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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

 ව්යාපන ාස සැසැස ත - පිළිතුරු 

(1)   
1.  6.  11.  16.  21.  
2.  7.  12.  17.  22.  
3.  8.  13.  18.  23.  
4.  9.  14.  19.  24.  
5.  10.  15.  20.  25.  

 

(2)   

 

 

 

 

 

(3)  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

(4)  

1.  ව්යව්සා කය කු 

2.  සැසසුතක් 

3.  ව්යාපන ාස සැසැස ත 

4.  විධ්ා ක සාසාාංශ 

5.  විධ්ා ක සාසාාංශ 

6.  අයසවි සැසැස යේ 

7.  නිෂ පන ාදඅ 

8.  පන රිපන ාසඅ 

9.  මූසය 

10.  සැසැස ත 

 

1. විධ්ා ක සාසාාංශ  
2. අයසවි සැසැස ත 

3. නිෂ පන ාදඅ සැසැස ත 

4. මූසය සැසැස ත 

5. පන රිපන ාසඅ සැසැස ත 

6. නිෂ පන ාදඅ සැසැස ත 

7. විධ්ා ක සාසාාංශ  

8. අයසවි සැසැස ත 

9. මූසය සැසැස ත 

10. මූසය සැසැස ත 
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

(5)     

1. සැසසුේ පිළිය ස කිරීතයි. 
 

2. ව්යාපන ාස පන රිසස ත්ත්ව්  න නිස යව්අස  ය .  ත නිසා මිත  සේපන ත් වාවිා කස ව්යාපන ාස 

සැසසුේ සකස  කිරීයේදී යව්අස  ව්අ පන රිසස ත්ත්ව්  න සසකා බැලීත අයාව්ශය ය . 
 

3. i. ව්යාපන ාස  වින් න ළ ා කස ගැමටතඅ අය්ක්ත  අසණු   

ii. අසණු  ඉටු කස ගැමටත සඳහා ක්රි ාත්තක කිරීතඅ අය්ක්ත  විවිධ් කායය   න 
 

4. i. ව්යාපන ාස අදහස පන ැහැලි ක කිරීත 

ii. ව්යාපන ාස  සඳහා ත  යපන  නමතඅ 

iii. ව්යාපන ාස පන රිසස  පිළිබඳ අව්යබ ධ් කස ගැමටතඅ  

iv.ව්යාපන ාසයඅ අඅාග ලිශාව් යපන  නව්ා දීතඅ 

v. අසණුදල් සේපන ාදඅ  කස ගැමටත සඳහා 
 

5. i. මූසය ය අ කි න ය  ණුදසක් සබා ගැමටයේදී 

ii. ව්යාපන ාස  පිළිබඳ ්ල්තැ ප පන ායයශ ව්  නඅ යතසතුරු සබාගැමටතඅ 
 

6. i. ව්යාපන ාස අ අව්ශය අසණුදල් සේපන ාදඅ  කස ගැමටත දුෂ කස මත 

ii. ව්යාපන ාස අ අව්ශය සේපන ත් හඳුඅාගැමටත අමිරු මත 

iii.  ව්යාපන ාස  සඳහා ත  යපන  නමතක් යඅතතැ පමත. 

iv. ව්යාපන ාසයඅ අඅාග ලිශාව් පන ැහැලි ක කිරීතඅ අපන හසුමත. 

v. ව්යාපන ාසයඅ සායය ක අසායය ක බව් ක්යසුරු කිරීත අමිරු මත. 
 

7. ව්යාපන ාස ක් යසේව කිරීයේදී සහ පන ව්ත්ව්ායගඅ  ායේදී  ත ව්යාපන ාස  තන් න ඉටුකස ගැමටතඅ 

අය්ක්ත  අසණු  සහ ඒ සඳහා ක්රි ාත්තක කිරීතඅ අය්ක්ත  විවිධ් කායය   න සාංවිධ්ාඅ  

කස පිළිය ස කසනු සබඅ යල්ඛඅ කි. 
 

8. විධ්ා ක සාසාාංශ , අයසවි සැසැස ත, නිෂ පන ාදඅ සැසැස ත, පන රිපන ාසඅ සැසැස ත, මූසය සැසැස ත 
 

9. විධ්ා ක සාසාාංශ , අයසවි සැසැස ත, නිෂ පන ාදඅ සැසැස ත, පන රිපන ාසඅ සැසැස ත, මූසය සැසැස ත 
 

10. ව්යාපන ාස සැසසුයේ අ නයයග කරු  න් ල්සත සාසාාංශගව් ්තුළත් කස  පබීත නිසා 

සතස  ව්යාපන ාස  පිළිබඳ අදහස  සබාගැමටතඅ හැකිමත. 
 

11. i. ව්යාපන ාසයඅ අත සහ කයයතා න ක්යෂුර  

ii. අයසවිකසය සැසසුයේ සාසාාංශ  

iii. නිෂ පන ාදඅ සැසසුයේ සාසාාංශ  

iv. පන රිපන ාසඅ සැසසුයේ සාසාාංශ  

v. මූසය සැසසුයේ සාසාාංශ  

vi. ව්යාපන ාසයඅ සුවියශු  බව්  

vii. ව්යාපන ාස සැසසුත සකස කස ඉලිරිපන ත් කිරීයේ අසණු  හා පන සතායය  යකටිය  න 
 

12. i. යව්යළඳයපන තළ විශ යල්ෂය  

ii. අයසවි උපන ා  තායයග 

iii. විකු ේ පුයස ක අ  

iv. අයසවි වි දේ 
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

13. i. නිෂ පන ාදඅ ක්රි ාව් ක  

ii. නිෂ පන ාදඅ පිරිව්ැ  

iii. ඒකක පිරිව්ැ  

iv. නිෂ පන ාදඅ ස  ාව්ස ව්ත්කේ 

 

14. i. පන රිපන ාසඅ අතුරු හා කායය   න 

ii. යසුව්ක ව්ැටු් හා ය අ 

iii. අයඅකුත් පන රිපන ාසඅ වි දේ 

iv. පන රිපන ාසඅ ස  ාව්ස ව්ත්කේ 

 

15. i. ව්යාපන ාස යසේව කිරීතඅ යපන ස කායය   න හා වි දේ 

ii. ණුළු යය  ජඅ ්ස යේ නතුව් 

iii. අය්ක්ත  ණුදල් ගසා ාේ හා ගසාඒේ යල්ඛඅ  

iv. ව්යාපන ාස ර පලස ගයඅ  

 

16. බැාංකු ව්ැනි මූසය ය අව් ක න ය  සබා ගැමටයේදී ඉලිරිපන ත් කිරීතඅ  

 

17. ව්යාපන ාස සායය කත්ව්  සඳහා සැසසුතක් අයව්ශය ව්අ බව්යි. සැසසුතක් යඅතතැ ප අේ 

ව්යාපන ාස  අසායය ක ය . 

 

18. ව්ායයත ක  ක 

ව්ායයත ක සැසැස ත 

පන ාං ප කාස සඅහඅ 

පන ස  අවුරුදු සැසැස ත 

 

 

 


