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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 
 

 ව්යව්ාා ත්වව් ්රතිලාා  - පිළිතුරු 
(1)  

1.  

2.  

3.  

4.   

5.  

6.  

 

(2)  

1. රටත ාාංව්ර්ධ්අයේ නි මුව්න් ව්න්යන් ව්යව්ාා ත න් . භූමි  ශ්රත  ාා ්රාග්ධනධ්අ   අ නිපාපන ා අ 
ාාධ්ත ාාංය ෝග තරමින් මිනිාාට අව්ශය  ා්ඩ  ාා යා ව්ා නිපන  ීමත හුයග්ධන තාර්  යි. ාාව් ාව් 
ධ්ර්තයේ නිතැවුම් ාැර යතයාොව් ඇතිල සි ලුත නිතැවුම් ව්යව්ාා ත ායග්ධන නිර්තාණ යේ. යම් නිාා 
රටත ව්යව්ාා ත ා  නු ුවිශයශ ී පුද්ගාය කි. 
 

2.  
 

 ව්යව්ාා ත ාට ිමමිව්අ ්රතිලාා  

 යද්ශී  ආර්ථිත ට ිමමිව්අ ්රතිලාා  
 

3.  

 ාාව්කී  ද ව්  තා තත රඳා පන ැව්ැතීත 

 තාර්  න්ිම ිශිශධ්්වව් ක් ඇතිල ීමත 

 ාතාජී  ුව  ාාධ්අ  ාඳාා  ා ත ිශ  ාැකි ීමත 

 ්රය ෝනඅ ට යඅොග්ව ාැකි ා ය ො ා ග ාැකි ීමත 

 ආතර්පණී  ාා  ක් ඉපන ැයීත 

 ව්ර්ධ්අ  ාඳාා පුද්ගා න්ට ාැයෙන්අා වූ උපන රිත අව්තාශ  

 නි ාා ාා ඉාළ ෘප්තිල තට පන ්ව ීමත 
 

4.  

 ාතානයේ ඉාළ පිළිගැනීත. 

 ාතානයේ ක්රි ාතාත්්වව් න්ිම න අා ත්වව්  ිමමි ීමත. 

 කීර්තිල ්රාාංශා ිමමි ීමත. 
 

5.  

 රැකි ා අිමමි වූව්න්ට ආ ා ම් තාර්ග ාාාා  නත 

 නිව්ාා අිමමි වූව්න්ට නිව්ාා ාා ා  නත 

 පන ාාල් අධ්යාපන අ ට  රුව්න්ට ෂ්පය්වව් ාො  නත 

 යපන ොදු යගො අැගිලි ාා උපන තරණ ාො  නත 
 

6.  

 අයිතිලතරු 

 තළතඅාතරු 

 අා ත ා 
 

7. අයිතිලතරුයග්ධන භූමිතාව්  ටය්ව 
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 
 

8.  

1) ආතර්ශණී  ාා   
 

2) ාාව් ාංයපන ෝෂි ෙව් 

 ා්ඩ  ාා යා ව්ා මිා න ගැනීයම් ාැකි ාව් ව්ැඩි ීමත 

 

9. යතිම න ව්යව්ාා තය කු ීමයම් ්රතිලාා  ාා යා ව්ා නියුක්තිලතය කු ීමයම් ්රතිලාා  ාඳාන් තර තිලිය  

යුතු . 

 

10. ඒතාතාත් රැකි ාව්ත නිර ව්අ පුද්ගාය කු ගැඅ ාාතා ෙැලීයම්  න හුට යව්න් වූ  ම් ිශයශ ෂි 

තාර්   යතොටාක් පන තණක් ඉටු කිත්තට සිදු යේ. එයා්ව ව්යව්ාා තය කුට එයා  වූ නිශාචි තාර්   

යතොටාක් අැ. හු ාැත ිශටත ිශිශධ් වූ තාර්  න් තුළ (ත ව්යාපන ාර අව්ශයාව් අනුව්  ය යද්. 

ව්යරත අා තය කු, යා ව්තය කු, තළතඅාතරු යව්කු, උපන යද්ශතය කු ආ න යාා ිශිශධ් තාර්  න් 

කිත්තට හුට අව්ාාථාව් ාැබීයතන් තා තුළ ඇතිල ිශිශධ් ාැකි ා ්රය ෝනඅ ට ගැනීතට අව්ාාථාව් 

ාැායා . 

 

11.  

 යද්ශී  ාම්පන ්ව උපන ය ෝනඅ  කිත්ත 

 ්රායද්ශී  ාාංව්ර්ධ්අ  සිදු කිත්ත 

 ත  ා්ඩ  ාා  යා ව්ා යව්යළඳයපන ොළට ඉදිරිපන ්ව කිත්ත 

 රැකි ා අව්ාාථා නඅඅ  කිත්ත 

 නිතැවුම් අපන අ අ  කිත්ත තඟින් ිශයද්ශ ිශනිත  ඉපන ැයීයම් ාැකි ාව් 

 රයේ ාතාාථ නිපාපන ා අ  ඉාළ  ාත 

 ආ ා ම් යෙ න  ායම් ිශපතාව් අඩු ීමත 

 ආර්ථිත ාාංව්ර්ධ්අ ට  ා ත ීමත 

 ාාදව්ත් ාා නිව්ාල් ආර්ථිත ක් ාා ාතාන ක් නිර්තාණ  ීමත 
 

12.  

i. රටත ආ ා  යම් ව්ැඩි යතොටාක් ුවළු පිරිාක් අර යෙ න  ාත/ ආ ා ත නඅගාඅ  අර 
ාතාඅව් යෙ න යඅො ාත 

 
ii. රැකි ා අව්ාාථා නඅඅ  කිත්යතන් 

්රායද්ශී  ාම්පන ්ව උපන ය ෝනඅ  කිත්යතන් 
්රායද්ශී  ාාංව්ර්ධ්අ ට  ා ත ීමයතන්  

 

13.  
 

(1)  ා්ඩ  ාා   යා ව්ා නිපන  ීමත 

(2) ාම්පන ්ව  ාිශා කිත්ත 

 

14.  ා්ඩ   : ාාතාර්ේ නාංගත දුරතථඅ , ිශ ු්ව යතෝටර් රථ  

යා ව්ා  : ිශ ු්ව ෙැාංකුතරණ , නිව්ාට පන ැමිණ  ා්ඩ  ිශකිණීත, ිශ ු්ව මු ල්  ාිශ   
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 
 

15. ව්යව්ාා ත ා  ා්ඩ  ාා යා ව්ා නිපන  ීමත යෙ ා ාැත්ත තරඅ අර හවුන්යග්ධන ව්ැඩි ීමත  නු  ා්ඩ  ාා 

යා ව්ා නිපාපන ා අ  ඉාළ  ාතයි. යත  මුළු රට පුරා ඉාළ  ායතන් රයේ ාතාාථ නිපාපන ා අ  ඉාළ 

 ාත සිදු යේ. 

 

16.  

1) රටත ජීව්්වව්අ මිනිුවන්යග්ධන රැකි ා අව්ාාථා නඅඅ  ීමත ආ ා ත ඉාළ  ාත ජීව්අ තේටත 

උාාා ීමත ආ න ාතාාථ අාංශ න්යග්ධනත ඇතිල ව්අ දියුණුව්යි. 

2) හු අ යව්ෝ්වපන ා අ ියිම කිත්ත තුලින් රයේ  ා්ඩ  ාා යා ව්ා ්රතාණ  ඉාළ  යි. රැකි ා 

ාපන  න්යඅකු ව්අ ව්යව්ාා ත ා නිාා මිනිුවන්යග්ධන ආ ා ත ඉාළ  ාත යතන් ත ආ ා ම් යෙ න 

 ායම් ිශපතාව්   අව්ත යේ. යම් අනුව් පුද්ගා ායග්ධන ජීව්අ තේටත ඉාළ  ාත  සිදු යේ. ඒ 

තඟින් ාතාා ආර්ථිතයේත ව්ර්ධ්අ ක් සිදුීමතට ව්යව්ාා ත ා  ා ත්වව්  ාපන  අ ෙව් කිව් 

ාැකි . 

 

17. ිශයද්ශී  රටව්ල්ව්ා  ා්ඩ  ාා  යා ව්ා තත  ැපීතට සිදු යඅොව්අ ආර්ථිත කි. 

 

18. රැකි ා තළ යුතු ව් යා  පන ුවව්අ රැකි ාව්ක් කිත්තට තැතතිල පුද්ගා න්ට කිසිදු රැකි ාව්ක් ාො 

ගැනීතට යඅොාැකි ීමතයි. 

 

 

 

 

 


