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  අධයාඳන අතායාාංශ    
 

 

 

 
 

(1) ව්යව්සා ක න් ට ආවේණික වූ  විවශේෂි ගති ඳැව්තුම්, ආකල්ඳ, විශ්ව්ාස, අදහස,් හැසිරීම් රටා,චාරිත්ර ව්ාරිත්ර 

,සම්ත,  නාදී අාංගව්ල එකතුව්ක් වලස හැඳින්වව්න්වන්, 

1. ව්යව්සා ක්වව් ගති ලක්ෂණ වේ. 

2. ව්යාඳාර ආචාරධම ත වේ. 

3. ව්යව්සා ක්වව් සාංස්කතති  වේ. 

4. ව්යාඳාර ඳරිසර  වේ. 
 

(2) ව්යව්සා ක්වව් සාංස්කතති ක් ිරම තාණ  ීමත සහා ලලඳාන සාධක ක් වන ව්න්වන්, 

1. සාම ථක ව්යව්සා ක න්ව  ආදම ශ චරි සතාජවේ ව්ැඩි ව්ශව න් දක්නට ලැබීත. 

2. සම්ඳ්ව සුලභ ව් ඳැව්තීත. 

3. රාජය හා වව්න්ව ආ න ව්ල ිරරිගැන්ීමම්. 

4. අහිකර ආම ථික ඳරිසර ක් ඳැව්තීත. 
 

(3) ව්යව්සා කව ු  ීමතට කාන්ාව්න් තුළ ඇති ශක්ති ක් වන ව්න්වන්, 

1. පිරිතැසුම් සහග ලව් 

2. ිරම තාණශීලි්වව්  ඉහළ තට්ටතක ඳැව්තීත 

3. ප්රා ධන  සඳ ා ගැීවම් දුෂ්කරාව්  

4. කාල  ිරසි ඳරිිර ප්රව ජජන ට ගැීත 
 

(4) ව්යාඳාර ක ආචාරධම ත ඳද්ධති  ඳදනම් ව්න්වන් එත ව්යාඳාර ට සම්ලන්ධ ද්ද්ගල න්ව , 

1. මලය හැිය ාව් ත . 

2. අගනාව්න් ත   . 

3. කීම තිනාත  ත . 

4. දක්ෂාව්  ත  . 
 

(5) ව්යාඳාර සතාජ ව්ගකීත ඉ ක ියරීවම්දී එවසේ ව්ගකීත ඉ ක කළ යුතු ඳාම ශව් ක් වන ව්න්වන්, 

1. අයිතිකරුව්න්  

2. ගනුවදනුකරුව්න් 

3. ව්යාඳාර   

4. ප්රජාව් 
 

(6) වසේව්කයින් ව්යාඳාර  වකවරහි උනන්දුව්ක්  දැක්ීමවතන් අවේක්ෂා කරන්වන්, 

1. සාධාරණ මිලකට ගුණා්වතක භාණ්ඩ ලලා ගැීතට . 

2. ව දවූ ප්රා ධන  ට ප්රතාණව්්ව ප්රතිලාභ ක් ලලා ගැීතට . 

3. සාධාරණ ව්ැ කඳක් ලැබීත හා රැිය ාවේ සුරක්ෂිාව් ට  . 

4. ණ  ිර මි කාල සීතාවේදී අ  කර ගැීතට . 

ව්යව්සා ක්වව් අධය න  
විෂ ානුලද්ධ ද්නරීක්ෂණ සාංචි  

11  වරේණි  

  ව්යව්සා ක්වව් සාංසක්තති     
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  අධයාඳන අතායාාංශ    
 

(7) ව්යව්සා ක න් ිරරිගැන්ීමත සහා රජ  විසින් ලලා වදන මලය ිරරිගැන්ීමතක් වන ව්න්වන් මින් 

කව්වරක්ද? 

1. ව්ාණිජ ලැාංු  ණ  ඳහසුකම් 

2. අවනු ්ව ලැාංු  ණ  ඳහසුකම් 

3. වව්වළඳල ඳහසුකම් 

4. යාග සහ මලයාධාර 

 

(8) ඳහ ප්රකාශ අතුරින් ව්යව්සා ක්වව් සාංස්කතති  ව්ඩා්ව වහ ඳින් විස්ර වකවරන ප්රකාශ  ව්න්වන් 
ු තක්ද? 

1. සතාජ  තුළ ව්යව්සා කයින් පිළිලව් වග ඩනැගී ඇති විවිධ ත ව්ාද ව්යව්සා ක්වව් සාංස්කතති  වේ. 

2. ව්යව්සා කයින්ට ආවේණික වූ විවිධ ගති ඳැව්තුම් ආකල්ඳ විශ්ව්ාස අදහස් හැසිරීම් රටා ව්යව්සා ක්වව් 

සාංස්කතති  වේ. 

3. ඳරිසරවේ වව්නස්ීමම් ව්ලට ප්රතිචාර දක්ව්මින් ව්යාඳාර අව්ස්ථා උදාකර ගැීත ව්යව්සා ක්වව් 
සාංස්කතති  වේ . 

4. ගැටලුව්කට විසඳුම් ව්ශව න් සතාජ ට ව්ැඩදායී වලස නවව්ජ්වඳාදන බිහි ියරීවම් ක්රි ාව්ලි  
ව්යව්සා ක්වව් සාංස්කතති  වේ. 

 

(9) ව්යව්සා කව ු ට මලය ිරරිගැන්ීමම් ලලා වදන වද්ශී  ව්ාණිජ ලැාංු ව්ක් ව්න්වන්, 

1. ජාතික ඉතිරිියරීවම් ලැාංු ව්(NSB) 

2. ප්රාවද්ශී  සාංව්ම ධන ලැාංු ව් 

3. තහජන ලැාංු ව් 

4. සමඳකාර ග්රාමී  ලැාංු ව් 

 

(10)  ්ව්වව් ඳද්ධති සහතික ියරීත, ජාතික  ප්රමිති සකස් ියරීත ව්ැිර මලය වන ව්න ිරරිගැන්ීමම් ලලා 

වදනුවේ, 

1. කාම මික ාක්ෂණ  ආ න යි. 

2. අඳන න සාංව්ම ධන තණ්ඩල යි. 

3. ශ්රී ලාංකා ප්රමිති ආ න යි. 

4. කාම මික සාංව්ම ධන තණ්ඩල යි. 

ඳහ සහන් ප්රශ්න සහා වකි  පිළිතුරු සඳ න්න. 

(11) ිරයුණු ීමතට උ්වසාහ දරමින් සිි න රටක් වලස ශ්රී ලාංකාව් මුණ ණ වදමින් සිි න ආම ථික සතාය   ගැට  

හරක් දක්ව්න්න. 

(12)  ව්යව්සා ක්වව් සාංස්කතති ක් බිහි ීමත සහා ඳැව්ති  යුතු හිකර සතාය   හා ආම ථික සාධක හරක් 

දක්ව්න්න. 

(13) ව්යව්සා ක්වව් ට එවරහි සතාය   සාධක හරක් නම් කරන්න. 

(14) ‘ව ි ල්ල ඳදව්න අ වල ව් ආණ්ඩු වකවම ’ වතත ිය තිරන් ගතය ව්න කාන්ාව්න් සතු සුවිවශේී 

හැිය ාව්න් හරක් නම් කරන්න. 

(15) ශ්රී ලාංකා ආම ථික  තුල කාන්ාව්න්ට ව්යාඳාර ියරීත සහා ඇති අව්ස්ථා වදකක් උදාහරණ  සතගින් 

දක්ව්න්න. 

(16) ව්යාඳාර සතාජ ව්ගකීත ඉ ක කළ හැිය ආකාර වදකක් උදාහරණ සතගින් දක්ව්න්න. 

(17) ව්යාඳාර සතාජ ව්ගකීම් ඉ ක ියරීවතන් අ්වකරග හැිය ප්රතිලාභ හරක් නම් කරන්න. 

(18) ව්යව්සා ක න් ිරරිගැන්ීමවම් කටයුතු සහා රජ  විසින් ලලා වදන මලය වන ව්න ිරරිගැන්ීමම් වදකක් 
සහ එත ිරරිගැන්ීමම් ලලා වදන ආ න වදකක් සහන් කරන්න. 
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  අධයාඳන අතායාාංශ    
 

 


