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  අධ්යාපන අ අමායාාංශ    
 

 

 

 
 

01. වර්මාඅ වයාපන ාප පන සරසප  ළ ළ කිය   හිය  ්ෂණෂක ෂණ වනු ේ, 

(1) පන සරසප සාධ්ක ව් කිඩි  අො වඅස් බවයි    

(2) කිඩි පඟකාරීත්ව ෂණ වර්මාඅ සමාජ  ළ ළ කිය   හිය  වීම  

(3) පුද්ග් න් ම අවශයා හා වුවමඅා අවම මට්ටමය න් සපුපා ගිනීමට උත්සාහ ගිනීමයි 

(4) මිනිස් වුවමඅා සම්පූර්ක ය රීමට ඇති භාණ්ඩ හා  සේවා සීමාසහි වීමයි 
 

02.  වයවසා ක න් සඳහා අව ක    ෝජඅා ක්රම ෂණ හඳුන්වා දීම හිඳින්වි  හිෂණ ෂණ, 

(1) සීමාකාරී සාධ්ක ෂණ  ්ස    (2) අභි  ෝග ෂණ  ්ස  
(3) අවස්ථාවෂණ  ්ස     (4) පඟකාරී වාසි ෂණ  ්ස  

 

03. වයාපන ාප පන සරසප සාධ්ක ළ න්න් වයාපන ාප ට පන ා්අ  ක් හිය  සාධ්ක ඇළ ළත් වන් න්, 

(1) බාහිප පන සරසප  ළ ළ    (2) අභයන්ප පන සරසප  ළ ළ  

(3) මාඅව පන සරසප  ළ ළ    (4)  ගෝලී  පන සරසප  ළ ළ  
 

04.  බදු අනුපන ාතික  ඉහළ අිාංවීම වයවසා ක න්ට, 

(1) වාසිකා ක ත්ත්ව ය    (2) අවාසිකා ක ත්ත්ව ය  

(3) ර්ජඅාත්මක ත්ත්ව ය    (4) ය සිදු බ්පන ෑමෂණ  අොවඅ ත්ත්ව ය  
 

05.  වයාපන ාප කට බ්පන ාඅ රජා පන සරසප ට අ ත් වඅ ෂණ ෂේ්ර ඇළ ළත් කාණ්ඩ  වන් න්, 
 

(1) ජඅගහඅ වර්ධ්අ  ේග ,  සේවා නියුෂණති , ව ස් වුහ  

(2) ජඅගහඅ වර්ධ්අ  ේග , වි ද්ශ විනිම  අනුපන ා , ව ස් වුහ  

(3) ජඅගහඅ වර්ධ්අ  ේග , මි් මට්ටම් ව්  වඅසව්ීම, ව ස් වුහ  

(4) ජඅගහඅ වර්ධ්අ  ේග , ජඅ සාංයුති , ව ස් වුහ  
 

06.  නඅ වයාපන ාප පන සරසප  ළ ළ කිය   හිය  රධ්ාඅ  වඅස්කම වන් න්, 

(1) වයාපන ාසරක න් බ්වත් වීම   (2) අවශයා සප් වීම 

(3)  ගෝලී  වශ  න් වයාප්ත  වීම  (4) ්ාභ  රධ්ාඅ අපුණක වීම 
 

07.  වයාපන ාප පන සරසප  අභයන්ප හා බාහිප වශ  න් වර්ග කපයි.බාහිප පන සරසප සාධ්ක ඇළ ළත් නිවිපදි 

පිළිළ ප වන් න්, 

(1) ආසන්අ පන සරසප  හා  ගෝලී  පන සරසප  (2) ාෂණෂක පන සරසප  හා  සේවක  ෝ 

(3) අයිතිකරු වෝ හා රජා පන සරසප   (4)  සේවක  ෝ හා කළමඅාකරු වෝ 
 

08.  ක   පන ොළී අනුපන ාතික  විඩි වීම වයාපන ාප ව්ට ර්ජඅ ය . ම  අ ත් පන සරසප සාධ්ක , 

(1) රජා පන සරසප     (2)  ද්ශපන ා්අ පන සරසප  

(3) ාෂණෂණික පන සරසප     (4) ආර්ථික පන සරසප  
 

09.  අභයන්ප වයාපන ාප පන සරසප  ළ ළ ක්රි ාත්මක රධ්ාඅ සාධ්ක සඳහන් නිවිපදි පිළිළ ප වන් න්, 
 

(1) අා ක ා, නිෂ්පන ාකක ා, පන ාසර භෝගික ා (2) වයවසා ක ා, පන ාසර භෝගික ා,  සේවක ා 

(3) අයිතිකරු, නිෂ්පන ාකක ා, අා ක ා  (4) කළමඅාකරු, අයිතිකරු,  සේවක ා 

වයවසා කත්ව අධ්ය අ  
විෂ ානුබද්ධ් පුඅරීෂණෂක සාංචි  

10  රේණි  
වයාපන ාප පන සරසප   
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  අධ්යාපන අ අමායාාංශ    
 

10.  වයාපන ාප පන සරසප  ගිඅ සිළකී ම්දී නඅ වයාපන ාප පන සරසප ේ අතය ේ පන ිවති වයාපන ාප පන සරසප ට 

වඩා රබ්  වඅස්කම් පාිය ෂණ කිය   හිය  ේ .ඒ අනුව අතය වයාපන ාප පන සරසප ේ කිය   හිය  ව 

කරුකෂණ වනු ේ, 
 

(1) අවශයා හා වුවමඅා සාංකීර්ක වී ඇ 

(2) අවශයා සපුපා ගිනීම සඳහා ඇති භාණ්ඩ හා  සේවා පාිය ය  

(3) පඟකාරීත්ව  විඩි      

(4) වයාපන ාසරක ා බ්වත් වී ඇ 
 

11. වයාපන ාප ක අභයන්ප පන සරසප ට අ ත් සාධ්ක පන මකෂණ ඇළ ළත් වන් න්, 
 

(1) අයිතිකරු වෝ, කළමඅාකරු වෝ,  සේවක  ෝ, ාෂණෂණික පන සරසප  

(2) අයිතිකරු වෝ, කළමඅාකරු වෝ , සේවක  ෝ,සම්පන ත් 

(3) අයිතිකරු වෝ,කළමඅාකරු වෝ,රජා පන සරසප ,සම්පන ත් 

(4) අයිතිකරු වෝ,කළමඅාකරු වෝ, සේවක  ෝ, ගෝලී  පන සරසප  
 

12.  ආ අ ක ඇති  අභයන්ප පන සරසප සාධ්ක ළ න්න් අඅාවපක  ක් හිෂණ ෂණ, 
 

(1) ශෂණතයන් හා දුර්ව්ා    (2) අවස්ථා හා ර්ජඅ 

(3) ශෂණතයන් හා අවස්ථා      (4) අවස්ථා හා දුර්ව්ා 
 

13.  වයාපන ාප බාහිප පන සරසප ට අ ත් සාධ්ක ඇළ ළත් කාණ්ඩ  වනු ේ, 
 

(1)  සේවක න්,කළමඅාකරුවන්,අයිතිකරුවන්  (2)  පන ොලී අනුපන ා,මි් මට්ටම්,හා  සේවක න් 

(3)  පන ොලී අනුපන ා,පාජය රතිපන ත්ති හා ාාසර්ර වාසර්ර (4) සාපධ්ර්ම,මි් මට්ටම්,අයිතිකරුවන් 
 

14.  ශ්රී ්ාංකා ආර්ථික ේ රාථමික  හෝ ද්විතියික අාංශ ට අ ත්  අොවඅ වයාපන ාප ෂණ වන් න්, 
 

(1) ය සර  ගොවි පන ොළෂණ පන වත්වා ගඅ  ාම  (2) සපන ත්ළ  නිෂ්පන ාකඅ  

(3) බිාංකු  සේවාව     (4) පන සරගකක නිෂ්පන ාකඅ 
 

15.  ශ්රී ්ාංකා ේ සුවි ශේී සම්පන ත් කෂණඅට ්ි ේ. එවිනි සම්පන ත් අළ  පන් සාංස්කෘතික සම්පන ත් අඩාංගු පිළිළ ප  

වන් න්,  
 

(1) දි  ඇන්,ගාංගා,ුණහුදු  වපළ    (2) පුපා වස්ළ ,ගල් කිට ම්,සීගිසර  

(3) මිණිෂණ,මිනිපන්,ඉල්මඅයිට්    (4)  ා්,කුමඅ,වස්ගුණව 
 

02. පන හ සඳහන් රශඅ්ව්ට  කටි පිළිළ රු සපන  න්අ. 
 

01. වයාපන ාප පන සරසප   නු කුමෂණක? 

02. වයාපන ාප පන සරසප  අධ්ය අ  ය රී ම් වාසි 04 ෂණ සඳහන් කපන්අ. 

03. අතය වයාපන ාප පන සරසප ේ හා වර්මාඅ වයාපන ාප පන සරසප ේ  වඅස්කම්  කකෂණ සඳහන් කපන්අ. 

04. වයාපන ාප පන සරසප ේ රධ්ාඅ අාංශ  කක අම් කප ඒ ඒ  කොටස සඳහා උකාහපක 02 බිගින් කෂණවන්අ. 

05.  සේවක න් වයාපන ාප ට ශෂණති ෂණ වන් න්  ක සේකියි පන ිහිදින් කපන්අ. 

06. ආර්ථික පන සරසප  න් වයාපන ාප ට ර්ජඅ ෂණ එල්් වි  හිය  අවස්ථා සඳහා උකාහපක 02 ෂණ න් න්අ. 

07. ශ්රී ්ාංකා ආර්ථික ේ පන වතිඅ රධ්ාඅ වයාපන ාප අාංශ 3 උකාහපක සහිව කෂණවන්අ. 

08. වයාපන ාප ෂණ ෂේ්ර ේ අව රවකා  කකෂණ කෂණවන්අ. 

09. වයාපන ාප පන සරසප ේ අව රවකා පිළිබඳව සිළය න්මත් වීමට  හේළ  2 ෂණ සඳහන් කපන්අ. 

10. ශ්රී  ්ාංකා ේ කිය   හිය  පන හ සඳහන් මාඅව  අොවඅ සම්පන ත් සඳහා උකාහපක 01 බිගින් කෂණවන්අ. 

      ස්වභාවික සම්පන ත්, ඛණිජ සම්පන ත්, සාංස්කෘතික සම්පන ත් 


