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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

 ව්යාපන ාප පන සරසප  - පිළිතුරු 

(1)  
1.   6.   11.  

2.   7.   12.  

3.   8.   13.  

4.   9.    14.  

5.   10.   15.  

(2)  

01. ව්යාපන ාප ව්ක රි ාරාත්වයව් ව ව්යාපන ාප අයන්තපෙ න්ත ෙතන්තත බාහිපව් ධ්අාවයතරව් හා 

සෘණාවයතරව් බකපන ෑම් ඇති රපඅ සාධ්ර හා බකෙේග සි ල්ක ෙේ. 
 

02. ව්යාපන ාප  සතු ශතීන්න්ත හා ර්වලව්කා හඳුඅා ගැනීතව, පන සරසපෙේ පන ව්තිඅ විවිධ් ව්යාපන ාප අව්සා ා 

හඳුඅා ගැනීතව,ව්යාපන ාප  හුණ ණ ෙ අ වල අ හඳුඅා ගැනීතව, පන සරසපෙේ ෙව්අසා වීම් ව්කව 

ගැකෙපන අ පන සරදි නිෂාපන ා අ හා අෙකවි රවයුතු පන ව්වයව්ාෙගඅ  ාතව 

 

03.  
 

අන් ව්වලතාඅ 

 අාව් මූලිර අව්ශයා අව්ත ත්ටවතිනන්ත 
සපුපා ගවයහ 

 අාව් මූලිර අව්ශයා සසසා ත්ටවතිනන්ත 
සපුපා ගැනීතව සවයසාහ රපයි 

අව්ශයා හා වුව්තඅා සපක වි  අව්ශයා හා වුව්තඅා සාංීරවලණයි 

ව්යාපන ාසරරෙ ෝ බකව්වය වහ පන ාසරෙෝගිර ා බකව්වය ෙේ 

 

04. අයන්තප පන සරසප  : අයිතිරරුව්න්ත,රළතඅාරරුව්න්ත 

බාහිප පන සරසප   : ප්ර ා පන සරසප ,ආවලථිර පන සරසප  

 

05. ආ අ  ෙරෙපහි රැතැවයෙන්ත හා විශාව්ාසෙ න්ත රවයුතු රපඅ ෙසේව්ර න්ත ව්යාපන ාප ව  

ශතීති ින.  ැනුත හා පුණ ණුව් සහි ෙසේව්රෙ ෝ ව්යාපන ාප රවයුතු ාා ාහළ ත්ටවතිනන්ත පන ව්වයව්ා 

ගැනීතව  ා ර ෙව්ති. 

 

06. ෙසේව්ා වියුතීති  ාහළ  ාත, ෙපන ොළී අනුපන ා  ාහළ  ාත, සද්ධ්තඅ , විෙද්ශ විනිත   

අනුපන ා  ාහළ  ාත  
 

07. ප්රා කර - රෘෂි රාවලකර, ධීව්ප, පන ල් හා රැනීම්   

ද්විතියිර - නිතවුම්, ාදි ිනත්ම් 

ෘතියිර - බැාංකු, පතීෂණ, ප්රව්ාහඅ, සන්තනිෙේ අ   
 

08. අව් ාතීෂණිර ක්රත හා සපන රපණ ාවි ,ෙගෝලී රපණ ,පන සරසප හිරාමී බකශතීති   

       අඅ ,සැරසූ ආහාප සඳහා ාල්ලුත, රාබනිර ෙපන ොෙහොප ෙ දූ එළව්ළු  සහ පන ළතුරු  
 

09.  අව් ආ ා ම් තාවලග සරසාරප ගැනීෙම් හැින ාව් ව්ැඩිරප ගැනීතව, සාවල ර ව්යාපන ාසරර අව්සා ා 

ග්රහණ  රප ගැනීතව, පන ාසරසසරර ගැවළු අව්ත ිනත්තව, ආෙේනිර සම්පන වය සුරැීරත හා අඅාග  සඳහා 

ාතිසර ිනත්තව, පඟරාත් ව්ාසි අවයපන වය රප ගැනීත  
 

10.   සාව්ාාවිර සම්පන වය  -  ක ,දි  ඇලි 

ඛණි  සම්පන වය   -  තැණිතී,කනිපන්ත 

සාංසාරෘතිර සම්පන වය  -  අනුපාධ්පුප ,ෙපන ොෙළොන්තඅරුව් 


