.  
24.  ්  ් අරමුණු හා ඉල් කා යතොඩ අතා තැ.යතන් අඅාත  සාර් කා කාර තැ.තට 

යඅොහැිර . 

 

25. වයවසා කාය කු අඅාත  ළිළිබව යසොුනරු සිතුව් දැීමත, අසාර් කා් ව , පන රාජ  හා 
අභිය  ත  හපන ්  යලස දැීමත සු වාදී මත යලස හුනන්වයි. 

 

වයවසා කා් ව අධ්ය අ  
විෂ ා මබද්ධ් පුඅරී් ෂණ සාංිත  

10 යශ්රේ.  

වයවසා කා් ව     
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

26. A ලැයිස තුවට තැලයපන අ වචඅ B ලැයිස තුයවන් ය රා දී ඇති හිස  ැයඅහි අදාල අාංකා ික න්අ.  

A  

a. වයවසා කා් ව මිකකා තති ල් ෂණ  ......................    

b. තැටුත      ......................     

c. අයව ් පන ාදඅ සිදුවඅ ිකාාර   ......................    

d. අතයශීලී් ව      ......................      

e. අයව ් පන ාදඅ සවහා පන දඅ් වඅ මලාශ්ර  ......................  

f. විසුන්      ......................     

g. දැ් ත      ......................  

h. වයවසා කාය කුය  සාතාඅය තති ල් ෂණ ......................  

 

B 

1. ජපන න් ජබර ශාකා  ය ොදා යකාෝයපන  ස ට් නිෂ පන ාදඅ   

2. අව යසො ා තැ.ත්    

3. පන රිසරයේ යවඅස ම් වලට උිත පන රිදි අ මත මතට ඇති හැිර ාවයි 

4. ැඅ ැඅ දතා  අ කලාස ටි්  අපන ද්රවය   

5. අඅාතයේදී වයාපන ාර  කුතඅ තට්ටතකා පන වතීද  අ අවයබ ධ්   

6. නිර්තාණශීලී් ව   

7. ි් ත විශ වාස   

8. වැේවල ඉා සීඝ්ර ය න් වැයවඅ ජපන න් ජබර ශාකා    

9. අසීරු අරමුණු ඉටු කාර තැ.ත යකායරහි ඇති අැඹුරුව  

10. ස ව ාං යපන ළඹමත  

11. සාංකාලඅ ්   

12. ප්රතිච්රීකාරණ  තන්න් විවිධ්  ාඩ ඩ නිෂ පන ාදඅ   

13. අඅයක් ෂි සිදුම්  

14. ස වාධීඅ් ව   

15. යවයළවයපන ොයල් යවඅස ම්  

   

(2) වඩා්  නිවැරදි ළිළිතුර  ටින් ඉර්  අන්න්අ. 

1) වයවසා කා් ව    ම, 

1. සතාජ ට  හපන ්  කාරමින් යහොව ජීවි ්  ත ිරරීතයි. 

2. පුද්තල ා සිඅ හා ර්කා කාරඅ ිකාාර යි.  

3. වයාපන ාරිකාය කු වයාපන ාර  යතයහ  වඅ ිකාාර යි. 

4. පන රිසරයේ ඇති වයාපන ාරිකා අවස  ා හුනඅායතඅ අවදාඅ් දරමින් නිර්තාණශීලී් ව  තුිකන් 

අයව ් පන ාදඅ බිහි ිරරීය් ය යදඅ මිනිස  ිතන්අ  හා ස්බන්ධ් ක්රි ාවික යි.  
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

2) වයවසා කා ා   ම, 

1. වයාපන ාර කාටතුතු වල ය යදඅ පුද්තල ා යේ. 

2. වයාපන ාර අයිතිකාරු යේ.  

3. සැලසු් සකාස  ිරරීත හා නිවැරදි තීරණ තැ.ත ඔස යසේ ිර්ථිකා සතාජී  පන රිවර්අ ට 

දා කා වන්යඅිර.  

4. සි ුත බාධ්කා අභිබවා ත ත  ජ  තන්අා තුරු කාාර්  යේ නිර වන්යඅිර.  

 

3)  ාඩ ඩ හා යසේවා නිෂ පන ාදඅ ට ය ොදා තන්අා ප්රධ්ාඅ සාධ්කා,  

1. 3ිර 

2. 4ිර 

3. 5ිර 

4. 10ිර 

 

4) භූමි , ශ්රත , ප්රා ධ්අ ,වයවසා කා් ව    ම,  

1. ස ව ාවිකා ස්පන ්  .  

2. අයව ් පන ාදඅ න් .  

3. නිෂ පන ාදඅ සාධ්කා න් . 

4. වයවසා කා් ව තති ල් ෂණ න් . 

 

5) ඉඩ්  අ නිෂ පන ාදඅ සාධ්කා  අ ්  වන්යන්  

1. භූමි ට  . 

2. ශ්රත ට  .  

3. ප්රා ධ්අ ට  .  

4. වයවසා ට  . 

  

6) ප්රා ධ්අ  යලස අදහස  වන්යන්,  

1. සි ුත ස ව ාවිකා ස්පන ්  . 

2. සි ුත ය ෞතිකා ස්පන ්  .  

3. සි ුත නිෂ පන ාදඅ සාධ්කා  .  

4. සි ුත  ාඩ ඩ හා යසේවා  .  

 

7) නිෂ පන ාදඅ සාධ්කා යතයහ වමින්  ාඩ ඩ හා යසේවා නිපන දමත, යබදා හැරීත ිදි  සිදු කාරන්යන්, 

1. වයාපන ාර අයිතිකාරු .  

2. වයාපන ාර කාළතඅාකාරු .  

3. වයාපන ාර යසේවකා න් .  

4. වයාපන ාර වයවසා කා න් .  
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

8) අපන ය්   අ යද්වල් විකන් සිදු කාරඅ අයව ් පන ාදඅ ්  යඅොවන්යන්, 

 

1. නිවයසේ එකාතු වඅ කුණු යරොඩු පුළුස සා දැමීත.  

2. ඉව ලඅ කාඩදාසි ිශ්ර ය න් කාඩදාසි බෑ  නිෂ පන ාදඅ .  

3. ඇඟුත් කා්හලකා ඉවලඅ යරදි කාැබික  ාවිය න් පන ාළිසි නිෂ පන ාදඅ .  

4. බීත බට ය ොදා යතඅ විසිතුරු නිර්තාණ ිරරීත.  

 

9) අයව ් පන ාදඅ සිදු වඅ ිකාාර ්  යඅොවන්යන්,  

1. සාංකාලඅ ්   

2. දිගුව්   

3. අඅයක් ෂි සිදුමත්  

4. අව යසො ා තැ.ත්   

 

10) අවදාඅත හා ප්රතිලා   අර ස්බන්ධ්  ළිළිබව නිවැරදි ප්රකාාශ  වන්යන්,   
 

1. අවදාඅත හා ප්රතිලා   අර ස්බන්ධ් ්  අැ.  

2. අවදාඅත ඉහල අ් ප්රතිලා   පන හල .  

3. අවදාඅත පන හල අ් ප්රතිලා   ද පන හල .  

4. අවදාඅ් අ් ිරසිදු ප්රතිලා  ්  අැ.  

 

11) උපන තින්ත යදපන ා අහිමි යජසිකාා යකාෝ  ගුවන් නි මු වරි ය  සාර් කා් ව  තුිකන්  

       ළිළිඹිබු වඅ වයවසා කා් ව තති ල් ෂණ  වන්යන්,  

1. අසීරු අරමුණු ඉටු කාර තැ.ත යකායරහි ඇති අැඹුරුව   

2. පන රිසර සාංයේදී බව හා අවස  ා හුනඅා තැ.ත. 

3. ස වීම  සාර් කා් ව  තා අ මව තීරණ  වඅ බවට ඇති විශ වාස . 

4. අයව ් පන ාදඅ යකායරහි ඇති උඅන්දුව 

 

12) අන් අ ය  ත වලට තරු ිරරීත් , ඒවා ළිළිතැ.ත්  කාර ම ලබඅ වයවසා කා ා සි  තීරණ වලට 

එළඹීය්දී නිදහස ව සිතීතට ප්රි  කාරයි. යතත තති ල් ෂණ , 

1. අතයශීලී් ව යි.   

2. සුබවාදී බවයි.  

3. ස වාධීඅ බවයි. 

4. අසීරු අරමුණු ඉටු කාර තැ.තයි.  
 

13) “තත අසාර් කා යඅොවූයවමි. අමු්  විදුික බුබුල ක්රි ා විරහි වි  හැිර අවස  ා අවසි   

අනූ අව ්  හුනඅා ත් යමි.” යතත ප්රකාාශ  කාරඅ ලද්යද්,  

1. අයියස්  නිේටන්  

2. යජසිකාා යකාෝ   

3. ය තස  අල්වා එඩිසන් 

4. නි්  වුයිජිසි්  
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

  

14) ත මයද මකාරුවන් යපන  ික් වල සිටීතට අකාතැති බව දැඅත්  වයවසා කාය   ඔවුන්ය   

පන හසුව කාා ස ව ාං යසේවා  යවයළවසැල්, අන්ර්ජාල යවයළවසැල්, විදු්  යතම් වැනි  

අයව ් පන ාදඅ හුනන්වා දුන්හ. යතත වයවසා කා් ව තති ල් ෂණ ,  

1. ස වාධීඅ් ව යි.  

2. නිර්තාණශීලී් ව යි.  

3. අතයශීලී් ව යි.  

4. ස ව ාං යපන ළඹමතයි.  

 

15) වයවසා කා් ව තති ල් ෂණ පන තණ්  ඇතුළ්  ළිළිතුර ය රන්අ.  

1. අවදාඅ්  ාර තැ.ත, ් ෂ.කා ප්රතිලල අයක් ෂා ිරරීත, නිර්තාණශීලී් ව .  

2. ප්රාය  ක කා මතට බාධ්ා ඇැයි සිතීත, නිෂ පන ාදඅ සාධ්කා  ාවිා ිරරීත, ස වාධීඅ් ව   

3. තැටුත අභිය  ත යලස දැීමත, අ මකාරණ  ිරරීත, අයව ් පන ාදඅ බව.  

4. අයව ් පන ාදඅ බව, අතයශීලී් ව , අසීරු අරමුණු ඉටු කාර තැ.ත යකායරහි ඇති අැඹුරුව.  

 

16) වයවසා කාය කු තුල යපන ොදුයේ ද් අට ලැයබඅ තති ල් ෂණ ිර.  

1. යොරතුරු යසො ා බැලීත. 

2. අඅාත දැ් ත.  

3. පන රිසර සාංයේදී බව.  

4. සුබවාදී මත. 

  

17) අන් අ  ත යඅොරැඳී තා තාය  ස වාමි ා යලස සැලීමත  

1. කාැපන මත යි. 

2. දැඩි ිශාවයි.  

3. ි් ත විශ වාස යි.  

4. සාතාඅය වැටහීතයි. 

 

18) යකාොවිඩ් 19 වයවසඅ  නිසා තාර්තත අධ්යාපන අ ට ඇති අැඹුරුකාත වැඩි ම ඇ.යත ,  

1. ක්රි ාවික අවශයාව  යහේතුයවන් සිදු වූ යවඅස කාතිර .  

2. සාංජාඅඅ  යහව්  ය් රු් තන්අා ිකාාර  යවඅස මත නිසා සිදු වූවිර.  

3. ප්රජා පන රිසරයේ හා ජඅ ජීවියේ ඇති වූ යවඅස  මතකා ප්රතිලල ිර.  

4. පන ර්යේෂණ හා අ් හදා බැලී් වල ප්රතිලල ිර.  

 

(3) පන හ ප්රශ අවලට යකාටි ළිළිතුරු සපන  න්අ. 

1. වයවසා කා් ව   න්අ නිර්වචඅ  කාරන්අ.  

2. වයවසා කා ා   ම කාවුරුන්ද  

3. වයවසා කා් ව  නිෂ පන ාදඅ සාධ්කා වල ඇති සුවියශේෂීත සාධ්කා  වන්යන් ඇයි  
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4. වයවසා කාය කුය  කාාර්  න් 02්  ික න්අ. 

5. ප්රධ්ාඅ නිෂ පන ාදඅ සාධ්කා අ් කාරන්අ. 

6. නිෂ පන ාදඅ සාධ්කා ්  යලස ශ්රත   න්අ නිර්වචඅ  කාරන්අ. 

7. ප්රා ධ්අ  සවහා නිදසුන් 03්  අ් කාරන්අ. 

8. වයවසා කා ා විසින් ත ම ලබඅ නිෂ පන ාදඅ තීරණ සවහා නිදසුන් 03්  ික න්අ.  

9. ඔබ ඉයතඅ ත්  වයවසා කා් ව තති ල් ෂණ විකන් 04්  අ් කාරන්අ.  

10. වයවසා කා් ව තති ල් ෂණ ්  යලස අඅාත දැ් ත  න්යඅන් අදහස  වන්යන් කුත් ද  

11. නිර්තාණශීලී් ව   න්යඅන් ඔබ අදහස  කාරන්යන් කුත් ද   

12. පන රිසර සාංයේදී පුද්තලය කු යලස ඔබ ජීව්  වඅ සතාජයේ හුනඅාත්  තැටුත 03්  හා ඒවාට විසුන් 

යලස ය  ජඅා කාරඅ කාරුණු 3්  ික න්අ.  

13. නිර්තාණශීලී් ව ට බාධ්ාකාාරී වඅ සාධ්කා කාවයර්ද   

14. නිර්තාණශීලී් ව ට බාධ්ාකාාරී වඅ සාධ්කා හුනඅා තැ.ත කාළ හැිර අ්, ඒවා අවත යකාොට 

නිර්තාණශීලී් ව  වර්ධ්අ  කාර තැ.තට වයවසා කා ාට හැිර ාව ලැයේ. ඒ අ මව නිර්තාණශීික් ව  

වර්ධ්අ  කාර ත හැිර ක්රි ාතාර්ත 04්  ික න්අ. 

15. පන හ එ්  එ්  කාරුණට අදාල නිර්තාණශීලී් ව  වර්ධ්අ  කාර ත හැිර ක්රි ාතාර්ත  යහ  

නිර්තාණශීලී් ව ට බාධ්ාකාාරී වඅ සාධ්කා  ික න්අ.   

   

a. යද්වකා රැිර ා විරහි රුණය ිර. ඔහු එළවළු වතාව්  ිර්  කාළ අර යකාොවිඩ් වසාංත   

යහේතුයවන් ඉන් ලබා ත හැිර වූයේ සුුත ිදා තිර. එයහ්  ඉන් කා්පන ා යඅොවූ ඔහු ඒ යව මවට කාහ 

වතාව පන ටන් ත් ය්  . ය් දිඅවල කාහ අස ව ම යඅලඅ යද්වකා ඉා ඉහළ ිදා ත්  ලබයි. 

........................................................ 
 

b. වර්තාඅයේ ඉහළ ඉල්ුතත්  ඇති CCTV කාැතරා සවි ිරරීය් වයාපන ාර ්  ිර්  ිරරීතට අදහස  

කාරඅ ිරයල්ෂ  ඒ සවහා ඔහු තුල ඇති ා් ෂ.කා දැ මත ප්රතාණව්  යඅොවඅ බව විශ වාස කාරයි. එත 

නිසා තුන් තාසිකා CCTV කාැතරා සවි ිරරීය් පන ාඨතාලාව්  හැදෑරීතට අදහස  කාරයි. 

....................................................... 

 
 

c. DDI සතාතය් නිර්තාෘ උද  ජීවන්දර තහාය  ගුණා මස තරණ උයළලකාදී පන ැවැ් වූ යද්ශඅ ිරන් 

ිර වුයන් එත සතාතත අද පන වතිඅ දිතුණු ් ව  කාරා යතඅ ඒය්දී ඔවුන් මුහුණ දුන් මිහිරි හා අමිහිරි 

අ් දැීම් තැඅයි. ය් යද්ශඅ ට සවන් දුන් ලී කාැට ් ශිල්ළිය කු වූ තාමිණී ත වයාපන ාර ද 

අඅාතයේ දිතුණු තට්ටතකා තිබි  තුතු  ැයි රයේ විශ වාස කාරයි. 

...................................................... 

 

d. වඩු කාාර්මිකාය කුය  දි . කා වූ උපන තාිකට ලී බඩු සෑදීත ළිළිබව තිබුයඩ  ඉා ඉහළ ද් ෂාව ිර. 

සහජය න් හිමි වූ එත ද් ෂාව  ඇ  වැඩි දිතුණු කාර ත් ය්  වියේකා යේලාවන්හිදී ත ළි ාය  වැඩ 

වලට උදේ මයතනි. හදිසියේ යර තාතුර වූ ළි ාට යතත කාර්තාන් ිරරීත ව දුරට්  අපන හසු වි . 

කාාන්ාව්  මත නිසා වඩු වැඩ ිරරීත එර්  මසුදුසු බව උපන තාික කාල්පන අා කාරයි. ටිකා දිඅිරන් 

ඔවුන්ය  වඩු වැඩපන ල වැසී  අ ් ව ට පන ්  වි . ................................................ 
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

e. යේරුවල ප්රයද්ශයේ ජීව්  වඅ සුතපන ාල තාළු විිරණීයතන් ජීවයඅ පන ා  සරි කාර ත්  අය ිර. තාල්ල - 

යකාොළඹ ප්රධ්ාඅ තාර්ත ට මුහුණ ලා ඔවුන්ය  නිවස ළිහිටා ඇ. ඉවු් ළිහු් කාටතුතු තැඅවින් දන්අා 

ඔහුය  බිරිව රෑ කාඩ ්  විවෘ කාළ අර උපන  අ ිදා ත ප්රතාණව්  යඅොයේ  ැයි පන වසා තාස ිරන් 

පන තණ පන සු කාඩ  වසා දැ්ය් . ................................................ 

 

16. පන හ හිස ැඅට වඩා්  තැලයපන අ වචඅ  වරහන් තුළින් ය රා ික න්අ. 

 (අයව ් පන ාදඅ , සාංකාලඅ , අවදාඅත, ප්රතිලා   , සාතාඅය වැටහීත  

  

1) නිර්තාණශීලී අදහස  ප්රය  ජඅව්  යද කාට පන රිවර්අ  ිරරීත ................................... තන්න්  

සිදුයේ. 

2) වයවසා කා ා අයව ් පන ාදඅයේ ය යදඅ විට එහි ........................................් යසේරු කාරයි. 

3) අයව ් පන ාදඅ සිදු වඅ ිකාාර ්  වන්යන්....................................යි. 

4) වයාපන ාර ්  යව මයවන් ය ොදඅ මුදල සවහා ප්රතාණව් ...........................්   

ලැයේ දැයි නිශ ිතව ිරව යඅොහැකා.  

5) ..................................වයවසා කා න් තුළ යපන ොදුයේ ද් අට ලැයබඅ තති ල් ෂණ ිර.  

 

පන හ සවහන් ප්රශ අවලට ළිළිතුරු සපන  න්අ. 
 

17. අයව ් පන ාදඅයේ ය යදඅ වයවසා කා ා අවදාඅත්  දරයි. ඔබ ය් ප්රකාාශ  හා එකාඟ වන්යන්ද  යහේතු 

ද් වන්අ.  

18. අවදාඅත හා ප්රතිලා   අර ස්බන්ධ්  ික න්අ.  

19. අයව ් පන ාදඅ සිදුවි  හැිර ිකාාර ික ා ඒ සවහා උදාහරණ 2 බැක න් ික න්අ. 

20. අයව ් පන ාදඅ  සවහා පන දඅ් වඅ මලාශ්ර ්  යලස යවයළවයපන ොල යවඅස ම් හැන්න්වි  හැිර . 

යවයළයවයපන ොල යවඅස  ම් නිසා සිදු ම ඇති අයව ් පන ාදඅ 2්  ික න්අ. 

21. ත සාර් කා් ව  යහ  අසාර් කා් ව  යඅොයපන යඅඅ බලයේත වලට  ාර යඅොදුන් යදපන ා අහිමි ගුවන් 

නි මුවරි  කාවුද  

22. වයවසා කා ා තුළ යපන ොදුයේ ද් අට ලැයබඅ තති ල් ෂණ 03්  ික න්අ.  

 

(4) පන හ සවහන් සිද්ධි  අධ්ය අ  කාර දී ඇති ප්රශ අවලට ළිළිතුරු සපන  න්අ 

තය   තත අඟුණයකාොළපන ැලැස ස. තාය  ා් ා යතොවිය ් . අළි වතා කායළේ මිරිස . සතහර කාාලවලට 

මිරිස  විකුණල අළි යහොව ිදා ත්  ත් ා. ඒ්  සතහර කාාලවලදී ලැයබඅ ිදා ත හුඟ්  අඩුයි. තත 

උසස  යපන ළ අවසන් කාළාට පන ස යස තට හිතුඅ ිදා ත අඩු කාායලදි මිරිස  යේලන්අ. වි ළි මිරිස  වතාවට 

යහොව ඉල්ුතත්  තිය අවා. ඒවාට ස  ාවර මිල්  තිය අවා. ඉතින් අයක ිදා ත යවඅදට වඩා යහොව 

වුඅා. තට විශ ව විදයායල  න්අ ලකුණු තදි. ඉතින් යවඅ රැිර ා වලට අ දු් කාළ්  ඒවායේ යපන ොයරොන්දු 

වුඅ වැටුපන  තට ප්රතාණව්  අෑ ිර ල හිතුණා. පන වුයල් අ ්  සතඟ සාකාච්ඡා කාරල අළි අයකත මිරිස  කුඩු 

සකාස  ිරරීය් වයාපන ාර ්  පන ටන් ත් ා.ය් වයාපන ාර  සාර් කා කාර තන්අ පුළුවන් ිර අ දැඩි විශ වාස  

වය ත යතත වයාපන ාර  සාර් කා කාර තන්අ තට දැඩි ිශාවකු්  තිබුණා. අයක මිරිස  මිලදී තන්අන්යතන් 
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

තට යහොව සහය  ත ්  ලැබුණා. නිරත ඔවුන් සතඟ ස්බන්ධ්ා පන ව් වා තනිමින් තට අවශය 

යොරතුරු ලබා තන්අ්  තට හැිර වුණා.  

2018 වර්ෂයේ තත “chili” අමින් මිරිස  කුඩු පන ැකාට් ිරරීය් වයාපන ාර ්  පන ටන් ත් ා. තය ත ත්රී යර ද 

ර ය න් ඒවා අවශය අ ට යබදා හැරී් කාළා. සති 2 කා ණ  සහඅ කාාල ්  කාඩ හිමි න්ට ලබා දීත 

නිසා ඔවුන් තාය  මිරිස  කුඩු වැඩිපුර තන්අ යපන ළඹුඅා. ිර න්අ සතුටුයි. තය  ිදා ත යවඅදාට වඩා 

ඉහල  මින්  තිබුණා. තය  ළි ාය  අමින් බැාංකු ක ණුත්  විවෘ කාරල හැත සති 2කාට වර්  රු.5000 

තායන් බැාංකුයව ැන්පන ්  කායල් අඅාතයේ අයක වයාපන ාර  දිතුණු කාර තන්අ අවශය මුදල් එකාතු කාර 

තන්අ. තත හැත විටත හිතුයේ ය් වයාපන ාරයේ දිතුණුව සහ අපන ය  දිතුණුව. සතහර යේදඅාකාාරී 

අ් දැීම් අැතුවාත යඅවි. ඒ්  තත සු වාදී වුඅා. තත තය  උ් සාහ  ළිළිබවව විශ වාස කාළා. ඒ 

විශ වාස  තයි තාව යතත ස  ාඅ  වඅ තුරු රැයතඅ ියේ. අද වඅ විට තය  වයාපන ාරයේ මිරිස  කුඩු 

වලට අතරව යපන ොයළොස  හා තස  වයාාංජඅ රසව්  ිරරීතට ය ොදා ත හැිර කුළු බඩු සාංය  ත කු්  

නිෂ පන ාදඅ  කාරඅවා. ඒකාට අයකත වතායවන් මිරිසු් , අයඅ්  තුඅපන හ සැපන තු්කාරුවන්යත ම්  මිලදී 

තන්අවා. තුඅපන හ නිෂ පන ාදඅ  හා ස්බන්ධ් පුහුණු වැඩසටහඅකාට ද තා ස්බන්ධ් ම තට අවශය දැ මත 

ලබා ත් ා. මීට අතර 2020 වර්ෂයේ දකුණු පන ලාය්  අැගී එඅ කුඩා පන රිතාණ වයවසා කා ාට හිමි 

ස්තාඅ  පන වා තට හිමි වුණා. එ ට අතරව රු.2 000 000/- කා මුදල් යාත ් ද තට ලැබුණා. ය් 

සි ුත යද් තුිකන් තත තය  වයාපන ාර  ව්  ඉහළට යතඅ  ාතට උ් සාහ කාරඅවා. ඒ තුිකන් තට යතන්ත 

තය  තතට ද යසේව  ිරරීත තය  අධිෂ ඨාඅ යි. 

 

 

1. යතහි  සවහන් වයවසා කා ා සතු වයවසා කා් ව තති ල් ෂණ 4 ්  ික න්අ.  

2. යතහි සවහන් අයව ් පන ාදඅ සිදු වඅ ිකාාර ්  ික ා උදාහරණ ික න්අ.  

3. නිර්තාණශීලී් ව  වර්ධ්අ  කාර ත හැිර සාධ්කා යතහි සවහන්යේ. ඒවා 2්  ික න්අ 

4. වයවසා කාය කු තුල යපන ොදුයේ ද් අට ලැයබඅ තති ල් ෂණ යතහි ද් වා ඇ.  

ඒවා යතොඅවාද  

5. යතත වයාපන ාර ට සුදුසු දැ් ත්  ය  ජඅා කාරන්අ. 
 

 

 

 


