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අලවිරණය - පිළිතුරු 
I  ලොටව :- 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   
 

II  ලොටව :- 

1.  අවත්ය 

2.  වත්ය 

3.  අවත්ය 

4.  අවත්ය 

5.  අවත්ය 

6.  වත්ය 

7.  අවත්ය 

8.  වත්ය 
 

III  ලොටව :- 

1. අලයත්ා ශා වුලමනා ත්ප්තිමම්  ර ැනීමමට අලය ගුණා් ම ාා්ඩ  ශා ලව ලා වාධාරණ ිල ට බා 

ැනීමම. 

2. නි්ඳාදනය 

     - අලවිරණය 
     - මූය ටුතතු 
 

3. ිලනිව් අලයත්ා ශා වුලමනා ත්ප්තිමම්  ිරීමම වශා ලිනනාිල් ුතතු නි්ඳාදිත්යක් නිර්මාණය ිරීමලේ ශා 

පිළිැන්වීලේ ක්රියාලය ය අලවිරණය.. 
 

4. - ිලනිව් අලයත්ා ශා වුලමනා ල ා්  ලශොඳි් ත්ප්තිමම්  ෂ ශනිර ලන ාා්ඩ යක් ලශෝ     

  ලව ලාලක් නිර්මාණය ිරීමම. 

- නිර්මාණය ෂ ාා්ඩ ය ලශෝ ලව ලාල ඳාරිලාෝගිය් ලලත් ආර්ීමය අුතරි් ශඳු්ලා දීම. 

  වාධාරණ ිලක් කුණු ිරීමම. 

- ල ා්  වර ශා ලයෝැය ඳරිදි ාා්ඩ ය ලශෝ ලව ලාල ඳාරිලාෝගියා අත්ට ඳ්  රීමම. 

- ාා්ඩ ය ලශෝ ලව ලාල පිළිබල ඳාරිලාෝගි ප්රිමාාර ලවොයා බනීමම ශා අලවිලය් ඳු  අලය  

  ලව ලා වනඳයීම. 

9.  වත්ය 

10.  වත්ය 

11.  වත්ය 

12.  අවත්ය 

13.  අවත්ය 

14.  අවත්ය 

15.  වත්ය 

16.  වත්ය 



2 
 

  අධයාඳන අමාත්යාාංය   
 
 

5. නනත්. 

ලශ තුල -        නල ැනුලදනුරුල් ලයාඳාරයට ආර්ණය රැනීමමට ලම්ම ලර්ත්මාන 

ැනුලදනුරුල් ලයාඳාරය වමර රලා ත්බා ැනීමම වශා  

6. ැනනුේරු ශා විකුණුේරු ශමු ලන ලශෝ වේබ්ධ ලන ඕනෑම ආාරයක් ලලලෂලඳොෂක් ලව 

ශනඳි්ලේ. 

7. අලා ලල ලෂලඳොෂ 

8. ලයාඳාරයට ල ා්  ආර්ය ය ලව ලම්ම ාාදායීල ත්ප්තිමම්  ෂ ශනිරප ඳාරිලාෝගි.්ලැ් 

වම්විත් ලලලෂලඳො ලොටව ලශල්  ඳාරිලාෝගි ලොටව ඉක් ලලලෂලඳො ලව ශනඳි්ලේ. 

- අ.ලඳො.ව .වාමානය ලඳෂ විාාැය ශදාරන ිසු ්ට ආදර් ප්ර්න ඳ්ර ලඳොත්ක් මු්රණය ිරීමම. 

- ඳාවල් ෂමු්ට වඳ් තු නි්ඳාදනය ිරීමම. 

9. අලවිරණ ිලශ්රය යනු ඉක් ලලලෂලඳො තුෂ ලයාඳාරලඅ අලවිරණ  ඳරමාර්ථය ඉටු ර ැනීමම 

වශා උඳලයෝගී ර ැ්නා අ.ිමරුල්ට ඳානය  ශනිර විායය් වමූශයිර. 

  

10. නි්ඳාදිත්ය   - Product 

       ිල   - Price       

ව්ථානය  - Place  

ප්රලර්ධනය  - Promotion 

11. නි්ඳාදිත්ය - ිලනිව් අලයත්ා ශා වුලමනා  ඉටු ිරීමම වශා ලලලෂලඳොට ඉදිරිඳ්  රන  

ඕනෑම ලදයක් නි්ඳාදිත්යක් ලව ශඳු්ල..         

     ිල  -  ිරිසයේ ාා්ඩ යක් ලශෝ ලව ලාලක් ලලනුලල් ඳාරිලාෝගි.්ලැ් අය  
ිරීමමට අල්තක්ෂිත් ලිනනාම 

 
ව්ථානය -  ිලනිව් අලයත්ා ශා වුලමනා ත්ප්තිමම්  ිරීමමට අලය විවිධ 

නි්ඳාදිත් ඳාරිලාෝගිය් ලලත්  බා දීම ශා වේබ්ධ ව ටුතතු, ව්ථානය  

ලව ශනඳි්ලේ. 

 

ප්රලර්ධනය -  ලයාඳාර ත්ම නි්ඳාදිත් ල අලවිය ලන ක ර ැනීමම වශා ාාවිත් රන විවිධ   

උඳක්රම ප්රලර්ධනය ලව ශනඳි්ලේ. 

 

12.  

නි්ඳාදිත්ය ිල 
ගුණ් ලය න.ව්තු ිල 

අාංලැෝඳාාංැ ලට්ටේ 
ව්ථානය ප්රලර්ධනය 

ලබදා ශනීමම ප්රාාරණය 

පිහිටීම  ලඳෞද්ැය  අලවිය 
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13.  

1. නි්ඳාදිත්ය - ඖධීය ඳානය 

     ිල       - රු.100 ක් ලව ිල නියම ිරීමම. 

  ව්ථානය     -  ඕනෑම ිසල්ර ලලලෂවනිර්ප ු පිරි ලලලෂවනිර්ප ඖධශල් ලය ් බා  

    ැත් ශනිර වීම. 

- නි්ඳාදිත්ය ලලලෂවනල් ලට බා දීමට නිලයෝජිත්.් ලයොදා ැනීමම. 

     ප්රලර්ධනය  - එක් ඳනනට්ටුලක් ැ්  විට ත්ල්  ඳනනට්ටුලක් ලනොිලලල් බා දීම. 

       - ඳනට් 10ක් ැ්  විට 10% ලට්ටමක් බා දීම. 

   2.  ලනොිලලල් වාේඳල් ලබදා ශනීමම. 

        අ්  ඳත්රිා ලබදා දීම. 

        ත්ල්  ාා්ඩ යක් වමර එක් ර ිල අඩු ර දීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 


