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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

 ව්යාපන ාඅ අසහසහ හා අව්සහ ා - පිළිතුරු 

(1)  

 
1. 

 
 

 
6. 

 
 

 
11. 

 
 

2.  7.  12.  
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4.  9.  14.  
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(2) පිළිතුරු 
 

1. පන රිසඅයේ ඇති ගැටලුව්කට විසඳුතක් ව්අ පුද්ගල අව්ශයා හා වුව්තඅා සපුඅාලඅ ව්ාණිජත  ව්ටිඅාකතක් 

ඇති සිතුවිල්ලකි . 
 

2.  
 

1) ව්යාපන ාඅ ක් යලස සාංව්ර්ධ්අ  කළ හැකි වීත  

2) පන රිසඅයේ තතුව්අ අව්ශයා සපුඅාිය  හැකි වීත 

3) යව්අසහව්අ අව්ශයා සහ වව්තඅා ව්ලට ප්රතිාාඅ සැක්වි  හැකි වීත  

4) අඟකාරිත්ව් ට සාර් කව් මුහුණ දි  හැකි වීත  
 

3.  

1) වියඅෝසාාංශ හා ලැදි ා තුළින් 

2) පුද්ගල සක්ෂා සහ  පන ළපුරුද්ස තුළින් 

3) යව්යළඳයපන ොළ සමීක්ෂණ තුළින් 

4) පන ාරිය ෝගික ප්රතිාාඅ තුියන් 

5) ජඅතාධ්ය  තගින් 
 

4.  

 

1) ඉල්ලුතක් පන ැව්තීත 

2) අව්ශය ස්පපන ත් සපන  ා ග හැකි වීත 

3) ආකර්ෂණී  ඉපන යීතක් තිබීත 

4) නීති රීති ව්ලට අනුකූල වීත 
 

5.  

ය ෝගය ව්යාපන ාඅ අව්සහ ාව්ක් යෝඅාගැනීතට අ්ප ජඅඅ  ව ව්යාපන ාඅ අසහසහ ඇගයීතට  ාජඅ  කළ තුතු  . 

යහොඳ ව්යාපන ාඅ අසහසක් යෝඅා ගැනීත පි ව්අ තුඅකින් තුතු රි ාව්ිය ක් ය. . 

 

1) සාර්ව් විශහයල්ෂණ  
තතුපිටින් සලකා බලමින් ව්ඩා ය ෝගය ව්යාපන ාඅ අසහසහ 10ක් පන තණ යෝඅා ගැනීත ය. . 

 

 

 



2 
 

  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

2) සූක්ෂත විශහයල්ෂණ  

පන ළමු අදි යර් දී සලකා බැලූ සාධ්ක ගැඹුරින් අධ්යඅ  කිරීත යතිදදී සිදුය. .පන හ සක්ව්ා ඇති 

නිර්ණා ක ඔසහයසේ ව්යාපන ාඅ අසහසහ තුඅක් පන තණ යෝඅා ගැනීත සිදුය. . 

නිර්ණා ක 

 යව්යළඳයපන ොළක් පන ැව්තීත 

 අමුද්රව්ය සපන  ා ගැනීය්ප පන හුව් 

 අව්ශය ප්රාග්ධනධ්අ  සපන  ා ග හැකි බව් 

 අව්සාඅත 

 ශ්රත  සපන  ා ගැනීය්ප හැකි ාව් 
 

3) ශදුඅ විශහයල්ෂණ  

 

සූක්ෂත විශහයල්ෂණ  අව්සාඅයේ යෝඅාගත් ව්යාපන ාඅ අසහසහ ිකින් ික යව්අ යව්අත යගඅ 

ශදුඅ විශහයල්ෂණ  කිරීත තගින් ව්යව්සා ක ාට ව්ඩාත් යහොිනන් සහ පන හුයව්න් රි ාත්තක කළ 

හැකි ව්යාපන ාඅ අව්සහ ාව් හඳුඅාග හැකි යව්  . 

6.  

1) යව්යළඳයපන ොළක් පන ැව්තීත 

2) අමුද්රව්ය සපන  ා ගැනීය්ප පන හුව් 

3) අව්ශය ප්රාග්ධනධ්අ  සපන  ා ග හැකි බව් 

4) අව්සාඅත 

5) ශ්රත  සපන  ා ගැනීය්ප හැකි ාව් 

6) අජයේ නීතිරීති ප්රතිපන ත්ති හා දිරිගැන්වී්ප 

 

7.  

1) අව් නිපන ැතුතක් 

2) අව්  න්ත්ර ක් 

3) අව් රි ාව්ිය ක් 

4) ඉහ කරුණුව්ල සාංකලඅ ක් 

5) පන ව්ත්අා යසො ා ගැනීතක ව්ැඩිදිතුණු කිරීතක් ය.. 

 

8. ශක්තීන් 

1) ස්පපන ත් පන ැව්තීත 

2) සක්ෂ යසේව්ක න් සිටීත 

3) නිෂහපන ාදි ව්ල ඉහළ ගුණත්ව්  

දුර්ව්ලා 

1) මලය දුෂහකඅා 

2)  ල් පන ැඅගි  ාක්ෂණ  

3) අමුද්රව්ය ිදඟකත 

 

අව්සහ ා 

1) ව්ැඩි පන ාරිය ෝගික පිරිසක් සිටීත 

2) අඟකරුව්න් ඉව්ත්වීත 

3) ාක්ෂණ  දිතුණු වීත 

4) අාජය දිරිගැන්වී්ප 
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

ර්ජඅ 

1) අඅව්ශය යද්ශපන ාලඅ තැදිහත්වීත 

2) අව්ාසි සා ක නීතිරීති පන ැඅවීත 

3) සහව් ාවික ආපන සා හා විපන ත් 

4) ආර්ථික  අ හපන ත් වීත 

5) ව්සාංග යඅෝග ව්යාප්තිති   

 

9. අව් යසො ා ගැනීය්ප අ ති  ආඅක්ෂා කඅ ගැනීතට ලබා ගන්අා බලපන ත්ර  ය..  

 

10. ව්සඅ 20 කි. 

 

11. ව්යාපන ාඅ අසහසහ ුල   .විව්ෘ  .සෑත අසහසක්ත ප්රාය ෝගිකව් රි ාත්තක කළ යඅොහැකි  . 
ව්යාපන ාඅ අව්සහ ා ුල  යඅොය. .ාව්ා අඅාව්අණ  කඅගැනීත සි ල්ලන්ටත කළ යඅොහැක .ප්රාය ෝගිකව් 

රි ාත්තක කළ හැකි .  

 


