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අ 

අව්යව්සයකත්වව්අධධයකනක— I  

පිළිතුරුඅඳ්රක 

 

1.අඅ4අ  11.අඅ2  21.අ1  31.අ2 

2.අඅ2  12.අඅ4  22.අ4  32.අ3 

3.අඅ1  13.අඅ3  23.අ2  33.අ2 

4.අඅ4  14.අඅ3  24.අ1  34.අ3 

5.අඅ1  15.අඅ1  25.අ3අ  35.අ1 

6.අඅ4  16.අඅ3  26.අ2  36.අ2 

7.අඅ2  17.අඅ4  27.අ4  37.අ3 

8.අඅ4  18.අඅ3  28.අ4  38.අ2 

9.අඅඅ2  19.අඅ2  29.අ3  39.අ1 

10.අ3  20.අඅ3  30.අ2  40.අ3 
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අව්යව්සයකත්වව්අධධයකනකඅ- II 

පිළිතුරුඅඳ්රක 

 

1. 

I. ව්යයඳයරව්කඅරිකයතයත්්වව්කඅඅධයන්තරඅහයඅායිරරඅව්ශපකන්අාකඳමම්අති අතරනඅසයධතඅහයඅාකපේෙඅව්යයඳයරඅ
ඳරිසරකයි. 

 

II. ධව්සනථයඅ - අ.පෙො.ස. සාපෙළ විභාගපෙන් ෙසුව රැකිො ප ොමැති අෙ දැකිෙ හැකි වීම 

අඅඅඅඅතර්ජන - බැැංකු ණෙ, ඉහළ පෙොළී අනුොතෙ 

 

III.  ධ)අකුරුඳුඅඳදනම්අතරඅකුළුඅාඩුඅපකසඅධන්තර්ජයකකඅහරහයඅපව්පළදයම්අකිත්තඅ(කුඩයඅතණ්ඩයකම්අපකස) 

 ආ)අප්වඅඳැතට්අධන්තර්ජයකකඅහරහයඅපව්පළදයම්අකිත්තඅ(කුඩයඅතණ්ඩයකම්අපකස) 

 ත)අකුරුඳුඅපතෝටුඅ(ඉව්තකන)අප්රපකෝජනකඅඅෙනිිනන්අත් අපඳෝ්චි අපහෝඅපව්න්වඅනිර්තයණඅකිත්ත. 

 

IV. සතයජයීකඅව්යව්සයකතකකුඅපකස. 

 

V. තයනව්අකුසකතය 

අඅඅඅ තයක්ෂණිතඅකුසකතයඅ 
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VI.   මුළුඅආපකෝජනඅතසනතපම්න්තු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.     රුපික්  

 පෙොඩනැගි් ක   1500අ000 

 උඳතරණ   අඅ500අ000 

     2000අ000 

VII.     රුපික්  

 ව්යයඳයරඅසැකම්ම්අකිත්ත  30අ000 

 දුරතථනඅසම්ාන්ධතය  28අ000 

 විදුලිකඅකායඅෙැනීත  30අ000 

 ලිකයඳදාංි අකිත්ත   අ8අ000 

 සතයරම්තඅවිකදත  20අ000 

    අඅඅඅඅඅඅඅඅඅ116අ000 

පකෝජිතඅආපකෝජන 

රුපික්  

මුළුඅආපකෝජනඅ

රුපික්  

 

ධයිි තරුඅපකදවීත ාැාංකුඅණක 

සනථයව්රඅව්්වතම් 

පෙොඩනැගි් ක 

කන්්රක 

උඳතරණ 

මුළුඅසනථයව්රඅව්්වතම් 

ආරම්අකිත්තඅඅපඳරඅඅවිකදම් 

විදුලිකඅකායඅෙැනීත 

දුරතථනඅසාතයව්ක 

සැකම්ම්අසැතසීත 

සතයරම්නඅවිකදම් 

ලිකයඳදාංි අහයඅනීි තකඅෙයසනතු 

 

තයරතඅප්රයග්ධනධනක 

දදනිතඅව්යයඳයරඅතඅයුතු 

ව්ැටුප් 

මුළුඅතයරතඅප්රයග්ධනධනඅ

ධව්ශයතයව්ක 

 

මුළුඅආපකෝජනක 

 

 

 

 

අ150අ000අ0 

 

අඅ500අ000 

2000අ000 

 

අඅඅ30අ000 

අඅඅ28අ000 

අඅඅ30අ000 

අඅඅ20අ000 

අඅඅඅඅ8අ000 

අඅ116අ000 

 

අඅ28අ000 

අඅඅ24අ000 

අඅඅ52අ000 

 

 

2168අ000 

 

 

200අ000 

 

200අ000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200අ000 

 

1500අ000 

අ200අ000 

අ500අ000 

2200අ000 

 

 

 

 

 

 

116අ000 

 

 

 

අ52අ000 

 

 

2368අ000 
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IX.      රුපික්  

 දුරතථනඅසාතයව්කඅසහයඅ  28අ000 

 සැකම්ම්අසැතසීත   30අ000 

X.  ාැාංකුඅණකඅකායඅෙැනීත  අඅඅඅඅඅඅඅඅඅ200අ000 

 

2. 

I. සතයනතයඅ 

1.අආර්ථිතඅතඅයු්වතතඅපකදීත 

2.ධව්දයනතතඅඅමුහුණඅදීත 

ධසතයනතයඅ 

 ව්යව්සයකතකය       ව්යයඳයරිතකය 

1.ඳරිසරපේඅපව්නසනතම්අසැකකි් කඅඅෙනිිනන්    ෙතයනුෙි තඅහයඅසම්ප්රදයයිතඅ්රතකඅ 

අඅඅනිර්තයනශීලීව්අනපව්ෝ්වඳයදනඅඳදනම්අතරපෙනඅ   ව්යයඳයරඅතඅයුතුඅතරයි. 

අඅඅඅව්යයඳයරඅතඅයුතුඅතරයිඅ. 

2.තරඟකඅධභිපකෝෙඅතරඅෙනී      තරඟකඅඅමුහුණදීතඅඅඑතරම්අතැතැ්වතක්අ
         පනොදක්ව්යි 

 

II. ආතර්ශනීකඅකයකක්අකැබීත 

අඅඅඅප්රපකෝජනකඅඅපනොේවඅහැකිකයඅපකොදයෙතඅහැකික 

අඅඅඅනිදහසඅහයඅඉහළඅතෘප්ි කක්අකැබීත 

අඅඅඅසතයජයීකඅම්සයධනකඅඅදයකතඅවිකඅහැකිඅවීත. 

 

III. ව්යයඳයරකඅසයර්ථතවීතඅඅපහෝඅපනොවීතඅඅි පානඅඉඩඅප්රසනතයව්යි. 

අඅඅඅඅධව්දයනතඅඉහළඅනම්අප්රි කයකඅඉහළඅපේ. 

අඅඅඅඅධව්දයනතඅඳහළඅනම්අප්රි කයකඅඳහළඅපේ. 

 

IV. නතයශීලී්වව්ක 

අඅඅඅඅඅතැඳවීපතන්අව්ැඩඅකිත්පම්අහැකිකයව් 

අඅඅඅඅඅනිර්තයණශීලී්වව්ක 

අඅඅඅඅඅධව්දයනම්අදැත්පම්අශක්ි ක 

 

V. ව්යයඳයරඅව්යව්සයකතපකෝ 

අඅඅඅසතයජීකඅව්යව්සයකතපකෝ 
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3. 

I. අ 

අසනඳර්ශයඅවීත 

ොඩයඅතළඅහැකිඅවීත 

සතජයතීකඅවීත 

සඳකන්නන්පෙන්අපව්න්අතළඅහැකිඅවීත. 

 

II. ආහයරඅ-අඳයන්,ා්ව 

අඅඅඅනිව්යසඅ-අතට්ටුඅනිව්යස,අඳැ් ඳ්ව 

 

III. පඳොදුඅධරමුණක්අඳැව්තීත 

අඅඅඅඅඅසීිනතඅසම්ඳ්වඅයවිතක 

 

IV. අ*හවු් තරුව්න්අධව්තකඅ2අසහඅඋඳරිතකඅ20අදක්ව්යඅධතරඅසාංඛයයව්ක්අටීමත 

අඅඅඅඅඅ*හවු් තරුව්න්අධතරඅගිවිම්තක්අඳැව්තීතඅ 

 

V.  * පේශීකඅසම්ඳ්වඅයවිතක. 

 *අප්රයපේශීකඅපකසඅසාංව්ර්ධනක 

 *අරැකිකයඅධව්සනථයඅති අවීත 

 *අරපට්අසතසනතඅනිෂනඳයදනකඅඉහළඅකයත 

 

4.අ 

I. නයකතකයපග්ධනඅභූිනතයව් 
 

II.ධයිි තරුපව්ෝ  තළතණයතරුපව්ෝ 
 

III.* ව්යයඳයරකඅඅඳදනම්අව්නඅයණ්ඩකඅපහෝඅපසාව්යව් 

     * ඉකක්තෙතඅඳයරිපෝගිතපකෝ 

අඅඅඅඅ*අප්රයග්ධනධනකඅසඳකයඅෙැනීත 

අඅඅඅඅ*අතරඟපේඅසනව්යව්ක 
 

IV.ව්යයඳයරිතකයඅඉදරිඳ්වඅතරනඅයණ්ඩකඅපහෝඅපසාව්යව්අකිනම්අඳයරිපෝගිතඅතණ්ඩයකතක්අසහයදඅකන්නයි. 
 

V. ළතයඅතතයන්දරඅපඳෝවඅ-අළමුන් 

අඅඅඅදඔදව්අව්න්දනයඅචයරිතයඅසහයඅආකතනඅ-අව්ැඩිිරටිකන් 
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5. 

I. * ිරිනතයර්වව්කඅධනුව්    *අධරමුණඅධනුව් 

 

II. * ම්ළුඅප්රයග්ධනධනකකින්අතරය කඅහැකික. 

අඅඅඅඅ*අආරම්කඅඳහම්ක 

අඅඅඅඅ*අසනව්යධීනඅතීරණඅෙතඅහැකික. 

අඅඅඅඅ*අටීකලුඅකයඅධයිි තරුඅසතුක 

 

III. * සීතයසිරතඅපඳෞේෙලිතඅසතයෙත 

අඅඅඅඅඅ*අ2007අධාංතඅ7අදරණඅසතයෙම්අඳනත 

 

IV. * ව්යව්සයකතයින්අඅනව්අව්යයඳයරඅආරම්අකිත්තඅසහයඅඋනන්දුව්අති අකිත්ත. 

අඅඅඅඅඅ*අව්යව්සයකතයින්පග්ධනඅව්යයඳයරඅධදහසනඅව්යයඳයරඅාව්අඅඳරිව්ර්තනකඅකිත්තඅඅධව්සනථයව්අකායඅදීත. 

 

V.අ*අව්යයඳයරපේඅර්ර්ි නයතකඅව්ර්ධනකඅවීත. 

අඅඅඅඅ*අව්යයඳයරපේඅදකාතයලීනඅඳැව්ැ්වතඅසනථයපිතඅවීත. 

අඅඅඅඅ*අඳැනඅනැගිකඅහැකිඅනීි තකඅප්රශනනඅධව්තඅවීත. 

අඅඅඅඅ*අව්යයඳයරපේඅයණ්ඩඅපහෝඅපසාව්යඅසහයඅති අඉ් ලුතඅඉහළකයතඅතගින්අඉහළඅකයඅදයකත්වව්කක්අසහි තඅවීත. 

 

6. 

I. කිටීකම්අධපප්ක්ෂිතඅනිෂනඳයදනඅකතතඅප්රතයණකක්අසහයඅදැත්තඅඅටීදුව්නඅපිරිව්ැකඅතසනතපම්න්තුඅතරඅපිළිපකකඅතරනුඅ
කානඅප් ඛනකයි. 

II.  

 * නිෂනඳයදනඅරිකයව්ලික 

 *අනිෂනඳයදනඅසනථයව්රඅපිරිව්ැක 

 *අනිෂනඳයදනඅපිරිව්ැක 

 *අකතතඅපිරිව්ැක 

III. ධපකවිඅසැකැසනතතදීඅපුපරෝතථනකඅතළඅධපප්ක්ෂිතඅයණ්ඩකඅපහෝඅපසාව්යව්අනිඳදව්න්පන්අපතපසාදැයිඅවිසනතරඅකිත්තඅ
නිෂනඳයදනඅරිකයව්ලිපකන්අටීදුඅපේ.අඋදයහරණඅ-අඅතැටිඅෙපඩොක 

පකදවුත     ඳරිව්ර්තනඅරිකයව්ලික    නිතවුත 

තැටි     තැටිඅතනීත 

ජකක     ෙපඩෝ අතැපීත     තැටිඅෙපඩොක 

උඳතරණ    පේලීත 

ශ්රතක     තටීත්ත 
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IV.  * ඳයරිපෝගිතයින්අඅප්රශනනයව්ලිඅකායඅදීඅපිළිතුරුඅතගින් 

අඅඅඅඅඅ*අඳයරිපෝගිතකන්අසතඟඅසම්මුඛඅසයත්චජයඅකිත්ත. 
 

V. * නිෂනඳයදතකඅ(Product) 

අඅඅඅ*අිනකඅ(Price) 

අඅඅඅ*අසනථයනකඅ(Place) 

අඅඅඅ*අප්රව්ර්ධනකඅ(Promotion) 

 

7. 

සඳුන්පග්ධනඅව්යයඳයරපේඅ 

2018අව්ර්ෂපේඅමුද් අප්රව්යහඅප්රතයශක 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(II) අරු.අ1අ825අ000 

(III)  1918අධාංතඅ6අදරණඅව්යයඳයරඅනයතඅආ යඅඳනතඅඅධනුව්අධදයළඅඳළය්වඅසයපේඅව්යයඳයරකඅඳව්ි නඅාකඅප්රපේශපේඅ

ප්රයපේශීකඅප් තම්අතයර්කයකපකන් 

විසනතරක රු. රු. 

මුද් අෙකයඅකම් 

සඳුන්අව්යයඳයරකඅඅමුද් අපකදවීත 

ාැාංකුඅණකඅකායෙැනීත 

විකුණුම්අආදයකත 

ණකෙැි අකන්පනන්අකැබීම් 

මුළුඅමුද් අෙකයඅකම් 

මුද් අෙකයඅකයම් 

ණකඅිරිනකන්අඅපෙවීත 

ණකඅව්යරිතඅපෙවීතඅහයඅපඳොළික 

පසාව්තඅව්ැටුප්අපෙවීත 

ජකඅබි් ඳ්වඅපෙවීත 

විදුලිඅබි් ඳ්වඅපෙවීත 

ලිකයඳදාංි අෙයසනතුඅපෙවීත 

යණ්ඩඅිනළඅඅෙැනීත 

උඳතරණඅිනළඅඅෙැනීත 

මුළුඅමුද් අෙකයඅකයම් 

තයක්චපේදපේඅමුද් අපශාෂක 

 

අඅ800අ000 

අඅඅ300අ000 

2අ000අ000 

අඅඅඅ100අ

000 

 

 

50අ000 

අ75අ000 

අ100අ000 

20අ000 

අඅ28අ000 

අඅ2000 

අඅඅ900අ000 

අඅ200අ000 

 

 

 

 

 

 

3අ200අ000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1අ375අ000 

1අ825අ000 




