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  අධයාඳන අමායාාංශ    
 

 ව්යව්සා ත්වව් සාංසකතති  - පිළිතුරු  
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11)  

1. විරැකි ාව් 

2. ආර්ථිත ව්ර්ධන  ප්රමාවව්්ව නනොමැි වීම. 

3. භාවි නනොව්න සම්ඳ්ව සුලබ ව් ඳැව්තීම. 

4. ආදා ම් නබදී  ානම් විෂමාව් . 

5. ව්යව්සා ත ්ගන  ිඟය  

6. ව්යව්සා ත්වව් සාංසකතති ්  නනොමැිවීම. 
 

12)  

1. ිඟතර ආර්ථිත ඳරිසර ්  ඳැව්තීම. 

2. සකථාව්ර නේශඳාලන ්වව් . 

3. රාජ්ය හා නව්න්ව ආ න ව්ල දිරිගැ්ගවීම්. 

4. ව්යව්සා ත්වව්  දිරිග්ගව්න ඳවුල් ඳසුබිම්  ඳැව්තීම. 

5. විශාල ව්යාඳාර ව්න්්ග ලැනබන දිරිම්ව කිරීම්. 

6. සම්ඳ්ව ලබා ගැනීනම් හැකි ාව්. 

7. ආදර්ශ චරි. 

8. විවිධ ඳාර්ශව් ්ගන  දිරිම්ව කිරීම්. 
 

13)  

1. ව්ැටුප් ලබන රැකි ාව්තට ඇි ඉහළ පිළිගැනීම. 

2. අව්දානම හා අභින ෝග භාර ගැනීමට ඇි අතමැ්ව 

3. අධයාඳන  තුළි්ග දිරිම්ව කිරීම්  දුදු නනොවීම. 

4. රාජ්ය දිරිගැ්ගවීම් ප්රමාවව්්ව නනොවීම. 

5.  ැපුම් මානදුත්වව්  කි්ග යු්  වීම. 

 

14)  

1. නිර්මාවශීලී්වව් . 

2. තැඳවීනම්ග ව්ැඩ කිරීනම් හැකි ාව්. 

3. අව්දානම් දැරීනම් ශ් ි . 

4. බුේධිම්වභාව් . 

5. සකථානනෝචි ප්රඥාාව්  
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  අධයාඳන අමායාාංශ    
 

15)  

1. නසේව්ා සහා ඉහළ ඉල්ලුම්  නිර්මාව  වී ිබීම   -    සැතස ආහාර අනලවි කිරීම ,දිව්ා සුරැකුම් 

නසේව් , නඳර ඳාසල්, රඳලාව්නය, තා්ගා ඇඳුම් මැසීම 

 

2. සුළු ආන ෝජ්න කි්ග සහ අඩු අව්දානම්  සිඟව් ආරම්භ තළ හැකි ව්යාඳාර අව්සකථා බලවලව් 

ිබීම   -    විවිධ උ්වසව් සාංවිධාන  කිරීම, නේශී  විනේශී  චාරිතා සාංවිධාන .  

 

3. තා්ගාව්්ග සහාම විනශේෂි ව මලය හා මලය නනොව්න දිරිගැ්ගවීම් හඳු්ගව්ා දී ිබීම.    -     

සහන නඳොලී නහෝ නඳොලී රිඟ බැාංකු ව  ලබා දීම, ව්යව්සා ත්වව් පුලවු  ව්ැඩසටහ්ග 

ක්රි ා්වමත කිරීම. 

 

4. තා්ගාව් නතනරිඟ ඳැව්ි සමාජ් ආතල්ඳ නව්නසක නව්මි්ග ඳැව්තීම.   -     සමාජ්නේ තා්ගාව්්ගට 

ඇි පිළිගැනීම ව්ර්ධන  වීම. 

 

16). 

1. ආර්ථිත ව්ගකීම  -    ව්යාඳාරනේ මලය සකථාව්ර්වව්  ආර් ෂා කිරීම, ලාභදායි්වව්  ,සීමි සම්ඳ්ව 

තාර් ් ෂමව් භාවිා කිරීම. 

2. නීිම  ව්ගකීම.  -   නසේව්ත අර්ථසාධත අරමුදල් නිදු ඳරිදි නගවීම. 

3. සදාචාරා්වමත ව්ගකීම.  -   භාණ්ඩනේ නහෝ නසේව්ානේ ගුවා්වමත බව් ව්ර්ධන  කිරීම. 

4. ඳරාර්ථතාමී ව්ගකීම.  -   සකව්භාවිත ව්යසන ව්න්්ග විඳට ඳ්වවව්්ග නගාදුටුවීම.  

 

17). 

1. ව්යාඳාර  කීර්ිනාම  ව්ර්ධන  වීම. 

2. ව්යාඳාරනේ දිගුතාලීන ඳැව්ැ්වම හවුරු වීම. 

3. ඳැනනැගි  හැකි නීිම  ගැටලු අව්ම වීම. 

4. ව්යාඳාරනේ ලාභදායි්වව්  ඉහළ  ාම. 

5. ව්යාඳාර  නතනරිඟ නසේව්ත ලැදි ාව් ඉහළ  ාම. 

 

18). 

1. අනලවිතරව පුලවු ව්   -  තාර්මිත සාංව්ර්ධන මණ්ඩල  

2. ා් ෂණිත පුලවු ව්   -   තාර්මිත ා් ෂණිත ආ න  

3. නව්නළනඳොළ නසො ාදීම  -   තාර්මිත සාංව්ර්ධන මණ්ඩල  

4. ප්රාන ෝගිත පුලවු ව් - තතෂි තාර්මිත ඳර්නේෂව පුලවු  ආ න  


