
1 
 

  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

 ව්යව්සා ත්වව්  හා ුඩාා පන ිමතා  ව්යාපන ාර - පිළිතුරු 

(1)  

1.   6.   11.  

2.   7.   12.   

3.   8.   13.   

4.   9.   14.   

5.   10.   15.  

 

(2)  

1. පපන ෞද්ගලිත හිමිතාිම්වව්   ටප්ව ස්ව්ාධීඅව් පතපහ ව්නු ලබඅ සාපේක්ෂව් ුඩාා පසේව්ත සාංඛ්යාව්ක් 

හා අඩු ආප ෝජඅ ක් සහි ව්යාපන ාර ප . 

 

2.  

1. ුඩාා ප්රාග්ධනධ්අ ක් ප ා ා බීමත      

2. ව්යාපන ාර   අ අතිබීතරුපව්ුඩ සතු  ත     

3. ව්යාපන ාර තටතුතු ුඩාා ප්රපද්ශ තට ීමතා   බීමත 

4. පසේව්ත සාංඛ්යාව් අඩු  ත 

5. තීර  ගැනීපේ පන හසුව් 

 

3. ව්යව්සා ත ා අව්  අර්තා  බිහි තරති.ුඩාා පන ිමතා ප න් ව්යාපන ාර තටතුතු ආරේක රීමෙපතන් ඔහුට 

ත  අර්තා ශීලි අ හස් අ්ව හ ා බැලි  හැත.එපතන්ත පන හසුපව්න් පව්පළඳපපන ාළ හිාැස හඳුඅාපගඅ 

අව් ව්යාපන ාර අව්ස් ා පගාා අැය   හැරී . ව්ර්තාඅපේ පන ව්බීඅ පබාපහෝ තහා පන ිමතා  ව්යාපන ාර 

ආරේක තර ඇ්වප්ව ඉා ුඩාා ව්යාපන ාර පලස . 

 

4.  

1) රපටහි පසේව්ා  අතුක්බී  ඉහළ ාත තුළින්     

2) ආ ා ේ පබදී ාපේ විෂතාව් අඩු  පතන්      

3) තාල ාපග්ධන  ඇව්ෑපතන් තහා පන ිමතා  ව්යාපන ාර බව්ට පන ්ව  පතන්   

4) ජාබීත  අෂ්පන ාදි  ඉහළ  ාපතන්  

5) තහා පන ිමතා  ව්යාපන ාර පඅාසපන  අ කාඩා සැපන යීත තුළින්  

6) පද්ශී   ැනුත හා සේපන ්ව කාවි ට ගැනීත තුළින්  

 

5.  

1) ප්රාග්ධනධ්අ සේපන ා අ තාර්ග ීමතා  ත     

2) අ අ ාක්ෂ   කාවිා පඅා ත, 

3) පව්පළඳපපන ාළ ීමතා  ත,ව්යාපන ාර තටතුතු ව්ලට පන ලේපස සාතාකයත න්පග්ධන අඅව්ශය තැදිහ්ව ත 

4) ව්යාපන ාර හිමිතරුපග්ධන  ැනුත හා පන ළපුරුද්  ීමතාතාමෙ  ත 

 

 



2 
 

  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

6.     

1) ඉා ුඩාා ප්රාග්ධනධ්අ රීන් ලේව්  ආරේක තළ හැරී  ත  

2) පන ිමසර පව්අස්  ේ ව්ලට පන හසුපව්න් අනුග වි  හැරී  ත 

3) පසේව්ත න් බඳව්ා ගැනීත හා පුහුණුව් පන හසු  ත 

4) පසේව්ත න් ඉහළ ව්රප්රසා  අපේක්ෂා පඅාරීමෙත 

5) ගබීත පන ිමසර ට ක්ෂණිත ප්රබීාාර  ැක් පේ පන හසුව් 

 

7.  

1) ව්යාපන ාර තටතුතු  අව්ැරදිව් සැලසුේ රීමෙත    

2) ප්ර අ න්පගන් අව්ශය පපන ප ස් ලබා ගැනීත 

3) ගණුප ණු  අව්ැරදිව් ව්ාර්ා රීමෙත   

4) බාහිර පන ිමසරපේ ඇබීව්අ පව්අස්තේ ව්ලට අව්ශය ප්රබීාාර  ැක් ත 

5)  හපන ්ව තාඅව් සේබන්ධ්ා පන ව්්වව්ා ගැනීත 

 

8.  

1) අතිබීතරුපග්ධන භූමිතාව්    

2) අා ත ාපග්ධන භූමිතාව්   

3) තළතඅාතරුපග්ධන භූමිතාව් 

  

9.  

1) ාක්ෂණිත ුඩසලා    

2) තාඅව් ුඩසලා    

3) සාංතසපන අා්වතත ුඩසලා 

4) සන් අප  අ ුඩසලා    

5) පපන පද්ශඅ ුඩසලා  

6) තඩාා තක් පලස ව්ැා රීමෙපේ ුඩසලාව් 

 

 

10. ව්යව්සා තප ුඩ  නු සෑත විටත අව්යා බිහි තරන්පඅරී. අව්  අෂ්පන ාදි බිහි රීමෙත, අව්        

පව්පළඳපපන ාළ පසා ා ගැනීතට සහ ව්යාපන ාිමත රඟතාමේවව් ට මුහු දීතට ව්යව්සාප ුඩට 

සාංතසපන අා්වතත ුඩසලා අව්ශය ප  

 


