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නියාමනය හා අධීක්ෂණය අනූෂා ්ගෝකුල ප්රනාන්තදු 
 

අධයක්ෂ ජනරාල් 
 

මිනිස් බල හා රැකීරක්ෂා ්ෙපාර්ත්ේන්තුව් 
 

්ම්හයවීම ිතාරා ජයිංහ 
 

අධයක්ෂ   ව්ෘත්ිය මාර්්ගෝප්ේශ අංශ 
 

මිනිස් බල හා රැකීරක්ෂා ්ෙපාර්ත්ේන්තුව් 
එච්.ජි.්ක්. දීපශිකා 

 
සහකාර    අධයක්ෂ 

 
ව්ෘත්ිය මාර්්ගෝප්ේශ අංශ 
මිනිස් බල හා රැකීරක්ෂා ්ෙපාර්ත්ේන්තුව් 

සේබන්තධීකරණය ්රෝහිත ගල්්හ්න 
 

මානව් සේපත් සංව්ර්ධන නිලධාරි 
 

මිනිස් බල හා රැකීරක්ෂා  ්ෙපාර්ත්ේන්තුව් 

 
 

 
 
 

්ල්ඛක /  සංස්කාරක 
මණ්ඩලය 

එේ.්ේමරත්න 

 
මානව් සේපත් සංව්ර්ධන නිලධාරි 

 
මිනිස් බල හා රැකීරක්ෂා   ්ෙපාර්ත්ේන්තුව් 

 ඩබ්. එේ.ඩබ්. කුමාර 
 

මානව් සේපත් සංව්ර්ධන නිලධාරි 
 

දිස්ික් ්ල්කේ කාර්යාලය - කළුතර 

 ආර්.ජී.ශර්ි ඉන්තදික 

 
මානව් සේපත් සංව්ර්ධන නිලධාරි 
දිස්ික් ්ල්කේ කාර්යාලය - හේබන්ත්තාට 

 පී.ආර්.එස්.්ක්. ජයලත් 
මානව් සේපත් සංව්ර්ධන නිලධාරි 
දිස්ික් ්ල්කේ කාර්යාලය - ගේපහ 

 ඩබ්.ජී.රත්නිරි 

මානව් සේපත් සංව්ර්ධන නිලධාරි 
ප්රා්ේශීය ්ල්කේ කාර්යාලය -  තංගල්ල 

 එ.එේ.ආර්.එස්.එ. බණ්ඩාර 
මානව් සේපත් සංව්ර්ධන නිලධාරි 
දිස්ික් ්ල්කේ කාර්යාලය - බදුල්ල 
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 ඩබ්. එේ.ජි. බණ්ඩාර 
මානව් සේපත් සංව්ර්ධන නිලධාරි 
දිස්ික් ්ල්කේ කාර්යාලය - ගේපහ 

 එේ.ආර්.එස්.්ක්. ශාන්තත 
මානව් සේපත් සංව්ර්ධන නිලධාරි 
රැකියා නිර්මාන අංශය 

මිනිස් බල හාරැකීරක්ෂා   ්ෙපාර්ත්ේන්තුව් 

 නදීකා ෙමයන්ති දිසානායක 
මානව් සේපත් සංව්ර්ධන නිලධාරි 
දිස්ික් ්ල්කේ කාර්යාල ්කාළඹ 

 

 චන්තදිකා වීරරත්න 
මානව් සේපත් සංව්ර්ධන නිලධාරි 
දිස්ික් ්ල්කේ කාර්යාල ්කාළඹ 

 

  
චරිත චන්තර්සෝම 
මානව් සේපත් සංව්ර්ධන නිලධාරි 
ප්රා්ේශීය ්ල්කේ කාර්යාලය - අකුරන 

 එච්.එේ.ඩී. ලයනල් 
මානව් සේපත් සංව්ර්ධන නිලධාරි 
දිස්ික් ්ල්කේ කාර්යාලය - හේබන්ත්තාට 

 ජානක බණ්ඩාර 
සංව්ර්ධන නිලධාරි 
දිස්ික් ්ල්කේ කාර්යාල ්කාළඹ 

 

 ආර් එස්. එස්. රාජපක්ෂ 
මානව් සේපත් සංව්ර්ධන නිලධාරි 
දිස්ික් ්ල්කේ කාර්යාලය - මාත්ල් 

 පාිත ජයිංහ මයා 
මානව් සේපත් සංව්ර්ධන නිලධාරි 
රැකියා නිර්මාන අංශය 
මිනිස් බල හාරැකීරක්ෂා   ්ෙපාර්ත්ේන්තුව් 

 ආර්. එස්. සුබිංහ 
මානව් සේපත් සංව්ර්ධන නිලධාරි 
දිස්ික් ්ල්කේ කාර්යාලය - මාත්ල් 

 ඩබ්.ආර්.පී.කුමාර 
මානව් සේපත් සංව්ර්ධන නිලධාරි 
ප්රා්ේශීය ්ල්කේ කාර්යාලය - ව්ලස්මුල්ල 

පිටකව්රය සැකසුම 
 

සහිල් නිර්මාල් 
11-5 ්ේ්ණිය  ආනන්තෙ විෙයාලය  ්කාළඹ -10 

 

 

 පටුන පිටුව් 

1 හැඳින්තවීම 2-3 

1.1 ව්යව්සායකත්ව්ය  



 

4 
 

1.1.1 නිර්මාණ ශීලිත්ව්ය 4 

1.1.2 ව්යව්සායකයයක්  යනු  

1.1.3 ව්යව්සායකයකු  වීම නිසා  පුේගලයකුට හිමිව්න ප්රිලාභ  

1.2 ව්යව්සායක ගි ලක්ෂණ 5 

1.2.1 ස යපෝක් කම්බි සහ රිම්බ 6-8 

1.2.3 ව්යව්සායකයා අභියේරණය ව්න  සාධක  

1.2.4 
 

ව්යව්සායකයා මුහුණ ්ෙන අව්ොනේ  

1.2.5 අව්ොනම කළමනාකරණය  

1.3 ව්යාපාර අසාර්ථක ව්න්යන් ඇයි?  

1.3.1 තව් ්ක්නක් කරන ව්යාපාර  කිරීම  

1.3.2 
 

ව්යාපාර ආරේභ කරනු්ේ ව්ැරදි ්හ්ුව්ක් මත්ක්නක් 
 

9 

1.3.3 කාරක ප්රාග්ධනය ්නාමැි වීම 
 

 

1.3.4 ගනු්ෙනුකරුට නිි ්ගෞරව්්යන්ත යුතුව් කථා කිරීමට 
යනාදන්නාකම 

 

1.3.5 මහත්මා ගාන්ිතුමා ගනුයදනුකරු සම්බබන්ධව් ඉදිරිපත් 
යකාට ඇති අදහස 

10 -
13 

1.3.6 ස්ව්ාභාවික සේපත් කුරිරු වූ ්සාබාෙහම නිසාෙ ?  

1.4 නියකාලා යටස ලා යේ ඉගැන්ීම්බ  

1.4.1 නියකාලා යටස ලා අනුගමනය කළ ආකර්ෂණ නීතියට 
අදාළ සංකල්ප 

 

1.4..2 ිත් ුළ ඇඳගත් චිත්ර  

1.5 ව්ාසනා ව්න්තතයින්ත බිහිකරණ ‘Jolly Way’ 14 

1.5.1 ිහිය  

1.52 විමිිමත් ්ව්මු  

1.5.3 
 

VIBRATION හරියට හො ගමු.  

1.5.4 සුට පුරුදු ්ව්මු  

1.5.5 අව්දි්යන්ත  ිටීම.  

1.5.6 ස්ථාව්ර  ්ව්මු  

1.5.7 හරි තැන රැ්ෙමු 15 

2 කළමනාකරණය 
 

16 -
17 
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2.1 2.1 කළමනාකරණය යනු කුමක්ද?  What is 
management? 

 

2.1.1 කළමනාකරණය ව්ැෙගත් වීමට ්හ්ු  

2.1.2 කලමනාකරණ සංකල්ප  

2.1.3 කාර්යක්ෂමතාව්  

2.1.4 සඵලතාව්  

2.1.5 ඵලොයීතාව්ය  

2.2 ඵලොයීතාව්ය 18 

2.2.1 සීමිත සේපත්  

2.2.2 ව්යාපාරික පරිසරය 19 

2.2.3 
්හාඳ කළමනාකරු්ව්කු සුවිය යුු ගුණාංග 

20 

2.2.4 කළමනාකරණ කාර්යයන්  

2.3 සැලසුේකරණය 21 

2.3.1 සැලසුේකරණ්ේ අව්ශයතාව් හා ව්ැෙගත්කම   

2.3.2 සැලසුේ ක්රියාව්ියට අොළ පියව්රයයන්ත  

2.3.3 සැලසුේ අසාර්ථක ව්න්ත්න්ත ඇයි? 22 

2.4 සංවිධානකරණය  

2.4.1 සංවිධානකරණ්ේ ව්ැෙගත්කම 23 

2.4.2 සංවිධානකරණය පියව්රයන්ත  

2.4.3 සංවිධානකරණය සාර්ථකත්ව්යට බලපාකරුණු 24 

2.4.4 සංවිධානකරණය අසාර්ථක වීමට ්හ්ු  

2.5 ්ස්ව්ක මණ්ඩල කළමනාකරණය  

2.5.1 මානව් සේපත් කළමනාකරණ කාර්යයන්ත 25 

2.5.2 රැකියා නිර්මාණය  

2.5.3 රැකියා විශ්්ල්ෂණය  

2.5.4 රැකියා විස්තරය 26 

2.5.5 ්ස්ව්කයින්ත ආකර්ෂණය කිරීම  

2.5.6 ්තෝරා ගැනීම 27 

2.5.7 බඳව්ා ගැනීම සහ අනුස්ථාපනය  

2.5.8 කාර්යඵල ඇගයීම 28 

2.5.9 පුහුණුව් හා සංව්ර්ධනය  

2.6 ්ම්හයවීම 29 

2.6.1 නායකත්ව්ය  

2.6.2 නායකත්ව් ශෛලීන්  

2.6.3 
 

සන්තනි්ේෙනය 30 

2.6.4 අභි්ේරණය  



 

6 
 

2.6.5 සුපරීක්ෂණය  

2.7 කළමනාකරණ පාලනය  

2.7.1 කළමනාකරණ පාලනය පියව්රයන්ත 31 

2.7.2 ීරණ ගැනීම 32 

2.7.3 තාර්කික ීරණ ගැනී්ේ ක්රියාව්ියක පියව්රයන්ත.  

3 පිරිව්ැයකරණය Costing 34 
3.1 පිරිව්ැය යනු - ( Cost)  
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3.1.4 සෘජු පිරිව්ැය  

3.1.5 සෘජු රව්ය පිරිව්ැය  

3.1.6 සෘජු රව්ය පිරිව්ැය 
 

 

3.1.7 ්පාදුකාර්යය පිරිව්ැය / ව්ක්රපිරිව්ැය  

3.1.8 මුළු පිරිව්ැය 36 

3.2 ිල්ලර ්හෝ ්තාග ්ව්ළෙ ව්යාපාර සෙහා පිරිව්ැයකරණය  

3.2.1 පිරිව්ැය ගණනය කිරිම 37 

3.3 පිරිව්ැයකරණ ආකාරයන්ත ප්රා්යෝගිකව් හදුනා ගැනීම. 38 

3.3.1 ඒකක පිරිව්ැයකරණ ක්රමය (Unit Costing).  

3.3.2 කාණ්ඩ පිරිව්ැයකරණ ක්රමය (Batch Costing).  

3.4 ලාභාන්තිකය සහ විකුණුම්බ මිල ීරනය කිරිම 39 

3.4.1 ලාභ සමායන ලක්ෂය හදුනා ගැනීම. (Breakeven Point 
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4 අ්ලවිකරණය (Marketing) 
 

40 

4.1 අ්ලවිකරණය හැදින්තවිම  

4.1.1 අ්ලවිකරණ  නිර්ව්චන  

4.1.2 අ්ලවිකරණ ව්යාපාරික ෙර්ශනයක් ව්ශ්යන්ත 41 
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4.1.3 අ්ලවිකරණය කුසලතාව්කන්ත 42 

4.1.4 අ්ලවිකරණය හා විකිණීම අතර ්ව්නස  

4.1.5 විකිණීම  
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4.2 අයලවිකරණ  හර සංකල්ප  

4.2.1 අව්ශයතා,උව්මනා සහ ඉල්ුම 44 

4.2.2 විවිධ ඉල්ුම්බ ව්ර්ග සඳහා යව්නස  කළ යුතු අයලවිකරණය 
ප්රතිචාරයන් 

45 
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4.2.6 පිිගැන්තවීේ සහ සන්තනම  

4.2.7 පාරි්භෝගිකයා්ග් ව්ටිනාකම හා තෘප්තිය 47 

4.2.8 තරඟකාරිත්ව්ය 48 

4.2.9 ගණ ් ්ෙනු , හුව්මාරුව් සහ සේබන්තධතා 

 

 

4.3 ඔබ ඔබයේ ගණයදනුකරුව්න්යේ විස තරයක් පව්ත්ව්ා 

ගන්යන් යකයස ද? 

49 

4.4. අ ් ්ලවිකරණ පරිසරය  
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4.5 ව්යාපාරික්යකු සලකාබැිය යුුම PESTELවිග්රහය 51 

4.6 ව්යාපාරික ඔබ අව්ධානය ්යාමු කළ යුු අ්ලවිකරණ 
සංකල්ප 

 

4.7 ඔබ ්කෝටිපියකු කරන අයලවිකරණ මිශ්රය 
(අයලවිකරණ උපායමාර්ග) 
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4.7.1 සාර්ථක අ්ලවිකරණයක් සෙහා අ්ලවිකරණ මිේේ 
ව්ැෙගත්කම 

 

4.7.2 
 

4Ps                  සහ                                  4 Cs 
 

 

4.7.3 7Ps අ්ලවිකරණ මිෙය  

4.7.4 අයලවිකරණ මිශ්රයේ එක් එක් විචලයයනසඳහා අව්ධානය 
යයාමු  කරන කරුණු 

55 

4.7.5 නිෂ්පාදිත සැළසුේකරණ්ේදී ගණු්ෙනුකරුට ව්ැඩි 
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ආකාරය 

57 

4.7.6 ඔයේ නිෂ පාදිත පිළිබඳව් යම්බ ගැනත් හිතන්න  

4.8 නිෂ්පාෙන ජීව්න චක්ර්ේ අදියර පහ 58 
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4.8.1 
භාණ්ඩයක අනනයතාව් (Identity of Product) 

59 

4.8.2 සන්තනම   (Brand)  

4.8.3 සන්තනේ නාමයක් ියාපදිංචි කිරී්ේ ව්ාි 60 
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4.9.1 ්බොහැරී්ේ මාර්ග  
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4.9.4 අ්ලවිකරණ නව්  තාක්ෂණික ප්රව්ණතා  
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ව්යාපාර සහ පවුල් ජීවිතය සමබරව් පව්ත්ව්ාගැනීම 63 
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5 පාරි්භෝගික සත්කාරය 66 
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5.2 ඉතා විශිෂ ට වූ පාරිය ෝගික සත්කාරයක්  ව්ැදගත් කරුණු  
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67 
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68 

5.5 පාරිය ෝගික ආකර්ෂණය සහ රඳව්ා ගැනීම (.customer 
retention and attraction) 

 

5.6 පාරිය ෝගිකයා අයේක්ෂා කරන්යන් යමානව්ාද? 
(customer expectations 

 

5.7 විශිෂ ට පාරිය ෝගික සත්කාරයක් සඳහා නීති දහයක් Ten 
rules for great customer service 

69 

6 ව්යාපාර සඳහා ගිණුේකරණය 

 

71 

6.1 ව්යාපාර ව්ර්ග හදුනා ගැනීම  

6.1.1 සුළු හා මධය පරිමාණ ව්යාපාර සංවිධාන  

6.1.2 මහා පරිමාණ ව්යාපාර සංවිධාන  

6.2 ව්යාපාර සංවිධාන ව්ර්ග  
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6.2.1 ඒක පුේගල ව්යාපාර  

6.2.2 හවුල් ව්යාපාර  

6.2.3 සංස්ථාපිත සමාගේ 72 

6.3 කාර්යයන්ත අනුව් ව්යාපාර ව්ර්ීකරණය කිරීම  

6.4 මූික ගිණුේකරණ සංකල්ප හදුනා ගැනීම  

6.4.1 ව්ත්කේ  

6.4.2 ව්ගකීේ  

6.4.3 හිමිකේ 73 

6.4.4 ආොයේ  

6.4.5 වියෙේ  

6.5 ව්යාපාර සෙහා ගිණුේකරණ්ේ  අව්ශයතාව්ය  

6.5.1 දෙනික මුෙල් ්පාත 74 

6.52 ණය ගැි ්ල්ඛණය  

6.5.3 
 

ණය හිමි ්ල්ඛණය  

6.5.4 ගැණුේ ්ල්ඛනය 75 

6.5.5 විකුණුේ ්ල්ණය  

6.6 නිෂ්පාෙන, ්ව්ළෙ, ලාභ ලාභ ප්රකාශනය  

6.7 ගැනිි ්ල්ඛනය 77 

6.7.1 ස්ථාව්ර ව්ත්කේ ්ල්ඛනය  

6.7.2 ව්ැටුප්ත ්ල්ඛනය  

6.7.3 ්තාග ්ල්ඛනය 78 

6.7.4 කාරක ප්රාග්ධන ්ල්ඛනය  

6.8 ව්යාපාර්ේ මූලය තත්ව්ය විග්රහ කිරීම 79 

6.8.1 ආයයෝජන මත ප්රතිලා ය  

6.8.2 පිලිලදු කාලය  

6.8.3 ණය යස ව්ා ආව්ර්ණ අනුපාතය  

7 ව්යාපාර සැලැස්ම / ව්යාපෘි ව්ාර්තාව් 80 

7.1 සාමානය යතාරතුරු   owner  

7.2 ව්යාපෘතියේ මූික ්තාරුරු 81 

7.3 ව්යාපෘි්ේ ්ව්ළේපාල ්තාරුරු  

7.4 ව්යාපාි්ේ මූලය ්තාරුරු 82 

7.5 ව්ක්ර  ස ථාව්ර වියදම්බ ඇස තයම්බන්තුව් - ( මාසික (  

7.6 කාරක ප්රාග්ධන ඇස්ත්ේන්තුව් ( දින ගණන ) 83 

7.7 ලාභ /ලාභ ඇස්ත්ේන්තුව්  

7.8 ව්යාපාි පිරිව්ැය ඇස්ත්ේන්තුව්  
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7.9 ව්යාපාිය ඇගයීම  
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7.9.2 ආයයෝජනය මත ප්රතිලා  අනුපාතය  
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8.2.2 පාරි්භෝගික ආරක්ෂණ පනත  

8.2.3 නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ්ේ ්ල්බල්ේ ෙැක්විය යුු කරුණු  

8.2.4 බිල්පතක සඳහන්ත කළයුු කරුණූ 
 

87 

8.2.5 2003 අංක 09 ෙරණ පාරි්භෝගික ආරක්ෂණ පනත  

යට්ත් ව්ැරදි කරු්ව්කු ව්න අව්ස්තාව්ක ලැ්බන ෙඩුව්ේ 

 

8.2.6 කිරුේ මිණුේ පනත  

8.2.7 සමාජ සංරක්ෂණය පනව්ා ඇි අන පනත් 88 

8.3 පළාත් පාලන ආයතන ව්ල ්රගුලාි  

8.3.1 පරිසර සාධක  

8.3.2 තත්ත්ව් සහික ලබා ගැනීම සහ එහි ව්ැෙගත්කම 89 

8.3.3 බලපත්ර්ේ විෂය පථය  

8.3.4 බලපත්රයක් සඳහා අයදුේ කිරීම  

8.3.5 බලපත්රයක් නිකුත්  කිරීේට ්පර ඇගයීම  

8.3.6 බලපත්ර නිකුත් කිරීම 90 

8.3.7 බලපත්ර්ේ පශ්චාත් ඇගයීම  

8.3.8 බලපත්ර්යහි  ව්ලංගුතාව්ය 
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හැඳින්තවීම  
 

ව්යසායකත්ව් මනසක් ඇති පුද්ගලයින් ධනය සහ ආර්ිකයේ රැකියා බහුතරයක් නිර්මාණ කරයි. එබැවින් 

ෛක්තිමත් ව්යව්සාසායක සමාජයක් පුද්ගල සාර්ථකත්ව්ය පමණක් යනාව් යද්ශීය, ජාතික හා යගෝලීය මට්ටමින් 

සාමූහික ආර්ික හා සමාජීය සාර්ථකත්ව්ය ද උපරිම කරනු ඇත.ව්යව්සායකත්ව්ය යනු යමක් යදස බලන 
,සිතන .ක්රියාකරන ආකාරයයි එය නව් මාර්ගයකි ව්යව්සායකත්ව්ය කලාව්ක් යහෝ විදයාව්ක් යනායේ එය 
ප්රායයෝගිකත්ව්ය සමඟ බැදී පව්තී. ප්රායයෝගික බව් නිසාම ව්චයනන් විස තර කිරීමද තරමක් අපහසුය.සමාජය 

යේ  අව්ෛයතා හා වුව්මනා තෘේතිමත් කරලීම යහෝ ප්රෛ න විසඳීමට බාරගැනීම සඳහා යව්නස  කිරීම්බ 
කරන්යනක් ව්යව්සායකයයක්  යලස හදුනාගත හැකිය. 

 

යලාව් පුරා පැව්ති අර්ථ ක්රම නීකරණය කිරීම,පව්ත්නා යව්නත් අර්ථ ක්රම නිදහස  ව්යව්සාය (free enterprises( 
අර්ථ ක්රමයට පරිව්ර්තනය කිරීමට ද ව්යව්සායකයින් විසින් සිදු කර ඇත. යව්යළඳයපාළ අර්ථ ක්රමයේ හරය 

ව්යව්සායකත්ව්යි. එක්සත් ජනපදයේ ව්ැඩකරන දිනක පැයක් තුළ නව් ව්යාපාර දහස  ගණනක් ආරම්බ  ව්න බව් 



 

12 
 

පර්යේෂණ ව්ලින් යපනී යගාස  ඇත. චීනයේ බීජිං විදයාලයේ මාක්ස ව්ාදී පාඨමාලා ඉව්ත් කර ඒ යව්නුව්ට නිදහස  

ව්යව්සාය සහ ව්යව්සායකත්ව් පාඨමාලා හඳුන්ව්ා දී ඇත. යේගයයන් යව්නස  ව්න යලෝකයේ යව්නස ීම්බ ව්ලට 
ප්රතික්රියා දැක්විය හැකි නව්තා යසවිය හැකි විව්සායකයින් යේ දැඩි අව්ෛයතාව්යක් පව්ති. 

අද විෛ මිත යව්නස  ව්න යලාව්ට නායකත්ව්ය දිය හැකි, ගැලයපන විසඳුම්බ ඉදිරිපත් කළ හැකි 
පුද්ගලයන්ට ඉතා ඉහළ ඉල්ුමක් පව්ති. ව්යසායකයා යව්නස ීම්බ කරන්යනකි. ඔවුහු නව්යතා සම්බපාදනයේ 

යපරමුයණ් සිටී. ව්යව්සායකත්ව්ය සෑම විටම ක්රියාව්ලියක් උත්පාදනය කරයි. යමක් කිරීයම්බ නව් මාර්ග උත්පාදනය 
කරයි. නව්  ාණ්ඩ හා යස ව්ා යව්ළඳයපාළට එක්කරයි. පව්ත්නා තත්ත්ව්යට සෑම දිනකම අුත් යමක් එක් කරයි. 
එමගින් අයේ ජීව්න තත්ත්ව්ය උසස  කරයි. ජීව්න ශෛලිය නව් මං ඔස යස  යව්නස  කරයි. එයස ම මිල ගණන් පහත 
යහලයි. ජනනය ව්න ව්යාපාර ආයතන, යස ව්ා නියුක්තිය ව්ැඩි කරයි. විව්සායකත්ව්ය කිසිදු යේදයකින් යතාරව් 
සමාජයට සෑමයදනාටම ව්යාපාර කටයුතු ව්ල නියැලීමට දිරිමත් කරයි. සමස තයක් ව්ෛයයන් සමාජයට යබදාහැරීම 

සඳහා ධනය උපයන්යන් ව්යව්සායකත්ව්ය මගිනි. ව්යව්සායකත්ව්ය සමාජ යහපත උදාකරයි.එක් ව්යව්සායක 
ව්යාපාරයක  සාර්ථකත්ව්ය තව්ත් ව්යාපාර අව්ස ථා උදාකර යදයි. නිදසුනක් යලස පුද්ගල පරිගණකය හඳුන්ව්ා දීම 
නිසා තව්ත් ව්යාපාර අව්ස ථා රාශියක් ද උදා ී ඇත. මෘදුකාංග, දෘඩාංග, පුහුණු ව්ැඩසටහන්, අුත්ව්ැඩියා යස ව්ා 
පරිගණක සඟරා ප්රකාෛන කාටුන්, චිත්රපට, චලන චිත්රපට, චිත්ර නිර්මාණ යනාදී ව්යාපාර ිහි ී ඇත. එමගින් 

යපෞද්ගලික වූත් සමාජීය වූ තාක්ෂණික  නව් තත්ත්ව්යන් උදා කර දී ඇත.  
 
යලාව් පුරා ආර්ික හා සමාජ ප්රගමනයට ව්යසායකයන් ලබා යදන දායකත්ව්ය ඉතාමත්ම ඉහලයි. අද 

යලෝකයේ ව්ඩාත්ම බලගතුම හා ආකර්ෛණීය පාර්ෛව් බව්ට පත්ව් ඇත්යත් සාර්ථක ව්යසායකයින්ය. 2018 
ව්ර්ෂයේදී යලෝකයේ සමුර්ිමත්ම හා බලව්ත් ව්යසායකයන්  500 යදනා අතරින්  126  හිමි ඇමරිකා එක්ස.  ්  
ජනපදය යලෝක ආර්ික බලව්තා යලස ව්ැජයබන අතර එම සමාගම්බ 500න් 120ක් සතු චීනය ඇමරිකානු ආර්ික 
ආිපතයට අභියයෝග කරමින් සිටින්යන් යමම ව්යව්සායකත්ව් ව්යාපාර මගින් ආර්ික හා සමාජීය සංව්ර්ධනයට 
දක්ව්න දායකත්ව්ය නිසායව්නි.ජපානය දකුණු යකාරියාව් තායිව්ානය ...ව්ැනි ව්ර්තමාන ව්යාපාරික ප්රබලයන්යේ 
ව්ර්ධනය සලකා බැලීයම්බදී 

 
දක්නට ලැයබන සුවියෛ ෂ කරුණ නම්බ එම ආර්ිකයන්යේ ව්ර්ධනයට මූලික ව්ෛයයන්ම උරදී ඇත්යත් 

ඔවුන්යේම ව්යසායකයන්  බව්ය. ඊට අමතරව් එම යද්ශීය ව්යව්සායකයන් එම රටව්ලට විශිෂ ට ආර්ික දියුණුව්ක් 
ළඟාකර ගැනීමට යමන්ම ඒව්ා ස ථාව්රව් පව්ත්ව්ා ගැනීමටද උරදී ඇත. ෛක්තිමත් යව්යළඳයපාළ ආර්ිකයක 
යකාඳුනාරටිය ව්යව්සායකත්ව්යයි. අප රයට් යමම ආර්ික පසුබෑමට ප්රධාන ව්ෛයයන් ව්ගකිව්යුත්යත් දියනන් දින 
පහළ යන ශ්රී ලාංකීක ව්යව්සායකත්ව්යේ හිඟයයි. එබැවින් රටක ව්යව්සායකයන් සංඛ්යාව් ව්ැඩි කිරීම එම රයටහි 
සංව්ර්ධනය යකයරහි සෘජුව් බලපයි.යලෝකයේ සංව්ර්ිත සෑම රටක්ම ව්යව්සායකයින් ිහිීම සඳහා විවිධ 
ව්ැඩසටහන් අඛ්ණ්ඩව් ක්රියාත්මක කරනු ලබයි.එම රටව්ල  ව්යසායක සංස කෘතියක් දක්නට ලැයේ.එම 
සංස කෘතියේ ඇති ව්ටිනාකම්බ සමූහය මගින් පුද්ගලයන් හැඩගැස ීමක් සිදුකරයි.ව්යසායකත්ව් කුසලතාව්  
පුද්ගලයන් තුළ ඇි, හා යගාඩ නැගිය හැකි ඉතා ව්ටිනා ඉහළ මට්ටයම්බ කුසලතාව්යකි.  
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ශ්රී ලංකායේ ආර්ික සංව්ර්ධනය ප්රායද්ශීය සංව්ර්ධනය රැකියා උත්පාදනය හා දිළිඳුකම 

පහත යහලීයම්බ ගාමක බලය  යලස ක්ෂද්ර කුඩා හා මධය පරිමාණ ව්යව්සාය අංෛය හඳුනාගත 

හැකිය. ක්ෂද්ර කුඩා සහ මධය පරිමාණ ව්යව්සායකයන් මුළු ව්යව්සාය සංඛ්යායව්න් 99%  ද. සමස ත 

රැකියාව්න්යගන් 45% කට ව්ැඩි ප්රමාණයක් යමම අංෛයයන් ආව්රණය යේ. දළ යද්ශීය 

නිෂ පාදිතයයන් අව්ම ව්ෛයයන් 52% යහෝ ඊට ව්ැඩි ව්ඩා දායක ව්න බැවින් යමරට ආර්ිකය යකාදු 

නාරටිය සුළු හා මධය පරිමාණ ව්යව්සාය ව්ෛයයන් හැඳින්විය හැකිය.  
 

  

 
 
 

 1.1. ව්යව්සායකත්ව්ය 
නිර්මාණශීලිත්ව්ය සහ නව්යතාව්යන් සහිතව් කළමනාකාර කුසලතා එක් කිරීම තුළින්  හඳුනාගත් 

අව්ෛයතාව්යන් ඉටු කිරීම පිණිස මානව් සහ අනිකුත් සම්බපත් සංයයෝග කරලීමත්  එමගින් ධනය උත්පාදනය කිරීයම්බ 
කාර්යය  

 

1.1.1 නිර්මාණශීිත්ව්ය 
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යනතින් දකින දෑ අපූර්ව් නිර්මාණ කරා යයාදා ගැනීයම්බ සිතිවිලි ජනිත කිරීම. පරිකල්පන ෛක්තිය 

සැලසුම්බ සහගතව් නිර්මාණයක් යලසින් එළි දැක්ීයම්බ  ක්රියාව්ලිය යමක් අළුතින් ව්ඩාත් යහාඳින් ිහි කිරීමයි 
කිසියම්බ කාර්යයක් කාර්යක්ෂමව්  සපලත්ව්ය ව්ර්ධනය කිරීමට යහ තු ව්න අදහස  ජනිත කිරීම මිනිසුන්  
නිර්මාණශීලි ව්න  ආකාරය එකියනකාට යබායහෝ යව්නස . විමර්ෛණය හා යතාරතුරු රැස කිරීම මගින් 
සාමානයයයන් නව් යතාරතුරු රැස කිරීම යමන්ම යව්නත් යතාරතුරු රැස  කිරීම විෛ යල්ෂණය කිරීම මගින් 

පරිකල්පනය කර නිර්මාණශීලී විසඳුම්බ ඉදිරිපත් කරයි. ව්යව්සායකයයෝ මුල් අව්ස ථායේ තමන් අත්දකින අසාර්ථක 
තත්ව්යන් සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා යව්නත් විකල්ප මාර්ග ඔස යස  සාර්ථක කරගැනීමට අඛ්ණ්ඩ උත්සාහයක් 
ගනී. 

 
  
1.1.2 ව්යව්සායක්යක්  යනු 

 
 ව්යාපාරික අව්ස ථා හඳුනා ගැනීමට හා ඇගයීමට හැකියාව් ඇති එම අව්ස ථා ව්ලින් ප්රයයෝජනය ගැනීම 

සඳහා සම්බපත් ඒකරාශී කළ හැකි එමගින් සාර්ථකත්ව්ය ලඟාකර ගැනීම සඳහා යයෝගයය ක්රියාමාර්ග ගත හැකි 

පුද්ගලයයකි.  
 
 
 
 
  

1.1.3  ව්යව්සායකයකු  වීම නිසා  පුේගලයකුට හිමිව්න ප්රිලාභ  
 

✓ ව්යාපාර්ේ ියු ලාභ තමාට හිමිවීම. ්ව්නත් ආයතනයක ්ස්ව්ය කර ලබන ව්ැටුපකට ව්ඩා ඉහළ ලාභයක් 
✓ තමා සුව් ඇි ෙැනුම, කුසලතා සහ සහජ හැකියා ව්ින්ත උපරිම ප්ර්යෝජන ගත හැකි වීම  
✓ ව්යාපාර්ේ පාලන කටයුු ඔබටම කළ හැකි වීම. කිි්ව්කුට යටත් නැි ස්ව්ාධීන පුේගලයකු වීම    
✓ අන්ත අය්ග් පාලන්යන්ත මිදී තමාට රිි ්ලස ව්යාපාරය කර්ගන යා හැකි වීම අන්ත අයට රැකියා අව්ස්ථා 

ලබා දිය හැකි වීම.       
✓ ව්යාපාර්ේ ලාභ්යන්ත සමාජ ව්ගකීේ ඉටුකළ හැකිවීම.   හිතමිුරු නෑෙෑ හා අනිකුත් පිරිස් ව්ින්ත උපරිම 

්ස්ව්ාව්න්ත ලබා ගැනීමටත් අොල අයට ්ස්ව්ා සැලසීම. 
✓ ර්ේ ජාික නිෂ්පාෙනයට ඍජු ොයකත්ව්යක් ලබා දුන්ත පුේගල්යකු වීම.       
✓ රැකියා අව්ස්ථා බිහිකිරිම නිසා මානික තෘප්තිය ඉහල යාම.     
✓ සමාජය පිළිගන්තනා සමාජ ව්ගකීේ ඉටු කරන්ත්නකු වීම.    
✓ ව්යාපාරය ව්ැඩි දියුණුව්ත්ම බදු ්ගව්න්ත්නකු වීම ුින්ත ර්ේ අභිව්ෘර්ියට ඍජු ොයකත්ව්යක් ලබා දිය 

හැකිවීම   
✓ ර්ේ යහපත් පුරව්ැි්යකු ්ලස රටට ්ස්ව්යක් ඉටුකළ අ්යකු වීම.  
✓ ව්යාපාරය තමා ්ග්ම ව්ත්කමක් වීම ්හ්ු්ව්න්ත,  තමා ්ගන්ත පසු තම පවු්ල් සාමාජිකයන්තට තම 

කැමැත්ත අනුව් එය පැව්රීමට හැකි වීම. 

 

 

 

 
1.2 ව්යව්සායක ගි ලක්ෂණ  
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1.2.1 ස යපෝක් කම්බි සහ රිම්බ 
 

ව්යව්සායක ගි ලක්ෂණ

ආත්ම විශ්ව්ාසය- Self 
confident

අව්්බෝධය - Perceptive

ව්ැඩට කැපවීම -
Hardworking

නමයශීලීභාව්ය Flexible

අභි්ේරණ බව් - Motivated

සේපත් සහිත බව් - Resource 
full

අව්ොනම කළමනාකරණය කළ 
හැකි වීම - Able to manage 

risk
නිර්මාණශීලී බව් Creative

අභිලාශ මුදුන්ත පමුණුව්ා ගැනී්ේ 
උව්මනාව් - Achievements 

oriented

අභිලාශ මුදුන්ත පමුණුව්ා ගැනී්ේ 
උව්මනාව් - Achievements 

oriented

සුභව්ාදී බව් - optimistic

ස්ව්ාධීන බව් - Independent

ෙැක්ම - Visionary
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බයිසිකළයක ස යපෝක් කම්බි ව්ලින් රිම්බ එක ෛත්තිමත් කරනව්ා. ස යපෝක්  කම්බි 1ක් 2ක්, 3ක් කැඩුයනාත්  
අපි එය මාරු කරනව්ා    මාරු යනාකර එය පැදිය හැකිද? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ව්යව්සායකුයේ ගති ලක්ෂණයක් ස යපෝක් කම්බියකින් නිරූපණය කළයහාත් ඔබයේ ව්යාපාරය සාර්ථක 
කර ගන්න ස යපෝක් කම්බි  කීයක්  මාරු කළ යුතුද?     ඔබ තීරණය කරන්න 

 

1.2.3 ව්යව්සායකයා අභියේරණය සාධක 
• අභිමතාර්ථ සපුරා ගැනීම සඳහා වූ යපෞද්ගලික වින්දනය. 

• සිය ව්යාපාරයේ    ප්රධානියා තම තමාම ීයම්බ අව්ෛයතාව්. 

• විවිධත්ව්ය හා විස මජනක කටයුතු නියැළීයම්බ අව්ෛයතාව්ය. 

• තමායේ පුහුණුව්, දක්ෂතාව්ය ව්ඩා යහාඳින් ප්රයයෝජනයට ගැනීම. 

• තමා යේ ක්රියා පිළියව්ළට කිරීයම්බ නිදහස 

• නව් ව්යාපාර අව්ස ථා ව්ලට යයාමුීම යහව්ත් නව් අභියයෝග ව්ලට මුහුන දීම.      
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1.2.4 ව්සායකයින් මුහුණ යදන අව්දානම්බ  
. 
➢ තරඟ කරුව්න් යගන් ඇතිව්න තර්ජනයන් හා යව්ළඳ යපාළ ිඳ 

ව්ැටීම්බ. 
➢ ආර්ික ිඳව්ැටීම්බ 
➢ යද්ෛපාලනික හා කාළගුණික බලපෑම නිසා ව්න අව්දානම්බ. 
➢ යරෝග හා පලියබෝධක නිසා සිදුව්න අව්දානම්බ 
➢ යගෝලීයකරණයයන් ඇති කරන බලපෑම්බ. 
➢ උද්යඝෝෂණ නිසා ඇතිව්න අව්දානම්බ 
➢ යසාරසතුරු හානිව්ලින් ව්න අලා යන්. 
➢ ගබඩා කිරීම්බ යබදාහැරීම්බ අයලවිකරණයේදී විය හැකි හානි. 
➢ මිල ගණන් ඉහළ යාම ඉන්ධන අමුද්රව්ය මිල ඉහල යාම 
➢ රුපියල අව්ප්රමානය ීම.. 

 
 
 

  
මුහුණ ්ෙන අව්ොනේ තත්ත්ව් ප්රධාන ව්ශ්යන්ත ආකාර ුන කින්ත ෙැකිය හැකිය.  

 
➔ අව්ොනම 

සංඛ්යාත්මකව්  තක්යස රු කළ හැකි 
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➔ ් නාපැහැදිි බව්  

යනාපැහැදිලි බව් යථා යතාරතුරු යනාමැති නිසා සංඛ්යාත්මකව්ගණනය  කිරිම  අසීරුයේ.  
 

➔ අවිනිශ්චිතබ 
යතාරතුරු පුයරෝකථනය කළ යනාහැකි බැවින්සංඛ්යාත්මකව්ගණනය  කිරීම  ඉතාමඅසීරුය. 
 
 

1.2.5  අව්ොනම කළමනාකරණය 
 

➔ ආරක්ිත ක්රම භාවිතය            
ඉඩම්බ, මුදල්, යන්ත්රසූත්ර,ද්රව්යයන්, යතාරතුරු, කාලය. යව්ළදයපාල සංකල්ප හා නව් අදහස  

ව්ැනිව්ත්කම්බ  අව්දානම අඩමානය අඩු කරන තීරණ ගැනීම, හා නිෂ පාදන විවිධාංගීකරණය. 
  

➔ රක්ෂණ  උපක්රම       
රක්ෂණය කිරීම අයනයෝනය උපකාරය හා හුව්මාරුව් දායක හා අනුග්රහක සම්බබන්ධතා ණය 

ගැනීයම්බ උපක්රම යමහිලා සඳහන් කළ හැකිය. 
 
 

➔ හැඩගැසීේ 
්ව්ළඳයපාළ ආක්රමණය සංක්රමණය හා නව් යව්යළඳයපාළකරා ගමන් කිරීම 

 

 

1.3 ව්යාපාර අසාර්ථකව්න්යන් ඇයි? 
1.3.1 තව් ්ක්නක් කරන ව්යාපාර  කිරීම 
 
යබායහෝ යදයනක් ව්යාපාර කරනුයේ තව් යකයනක් කරන නිසා තමනුත් ව්යාපාරයක් පටන් ගන්නව්ා. නැතයහාත් 

තමන්ට කළ හැකි යදයක් ව්යාපාරයක් ව්ෛයයන්  ආරම්බ  කරනව්ා. යමහි කිසිම ව්රදක් නැත නමුත් ව්යාපාරයක් 
පැව්තීමට නම්බ 
ඔයේ ව්යාපාරය යව්ළඳයපායල් පව්තින ප්රෛ ණයකට පිළිතුරක් නම්බ,   කඩා ව්ැටීමට ඇති අව්දානම අඩුය. 
 ව්යාපාර කරන ඔබ යමම ප්රෛ නය, ඔයබන් අසන්න. මම මයග ව්යාපාරයයන් විසඳන ප්රෛ නය   කුමක් ද ?   නිෛ චිත 
උත්තරයක් ලැයේ නම්බ ඔයේ ව්යාපාරය පැව්ැතීමට ඇති කාලය ව්ැඩි  
 
 
 
 
 
 

 

1.3.2 ව්යාපාර ආරේභ කරනු්ේ ව්ැරදි ්හ්ුව්ක් මත්ක්නක් 
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ව්යාපාර ආරම්බ  කරනුයේ ව්ැරදි යහ තුව්ක් මතයකයනක් තම අසල්ව්ැසියා සමග උරණ ී ඔහුට පාඩු කිරීයම්බ 

අරමුයණන්  ව්යාපාරයක් කරන්න පටන් ගන්නව්ා  තව්ත් යකයනක් තම ප්රධානියා තමන්ට බැන්න නිසා ඔහු සමග 
උරණ යව්ලා  ව්යාපාර පටන් ගන්නව්ා.  
යම්බ අය ව්යාපාර ආරම්බ  කරන්යන් කිසියම්බ මානසික පීඩාකාරී ආතතියකින් .ඔයේ ව්යාපාරයයහි සාර්ථකත්ව්ය 
සඳහා යව්යළඳයපාළ, පාරිය ෝගිකයා / ගැනුම්බකරු ඔහුයේ අව්ෛයතා සහ වුව්මනා, තරගකරුව්න්,  ාණ්ඩ ව්ල මිල 

ගණන්, ඉල්ුම,  සැපයුම්බකරුව්න් පිළිබඳ යතාරතුරු යසායාබලා එනම්බ යව්යළඳයපාළ සමීක්ෂණයක්  කළ යුතුයි.  
යමහිදී අදාළ, නිව්ැරදි, කාලීන, පූර්ණ, විෛ ව්ාසව්න්ත, යත්රුම්බ ගත හැකි, සංසන්දනය කළ හැකි,  යතාරතුරු හා 
තම හැකියාව්න්  විෛ යල්ෂණය කිරීයමන් පසු ව්යාපාර ආරම්බ  කිරීම ව්ඩාත් උචිත ක්රම යේදයයි.  
 
1.3.3 කාරක ප්රාේධනය යනාමැති ීම 

 
යබායහෝ යදයනක් ව්යාපාර ආරම්බ  කරනුයේ එදියනදා කටයුතු කරයගන යාමට ව්ත් අයත් මුදල් නැතුව් එවිට එම 

ව්යාපාර කඩා ව්ැටීමට තියයන අව්ස ථා ඉතාමත් ව්ැඩියි.  ඔබ ව්යාපාරයක් පටන් ගන්නව්ා නම්බ එදියනදා සිදුව්න 
සියුම ආකාරයේ යගීම්බ හා වියදම්බ සඳහා  මාස 6 ව්ත් ප්රමාණව්ත් මුදල් අයත් තියායගන ව්යාපාරය පටන් ගන්න 
එදි යනදා යයාදා ගැනීමට ඉඩ තබා ඇති මුදල් ප්රමාණය කාරක ප්රාේධනය යලස හැඳින්යේ. කාරක ප්රාේධනය 
යනාමැති වුව්යහාත් ව්යාපාරයක් එදි යනදා කටයුතු අඩාල ී සමස ත ව්යාපාරයම අඩපණ විය හැකිය. කාරක 
ප්රාේධනය මිනිස  සිරුරක පව්තින රුිරයට සමකළ හැකිය. රුිරය අඩු විට සිරුර විවිධ යලඩ යරෝගව්ලට යගාදුරු 
විය හැකිය. එයස ම කාරක ප්රාේධනය හිග ීයමන් ව්යාපාරය අසාර්ථක විය හැකිය.ව්යාපාරයක් එදියනදා කටයුතු 
කරයගන යාම සඳහා ඇති මූලය හැකියාව් ද්රව්ශීලතාව් යලස හැඳින්යේ. 
 
ව්යාපාරයක ද්රව්ශීලතාව් ව්ැඩිව්න විට ලා දායිතා ව් අඩුව්න අතර  ද්රව්ශීලතාව් අඩු ව්න විට ලා දායිතා ව්ැඩි යේ. 
ද්රව්ශීලතාව් හා ලා දායීතාව්ය අතර මනා තුලනයක් ඇති කිරීම අව්ෛය කාරණයකි. තව්ද  ද්රව්ශීලතාව් ව්ැඩි ව්ත්කම්බ 
ව්ලින් ලැයබන ලා ය ඉතා අඩුය. උදාරණයක් යලස මුදල් යෛ ෂ ව්ල ද්රව්ශීලතාව්100% වුව්ද ලා දායිතා 0% කි 
එයස ම  ාණ්ඩ තබා ගැනීයමන් ලා දායිතාව් ඉහළ නංව්ා ගත හැකි වුව්ද ද්රව්ශීලතාව් අතින්  ාණ්ඩ යතාගය ඇත්යත් 

අඩු ව්ැදගත්කමකි එබැවින් ද්රව්ශීලතාව් හා ලා දායීතාව් රදව්ා ගැනීමට විවිධ උපාය මාර්ග අනුගමනය කළ යුතු ය.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.4 ගනු්ෙනුකරුට නිි ්ගෞරව්්යන්ත යුතුව් කථා කිරීමට යනාදන්නාකම  
 
සමහර ව්යාපාරිකයන් තම ව්යාපාරයට එන ගනුයදනුකරුට නිසි යගෞරව්යකින් යුතුව් කථා කිරීමට යනාදන්නාකම  
ලංකායේ යබායහාමයක් ව්යාපාරිකයන් තම ව්යාපාරයට එන්න ගනුයදනුකරුට කිසිම යගෞරව්යක් යුතුව් 
සලකන්යන් නැත. කිසිම සුහදතාව්යක් ද දක්ව්න්යන් නැත යබායහෝවිට ගනුයදනුකරු කියන ව්චනයක් අල්ලායගන 
තර්ක යකාට තර්කයයන් ජය ගනී. තර්කයයන් ඔහු ජය ගත්තද සදාකාලිකව්ම එම ගනුයදනුකරු ඔහුයගන් ඈත් 

යව්න බව් ඔහු දන්යන් නැත. දියුනු ව්යාපාරිකයන් පාරිය ෝගිකයා රජකු යලස සලකා උදාර යස ව්යක් ලබා යදයි.  
යදව්න යලෝක යුද්දයයන් කඩා ව්ැටුණු ජපානය අද යලෝක ආර්ිකයේ ප්රබලයකු ව් සිටිනුයේ තම ව්යාපාරයට එන 
ගනුයදනුකරු යදවි යකනකු යලස ඔවුන් සලකන නිසයි. . යදවි යකනකුට කරන යමයහව්ර කදී අප යබයහවින් 

පවිත්ර යමන්ම අව්ංකව් යමන්ම නිර්ව්යාජ ව්න්යන් නම්බ යදවියන් අපටද  යබායහෝ යලන් ගතු ී අයේ ව්යාපාරයේ 
ප්රබලම යකාටස කරුව්ා යදවියන් ව්නු ඇත  

 
 
 

1.3.5මහත්මා ගාන්ිතුමා ගනුයදනුකරු සම්බබන්ධව් ඉදිරිපත් යකාට ඇති අදහස 
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 අයේ පාරිය ෝගිකයා යනු අයේ ව්යාපාරය ප්රධානියාය. 
 අපි ගනුයදනුකරු මත යැයපන්යනමු.  
ගනුයදනුකරු අපට අව්හිරයක් යනායේ. 
 ව්යාපාරය අරමුණ ගනුයදනුකරුය. 
ගනුයදනුකරු අපට උපකාරයක් විනා ඔහුට අප උපකාරයක් යනායව්යි.  
ගනුයදනුකරු ව්යාපාරයේ පිටස තරයකු යනායව්යි. යකාටස  කරුයව්කි. 
 ගනුයදනුකරු ට උපරිම යගෞරව්ය යගෞරව්යයන් සැලකීම අව්ෛයයි. 
 අපට ලබාදිය හැකි උපරිමයයන් ගනුයදනුකරු පිදිය යුතුය. 
 ව්යාපාරය ජීව්යය ගනුයදනුකරුය. යස ව්ක ව්ැටුේ යගව්න්යන් ගනුයදනුකරුය. 
ගනුයදනුකරු නැති කළ ව්යාපාරයක් යනාමැත 

 
1.3.6 ස්ව්ාභාවික සේපත් කුරිරු වූ ්සාබාෙහම නිසාෙ ? 

 
ඔයේ ව්යාපාරය අසාර්ථක ව්න්යන් ස ව්ා ාවික සම්බපත් යනාමැති නිසා යහෝ යසාබාදහම ඔබට කුරිරු වූ නිසාම 

යනායේ. ධනව්ත් හා සංව්ර්ිත රටව්ල  ව්ැඩ කිරීයම්බ මූලධර්ම අනුගමනය කිරීමට හා ප්රායයෝගිකව් යයාදා ගැනීමට 

යනාකැමැත්තක් යහෝ යනාසලකා හැරීම නිසයි. 

යසායා බලන්න 

 ඔයේ ව්යාපාරය ආචාර ධර්මයි  සැලකිළිමත් යව්නව්ාද? 

 නීති  රිති හා යරගුලාසි ව්ලට ගරු කරනව්ාද?  

ගණුයදන්ව්ලදී ව්ගකීම්බ පැහැර හරීනව්ාද  

. පුරුද්දක්  ව්ෛයයන් ඉතිරි කිරීයම්බ කරනව්ාද ? 

  ඵලදායි යලස ව්ැඩ කරනව්ාද ?  

යව්ලාව්ට ව්ැඩ කරනව්ාද ?  

යමම ප්රෛ න ව්ලට පිළිතුරු දීම තුලින්  ඔයේ ව්යාපාරය ව්ර්ධනය යව්නව්ාද නැද්ද යන්න තීරණය කළ හැක. 

යමයට අමතරව් පහත කරුණුද ව්යාපාර අසාර්ථක ීමට බලපායි. 

 ඉතා දුර්ව්ල සැලසුම්බ  
 ව්යාපාර දැනුම යනාමැති ීම, 

 යව්නස ීමටඇතිඅකමැත්ත, 
 තාක්ෂණික  දැනුම අල්ප ීම. 
 ව්යාපාරික පලපුරුද්දක් යනාමැති ීම. 
 කාරක ප්රාේධන  දුෂ කරතා මූලය දුෂ කරතා පැව්තීම 
 විදිමත් කළමනාකරණයක් යනාමැතිීම. 
 සැලසුම්බ කිරීයම්බ දුර්ව්ලතා. 
 යනාගැළයපන ස ථානව්ල ස ථාන ගත කිරීම. 
 ව්යාපාරයට හිතකර පරිසරයක් නැති ීම 
 ලියාපදිංචි කර ගැනීයම්බදී විවිධ ගැටු පැනනැගීම. 
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 ණය යගීමට යනාහැකිීම, ලබා ගත් ණය පරිය ෝජනයට ගැනීම. 
 යව්නත් බාහිර සාධක. . අනයේක්ිත විපත් 

 

1.4  නියකාලා යටස ලා යේ ඉගැන්ීම්බ  

නියකාලා යටස ලා යේ ඉගැන්ීම සමස ත විෛ ව්යම සමස ත විෛ ව්යම ෛක්තීන් යගන් සහ එම ෛක්තිය හා කම්බපන 
රිද්මයයන් නිර්මාණය ී ඇති බව් ය vibration යමම නයාය මත පිහිටා චිත්ත රූප මැීම මගින් යලෝකයට යබායහෝ 
යද් දායාද කළහ නියකාලා යටස ලා සියු යද් සිදු යකයළ  සමාන ෛක්තීන් සමඟ සමාන ෛක්තින් ආකර්ෂණය ීයම්බ 
පදනම මත පිහිටා ය  
සිතින් දකින සිතින් විඳින සියල්ල ආකර්ෂණය ව්න බව් ඔහු ප්රායයෝගිකව් තහවුරු කළ විදයාඥයයකි 
. 
1.4.1 නියකාලා යටස ලා අනුගමනය කළ ආකර්ෂණ නීතියට අදාළ සංකල්ප  
 

➢ අන් අය සිදු කරන යද් පිළිබඳව් අව්ධානය යයාමු යනාකරන්න. 
➢ තමන්යේ අ යන්තරය ෛක්තීන් පිළිබඳ සැලකිලිමත් ව්න්න  
➢ සෑම විටම පුයරෝගාමී ව්න්න 
➢ දැනුම ලැබීම කියීම පුහුණුීම අත් යනාහරින්න 
➢ සන්සුන් ව්න්න ක්ෂණික ප්රතිඵල යසායන්න  
➢ නිර්මාණශීලීත්ව්ය අත් යනාහරින්න 
➢ මුදල් යනු සමස ත යනායේ 
➢ මිනිස  යමාළය යනු යතාරතුරු ආකර්ෂණය කර ගන්නා වූ යන්ත්රයක් 
➢ සිතින් මව්ාගන්නා සියල්ල ඔබට ආකර්ෂණය කරගත හැකිය. 

 
  

 නියකාලා යටස ලා ගමනය කරන ලද විදයාත්මක ක්රමයේදය වූයේ අදාළ චිත්ත රූප උඩු සිතින් මව්ා ගැනීයම්බ 
ක්රමයේදයන් අදාළ සියු දෑ නිහඩව් සමාිගතව් උඩු සිතින් විචිත්රණය කරන විට නිරායාසයයන් ඕනෑම යදයක් 
නිර්මාණය ව්න බව් ඔහු විසින් යපන්ව්ා යදනු ලැිණි  ඔහු විසින් යලෝකය හමුයේ තබන ලද සියු නයව්ාත්පාදන 
ව්ල පදනම යමයයි 
 
ඇය නයනි  ව්යාපාරයක් කිරීමට මුදල් එකතු කර ව්යාපාරයක් කිරීයම්බ අදිටනින් එම මුදල් ආයයෝජනය කළා ය. 
පසුදින ඇය දන්නා යහාඳ ව්යාපාරිකයයකු සමග කතා කළාය ඔහු කීයේ ව්යාපාරය කරයගන යෑම අසීරු බව්ත් යමය 

යබායහෝවිට ඉතා බැරෑරුම්බ සහ අයත් තියයන මුදල් වියදම්බ ව්න කාර්යයක් බව්ත් ය.  
පසුව් ඇයට කල්පනා වූයේ තමන්ටත් යම්බ යද් ීමට ඇති ඉඩකඩ ව්ැඩි බව්ය. ටික කලකින් ය ආරම්බ  කළ ව්යාපාරය 

අසාර්ථක ී එය පාඩු ලබන තත්ත්ව්යට පත් වූයේය. නයනි තුළ ඇතිවූ අර්ුද කුමක්ද? ඒ විසදා ගැනීමට ඇය විසින් 
සිදුකළ කළ යුතුව් තිබූ යව්නස කුමක්ද � 

 
 ඔබට ලැයබන්යන් ඔබ සිතින් මව්ාගත් ජීවිතයයි තත්ත්ව්යයි යලෝකයයි. එමිල් කුයේ ( Emil kue) 
 
 
 
 

1.4.2 ිත් ුළ ඇඳගත් චිත්ර 
 

ලී ක්ව්ාන්ූ  (Lee kuan yew) සිංගේපූරුව් තව්ත් ශ්රී ලංකාව්ක් බව්ට පත් කරන අයුරු යබායහෝ කලකට යපර 
සිතින් මව්ා ගත්යත්ය.යහෝ චින් මින් (Ho chi Minh) වියට්නාමය ඇමරිකායව්න් නිදහස  කරගන්නා අයුරු සහ 
යනල්සන් මැන්යඩලා දකුණු අප්රිකාව් නිදහස  කර ගන්නා අයුරු සිතින් මැවූහ. 
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ඔවුන් සිත් තුළ ඇඳගත් චිත්රය තම ජනතාව්යේ ශදව්ය යව්නස  කිරීමටත් යලෝක ඉතිහාසයට නව් අරුතක් දීමටත් 
යහ තු විය.  

 
 

කිසිදා පාසලට යනාගිය අකුරක් යහෝ ලිීමට හා කියීමට යනාදැන සිටී පතලක කම්බකරුව්කු වූ යජෝර්් යඩෝසන් 

සිය ස ව්යං ප්රතිරූපය යව්නස  කයළ  ව්යස අවුරුදු 97 දීය. අවුරුදු 107 දී ඔහු මිය ගියේය. යලෝකයේ ව්ැඩිම 
අයලවියක් සහිත ග්රන්ථ කතුව්රයයකු යලසිනි. යපෝලියයෝ යරෝගය ව්ැළඳී ඇවිද ගන්නට යනාහැකිව් සිටි wilma 
rudolph) විල්මා රුයඩාල්ෆ   ව්යස අවුරුදු 11දී ඇවිදින්න පුරුදු විය. යලෝකයේ යේගව්ත්ම කාන්තාව් හිමි රන් 
පදක්කම 1960 යරෝමයේ පැව්ති ඔලිම්බපික් උයළයල්දී ලබා ගත්තා කුඩා කල ඇස  අන්ධ ී යදසව්න් ිහිරි වූ helen 
keller ආචාර්ය උපාි ගණනාව්ක් ලබා මහ යල්ඛිකාව්ක යලස   
අසාර්ථකත්ව්ය යහෝ පරාජය සිතුව්ම්බ සිතින් මව්න විට විෛ ව්ය ඔබට එම තත්ව්ය ආකර්ෂණය කර යද් මතක තබා 
ගන්න මැවුම්බකාර යදවියන් ව්ැඩ සිටිනුයේ ඔබ සිත තුළමය. 

 
 

ගයනී උසස  යපළ සඳහා මැනවින් අධයාපන කටයුතුව්ල යයදී සිටියාය. ඇයයේ මිතුරියක වූ මයුරි හදිසි අනතුරකින් 
යරෝහල් ගත කළාය. ඇය දුටුයේ යසායහායුරියයේ එක් පාදයක් යදකට ිඳී යව්න්ී ඇති අයුරුය. යමව්ැන්නක් සිදු 
වුව්යහාත් තමන්ටද වි ාගය ලිීමට යනාහැකි ව්නු ඇති බව්ට හැඟීමක් ඇය තුළ ජනිත විය. වි ාගය ආසන්න යව්ද්දී 
ඇය කහ ඉයරන් පාර මාරු යව්ද්දී  අනතුරකට පත් විය. ඇයයේ එක් පාදයක් ිඳී ගියේය. එම ව්සයර් දී ඇයට 
වි ාගය ලිීමට යනාහැකි විය . 

 
විමසා බලන්න නයනි යමව්ැනි අනතුරකට මුහුණ දුන්යන් ඇයි? 
 
 

සල්ලි යකාච්චර තිුනත් මදි. යකෝවිඩ් නිසා අපි නැත්තට නැති වුණා ිස නස  නැති වුණා ... කිසිම ආදායමක් නෑ 
රත්තරන් බඩු ටික උකස  කරලා තියයන්යන් බැංකුට සින්න  යව්න්නයි යන්යන්. 
 කිසි ව්ැඩක් නැහැ කරන්න. ේස නස  එක නැත්තටම නැති වුනා. යම්බ රට මහා කාලකන්නි රටක්. මට නම්බ එපායව්ලා 
තියයන්යන් අයන්  යමයලසින් ඔබ සුසුම්බ යහළනව්ා යන්ද?  යම්බ ඔබ බැඳ දමා ඇති දම්බව්ැල් ව්ලින් කීපයක් පමණි. 
ඔබ දැකලා තියබනව්ාද  නිතර කනස සළු ස ව් ාව්යයන් නැති බැරිකම්බ කිය කිය සිටින මිනිසුන් ලඟ මුදල් තියබනව්ා 
ඒ මිනිස සු සාර්ථකයව්නව්ා ?නැහැ ඔවුන් ලඟ මුදල් නැත.ඔවුන් සාර්ථක යව්න්න පටන් ගන්යන ධනාත්මකව් 
සිතන්න පටන් ගත් දාකයි. තව්දුරටත් යම්බ දම්බව්ැල් ව්ලින් බැඳී බර ඔසව්ා යගන ව්ධ විඳිමින් ජීව්ත් 

යව්නව්ද?යනාඑයස  නම්බ එම දන්ව්ැල් සියල්ලම කඩා ිඳ දමා ජීවිතය අුතින් පටන් ගන්නව්ාද?   
. 
ස ව් ාවික සම්බපත් ඉතා අඩු ජපානය යුයරෝපා රටව්ල් සිංගේපූරුව් ව්ැනි රටව්ල් අතිෛය සමෘද්ිමත්  ාව්යට පත් 

වූයේ ස ව්ා ාවික සම්බපත් ඉතා බහුල අප රට අසරණ තත්ත්ව්යට පත්වූයේ ඇයි? යමයට යහ තුව්, ජනතාව්යේ සිත් 
යමයහයීයම්බ ක්රමයේදයි. යම්බ අනුව් අප අද අප යනළා ගනිමින් සිටිනුයේ යපර දිනක අයේ සිත නැමැති යකත 
අස ව්ද්දා ව්පුරන ලද බීජ ව්ල අස ව්නු බව් ඔබට ව්ැටයහනු ඇත. එයස  නම්බ ව්යාපාරයේ විශිෂ ඨත්ව්ය කරා ඔසව්ා 
තැබීමට කළ යුත්යත් කුමක්ද සිත සාර්ථකත්ව් අරමුණු ව්ලට අදාලව් යමයහයීමට  පුහුණු කිරීමයි. 
 
අප රයට් විව්සායකයයෝ ව්යව්සායකත්ව් ව්ැඩසටහන් ව්ලට පැමිණීම පමණක් ප්රමාණව්ත් නැහැ හැමයද්ම දැන 
ගත්තත් එය ප්රමාණව්ත් නැහැ. පුහුණුව්ක් පමණක් ප්රමාණව්ත් එන්යන් නැහැ. ප්රතිලාභීන්යේ සිත තුළ ව්ටිනාකම්බ 

ව්ලින් පිරුණු අභිමානව්ත් විශිෂ ඨයකුයේ චිත්රයක් self image නිර්මාණය කර ගැනීමට සහාය ීම සහ ඒ 

යව්නුයව්න් යපළඹීම කළ යුතුය. එවිට ඔවුහු නිරායාසයයන් අදාල තත්ත්ව්ය ආකර්ෂණය කරගනිති. යමය ඕනෑම 
ව්යසක ඕනෑම තරාතිරමක පුද්ගලයකුට යමම Jolly way  ක්රමය  ාවිතයට ගත හැකිය. ඔයේ ජීවිතය ඔයේ 
අව්සරයකින් යතාරව් ඔයේ අනුමැතියකින් යතාරව් ඔයේ කැමැත්තකින් යතාරව් කිසියව්කුටත් යව්නස  කළ 

යනාහැකියි එබැවින් ස ව් කැමැත්යතන්ම Jolly way ක්රමය හා නිබඳව් ඒකාත්මීය ව්න්න.   
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1.5 ව්ාසනා ව්න්තතයින්ත බිහිකරණ ‘Jolly Way’ 
1.5.1 ිහිය  
සියතහි ස ව් ාව්ය  සිතීමමයි. ව්ාසි අව්ාසි අඩු ව්ැඩි ආදී යලස යබදීමකට ලක් යකාට සිතීමට යාම නිසා අප අන්ත 
අසරණ බව්ට පත් ව්න්යනමු. “ICD”යහෝ “DSM” මගින් කරනු ලබන ව්ර්ගීකරණයේදී ද” PET” “MRT” “CT” ආදී 
චුම්බ ක පරීක්ෂණව්ලදී ද යමයස  විස කෘත වූ මයනෝ ාව්යන් විග්රහ කරන අතර අප යපාදුයේ උමතු යරෝග යලස 
සලකන්යන් යමම යබදීම්බ නිසා ඇති වූ ප්රතිවිපාකයන් ය. යමහි දී අප අතීතයේ යහෝ අනාගතයේ දුක සහ ිය පදනම්බ 

කර යගන ජීව්ත් ව්න්යනෝ යව්මු. යමයින් යේරීම සඳහා නැතයහාත් නියරෝගී ීම සඳහා Art Therapy Music 
Therapy   NLP Logo therapy Anger management  Stress management  ආදි අයන්ක වූ 
මයනෝචිකිත්සක  ප්රතිකාරයන් කරන්යනමු. නමුත් යම්බ සියල්යල් ම මූලික අරමුණ සතිමත්බව් ලබා ව්ර්තමානය අත් 

විඳීමයි.  සතිමත්බව්  ජීවිතයේ යමන් ම ව්යාපාරයය මූලාරම්බ යයි. 
 

1.52විමිිමත් ්ව්මු 
 
ඇසින්  පමණක්  යනාව් මනසින්ද යලෝකය දකින විට යථාර්ථව්ත්ව් යමන්ම විග්රහ ශීලීව් ද විෛ ව්ය දැකිය හැකිය. 
”.VAKOG”  පසිඳුරන්  ාවිතය විචක්ෂණශීලි වූ විට උපක්රමික හා  “සැලසුම්බකරණය”  පහසුය. SWOT 
ව්ර්ගීකරණයයන්  SMART අරමුණු හරහා  PEVS ඉලක්ක හඳුනා ගැනීයමන් අපයේ අභිරුචීන් හඳුනා යගන 
කරනු ලබන ව්ෘත්තීන් යේ සාර්ථකත්ව්යයන් ආදායම්බ ව්ත්කම්බ සහ හිමිකම්බ යන සු දායි අයේක්ෂාව්න් සාක්ෂාත් 
කරගත හැකිය. 

 
1.53  VIBRATION හරියට හො ගමු. 
 
මිනිසුන් තම මයනෝ තරංග යගාඩ නඟන්යන් ව්ාසිය හඹා යාම යව්නුයව්න් යහපත් ජීවිත අයේක්ෂාව්න් යව්නුයව්න් 
සිත-කය කාලය සහ අව්කාෛය යමයහයව්න පුද්ගලයා සාර්ථකත්ව්යට පත් ීම ස ව් ාවිකය.ආරම්බ ක කුසලතාව් 

ඉලක්කයට යන ගමයන්දී “Control”: Destroy” Develop  protect අරමුණු යව්නුයව්න් ම යයාමු කිරීයමන් 

ව්යාපාර සාර්ථකත්ව්ය ළඟා කර ගත හැකිය. Did it සංකල්පය දිරිය ව්ඩන යමව්ලමකි.  
 

1.5.4 සුට පුරුදු ්ව්මු  
 
සතුටින් සිටින විට හිතකර  යහෝයමෝන නිකුත් යේ. සියල්ල සතුටින් කිරීයමන් ලබන ජයග්රහණ ව්ලදී තමාටත් අන් 
අයටත් ඒ යව්නුයව්න් සැමරුම්බ ලබාදීමටත් සතුටුීම සඳහා මනා යයදුමකි. ලබා ගන්නා වු ජයග්රහණයන් 
යව්නුයව්න් විෛ ව්යට ස ූති කිරීයම්බ පුරුද්ද පුහුණු කයළාත් සතුට නිරන්තරයයන් රැයදනු ඇත. 

 
1.55 අව්දි්යන්ත  ිටීම.  
 
යබායහෝ මිනිසුන් සාර්ථක ව්න්යන් සිය කටයුතු පිළිබඳ අව්දියයන් යනාසිටීයම්බ විපාක යලස ය.පසු විපරම ව්ැදගත් 
ව්න්යන් ව්ැරදි නිව්ැරදි කර නීකරණයයන් අරමුණු ඉටු කරගැනීම සඳහාය. එහිදී කායික මානසික සහ ව්යාපාරික 

යසෞඛ්යය නිරවුල්ව් සහ නිව්ැරදිව් පව්ත්ව්ා ගැනීමට  අව්දියයන් සිටීමත්  ව්ැදගත්ය. Power Triangle  පිළිබඳව්’ 

සැලකිලිමත් ීම’ සාර්ථක මිනිසකු ිහිකරයි. 
  

1.56 ස්ථාව්ර  ්ව්මු  
 
ආත්ම විෛ ව්ාසය යගාඩනගා යගාඩ නගා එයින් සුවියෛ ෂී පුද්ගලයකු යහෝ ව්යාපාරයක් ීම මගින් ස ථාව්රත්ව්ය  

යගාඩනැගිය හැකිය. දින 21 පුහුණුව් ස ථාව්රත්ව්ය සඳහා කදිම ප්රයේෛයකි. 
 
 
. 
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1.5.7 හරි තැන රැ්ෙමු 
 

ධනය සහ බලය ලැබීම නිසා දුර්ව්ල මිනිසුන් ලැදියාව්න් හි අන්තගාමී ීම යපාදු ලක්ෂණයකි. දක්ෂ උතුයමකු ීමට 
නම්බ හරි තැන රැඳී ම අතයව්ෛයය. සිේ බඹ ව්හරණය උතුම්බම ලක්ෂණය බව්  ආගමික ඉගැන්ීමකි. 

 
ඉහත ලක්ෂණ ( 7) ව්යව්සායකයකුට  ජිවිතයේ අත්තිව්ාරම යලස පුරුදු පුහුණු කිරීයමන් සාර්ථකත්ව්යට 
පත් ීමටත්  එමගින් ව්ාසනාව්න්තයකු ීමටත්  හැකියාව් පව්තී .  යලාව් පව්තින අභියේරණ විධීන් යමම 

Jolly way  නයාය තුළ  අන්තර්ගතය. කරුණු ව්ෛයයන් යව්න් යව්න්ව් සඳහන් කළද ව්ාසනාව්න්ත මිනිසුන් තුළ 
යම්බව්ා ඒකාබද්ධ සම්බමිශ්රණයක් යලස දක්නට ලැයේ  

. 
ඔබ ව්ාසනාව්න්තයයකු ීමට Jolly way  නිබඳව් ප්රගුණ කරන්න අභියේරණ  

.  

 
 
 



 

26 
 

2.  කළමනාකරණය 
 

 
2.1 කළමනාකරණය යනු කුමක්ද?  What is management? 

 “යව්නස  යව්ම්බන් පව්තින පරිසරයක් තුළ සීමිත සම්බපත් කාර්යක්ෂම යලස යයාදා ගනිමින් 

සඵලදායිව් ආයතනික පරමාර්ථ ළගා කරගැනීම සඳහා අන් අය ලව්ා කාර්යයන් කරව්ා 

ගැනීමත්, අන් අය සමඟ කාර්යයන් කිරීමත් කළමනාකරණය නම්බ යේ” 

 (Anonymous) 

 

 “ආයතයක් ප්රකාශිත අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා එම ආයතනයේ ඇති මානව් හා 

අනිකුත් සම්බපත් සැලසුම්බ කිරිම, යමයහයීම හා පාලනය කිරීම යන කාර්යයන් ඇතුළත් 

ක්රියාව්ලිය  කළමනාකරණය යලස හැඳින්යේ” 

                                                                                     (stoner,Freeman and Gilbert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

➢ සම්බපත් හිගය දියනන් දින ව්ැඩි ීම. 
➢ ව්යාපාරික තරගය ව්ැඩි ීම. 

➢ ව්යාපාරික පරිසරය යේගයයන් යව්නස  විම. 
➢ ආයතන තුළ සිදුව්න ව්ංචා සහ නාස ති අව්ම කිරීම. 

➢ තාක්ෂණික ව්ර්ධනය. 

➢ දැනුම පදනම්බ වූ  සමාජයක් ිහි ීම. 
➢ ව්යාපාර අචාරධර්ම හා ඔවුන්යේ සමාජ ව්ගකීම පිළීබඳ සංකල්පය ව්ර්ධනය ීම. 

 

 

 

කළමනාකරණය යනු අරමුණක් ්හෝ ඉලක්කයක් ලගාකර ගැනීම සෙහා 

්ව්නස්ව්න ව්යාපාරික පරිසරයක් ුල පුේගලයකු ්හෝ සංවිධානයක් සු සීමිත 

සේපත් කාර්යක්ෂමව් හා සඵලොයීව් සැලසුේ කිරීම, සංවිධානය කිරීම, ්ම්හයවීම 

හා පාලනය කිරී්ේ ක්රියාව්ිය ්ේ. 

 

2.1.1 කළමනාකරණය ව්ැෙගත් වීමට ්හ්ු 
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2.1.2 කලමනාකරණ සංකල්ප කිහිපයක් පහත සෙහන්ත ආකාරයට හදුනාගත හැකිය. 

➢ කාර්යක්ෂමතාව් 

➢ සඵලදායිතාව් 

➢ ඵලදායිතාව් 

➢ සීමිත සම්බපත් 

➢ ව්යාපාර පරිසරය 

 

➢  2.1.3 කාර්යක්ෂමතාව්         

ඕනෑම කාර්යයක් ඉටුකිරීයමදී  ාවිතයට ගැයනන සම්බපත් ව්රග තුනකි. එනම්බ මුදල්, කාලය සහ ශ්රමය 

යේ. එම සම්බපත් ව්රග තුයනහිම පිරිව්ැය අඩුම මට්මක තබාගනිමින් කටයුතු කිරීම කාර්යක්ෂමතාව් 

ව්ෛයයන් හදුන්ව්යි. 

 
 

කාර්යක්ෂමතාව් =
 ාවිතයට ගන්නා ලද සම්බපත්  

යව්න් කරන ලද සම්බපත්  
× 100 

 
2.1.4  සඵලතාව් 

අයේක්ිත ඉලක්කයක් ඒ ආකාරයයන්ම ඉටු කරගැනීමයි.අයේක්ිත ආකාරයයන්ම අරමුණු ඉටුීමට 

නම්බ මනා කළමනාකරණයක් ක්රියාත්මක විය යුතුය. 

 

2.1.5 ඵලොයීතාව්ය 
 

කිසියම්බ අරමුණක් අඩුම පිරිව්ැයක් දරමින් ඒ ආකාරයයන්ම ඉටුකර ගැනීම ඵලදායීතාව් යේ. 
එනම්බ කාර්යක්ෂමව් හා ඵලදායිව් කටයුතු කිරීමයි. 

 

 

ඵලදායීතාව් =
නිමවුම  (සඵලතාව්)

යයදවුම්බ  (කාර්යක්මතාව්)
 

    කළමනාකරණය 

කළ +මනා +කරණය 

කළයුු ්ෙය +මනා්ලස  +කිරීමයි 

අ්ප්තක්ිත අරමුණ +අව්ම සේපත් නාස්ියකින්ත +ඉටුකර ගැනීමයි 
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2.2  ඵලොයීතාව්ය 
 

 
 

ව්යාපාරයක් යමයහයීම යනු පද්ධතියක් ක්රියාත්මක කිරීමකි. එනම්බ ව්යාපාරයේ යයදවුම්බ  සම්බපත්, 
කළමනාකරණ ක්රියාව්ලියක් ඔස යස   නිමැවුම්බ බව්ට පත් කිරිමයි. 

 
 

 
 

2.2.1 සීමිත සේපත් 
 

ව්යාපාරයක් සතුව් පව්තින සීමිත සම්බපත් පිළිබඳ අව්යබෝධයක් යමන්ම මනා විනයක් ද  
 

ව්යව්සායකයකුට තිබීම ව්ැදගත් යේ.ව්යාපාරයක් සතු ප්රධාන සම්බපත් ව්ර්ග හතරකි.  
 

1. ය ෞතික සම්බපත්  
2. මානව් සම්බපත්  
3. මූලය සම්බපත් හා  
4. යතාරතුරු සම්බපත්  

 
යමම සීමිත වූ සම්බපත්  ාවිතය සම්බබන්ධයයන් නිව්ැරදි විනයක් ව්යව්සායකයන් යමන්ම කළමනාකරුව්න් තුළද 
තිිය යුතුය. තමන් සතුව් පව්ත්නා සීමිත වූ සම්බපත් කුමන අරමුණක් සඳහායයාදව්න්යන් ද යන්නත්, යකාපමණ සහ 

කුමන තාක්ෂණයකින්  ාතා කරන්යන්ද යන්න නිව්ැරදිව් තීරණය කළ යුතුය.  
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2.2.2 ව්යාපාරික පරිසරය 
ව්යාපාරයක කළමනාකරණ කටයුතු යමයහය ීමට සිදුව්න්යන් නිරන්තරයයන් තරගකාරී වූ පරිසරයක් තුළය. 
යමම ව්යාපාරික පරිසරය ප්රධාන ව්ෛයයන් යකාටස  යදකකට යබදිය හැකිය එනම්බ, 

 
1. අ යන්තර පරිසරය 
2. බාහිර පරිසරය 
 

 

 

 

අ යන්තර පරිසර සාධක යලස සැලයකන අයිතිකරුව්න් කළමනාකරුව්න් යස ව්කයන් ව්ැනි සාධක 

කළමනාකරණයට පාලනය  කරගත හැකි සාධක යේ.එයහත් බාහිර පරිසරයට ඇතුළත් ව්න්නා වූ සාධක ව්න 
තරඟකරුව්න්, සැපයුම්බකරුව්න්, පාරිය ෝගිකයින්, බැංකු හා මූලය ආයත,න රජයේ නියයෝජිත ආයතන සහ 

පාරිසරික හා සමාජයීය සාධක යනාදිය ඉතාමත් ප්රබල සාධක ව්න අතර කළමනාකරුව්න්ට ඒව්ා පාලනය කිරීම 

අපහසු යේ.කළ යුතු ව්න්යන් එකී සාධක ව්ල හැසිරීම පිළිබඳව් නිරන්තරයයන් යසෝදිසියයන් සිටීම හා එම 

යව්නස ීම්බ ව්ලට අනුව් ඉදිරි සැලසුම්බ සකස  කර ගැනීමයි.  

ව්ඩාත් ව්ැදගත් කරුණක් ව්න්යන් යමම ව්යාපාරික පරිසරය තුල ව්යාපාරය යව්නුයව්න් සම්බපත් සපයනලද යමන්ම 
ව්යාපාරයේ ක්රියාකාරිත්ව්ය පිළිබද ඇල්යමන් බැදී සිටින පාර්ෛ ව්යන් සිටින බැවින් ඔවුන්යේ අයේක්ෂාව්න් ඉටුකිරීම 
අනිව්ාර්යය කරුණක් යේ. එය ව්යාපාරයේ පැව්ැත්ම තීරණය කරන ප්රබල කරුණක් යේ. 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

2.2.3 ්හාඳ කළමනාකරු්ව්කු සුවිය යුු ගුණාංග 

 
1. ව්ගීම 

2. ස ව් ාව්ය 

3. සංස කෘතික බැඳීම 

4. ප්රමුඛ්තාව්ය 

5. සූදානම්බබව් 

6. ඉව්සීම 
 

 
 
 
2.2.4 කළමනාකරණ කාර්යයන්  

 

 

 

  

7.අව්ංක ාව්ය 

8.තීරණාත්මක බව් 
9.සංයේදනය 
10.ධනාත්මක ආකල්පය 
11.නිපුණතාව්ය 
12.නමයශීලී බව් 
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සැලසුම්බකරණය යනු ලඟාකර ගැනීමට අයේක්ිත කිසියම්බ අරමුණක් යහෝපරමාර්ථයක් ළඟා කර ගැනීම 

යව්නුයව්න් කුමක් කළයුතුද, කව්දා කළයුතුද, යකයස  කළයුතුද යන්න තීරණය කිරීමත් ඒ සඳහා දරන උත්සාහයත් 

යේ. යමය අනාගතයේ දී කලයුතු කාර්යයන්  පුයරෝකතනය කිරීමක් හා එයට සුදානම්බ ීමකි. කළමනාකරණයේ 
පදනම ව්ෛයයන් සැලයකන යමම සැලසුම්බකරණය ඉදිරි කළමනාකරණ කාර්යයන් පිළිබදව් තීරණය 

කරයි. සැලසුම්බකරණය සහ යසසු කළමනාකරණ කාර්යයන් අතර සම්බබන්ධතාව් පහත රූප සටහයනන් නිරූපණය 
යේ. 
 

 
2.3.1 සැලසුේකරණ්ේ අව්ශයතාව් හා ව්ැෙගත්කම  

 
1. ලඟාකර ගැනීම සඳහා ඉලක්ක නිර්මාණය කරයි. 
2. ඉදිරි කටයුතු සඳහා මඟ යපන්ීමක් සිදු කරයි. 
3. අනාගත අවිනිෛ චිතතාව්ය හා සමස ත  අව්දානම අඩු කරයි. 
4. නව්ය අදහස  ප්රව්ර්ධනය කිරීමට යහ තු යේ. 
5. ඉදිරි තීරණ ගැනීම සඳහා පහසුකම්බ සපයයි.  
6. ඉදිරි පාලන කටයුතු  කිරීම සඳහා අව්ෛය ප්රමිතීන් ස ථාපනය කරයි.  
7. සියු නාස තිකාර වියදම්බ සහ නාස තිකාර ක්රියාකාරකම්බ අඩු කරයි.  

 
2.3.2 සැලසුේ ක්රියාව්ියට අොළ පියව්රයයන්ත 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ලගාකරගතයුතු අරමුණු තීරණය කිරීම. 

 

අරමුණුසපුරාලීම සඳහා අව්ෛය ව්න කාරයයන් තීරණය කිරීම. 

 

කාර්යයන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අව්ෛය සම්බපත් තීරණය කිරීම. 

 

කාලරාමුව් නිර්මාණය කිරීම. 

 

කළමනාකරණ පාලනය සදහා අව්ෛය පාලන ප්රමිත යගාඩනැගීම 

 

 සැලැස ම  සැකසීම අව්සන් කිරීම 

 

සැලසුම්බකිරීයම්බක්රියාව්ලියටසම්බබන්ධසියුයදනාටමසැලැස මයබදාහැ

රීම 

 

 
යමයහයීම පාලනය යස ව්ක මණ්ඩල 

කළමනාකරණය 
සංවිධානකරණය සැලසුම්බකරණය 

2.3 සැලසුේකරණය 
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2.3.3. සැලසුේ අසාර්ථක ව්න්ත්න්ත ඇයි? 

1. යථාර්ථව්ාදී යනාව්න අරමුණු 

2. මුල් සැලැස යම්බ නිරන්තර යව්නස කම්බ හා සැලසුම්බ යනාකළ යව්නස කම්බ 

3. අනයේක්ිත සිදුීම්බ 

4. මුදල් හා කාලය පිළිබද සීමාව්න් 

5. වියෛ ෂඥතාව් හා කුසලතා යනාමැතිකම 

6. සැලසුම්බකරනයකින් යතාරව් කටයුතු ඉටු කිරිමට ඇති නැඹුරුව් 

7. සැලසුම්බකරණය පිළිබද අනව්යබෝධය 

 
සැලසුම්බ යනාකිරීම යහෝ දුර්ව්ල සැලසුම්බ ඉදිරි කළමනාකරණ කාර්යයන් දුර්ව්ල කිරීමට ප්රබල යලස යහ තු යේ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
සැලසුම්බ කරන ලද කාර්යයන් ක්රියාව්ට නැංීම සදහා කටයුතු සම්බපාදනය කිිිරීම සංවිධානකරණය මගින් 

සිදුයේ. යමම අව්ස ථාව් කලමනාකරණයේ සාරථකත්ව්ය සදහා සිදු කලයුතු ක්රියාකාරකම්බ හා ක්රියාත්මක කිරීමට 

අව්ෛය ව්ැඩසටහන් යබදාහැරිම සිදු යකයරන ව්ැදගත් අව්ස ථාව්යි. කළමනාකරු සතුව් සැලසුමක් සජීීකරණය ට 

පත් කිරීමට ඇති හැකියාව් යමමගින් යහළිදරේ ව්නු ඇත. සංවිධානකරනය යන්න යමයස  නිර්ව්චනය යේ.  
 
“ඵලදායීව් හාකාරයක්ෂමව් ආයතනික අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා සංවිධානයක සාමාජිකයන් අතර 

ව්ැඩ යබදා දීම, අිකාරිත්ව්ය පැව්රීම, සම්බපත් ලබාදීම හා කටයුතු සම්බපාදනය කිරීයම්බ ක්රියාව්ලියයි.” 
 

ඒ අනුව් ලඟාකර ගතයුතු අරමුණ යව්නුයව්න් කළ යුතු කාර්යයන් තීරණය කිරීම, සුදුසු පුද්ගලයන් ලබා 

ගැනීම, අව්ෛය සම්බපත් හා බලතල ලබාදීම ඔස යස  යමම සංවිධාන කරන කටයුත්ත සිදු යේ. සම්බපත්, අිකාරි බලය 
හා තීරණ ගැනීයම්බ බලතල අනුව් කළමනාකරණ මට්ටම්බ යගාඩනැයගන අතර ඉහළ කළමනාකරණ මට්ටයම්බ සිට 

ක්රමානුකූලව් විධානයන් යටත් යස ව්කයින් යව්තට ගලාඑයි. එක් එක් යස ව්ක කණ්ඩායම්බ විසින් තමාට ඉහළින් 

සිටින කළමනාකරුයේ විධානයට අනුකූලව් කටයුතු සිදු කිරීම යයහිදි දැකිය හැක. 
 

 
 
 
 
 
2.4.1  සංවිධානකරණ්ේ ව්ැෙගත්කම  

 

 
යමයහයීම පාලනය යස ව්කමණ්ඩල 

කළමනාකරණය 

සංවිධානකරණය සැලසුම්බකරණය 

2.4 සංවිධානකරණය 
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0. කලමනාකරණයේ විවිධ මට්ටම්බ අතර අිකාරි බලතල  යබදී යාම තුළින් කාර්යක්ෂම පරිපාලනයක් 
ිහිීම. 

 

1. කළ යුතු කාර්යයන් ට අනුව් සම්බපත් යබදාහැරීම සිදු ව්න බැවින් උපරිම ව්හයයන් සම්බපත් 
උපයයෝජනය සිදුයේ. 

2. සෑම පුද්ගලයයකුම නිෛ චිත කාර්යයක් ඉටු කිරීම තුළින් ජනිත ව්න වියෛ ෂීකරණය ප්රතිඵලදායී ීම. 
 

3. අිකාරි බලය ක්රමානුකූලව් යබදාහැරීම නිසා ඵලදායී සන්නියේදන පද්ධතියක් යගාඩනැගීම. 
 

4. එක් එක් පුද්ගලයා කළ යුතු කාර්යයන් නිෛ චිතව් නිර්ව්චනය ව්න බැවින් කළ යුතු කාරයයන් 
පැහැදිලි හා නිව්ැරදි ීම. 

 

5. කාරයයන් සහ කටයුතු යදපාර්තයම්බන්තු  ව්ෛයයන් යබදී ඇති බැවින් සංවිධානය පුළුල් කිරීමට 
අව්ස ථාව් ලැබීම. 

2.4.2  සංවිධානකරණය පියව්රයන්ත  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4.3 සංවිධානකරණය සාර්ථකත්ව්යට බලපාන කරුණු  

 

1.සකස  කරනලද සැලසුම්බ යකායතක් දුරට නිව්ැරැදිද යන්න.  

සැලසුමට අනුව් ලඟාකර ගතයුු අරමුණු ීරණය කිරීම 

සමාන කාර්යයන්ත හා ඊට අොල කාර්යය මණ්ඩල ඇුලත් ව්න පරිදි 

කාර්යය කණ්ඩායේ ්ගාඩනැීම. 

එක් එක් අරමුණ ්ව්නනු්ව්න්ත කළ යුු කාර්යයන්ත ීරණය කිරීම. 

කාර්යයන්ත්ග් සමාන ලක්ෂණ පෙනේ කරගනිමින්ත කාර්යයන්ත කාණ්ඩ 

ගත කිරීම. 

එම කාර්යයන්ත්ග් ස්ව්භාව්ය අනුව් ්යෝගය ්ස්ව්ක මණ්ඩල පිළිබෙ 
ීරණය කිරීම හා ලබාගැනීමට කටයුු කිරීම. 

 

 

කාර්යය කණ්ඩායේ ්ව්ත අව්ශය බලතල හා සේපත් ලබාදීම. 

ප්රමාණව්ත් මුෙල්, උපකරණ, බලතල එම පාර්ශව්යන්ත ්ව්ත ලබා දීම. 
 

ව්ැඩ  කණ්ඩායේ අතර මනා සේබන්තධීකරණයක් ්ගාඩනැීම. 
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2.කළමනාකරු විසින් යයෝගය නායකත්ව් ශෛලිය යතෝරා ගැනීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම. 
3.පුද්ගලයන් අතර ව්ැඩ, සම්බපත්, බලතල යකායතක් දුරට සාධාරණව් යබදී යගාස  ඇත්ද යන්න. 
4.කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා පුද්ගලයන් යතෝරා ගැනීම යකායතක් දුරට නිව්ැරැදිද යන්න. 
5.එකියනක අංෛ හා යදපාර්තයම්බන්තු අතර සම්බබන්ධීකරණය සාර්ථකව් සිදුීම. 
6. ව්ඩාත් යයෝගය සන්නියේදන පද්ධතියක් ස ථාපනය කිරීම. 

 

2.4.4 සංවිධානකරණය අසාර්ථක වීමට ්හ්ු  
 

1.සංවිධානය කිරීම අඛ්ණ්ඩ ක්රියාව්ලියක් ව්න අතර එය අඛ්ණ්ඩව් ක්රියාත්මක යනාීම. 
2.ප්රමාණය ඉක්මව්ා සංවිධානය නව් කටයුතු කිරීමට උත්සාහ දැරීම. 
3.ව්ැඩ කල් දැමීම. 
4.නිසි යලස සැලසුම්බ කර යනාතිබීම. 
5.සංවිධාන කරන මූලධරම පිළිබඳව්  ප්රමාණව්ත් අව්යබෝධයක් යනාතිබීම. 
6.සංවිධානකරණය සඳහා ප්රමාණව්ත් කාලයක් යනාතිබීම. 
7.නිසි පරිදි අිකාරිය විමධයගත යනාී තිබීම. 
8.නායකත්ව්ය දුර්ව්ල ීම. 
9.සන්නියේදන දුර්ව්ලතා. 

 

 

 

 
කලමනාකරණය, ඉංග්රීසි  ාෂායව්න් යයයදන්යන් Management  යලසයි. යමම ඉංග්රීසි ව්චනයයහි manage 
යන්යනන් කළමනාකරණය යන්නත්,men යන්යනන් මිනිසුන් යන්නත්,t ව්ලින් Tactfully එනම්බ, උපායශීලී 
යන්නත් අදහස  ව්න බව් කළමණාකරණ වියෛ ෂඥයන් යපන්ව්ා යදයි.ඒ අනුව් management යනු මිනිසුන් 
උපායශීලීව් කළමනාකරණය කිරීමයි. එනම්බ කළමනාකරණය හුයදක්ම මිනිසුන් යමයහයීම හා බැඳුණු 

කටයුත්තකි. 
ව්යාපාරයක් සතු විවිධ සම්බපත් අතුරින් මානව් සම්බපත යනු යසසු සියුම සම්බපත් සම්බබන්ධයයන් තීරණ ගන්නා 

යමන් ම නිෛ චිත අරමුණු යව්නුයව්න් සම්බපත් යමයහය ව්න්නා වූ සජීී සම්බපතකි.යමය ව්ඩාත් සුවියෛ ෂී සම්බපතක් ී 

ඇත්යත් අයනකුත් සම්බපත්ව්ල  ාරකාරත්ව්ය යමම සම්බපත මගින් පව්ත්ව්ා ගැනීමත්, යසසු සම්බපත් පිළිබදව් තිරණ 

ගනිමින් යමයහයව්නු ලබන බැවිනි. නිරන්තරයයන් යව්නස  ව්න සම්බපතක් ව්න මානව් සම්බපත යමයහයීම ඉතාමත් 

අසීරු කටයුත්තක් ව්න අතර එයස  යමයහයීම සම්බබන්ධයයන් කටයුතු ගණනාව්ක් ක්රියාත්මක කිරීමට 

කළමනාකරුට සිදු ව්නු ඇත.කාර්ය මණ්ඩල කළමනාකරණය සම්බබන්ධයයන් යමයතක් ඉදිරිපත් ී ඇති නිර්ව්චන 

සමුදායක් සමුච්චය කරගත් කළ මානව් සම්බපත් කළමනාකරණය යමයස  නිර්ව්චනය කළ හැකිය . 
සංවිධානයක්  තම අරමුණු හා ඉලක්ක ළඟා ළඟා කර ගැනීම සඳහා ්යෝගය මානව් සේපත් ීරණය කිරීම, බඳව්ා 

ගැනීම, ්තෝරා ගැනීම, ්ස්ව්්ේ  පිහිටුවීම,පුහුණු කිරීම, ව්ැටුප්ත ්ගවීම හා අව්ශය ව්න්තනාවූ ්සසු පහසුකේ 

 
යමයහයීම පාලනය යස ව්ක මණ්ඩල 

කළමනාකරණය 
සංවිධානකරණය සැලසුම්බකරණය 

2.5 ්ස්ව්ක මණ්ඩල කළමනාකරණය 
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සැපයීමත්, කාර්යක්ෂම හා සඵලොයිව් ඔවුන්ත ලව්ාකටයුු ඉටු කරව්ා ගැනීමත් යන පුළුල් කළමනාකරණ 

ක්රියාව්ිය  මානව් සේපත් කළමනාකරණය ය 
 
2.5.1 මානව් සේපත් කළමනාකරණ කාර්යයන්ත 

1. රැකියා නිර්මාණය  
2. රැකියා විෛ යල්ෂණය  
3. මිනිස  බලය සැලසුම්බ කිරීම  
4. ආකර්ෂණය  
5. යතෝරාගැනීම  
6. බඳව්ා ගැනීම සහ අනුස ථාපනය  
7. පුහුණුව් හා සංව්ර්ධනය  
8. ව්ැටුේ හා යේතන යගීම  
9. කාර්යඵල ඇගයීම  
10. යස ව්ක විනය පරිපාලනය  
11. යස ව්ක සු සාධනය 
12. යසෞඛ්යය හා ආරක්ෂක පරිපාලනය  
13. ශ්රමික සම්බබන්ධතා 

 

්ේ අුරින්ත ව්ඩාත් ප්ර්යෝජනව්ත් ව්න්තනා වූ කාර්යයන්ත කිහිපයක් විමසා බලමු. 
 

2.5.2 රැකියා නිර්මාණය 
 

නව් රැකියා ිහි කිරීම යන්න යමහි සරල අදහසයි. සංවිධානයක කිරීමට ඇති කටයුතු කවුරුන් විසින් ඉටු 

කළ යුතු ද යන්න තීරණය යකාට ඔවුන් සඳහා තනතුරු නිරමාණය කිරීමයි.එක් එක් ව්ැඩ ඒකකයක් 
යව්නුයව්න් කටයුතු රාජකාරි සහ ව්ගකීම්බ සකස  කිරීම යම්බ යටයත් සිදු යේ. සුදුසුකම්බ ව්ලට ප්රමාණව්ත් ව්ැඩ 
ඇතුලත් ව්න පරිදි යමම නිරමාණය කිරීම සිදු කරයි. 

 
2.5.3 රැකියා විශ්්ල්ෂණය 

 

ආයතනයක පව්තින රැකියාව්න් යව්න් යව්න් ව්ෛයයන් යගන ක්රමානුකූලව් විෛ යල්ෂණය කිරීයම්බ 

කටයුත්තයි. එක් එක් තනතුයරහි ප්රයේෛ සුදුසුකම්බ, කළ යුතු කාර්යයන්, ඉලක්ක, ප්රමිතීන් ඇතුළත් ව්න 
පරිද්යදන්සිදු යකයරන සියුම්බ හා ගැඹුරු විෛ යල්ෂණයකි. රැකියා විෛ යල්ෂණයයහි ප්රතිඵලයක් යලස 
රැකියා පිරිවිතරය සහ සහ රැකියා විස තරය නිර්මාණය යේ. 
රැකියා පිරිවිතරය යනු කිසියම්බ රැකියාව්ක්ලැබීමට අයදුම්බකරු විසින් සපුරාලිය යුතු පිළිගත් යහෝ අව්ම 
මට්ටයම්බ සුදුසුකම්බ ඇතුළත් ලියවිල්ල යේ. රැකියා පිරිවිතරයක පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළත් යේ. 

• අධයාපන සුදුසුකම්බ  
• ව්ෘත්තීය සුදුසුකම්බ 
• පළපුරුද්ද 
• පදිංචිය පිළිබඳ විස තර 
• අව්ෛය කුසලතා  
• ෛාරීරික හා මානසික යයෝගයතාව්ය 

 
 

2.5.4 රැකියා විස්තරය 
කිසියම්බ තනතුරක කිරීමට ඇති රාජකාරි, කාර්යයන්, කටයුතු, ව්ගකීම්බ ඇතුළත්  පුළුල් විස තරය රැකියා 
විස තරය යේ. 
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රැකියා විස තරයක පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළත් යේ. 
✓ රාජකාරි, කාරයයන් හා කටයුතු 
✓ පැව්යරන ව්ගකීම 
✓ ඉලක්ක 
✓ ළඟා ලඟා කරගත යුතු ප්රතිඵල  
✓  ාවිත කළ යුතු උපකරණ 
✓ එක් එක් කාර්යය සඳහා කාලය යයදීම  
✓ සම්බබන්ධතා පැව්ැත්ීම 

යමම රැකියා විෛ යල්ෂණ යතාරතුරු යස ව්කයන් බඳව්ා ගැනීම සම්බබන්ධ  දැන්ීම සකස  කිරීමට, 
යස ව්කයන් යතෝරාගැනීම සහ ඉදිරි මානව් සම්බපත් කළමනාකරණ කටයුතු ව්ලදී ඉතාමත් ව්ැදගත්යේ. 

 

2.5.5 ්ස්ව්කයින්ත ආකර්ෂණය කිරීම  
 

ආයතනයක පුරේපාඩු ී ඇති තනතුරු සඳහා අයදුම්බ කරන යලස සුදුසුකම්බලත් අයදුම්බකරුව්න් දැනුව්ත්  
කිරීයම්බ හා යපළඹීයම්බකාර්යයආකර්ෂණය කිරීම යලස හදුන්ව්යි. යම්බ සඳහා ආයතන විසින් පුරේපාඩු ී 
ඇති ඇබෑර්තුව් සම්බබන්ධයයන් විවිධ මාධයයන් ඔස යස  දැන්ීම්බ ප්රචාරය කිරීම සිදු කරයි. පුව්ත්පත් 
දැන්ීම්බ, රූපව්ාහිනී දැන්ීම්බ, යපෝස ටර්, දැන්ීම්බ පුව්රු සහ අන්තර්ජාලය ඔස යස  පල යකයරන දැන්ීම්බ 

මගින්  යස ව්ක පුරේපාඩු සපුරා ගනි. වියෛ ෂයයන් යම්බ සඳහා රැකියා විෛ යල්ෂණයේ දී පිළියයල 
කරගන්නා ලද රැකියා පිරිවිතරය හා රැකියා විස තරය පදනම්බ කරගනිමින් ව්ඩාත් ආකර්ෂණීය දැන්ීමක් 

පිළියයල කරගත හැකිය. 
 

යස ව්ක ආකර්ෂණය සඳහා අනුගමනය කළ හැකි ක්රම යදකකි. 
 

1. අ යන්තරින්  ආකර්ෂණය කර ගැනීම  
2. බාහිරින් ආකර්ෂණය කරගැනීම  

 

අ යන්තරින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම යනු දැනටමත් ආයතනයේ යස ව්යේ යයදී සිටින පුද්ගලයන් 
දැනුව්ත් කිරිම හා යපළඹීමයි.යම්බ සඳහා, 

• දැන්ීම්බ පුව්රු  
• අ යන්තර චක්රයල්ඛ්  
• යයාමු කිරීම්බ 
• අ යන්තර දත්ත පද්ධතිය ව්ැනි ක්රම  ාවිතා කල හැකිය. 

 
යමයස  ලද සිමිත අයදුම්බපත් අතුරින් සුදුසුකම්බලත් අයදුම්බකරුව්න්ට උසස ීම්බ ලබාදීම මගින් පුරේපාඩු 
සම්බපූර්ණ කරයි. 

 

 
බාහිරින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම යනුආයතනයට පරිබාහිර පුද්ගලයන් දැනුව්ත් කිරීම හා පුරේපාඩු ී ඇති 
තනතුර සදහා අයදුම්බ කරන යලස ප්රසිද්ි මාධය ඔස යස  දැනුව්ත් කිරීමයි. යම්බ සඳහා අනුගමනය කළ හැකි 
ක්රම කිහිපයකි. 

• පුව්ත්පත් රූපව්ාහිනී දැන්ීම්බ  
• අන්තර්ජාලය  ාවිත කිරීම,  
• අධයාපන ආයතන  
• පූර්ව් අයදුම්බකරුව්න්  
• අතීත යස ව්ාදායකයන්  
• රැකියා නියයෝජිත ආයතන  
• යයාමු කිරීම්බ 
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යමයස  අ යන්තරයයන් හා බාහිරින් ආකර්ෂණය කර ගැනීයම්බදී ඇතිව්න්නා වූ ව්ාසිදායක හා අව්ාසිදායක 
තත්ත්ව්යන් ද යේ. 

 

 
 
 

2.5.6 ්තෝරා ගැනීම 
 

යතෝරා ගැනීම යනු විවිධ අයදුම්බකරුව්න් අතුරින් යහාඳම අයදුම්බකරු යනාව් සුදුසුම අයදුම්බකරු යතෝරා 
යව්න් කර ගැනීමයි. විකල්ප යතෝරා ගැනීයම්බ ක්රම අතුරින් නිව්ැරදි යතෝරා ගැනීයම්බ ක්රමයක් අනුගමනය 

කිරීම තුළින් ව්ඩාත් නිව්ැරදි පුද්ගලයා ආයතනයට ලබා ගත හැකි ය. ඒ තුළින් විය හැකි යබායහෝ 
අව්ාසිදායක තත්ව්යන්  මඟ හරව්ා ගැනීමට හැකියාව් ලැයේ.යතෝරා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ හැකි 
විකල්ප ක්රම කිහිපයකි. 

 

• අයදුම්බපත්  
• යස ව්ා නියුක්ත වි ාග  
• සම්බමුඛ් පරීක්ෂණ  
• පසුතල පරීක්ෂණ  
• ශව්දය පරීක්ෂණ  
• ඇගයීම්බ මධයස ථාන 

 
අයදුම්බපත් මගින් යතෝරා ගැනීයම්බ ක්රමයේදය  ව්ඩාත් යයෝගය ව්න්යන් පහළ මට්ටයම්බ තනතුරු සඳහා ය. 
යස ව්ා නියුක්ති වි ාග ක්රමය විෛාල අයදුම්බකරුව්න් සංඛ්යාව්ක් ඇති විට යමන්ම පුද්ගලයන්යේ  යල්ඛ්න 
හැකියාව්, ුද්ිමය ධාරිතාව් ඇතුළත් දක්ෂතාව්න් පරික්ෂා කර බැලීම සඳහා යයෝගයයේ. ව්ර්තමානය ව්න 
විටසම්බමුඛ්  පරීක්ෂණ ක්රමයේදය ව්ඩාත් ජනප්රිය යමන්ම ප්රකට යතෝරාගැනීයම්බ ක්රමයේදය බව්ට පත්ව් 

තියේ. යක්ව්ල සම්බමුඛ් පරීක්ෂණ, සමූහ සම්බමුඛ් පරීක්ෂණ, ගැටු විසඳීයම්බ සම්බමුඛ් පරීක්ෂණ, ආයාස 

සම්බමුඛ් පරීක්ෂණ, මිශ්ර සම්බමුඛ් පරික්ෂණ ව්ෛයයන් සම්බමුඛ් පරීක්ෂණ ක්රමයේද කීපයකි.  
 

2.5.7 බඳව්ා ගැනීම සහ අනුස්ථාපනය 
 

යතෝරාගන්නා ලද යස ව්කයන් යස ව්යේ පිහිටුීමට මත්යතන් ඔවුන් සඳහා විිමත් පත්ීයම්බ ලිපියක් 
නිකුත් කළ යුතුය. එව්ැනි පත්ීම්බ ලිපියක තනතුරු නාමය, යස ව්ා යකාන්යද්සි, යස ව්ා තත්ව්යන්, ව්ැටුේ 
පරිමාණයන්, ව්ගකීම්බ  දැරීම සහ ව්ැදගත් තව්ත් කරුණු ඇතුළත් කළ යුතුය. 

 

අනුස ථාපනය යනු බඳව්ා ගන්නා ලද නව්ක යස ව්කයයකු  ආයතනයට හුරු කිරීයම්බ ක්රියාව්ලියයි. යමහිදී 
ආයතනයේ ඉතිහාසය, ව්ර්තමාන හිමිකාරත්ව්ය, නිෂ පාදනය කරන  ාණ්ඩ හා යස ව්ා, නිෂ පාදන 
ක්රියාව්ලිය, ආයතනය මගින් ලබා යදන්නාවූ පහසුකම්බ යමන්ම ව්ැදගත් ව්න්නා වූ අනිකුත් යතාරතුරු 
නව්ක යස ව්කයාට සැපයීමයි. 
 
 
 
 
 

 
2.5.8 කාර්යඵල ඇගයීම  

 

කිසියම්බ යස ව්කයකු යව්ත පව්රන ලද රාජකාරියක් නිෛ චිත කාලසීමාව්ක් අව්සානයේ යකායතක් දුරට 

සාර්ථකව් ඉටු කයළ  ද යන්න තක්යස රු කිරීම කාර්යඵල ඇගයීමව්ෛයයන් හදුන්ව්යි.  කාර්යඵල ඇගයීම 
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ආසන්නතම ඉහළ නිලධාරියා විසින් සිදුකරනු ලබන අතර සකසා ගන්නා ලද නිරණායක ඇතුළත් 

ලැයිස තුව්කට අනුව් ඇගයීම සිදුකර එය යස ව්කයා යව්ත ඉදිරිපත් යකාට  යස ව්කයායේ  එකඟතාව්ය ද 
ලබා ගනි. 
කාර්ය සාධන ප්රතිඵල අනුව් ඉහළ කාරය සාධනයක් යපන්නුම්බ කරන්යන් නම්බ ඔහු යව්නුයව්න් ව්ැටුේ 

ව්රධක සහ යව්නත් අභියේරණ සාධක ලබාදීම සිදු  කරයි.දුර්ව්ල  කාරය සාධනයක් පව්තින්යන්  නම්බ 
එයට යහ තු විමසා බලා ඔහු යව්නුයව්න් පුහුණු ව්ැඩසටහන් සහ අභියේරණ ව්ැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරයි. 
 
 
 
 
 
 

 
2.5.9 පුහුණුව් හා සංව්ර්ධනය 
 

 

පව්ත්නා කාර්ය සාධනමට්ටමක් ව්ර්ධනය කිරීම යව්නුයව්න් පුහුණුව් හා සංව්ර්ධනය ව්ැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. පුහුණුව් තුළින් පුද්ගලයායේ යාන්ික හැකියාව් යමන්ම දෑයත් හුරුව් ව්ර්ධනය 

කිරීම සිදු කරයි. සංව්ර්ධනය යනු  කළමනාකරුව්න්යේ තීරණ ගැනීම, ගැටු විසඳීම, සැලසුම්බ සකස  
කිරීම උපාය මාර්ග යගාඩනැගීම යගාඩ නැගීම ව්ැනි කළමණාකරණ කුසලතාව් ව්ැඩි දියුණු කිරීම සඳහා 

වියෛ ෂ ව්ැඩසටහන් ක්රියාත්මක  කිරීමයි. පුහුණු හා සංව්ර්ධන ව්ැඩසටහන් ආයතනය තුළදී යමන්ම 
ආයතනයයන් පරිබාහිරව්ද ක්රියාත්මක කළ හැකිය. 

 

යස ව්කමණ්ඩල කළමනාකරණය යකායතක් දුරට සාර්ථක ද යන්න නිරූපණය කරන නිර්ණායක යදකකි. 
 
1.යස ව්ක පිරිව්ැටුම යහව්ත් යස ව්කයින් ආයතනය හැර යාම  
2.යස ව්ක යනාපැමිණීම්බ  
 

කළමණාකරණ වියෛ ෂඥයන් යපන්ව්ා යදන්යන් යමම ද්විත්ව් කරුණු යකයරහි නිරන්තරයයන් 
සැලකිලිමත් ීම තුළින් මනා යස ව්ක මණ්ඩල කළමනාකරණයක් ක්රියාත්මක කළ හැකි බව්යි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 ්ම්හයවීම 

 

 
යමයහයීම පාලනය යස ව්ක මණ්ඩල 

කළමනාකරණය 

සංවිධානකරණය සැලසුම්බකරණය 
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ව්යාපාරයක් විසින් සකසා ගන්නා ලද අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා කළමනාකරුව්න් විසින් උපයදස  

ලබාදීම, මඟ යපන්ීම සහ අධීක්ෂණය කිරීයම්බ ක්රියාව්ලියයි.කළමනාකරණයේ හදව්ත යලස සැලයකන 
යමයහයීම නිසියාකාරව් සිදු යනාව්න්යන් නම්බ සැලසුම්බ කිරීම, සංවිධානය කිරීම, කාර්යමණ්ඩල යමයහයීම යන 
කාරයයන්තව් දුරටත් නිෂ ීයීමට යහ තු යේ. යමයහයීම මගින් සංවිධානය කරන ලද කාර්යයක් ප්රායයෝගිකව් 

ක්රියාත්මක තත්ව්යට පත් කරයි. සරලව් පව්සන්යන් නම්බ මිනිස සුන්ට ව්ැඩ කිරීමට අව්ෛය උපයදස  ලබාදීම, 
යපළඹීමසහකාර්යක්ෂම හා සඵලදායීව් කටයුතු සිදු ව්න පරිසරයක් නිර්මානය කිරිමයි. සැලසුම්බ කිරීම, සංවිධානය 
කිරීම, යස ව්ක මණ්ඩලය පරිපාලනය යකායතක් සාර්ථක වුව්ද නිසි පරිදි කාර්යය මණ්ඩලය යමයහය යනාවූයේ  
නම්බ සම්බපත් නාස ති ී ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීම අසාර්ථක ව්නු ඇත. යමයහයීම ව්ඩාත් සාර්ථක  ීම සඳහා 
ක්රියාව්ටනැංවිය යුතු කාර්යයන් කිහිපයකි. 

 
 

1.නායකත්ව්ය  
2.සන්නියේදනය  
3.අභියේරණය 
4.සුපරීක්ෂණය  

 

කළමනාකරණ යමයහයීම සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඉහත එක් එක් කාර්යය යකයස  ක්රියාව්ට 

නංව්න්යන්ද යන්න සලකා විමසා බලමු. 
 

2.6.1 නායකත්ව්ය  
 

අයේක්ිත චර්යාව්ක් ලබා ගැනීම සදහා යටත් යස ව්කයින්යේ හැසිරීමට බලපෑම්බ කිරීමට ඇති හැකියාව් 
නායකත්ව්ය ව්ෛයයන් හඳුන්ව්යි. අනුගාමිකයන්යේ ස ව්රූපය අනුව් නායකයයකුට අව්ස ථානුකූලව් නායකත්ව් 

ශෛලීය යව්නස  කරමින් ව්ඩාත් යයෝගය  නායකත්ව් ශෛලියක් අනුගමනය කිරීම ව්ඩාත් ඵලදායී යේ. 
 

2.6.2 එයස  නායකයයකුට අනුගමනය කළ හැකි නායකත්ව් ශෛලීන් කීපයකි. 
• ප්රජාතන්ත්රව්ාදී නායකත්ව් ශෛලිය 
• ඒකාිපති නායකත්ව් ශෛලිය 
• උපායශීලී නායකත්ව් ශෛලිය 
• පරිව්ර්තනීය නායකත්ව් ශෛලිය  
• ගණුයදනුකාර නායකත්ව් ශෛලිය  
• නිලතන්ත්රව්ාදී නායකත්ව් ශෛලිය  
• උපයද්ෛනාත්මක නායකත්ව් ශෛලිය  

 
 
 
 

2.6.3 සන්තනි්ේෙනය  
 

පුද්ගලයන් සහ කණ්ඩායම්බ සඳහා අරමුණු සන්නියේදනය කිරීමත් යස ව්කයන් විසින් ඒව්ා නිසියාකාරව් ඉටු කරන 
බව්ටත් තහවුරු කරගැනීම සදහා ද්විපාර්ෛවික ව්ෛයයන් ආයතනයක් තුල සන්නියේදනය සිදුවිය යුතුය. 
කළමණාකරණ විසින් කරනු ගනු ලබන තීරණ පහළ මට්ටම්බ ව්ලට දැනුම්බ දීමත් යස ව්කයන්යේ අදහස  හා යයෝජනා 
කළමනාකරණයට ලබා ගැනීම සඳහාත් නිරන්තරයයන් ක්රියාකාරී ව්න්නා වූ සන්නියේදන පද්ධතියක් ආයතනය 
විසින් පව්ත්ව්ා ඉතාමත් ව්ටයන්ය. 

 
2.6.4 අභි්ේරණය 



 

40 
 

පව්රන ලද කාර්යයක් ඉටු කිරීම සම්බබන්ධයයන් පුද්ගලයන් උත්යත්ජනය කිරීයම්බ ක්රියාව්ලිය 
අභියේරණය ව්ෛයයන් හඳුන්ව්යි. අභියේරණය, පුද්ගලයා තුළ විටින් විට යව්නස  ව්න බැවින් කළමනාකරු විසින් 

යස ව්කයායේ චර්යාව් අධයනය යකාට දුර්ව්ල  අභියේරණයක් සහිත අව්ස ථාව්ලදී නැව්ත යපළඹීමඇති කිරීම සදහා 

අභියේරණ සාධක සැපයීම තුළින් යස ව්කයා තුළ ව්ැඩ කිරීම සඳහා වූ යපළඹීම ව්ර්ධනය කළ හැකිය.  යම්බ 
සම්බබන්ධයයන් ධනාත්මක අභියේරණ ක්රම යමන්ම ඍණාත්මක අභියේරණ ක්රම කළමනාකරුව්න් විසින් ක්රියාව්ට 
නංව්නු දැකිය හැක. 

 
2.6.5 සුපරීක්ෂණය 
 

යස ව්කයන් යව්ත පව්රන ලද කාර්යයක් ඉටු කිරීයම්බ දී කඩිනම්බ මග මගයපන්ීමක් සහ යසායා බැලීමක් 

සිදුකිරීමයි. ආයතනයේ  සැලසුම්බ සහ ප්රතිපත්තිව්ලට අනුකූලව් කායලෝචිතව් ව්ැඩ කරන්යන් දැයි පරික්ෂා කිරීම 
යමන්ම උපයදස  දීම යමහිදී  සිදුයේ. එයස ම යස ව්කයින්යේ ව්ැඩ කිරීම සම්බබන්ධ ගැටු විසඳීම ද යමම විෂය පථයට 
අයත් යේ. 
 

 

 

 
 
 

 
කළමනාකරණ ක්රියාව්ලියේ අව්සාන කාර්යය ව්න්යන් කළමණාකරන පාලනයයි. අරමුණක් ලඟාකර 

ගැනීම යව්නුයව්න් ක්රියාත්මක කරන ලද කළමනාකර ව්ැඩසටහයනහි සාර්ථකත්ව්ය විමසා බැලීම පාලන කාර්ය 
මගින් සිදු කරයි. කළමනාකරණ පාලනය යනු සංවිධානයක් විසින් ළඟ කර ගැනීමට අයේක්ිත තත්ත්ව්යත් හා 
සතයව්ෛයයන් ළඟා ී ඇති තත්ත්ව්යත් අතර පරතරයක් පව්තින්යන් නම්බ එම පරතරයට එක් යහ තු යසායා බලා එම 

පරතරය ඉව්ත් කිරීමට ක්රියාමාර්ග ගැනීමයි.  
පාලනයකින් යතාරව් ක්රියාත්මක යකයරන ඕනෑම කටයුත්තක් අයේක්ිත ඉලක්ක ව්ලින් බැහැරව් 

ගමන් කිරීම සිදුයේ . එයස ත් නැතයහාත් පාලනයකින් යතාර කටයුතු විනාෛයට යහ තු යේ. යයාදව්න ලද සම්බපත් 
නිසි පරිදි ප්රතිඵල ලබා යදන්නා වූ තත්ත්ව්යට පත්කර ගැනීම සඳහා යමම කළමනාකරණ පාලනය ඉතාමත් ව්ැදගත් 
යේ. කළමනාකරණ පාලනය පියව්රයන් කිහිපයක් ඔස යස  ක්රියාත්මක කිරීමසිදුයේ. එම පියව්රයන් පහත සඳහන් 
යේ. 

 
2.7.1 කළමනාකරණ පාලනය පියව්රයන්ත 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
යමයහයීම පාලනය යස ව්ක මණ්ඩල 

කළමනාකරණය 

සංවිධානකරණය සැලසුම්බකරණය 

පාලන ප්රමිත/නිර්ණායක ස ථාපිත කිරීම. 

සතය කාර්ය කාර්යසාධනය මැන බැලීම. 

 

2.7  කළමනාකරණ පාලනය 
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කළමනාකරණ පාලනය සියු කටයුතු අව්සානයේ සිදුව්න්නක් යනාව් යමයහයුම්බ ක්රියාව්ලියේ අව්ස ථා කිහිපයකදී 
සිදු කරයි. 

 
යයදවුම්බ   ක්රියාව්ලිය   නිමැවුම්බ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
යමයස  පාලන ක්රියාව්ලිය තුලින් තව් දුරටත් අයේක්ිත ඉලක්ක ඉටු යනාීයමන් පරතරයක් පව්තින්යන් 
නම්බ එම පරතරය සදහා නැව්ත සැලසුම්බ කළයුතුය. ඒ තුලින් කළමනාකරණ පාලනය නැව්ත 

සැලසුම්බකරනය සමග සම්බබන්ධ යේ. 
 
 

 
 
 

කළමනාකරණ සාර්ථකත්ව්ය සඳහා පුද්ගලයකු විසින් දිනකට ගනු ලබන තීරණ අතුරින් අව්ම ව්ෛයයන් 
නිව්ැරදි තීරණ දහයක්ව්ත් ගත යුතු බව් කළමනාකරණ වියෛ ෂඥයන්යේ මතයයි. ව්යව්සායකයක, කළමනාකරුව්කු 
යනු නිරන්තරයයන් තීරණ ගනු ලබන සහ ඒව්ා ක්රියාත්මක කිරීමට යපාළඹව්නු ලබන පාර්ෛව්යකි. තමන් විසින් 
ගනු ලබන තීරණ ව්ල සාර්ථකත්ව්ය මත සමස ත ආයයෝජනයේ හා ව්යව්සාය සාර්ථකත්ව්ය තීරණය යේ. යම්බ නිසා 
තීරණ ගැනීම ව්ඩාත් විදයාත්මක පදනමක සිට සිදුකළ යුතුයේ. තීරණ ගැනීමට අදාළව් ප්රමාණව්ත් හා ගුණාත්මක 
යතාරතුරු රැස  කිරීමත් ඒ මත තීරණ ගැනීමත් සිදුකළ යුතුය. 

සතය කාර්ය සාධනය ස ථාපිත ප්රමිතීන් සමග සංසන්දනය කිරීම. 

පරතරයක් පව්තින්යන් නම්බ එම පරතරයට යහ තු යසායා විසඳුම්බ යසීම. 

පාලනය 
එනම්බ 

 ාණ්ඩයක් නිෂ පාදනය 
කිරීමට යපර යයදවුම්බ 
ද්රව්ය ව්ල ගුණත්ව්ය 
යමන්ම යසසු යයදවුම්බ 
ද්රව්යයන්යේ තත්ව්ය 
පාලනයට යටත් කිරීම. 

 
 

ක්රියාව්ිපාලනය 
නිෂ පාදන 

ක්රියාව්ලිය සිදුව්න 
අතරතුර එම 
ක්රියාව්ලියස ථාපිත 
ප්රමිතීන් ව්ලට යකායතක් 
දුරට එකඟව්ක්රියාත්මක 
ව්න්යන්ද යන්න පරීක්ෂා 
කිරීම. 

 

 

පශ්චාත් පාලනය 
නිෂ පාදන 

ක්රියාව්ලිය අව්සානයේ  
නිෂ පාදිත ව්ල තත්ව්ය 
පරික්ෂා කිරීමයි. සම්බපූර්ණ 

ව්ෛයයන් සියු  පිරිව්ැය 
දරා නිම වූ 
පසු,යව්යලදයපාලට 
ඉදිරිපත් කිරීමට යපර සිදු 
කරන පාලනය. 

 

2.7.2 ීරණ ගැනීම 
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තීරණ ගැනීමට සිදු ව්න්යන් ගැටළු නිරාකරණය කිරීමටයි.ගැටුව්ක් යනු අයේක්ිත තත්ව්යක් හා සතය 

තත්ත්ව්යක් අතර පව්තින්නාවූ පරතරයයි. යමම  පරතරය කුමක්ද, එයට යහ තුව් කුමක්ද, එම පරතරය නැති කිරීමට 
විකල්ප යමානව්ාද යන්න ප්රථමයයන් සැලකිල්ලට ගත යුතුය.අනතුරුව් තීරණ ගැනීම යකයරහි යයාමු විය යුතු යේ.  

තීරණ ගැනීම යනුයව්න් අදහස  ව්න්යන් විකල්ප කිහිපයක් පව්තින අව්ස ථාව්ක එම විකල්ප අතුරින් 
ව්ඩාත් යයෝගය විකල්පය යතෝරා ගැනීයම්බ ක්රියාව්ලියයි. තීරණ ගැනීම සඳහා යතාරතුරු අව්ෛය යේ. එයස  ව්න 
යතාරතුරු ව්ල තිිය යුතු සුවියෛ ෂී ලක්ෂණ කිහිපයකි. 
 

• යතාරතුරු ප්රෛ නයට අදාළ ීම  
• නිව්ැරදි බව්  
• සම්බපූර්ණ බව්  
• අව්යබෝධ කර ගත හැකි බව්  
• යාව්ත්කාලීන ීම 
• අදාල ීම  

කළමනාකරුව්න් විසින් සෑම විටම තාර්කික තීරණ ගැනීමක් අනුගමනය කරයි.  
 

 
2.7.3 තාර්කික ීරණ ගැනී්ේ ක්රියාව්ියක පියව්රයන්ත කිහිපයකි. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

කළමනාකරණ ක්රියාව්ලියේ සෑම අදියරකදීම  තීරණ ගැනීමට සිදුව්න බැවින් කළමනාකරුව්න් විසින් ඉහත සඳහන් 
පියව්රයන් ඔස යස  තීරණ ගැනීම තාර්කිකව් සිදු කිරීම ව්ඩාත් යයෝගය යේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගැටුව් හඳුනාගැනීම 

විකල්ප විසඳුේ උත්පාෙනය කිරීම 

විකල්ප විසඳුේ ඇගයීමට ලක් කිරීම 

ව්ඩාත්ම සුදුසු විකල්පය ්තෝරා ගැනීම. 

ක්රියාත්මක කිරීම හා පසු ්පෝෂණය.  
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3 පිරිව්ැයකරණය Costing 

3.1 පිරිව්ැය යනු - ( Cost)  
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ව්යාපාරයේ  ාණ්ඩ යහෝ යස ව්ාව්න් නිපදීම හා අයලවි කිරීම සදහා ව්යාපාරය  විසින් දරනු ලබන සියු ම වියදම්බය. 

 

3.1.1 පිරිව්ැයකරණය යනු - (Costing) 

 ාණ්ඩයක් නිෂ පාදනය කිරිම සහ අයලවි කිරිම යහෝ යස ව්ාව්න් සැපයීම සදහා ව්ැය කරන මුු වියදම ගණනය 
කිරිමයි. 

 

3.1.2 පිරිව්ැයකරණය කිරිමට ්හ්ු  (පිරිව්ැයකරණ්ේ ව්ාි) 

 
• භාණ්ඩ්ේ ්හෝ ්ස්ව්ා්ේ මිල ීරනය කිරිමට 

 

සියුම වියදම්බ ගණනය කිරිම තුලින් ව්යාපාරයයන් ලා යක් ලැයබන  ආකාරයට විකුණුම්බ මිල තීරනය 

කිරිම සදහා පිරිව්ැයකරණය ව්ැදගත්යේ. 

 

• වියෙේ පාලනයට 

 

පිරිව්ැයකරණය තුලින් වියදම්බ ගැන යහාද අව්යබෝධයක් ලැයබන යහයින් නිෂ පාදනය යහෝ අයලවි කිරිම 

සඳහා  ව්ඩා යහාද හා අඩු වියදම්බ ක්රම යකයර් යයාමුවිය හැකිය. 

 

• ඵලොයි ීරණ ගැනීමට 

 

ව්යාපාරයේ එක් එක්  ාණ්ඩ යහෝ යස ව්ාව්ල මුළු පිරිව්ැය යව්න යව්නම දන්නා  බැවින් ඉහල 

ලා ාන්තිකයක් යව්ළදයපාල තුල ලබාගත හැක්යක් කුමන  ාණ්ඩ යහෝ යස ව්ා තුලින්ද යන්න හදුනා ගැනීම 

තුල ඵලදායි තීරණ ගැනීමට උපකාරි යේ.  

• අනාගත සැලසුේ සෙහා 
 

නිෂ පාදන යහෝ යස ව්ාව්ල පිරිව්ැය පිලිබදව් දන්නා බැවින් ව්යාපාරයේ අනාගත සැලසුම්බ සකස  කිරිම සදහා 

ව්ඩාත් සාධාරණ පුයරෝකථනයන් යයාදා ගත හැකිය 

 

 

 

   

3.1.3 පිරිව්ැය ව්ර්ග හදුනා ගැනීම 

නිෂ පාදනය මත පදනම්බ ව් හදුනා ගත හැකි ප්රධාන පිරිව්ැය ව්ර්ග 02 කකි. 

1. සෘජු පිරිව්ැය 
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2. යපාදුකාර්යය  පිරිව්ැය / ව්ක්ර පිරිව්ැය 

 

3.1.4 සෘජු පිරිව්ැය 

  ාණ්ඩය යහෝ යස ව්ාව් සැපයීමට යකලින්ම සම්බබන්ධ ව්න වියදම්බය. යම්බ පිරිව්ැයක් සෘජු පිරිව්ැයක් යලස කතුකිරිම 
සදහා  

• එම පිරිව්ැය අයිතමයන් යව්න යව්නම ගණනය කිරිමට පහසු විය යුතුය.  

• මුු පිරිව්ැයට සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් එකතු කිරිමට හැකි විය යුතුය. 
 

එයමන්ම සිල්ලර යහෝ යතාග යව්යලන්දන් සදහා සෘජු පිරිව්ැය ව්න්යන් අයලවි කිරිම සදහා මිලදී                   

ගත්  ාණ්ඩ ව්ලට ව්ැයවු පිරිව්ැයයි. (සෘජු රව්ය පිරිව්ැය පමණයි ( 

එයහත් නිෂ පාදන ව්යාපාරයක සෘජු පිරිව්ැය යකාටස  02 කකි. 

  1.සෘජු රව්ය පිරිව්ැය 

  2.සෘජු ෙම පිරිව්ැය 

   

3.1.5 සෘජු රව්ය පිරිව්ැය 

  ාණ්ඩ හා යස ව්ාව්න් නිෂ පානයට යහෝ අයලවියට සෘජුව්ම සම්බබන්ධව්න අමුද්රව්ය සදහා ව්ැය ව්න සියු ආකාරයේ 

වියදම්බය. 

3.1.6 සෘජු ෙම පිරිව්ැය 

  ාණ්ඩ හා යස ව්ා නිෂ පාදනය සදහා දායකව්න ශ්රමිකයන් යව්නුයව්න් යගව්න ව්ැටුේ හා   යේතන අනිකුත් දීමනා 

සියල්යල් එකතුව්යි.   

3.1.7 ්පාදුකාර්යය පිරිව්ැය / ව්ක්රපිරිව්ැය 

 ව්යාපාර පව්ත්ව්ායගන යායම්බදී දරනු ලබන සෘජු පිරිව්ැයට අදාල යනාව්න ඇනකුත් වියදම්බව්ල එකතුව් යපාදු 
කාර්යය පිරිව්ැයයි.යම්බව්ා  යබායහෝ විට යස ව්ා යහෝ නිෂ පාදන  ාණ්ඩ ඒකක ප්රමාණය මත ්ව්නස් ්නා්ේ. 

උොහරණ- බදු කුළිය , විදුලිය , ජලය , රක්ෂණය,ව්රිපනම්බ ගාස තු, ...... 

 

3.1.8 මුළු පිරිව්ැය 

 ාණ්ඩ යහෝ යස ව්ාව්න් නිපදීම , විකිණිම යහෝ පව්ත්ව්ායගනයාම සදහා ව්යාපාරයක් විසින් දරන සෘජු 

වියදම්බ හා යපාදු කාර්යය වියදම්බව්ල එකතුව් මුු පිරිව්ැය යලස හැදින්යේ. 

  

 +  = සෘජු පිරිව්ැය ්පාදුකාර්යය පිරිව්ැය මුළු පිරිව්ැය 
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3.2 ිල්ලර ්හෝ ්තාග ්ව්ළෙ ව්යාපාර සෙහා පිරිව්ැයකරණය 

සිල්ලර යහෝ යතාග යව්ළදුන්  ාණ්ඩ නිෂ පාදනය යනාකරයි. නැව්ත විකිණිම සදහා  ාණ්ඩ මිලදී 

ගැනීයම්බදි ව්ැයව්න පිරිව්ැය සිලිලර හා යතාග යව්ළදායම්බ සෘජු ද්රව්ය පිරිව්ැයයි. සිල්ලර හා යතාග යස ව්ා යහෝ 
 ාණ්ඩ නිෂ පාදනයක් යනාකරන බැවින් නිෂ පාදනයට සෘජුව්ම දායකව්න ශ්රමයක්ද යනාමැත. එම නිසා යමම 
ව්යාපාරව්ල සාජු ෙම පිරිව්ැයක් ්නාමැත.  

සිල්ලර හා යතාග ව්යාපාරව්ල නැව්ත විකිණිම සදහා  ාණ්ඩ මිලදී ගැනිමට ව්ැයව්න වියදම්බ ව්ලට 

අමතරව්  ාණ්ඩ අයලවිය යව්නුයව්න් ව්යාපාරය පව්ත්ව්ා යගනයාම සදහා යපාදු කාර්යය වියදම්බද දරනු ලබයි .  

 

 +   + = 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 පිරිව්ැය ගණනය කිරිම 

 1.මාසික මුළු සෘජු ද්රව්ය පිරිව්ැය ගණය කිරිම. 

 2. මාසික මුළු යපාදු කාර්යය පිරිව්ැය ගණය කිරිම. 

 3. යපාදු කාර්යය වියදම්බ ගණනය කිරිම. 

 

 

සෘජු 

රව්යපිරිව්ැය 

 

 

 

සෘජුෙමපිරි

ව්ැය 

 

්පාදු කාර්යය 

පිරිව්ැය 

 

මුළු පිරිව්ැය 
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යපාදු කාර්යය වියදම්බ අය කිරීයම්බ ප්රතිෛතය =
මාසික යපාදු කාර්යය පිරිව්ැය 

මාසික මුළු සෘජු  ද්රව්ය පාරිව්ැය
× 𝟏𝟎𝟎 

                යපාදු කාර්යය වියදම්බ අය කිරීයම්බ ප්රතිෛතය =
𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 

            යපාදු කාර්යය වියදම්බ අය කිරීයම්බ ප්රතිෛතය    =      𝟐𝟎%                      

 

එක් ඒකකයක් සදහා යපාදු කාර්යය වියදම පියීමට අව්ෛය ප්රමාණය = සෘජු ද්රව්ය පිරිව්ැය × යපාදු කාර්යය වියදම්බ අය කිරීයම්බ ප්රතිෛතය  

 

උදා.  ජෑම්බ යබෝතලයක් = 250 × 20% 

                     =  50 

 

සෘජු පිරිව්ැය + යපාදුකාර්යය පිරිව්ැය = මුළුපිරිව්ැය 

       250      +                50                =      300 

 

සෘජු පිරිව්ැයට යපාදු කාර්යය වියදම එකතුකල පසු ලැයබන මුළු පිරිව්ැයත් ලකුණු කල මිලත් අතර පරතරය ලාභය 

යලස හදුනාගත යුතුය.  

 

 

3.3 පිරිව්ැයකරණ ආකාරයන්ත ප්රා්යෝගිකව් හදුනා ගැනීම. 
ඔබ යම්බ ව්නවිටත් සෘජු පිරිව්ැය, යපාදු කාර්යය පිරිව්ැය සහ මුළු පිරිව්ැය පිලිබදව් පැහැදිලි 

අව්යබෝධයක් ලබායගන ඇත. ාණ්ඩයක  යහෝ යස ව්ාව්ක පිරිව්ැයකරණ ක්රමය තීරණය ව්න්යන් යමම  ාණ්ඩය 

යහෝ යස ව්ාව් නිෂ පාදනය ව්න ආකාරය අනුව්යි.එනම්බ සමහර  ාණ්ඩ තනි තනි ඒකක ව්ෛයයන් නිෂ පාදනය ව්න 

අතර සමහර  ාණ්ඩ කාණ්ඩ ව්ෛයයන් නිෂ පාදනය යේ. (Batch ( එම ආකාරයන් යව්නස ීම මත පිරිව්ැයකරණ 

ක්රමයද යව්නස යේ. 

 

 

3.3.1 ඒකක පිරිව්ැයකරණ ක්රමය (Unit Costing). 
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යමහිදී තනි තනි  ාණ්ඩ ව්ෛයයන් නිෂ පාදනය සිදුයේ. 

උො -යම්බසය , අල්මාරිය , ගවුම , පරිගණකය ,......ආදී තනි තනි ඒකකයන් ව්ෛයයන් නිෂ පාදනය ව්න  ාණ්ඩ 

ව්ලට අදාල සෘජු පිරිව්ැය , යපාදු කාර්යය පිරිව්ැය යව්න යව්නම ගණනය කලහැකිය. එය ඒකක පිරිව්ැයකරණ 

ක්රමයයි. 

 

3.3.2 කාණ්ඩ පිරිව්ැයකරණ ක්රමය (Batch Costing). 
නිෂ පාදන ක්රියාව්ලියේදි තනි ඒකකයක් නිෂ පාදනය යනාී  ාණ්ඩ කාණඩයක් නිෂ පාදනය ව්න විට එක් එක් 

ඒකකයට යව්න යව්නම පිරිව්ැය ගණනය ලක යනාහැකිය.එම නිසා එකී  ාණ්ඩ කාණ්ඩය සදහා ම සෘජු පිරිව්ැය හා  

යපාදු කාර්යය පිරිව්ැය ගණනය කර මුළු පිරිව්ැය ගණනය කර ගනී. පසුව්  ාණ්ඩ කාණ්ඩයේ ඇති  ාණ්ඩ ඒකක 

ප්රමානයයන් මුළු පිරිව්ැය යබදා එක් ඒකකයකට  පිරිව්ැය ගණනය කර ගනී. 

උො - තල කැරි , සබන්ත කැට , බත් පැකේ , .. 

 

 

 

 

එක් ඒකකයකට පිරිව්ැය =
 මුළු පිරිව්ැය

      කාණ්ඩයේ ඇති  ාණ්ඩ ඒකක ප්රමානය
 

 
 

 

3.4 ලාභාන්තිකය සහ විකුණුම්බ මිල ීරනය කිරිම. 
ලා ාන්තිකය තීරනය කිරිම නම්බ කුමන ක්රමයක් යහෝ  ාවිතාකර  ාණ්ඩයේ මුළු පිරිව්ැය ගණනය කරගත 

යුතුය.එම මුළු පිරිව්ැය සමග යව්ළදයපායල් පව්තින සමජාතිය   ාණ්ඩව්ල මිල ගණන්ද සැලකිල්ලට යගන තබාගත 

යුතු ලා ාන්තිකය තීරනය කරගත යුතුය.ඒ අනුව් මුළු පිරිව්ැයට ලා ාන්තිකය එකතු කිරියමන් විකුණුම්බ මිල තීරනය 

කරගත හැකිය. 

3.4.1 ලාභ සමායන ලක්ෂය හදුනා ගැනීම. (Breakeven Point ) 
ව්යාපාරයේ නිෂ පාදන යහෝ අයලවි ක්රියාව්ලියේදී ඇතිව්න මුළු පිරිව්ැයත් ඉපයීම්බ තුලින් ඇතිව්න මුළු 

ආදායමත් එකියනක සමානව්න ස ථානයේදී ලාභ සමායන ලක්ෂය බිහි්ේ.යමහිදී ව්යාපාරයේ ලා ත් යනාමැති 
පාඩුත් යනාමැති අව්ස ථාව් උදායේ.එම ලක්ෂය පසුකරන විට ව්යාපාරය ලා  ලබන්න පටන් ගනී.එම අව්ස ථාව් 
ලගාකර ගැනීම සදහා නිෂ පාදනය කලයුතු යහෝ විකිණියයුතු  ඒකක පුමාණය හදුනා ගැනිම ව්යාපාරයකට 

යබයහවින් ප්රයයෝජනව්ත් යේ 
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𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 =
ස ථාව්ර පිරිව්ැය

ඒකකයක දායකය
 

4.අ්ලවිකරණය (Marketing) 

4.1.අ්ලවිකරණය හැදින්තවිම 

අයලවි කළමණාකරණය නුතන කළමනාකරණ    ක්යෂ ත්රයේ ඉතා ව්ැදගත්  කළමනාකරණ 

ක්රියාව්ලියකි. අලවිය යන්න නිෂ පාදිත   ාණ්ඩයක්, පාරිය ෝගිකයා අතට පත් කරලීම යන අදහස අපට යගන 
යදයි. නමුත් අයලවි කළමනාකරණය  අයලවිය  යන අදහසට ව්ඩා පුළුල් විග්රහයක් යගනයදයි.ඉන් සලකා 
බලනුයේ  ාණ්ඩ අයලවි කළ යුත්යත් යකයස ද? යන්න පමණක් යනායේ.  ාණ්ඩ අයලවි කළ යුත්යත් කාටද? 
යකයස ද? කුමන අව්ස ථායේ ද ? කුමන ව්ර්ගයේ  ාණ්ඩ කුමන ප්රමාණයක්ද? මුළු යව්ළඳ යපාළටද? යනාදී 
ව්ෛයයන් ගැයනන අයලවිය හා සම්බබන්ධ යපර හා පසු ක්රියාව්ලින් යකයරහිය. එය සැබැවින්ම,  ගනුයදනුකරු 
පාරිය ෝගිකයා මුල්යකාට යගාඩනැගුණු සංකල්පයකි. එය පාරිය ෝගිකයාට උපරිම තෘේතියක් ලබා යදමින්, 
ව්යාපාරික පරමාර්ථයන් යහාඳින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා  ාණ්ඩ සැලසුම්බ කිරීමත් පාරිය ෝගිකයා  අතට ඒව්ා නිපදව්ා 
යබදා හැරීමත් යන පුළුල් ව්යාපාරික කාර්යන් කරා දියව්න සමස ත ක්රියාව්ලියක් යව්යි. යමහිදී පාරිය ෝගිකයා රජකු 

ව්ෛයයන් සලකා යුතු කරයි.  

ව්යාපාරයක්  ගනුයදනුකරුව්න් යව්ත සපයන  ාණ්ඩ හා යස ව්ා මගින්, පාරිය ෝගික උව්මනා සැපියරන 
අතර ගනු යදනුකරුව්න් ද තෘේතිමත් විය යුතුය. එයස  ගනුයදනුකරුව්න් තෘේතිමත් ව්න විට ව්යාපාරය 
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ලා දායිත්ව්ය ඉහළ යයි. ව්යාපාරික පැව්ැත්ම ද තහවුරු යේ. එයස  යනාව්න්නට ව්යාපාර,  පැව්ැත්ම අඩාල ව්නු ඇත. 
අයලවිකරණ මගින් ගනුයදනුකරුව්න් නිර්මාණය කිරීම හා රඳව්ා ගැනීම සිදුකරයි.  යමහිදී, ගනුයදනුකරුව්න් 
හඳුනායගන, ඔවුන්යේ අව්ෛයතා ව්ලට අනුව්,  ාණ්ඩ හා යස ව්ා  නිෂ පාදනය, මිල කිරිම, යබදා හැරිම,ප්රව්ර්ධනය, 
අයලවිය, අලවි යයන් පසු  යස ව්ා සැපයීම දක්ව්ා කටයුතු, අදාලය. පාරිය ෝගිකයා යකයරහි අව්ධානය යයාමු ව්න 
තරමටම තම ව්යාපාරය සඳහා යව්ළඳයපායල් ව්ැඩි අව්ස ථාව්න් විව්ර යව්යි. තව්ද තරඟකාරිත්ව්යට මුහුණදීමටත් 

හැකියාව් ලැයේ. 
 

 

4.1.1 අ්ලවිකරණ  නිර්ව්චන 

 

අ්ලවිකරණය යනු  හුව්මාරු ක්රියාව්ිය ුළින්ත පාරි්භෝගික අව්ශයතා හා උව්මනා තෘප්තිමත් කිරීම සඳහා වූ 

සාමාජීය හා කළමනාකාරිත්ව් ක්රියාොමයකි. 

                                                                      - පිිප්ත ්කාේලර්- 

                                                                                 
අ්ලවිකරණය යනු පාරි්භෝගිකයා ්හාඳින්ත ්ත්රුේ ්ගන ඔවුනට අව්ශය ෙෑ නිෂ්පාෙනය ්කාට ඒව්ා 

්ව්ළඳ්පාළ ුළ ඉ්බ් අ්ලවි ව්න තත්ව්යට පත්කිරීමයි. 

                    -පීටර් ්ගග්රරි - 

අ්ලවිකරණය යනු “තම පරිසරය ්ව්නස්කේ ව්ලට නිර්මාණශීිව්  හා ලාභොයි ්ලස අනුගත 

වීම සඳහා වූ ියුම ව්යාපාරික කටයුුව්ල සමුොයකි                                                                               - යර් 

යකායර්- 

 

 “ඕනෑම ව්යාපාරික ආයතනයක මූලික අරමුණ විය යුත්යත් ගණුයදනුකරුව්න් නිර්මානය කිරීම සහ ඔවුන් රඳව්ා 

තබා ගැනීම” බැේ සුප්රසිද්ධ කළමනාකරණ චින්තකයකු ව්න පිටර් ඩකර්  පව්සයි. ඔහු විසින් තව්දුරටත් 
අයලවිකරණය යන්න කළමනාකරණ  ශ්රිතයකින් ඔේබට දියව්න පරිපූර්ණ ව්යාපාරික දර්ෛනයක් යහව්ත් 

චින්තනයක් යලස විග්රහ කර යපන්නුම්බ කරයි.( Marketing as an overall business philosophy) යම්බ අනුව් 
අයලවිකරණය කළමනාකරණය ශ්රීතයක්  යමන් ම පරිපූර්ණ ව්යාපාරික දර්ෛනයක් ද යේ. තව්ද නූතන අයලවිකරණ 

භූමිකාව් තුළ අයලවිකරණය කුසලතාව්ක් (marketing as a skill) යලස ද හඳුන්ව්යි.  

 

 

4.1.2 අ්ලවිකරණ ව්යාපාරික ෙර්ශනයක් ව්ශ්යන්ත 
 

සඵලොයකත්ව්ය  (effectiveness)  
 

ගැළයපන ආකාරයේ අරමුණු තීරණය කිරීම ට ඇති හැකියාව්යි./නිව්ැරදි ්ෙය කිරීමයි. එනම්බ පාරිය ෝගික අව්ෛයතා 
සහ වුව්මනා තෘේතිමත් කිරීම තුලින් ව්යාපාරය සාර්ථකත්ව්ය කරා යමයහයීමයි. ලා  දායී යලස ගනුයදනුකරුව්න් 

ආකර්ෂණය කර ගැනීමයි.  
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නිෂ පාදිතය මිල කිරීම, යබදා හැරීම සහ ප්රව්ර්ධනය යනාදිය  නිව්රදි ආකාරයයන් සිදු කළ යුතුය.එනම්බ සම්බපත් 
 ාවිතා කිරීයම්බ දී ඒව්ා අපතය කින් යතාරව් අව්ම පිරිව්ැයකින් පරිහරණය කිරීමයි .(කාර්යක්ෂමව්- Efficiency) 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.1.3 අ්ලවිකරණය කුසලතාව්කන්ත  
 
යව්ළඳයපාල අව්යබෝධ කර ගැනීයම්බ හැකියාව් 
යව්නස  ව්න පරිසර ප්රව්නතා ව්ලට මුහුණ යදමින් ගනුයදනුකරුව්න් ජනිත කිරීම ආකර්ෂණය සහ රඳව්ා තබා 
ගැනීමට අව්ෛය ක්රියාව්න් නිර්මාණය කිරීම 
ඉටු යනාවූ අව්ෛයතා හඳුනායගන නව්යතා ඇති කිරීම 
තරගකරුව්න්ට පහසුයව්න් අනුකරණය කළ යනාහැකි පාරිය ෝගිකයාට ඉහළ ව්ටිනාකමක් ලබායදන නිෂ පාදන 
ඇති කිරීම 
යව්ළඳයපාළ සම්බබන්ධතා පව්ත්ව්ායගන යායම්බ කුසලතාව්ය  

 
  
 
 

4.1.4 අ්ලවිකරණය හා විකිණීම අතර ්ව්නස 
 

අයලවිකරණය පුළුල් සමාජීය හා කළමනාකරණ ක්රියාව්ලියකි. එහිදී අලවිකරන පර්යේෂණ තුළින් පාරිය ෝගික 

අව්ෛයතා සහ වුව්මනා හඳුනායගන එම අව්ෛයතාව්යන්ට ගැලයපන නිෂ පාදිත සැලසුම්බ කිරීම, ව්ටිනාකම්බ නිර්මාණය 

කිරීම, මිල කිරීම, යබදා හැරීම, ප්රව්ර්ධනය, අව්දානම්බ දැරීම, අලවියයන් පසු යස ව්ා සැපයීම, පාරිය ෝගික මිලදී 
ගැනීයමන් පසු චර්යාව් අධයනය කිරීම, ව්ගීම, ව්ැඩිදියුණු කළ යස ව්ාව්න් සැපයීම, යනාදිය සියල්ල ඇතුලත් යේ. 
අයලවිකරණයේ මූලික පරමාර්ථය ව්ර්තමාන පාරිය ෝගිකයා තෘේතිමත් කිරීම තුළින් රඳව්ා තබා ගැනීමයි. 
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යමමගින් ගනුයදනුකරු අතර දිගුකාලීන මනා සම්බබන්ධතාව්යක් යගාඩනගාගත හැකිය.යමහිදී  
ගනුයදනුකරුව්න්යේ අව්ෛයතා සහ වුව්මනා මූලික යේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.5.විකිණීම 

 
❖ අයලවිකරණයේ ක්රියාකාරකමක් පමණි අයලවිකරු සතුව් පව්තින නිෂ පාදනයක යහෝ යස ව්ාව්ක අයිතිය 

මුදලට ගැනුම්බකරුට ලබාදීම 
❖ ගණුයදනුව් සමග සම්බබන්ධතා අව්සන්යව්යි 
❖ පාරිය ෝගික තෘේතියට ප්රමුඛ්ත්ව්ය හිමි යනාීමට ඇති ඉඩකඩ ව්ැඩියි. 
❖ විකුණුම්බකරුයේ අභිප්රායට මුල්තැන හිමියේ. 
❖ හිමිකම්බ උපයයෝගීතාව්ක් පමණක් ලැයේ. 

 

4.1.6 Marketing IceBerg Theory 
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යමම නයායට අනුව් මිල දී ගැනීයම්බ හා විකිණීයම්බ කටයුතු යපයනන යකාටස යලසත්,  අයලවිකරණයට,  විකිණීම 

ට යපර හා  පසු කටයුතු අයත් ව්න බව් යපයන්. ඒ අනුව් අයලවිකරණය විකිනීම හා මිලදී ගැනීම පමණක් යනාව් 

ඊට ව්ඩා පුළුල් කටයුත්තක් යේ. 

 

4.2 අයලවිකරණ  හර සංකල්ප  
 

අයලවිකරණ හර සංකල්ප යනු   අයලවිකරණ  ක්රියාව්ලියට පදනම්බ ී ඇති මූලික ක්රියා දාමයන් ය .යමම සංකල්ප 
අයලවිකරණ ක්රියාව්ලියේ ආරම්බ යේ සිට අව්සානය දක්ව්ා දාමයක් යලස එකියනකට සම්බබන්ධව්  පව්ති.  
➢ අව්ෛයතා වුව්මනා හා ඉල්ුම  
➢ ඉලක්ක යව්යළඳයපාළ පිහිටුීම හා ඛ්ණ්ඩනය  
➢ පිළිගැන්ීම නිෂ පාදිත සහ සන්නම්බ  
➢ අයලවිකරණ මාර්ග  
➢ ව්ටිනාකම හා තෘේතිය 
➢ සැපයුම්බ දාම  
➢ තරඟය  
➢ හුව්මාරුව්  
➢ සම්බබන්ධතා  
➢ අයලවිකරණ පරිසරය  

 

4.2.1.අව්ශයතා,උව්මනා සහ ඉල්ුම 

✓ අව්ෛයතාව්ය යනු මිනිසායේ පැව්ැත්ම තහවුරු කර ගැනිමට මුලික ව්ෛයයන් සපයාගත යුතු කායික හා 
මානසික තත්ව්යන්ය.තව්ද සංස කෘතිය ,සමාජ ව්ටපිටාව් හා ආර්ිකය ව්ැනි සාධක මත යකයනකුයේ 
අව්ෛයතාව්යන් ඇතියේ. 

✓ අව්ෛයතාව්යක් ඉටුකර ගැනිම සඳහා නිෛ චිත  ාණ්ඩයක් යහෝ යස ව්ාව්ක් සඳහා ව්න කැමැත්ත උව්මනාව් 

යේ. 
✓ අව්යතාව්යක් ඉටුකර ගැනිම සඳහා නිෛ චිත  ාණ්ඩයක් යහෝ යස ව්ාව්ක් සඳහා ව්න කැමැත්ත සහ ඊට මිලක් 

යගවියම්බ හැකියාව් ඉල්ුම යේ. 
 

 

 

 අව්ශයතා සහ උව්මනා අතර ්ව්නස 

අව්ශයතා 

 

 වුව්මනා 

යපාදුයි 

 

 විවිධයි 

 සීමිතයි  අසීමිතයි 

උව්මනාව් ක්රය ෛක්තිය ඉල්ුම 
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 අතයාව්ෛයයන්ම සපුරාගත යුතුයේ. 

 

අතයාව්ෛය  සපුරාගත යුතු යනායේ. 

ව්යාපාරිකයාට නිර්මාණය කළ යනාහැක 

 

ව්යාපාරිකයාට නිර්මාණය කළ හැක 

 සමාජ බලයේග මගින් යව්නස කල යනාහැක 

 

 සමාජ සමාජ බලයේග මගින්  යව්නස  කල හැක. 

 

මිනිස  අව්ෛයතා හා උව්මනා තෘේතිමත් කරන යව්ළඳයපාළට ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම යදයක් නිෂ පාදිතයන්යේ. 

නිෂ පාදිතය  ාණ්ඩ හා යස ව්ා ව්ෛයයන් ව්ර්ග කළ හැකිය. 

 

 

4.2.2 විවිධ ඉල්ුම්බ ව්ර්ග සඳහා යව්නස  කළ යුතු අයලවිකරණය ප්රතිචාරයන්   

 

ව්ර්ගය

  
විස තරය  අයලවි කරණ ප්රතිචාරය 

සෘණ ඉල්ුම 

Negative 
demand  

යව්ළඳයපායල් බහුතරයක් 
නිෂ පාදිතයට අකමැත්තක් 

දක්ව්යි  

අකමැත්තට යහ තුන් 
විෛ යල්ෂණය කර නිසි පිළියම්බ 

යයදීම  

යනාපව්ත්නා ඉල්ුම 

Nonexistent 
demand  

පාරිය ෝගිකයින් නිෂ පාදිතය 
පිළිබඳව් යනාදැනුව්ත්කම යහෝ 

උනන්දුව්ක් යනාමැති ීම  

දැනුව්ත් කිරීම  ාණ්ඩයේ  ්  
ප්රතිලා  තුළින් අව්ෛයතා සහ 
වුව්මනා ඉටු ව්න ආකාරය 

අව්ධාරණය කිරීම  

සැඟවුන ඉල්ුම 

Latent demand  
පව්ත්නා නිෂ පාදිත තුළින් 
පුරාලිය යනාහැකි අව්ෛයතා 

පාරිය ෝගිකයන් තුළ තිබීම  

අයලවි පර්යේෂණය තුළින් 
තෘේතිය ඇති ව්න ආකාරයට 

ඉල්ුම සංව්ර්ධනය කිරීම  

පිරියහන ඉල්ුම 

Declining  demand  
නිෛ පාදිත සඳහා ඉල්ුම 

පහළයාම  
එයට යහ තු යසායා ඉල්ුම ව්ැඩ 
ව්ැඩි කළ හැකි ආකාරයන් 

පිළිබඳ අව්ධානය යයාමු කිරීම  

අක්රමව්ත් ඉල්ුම 

Irregular demand  
විවිධ කාල ව්කව්ානු අනුව් ඉහළ 
පහළ යන ඉල්ුමකි 

ඉල්ුම ක්රමව්ත් කිරීම සඳහා 
දිරිගැන්ීම්බ යව්නස  කිරීම 

නමයශීලි මිල  හා ප්රව්ර්ධන ක්රම  
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පූර්ණ ඉල්ුම  
 Full demand  

ඉල්ුයම්බ ප්රෛස ත මට්ටම පාරිය ෝගික තෘේතිය රැකගැනීම 
ගුණත්ව්ය ව්ැඩිදියුණු කිරීම 
පව්ත්නා ඉල්ුම රඳව්ා ගැනීම 

අි ඉල්ුම 

Overfull demand 

සැපයීමට කැමති ප්රමාණයටත් 

ව්ඩා ව්ැඩි ඉල්ුමක් පැව්තීම  
මිල ඉහළ නැංීම ප්රව්ර්ධනය අඩු 

කිරීම  

 

  

 

 

 

 

4.2.3.ඉලක්ක ්ව්ළඳ්පාල 

ව්යාපාරයක් විසින් තම නිෂ පාද හා යස ව්ා විකිනිම සඳහා යතෝරා ගන්නා තම නිෛ චිත ගණයදණුකරුව්න් කණ්ඩායම 

ඉලක්ක යව්ලඳයපාළ යේ. 

ඉලක්ක ්ව්්ළඳ්පාළ ්තෝරා ගැනීමට ්හ්ු  
තරගකාරීත්ව්ය යහෝ ප්රාේධන හි යේ මත  ්ළු යව්ළඳයපායල් ම අව්ෛයතා ඉටු කිරීමට යනාහැකි ීම 
තම ෛක්තිය හා ව්ඩාත් විෛ ව්ාසය තැිය හැකි යව්යළඳයපාළ යකාටස යතෝරාගැනීම  
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.පිහිටුීම යනු  
 
තම නිෂ පාදිතය පිළිබඳව් පාරිය ෝගිකයායේ මනයසහි යහපත් ආකල්පයක් යගාඩනැගීම.  
ඒ  සඳහා කළ යුතු දෑ  

• තම තරගකරුව්න්ට ව්ඩා ඉහළ ගුණත්ව්යයන් යුතු යස ව්ාව්ක් ලබා දීම 
• තම නිෂ පාදිතයයහි විවිධ ගුණාංග ප්රයයෝජන සංඛ්යාව් ඉහළ දැමීම  
• අව්ෛය ප්රව්ර්ධන  උපක්රම  ාවිතා  කීරීම 
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4.2.5 ්ව්්ළඳ්පාළ ඛණ්ඩනය market segmentation 
  
යව්ළඳයපාළ  ඛ්ණ්ඩනය යනු විවිධ පාරිය ෝගික ගති ලක්ෂණ යයාදා ගනිමින් ව්යස ආදායම රැකියාව් ඕනෑම යපාදු 
යව්ළඳ යපාලක් උප යකාටස  ව්ලට යබදා දැක්ීමයි. 
 නැතයහාත් විවිධ විෂම ගති ලක්ෂණ ව්ලින් යුක්ත සමස ත යව්යළඳයපාළ (  පාරිය ෝගික සමූහයා) සායේක්ෂව් 
සමජාතිය ගති ලක්ෂණව්ලින් යුක්ත වූ කණ්ඩායම්බ ව්ලට යබදා යව්න් කිරීයම්බ ක්රියාව්ලියයි  
උදාහරණ යරදිපිළි නිෛ පාදිත ආයතනයක් ළදරුව්න්, කුඩා ළමුන්, තරුණයන් තරුණියන් ගර් නී මේව්රුන් මැදි 

ව්යස  පිරිමි ගැහැණු,මහු ව්ෛයයන් ව්යස,ස ී, පුරුෂ ආදි ව්ෛයයන් යව්යළඳයපාළ උප යකාටස  ව්ලට යබදා යව්න් 
කිරිමයි. . 
 
 
4.2.6 පිිගැන්තවීේ සහ සන්තනම 
 
පිළිගැන්ීම ගණුයදනුකරුව්න්යේ වුව්මනා තෘේතිමත් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන ව්ටිනාකම්බ සමූහයයි. 
නිෂ පාදිත සැපයීම මගින් පිරිනැමුම ඉදිරිපත් කයළ   
සන්නම  Brand  
සන්නමක් යනු  කිසියම්බ නිෂ පාදිතයක්     තරඟකාරී නිෂ පාදනව්ලින් පාරිය ෝගිකයාට යව්න් කර හඳුනා ගැනීම 
පිණිස යයාදා ගන්නා දෘෛයමාන ලාංඡනයක් යහෝ අක්ෂර කාණ්ඩයක් යව්යි.  
 
අයලවිකරණ මාර්ග Marketing channels  
 
ඉලක්ක යව්යළඳයපාළ කරා ළඟාීමට අයලවිකරුයව්ෝ යයාදා ගන්නා විවිධ ප්රයේෛ අයලවි කරණ මාර්ග යලස 
හැඳින්යේ. ප්රධාන අයලවිකරණ මාර්ග තුනකි. 
 සන්නියේදන මාර්ග පුව්ත්පත් රූපව්ාහිනී සිනමා දුරකථන WhatsApp  Facebook Instagram Fax YouTube 
iයපෝස ටර් තැපැල්පත් අන්තර්ජාලය  
යබදා හැරීයම්බ මාර්ග  
යතාග යව්ලදාම සිල්ලර යව්ළදාම නියයෝජිත යව්ළඳාම  
යස ව්ා මාර්ග  
ගබඩා, ප්රව්ාහන ,බැංකු, රක්ෂණ ව්ැනි උපකාරක යස ව්ා  
 

4.2.7.පාරි්භෝගිකයා්ග් ව්ටිනාකම හා තෘප්තිය 

අයලවිකරණයේ ව්ැදගත්ම සංකල්පය ව්න්යන් පාරිය ෝගික ව්ටිනාකම හා තෘේතියයි.යමම සංකල්ප 
යදක ඒකියනකට සම්බබන්ධ වුව්ද ඒව්ා ස ව්ාිනව් ක්රියාත්මක යේ.පාරිය ෝගික ව්ටිනාකම යනු නිෂ පාදනයේ යහෝ 
යස ව්ායේ ගුණත්මක ාව්ය සහ ඒම  ාණ්ඩය යහෝ යස ව්ාව් ලබා ගැනිමට පාරිය ෝගිකයා විසින් යගව්න ලද මිල 

අතර ඇති සම්බබන්ධතාව්යයි.ඒයමන්ම පාරිය ෝගික තෘේතිය ,අයනක් අතට  ාණ්ඩය යහෝ යස ව්ාව් සම්බබන්යධයන් 

ගයණදනුකරුය්ේ අයේක්ෂාව්න් ඉටුීම ව්යෛයන් දැක්විය හැකිය. 

ව්ටිනාකම හා තෘේතිය ව්ැඩි කරගන්යන් යකයස ද ? 

• ඔ ය්ේ ගණයදනුකරුව්න්ට යහාඳින් සව්න් යදන්න. 
• ඔවුන්ට අව්ෛය යද් ලබාදීම සඳහා ඔවුන්ට අව්ෛය යද් දැනගන්න. 
• අලවිකරණයේ අව්ංක ාව්ය සහ අයේක්ෂාව්න් කළමනාකරනය කරන්න 

• ක්රියාශිලි ව්න්න. 
• ඔයේ ගණයදනුකරුව්න් යත්රුම්බ ගන්න. 

පාරිය ෝගික තෘේතිය පාරිය ෝගික ලැදියාව් ව්යාපාරික 

කාර්යසාධනය 
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ගනු යදනුකරුයේ අගයේ ව්ටිනාකම  (𝐜𝐮𝐬𝐭𝐨𝐦𝐞𝐫 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞) =
ප්රතිලා   (𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭𝐬)

පිරිව්ැය        (𝐜𝐨𝐬𝐭)
 

 

සැපයුේ ොම  supply chain 
 
නිෂ පාදනයට අව්ෛය අමුද්රව්ය හා යව්නත් අංයගෝපාංග සැපයීයම්බ සිට අව්සාන ගැනුම්බ කරුව්ා ට  ාණ්ඩ සැපයීම 

දක්ව්ා වූ ජාලය සැපයුම්බ ජාලය යලස හැදින්යේ  
 

4.2.8 තරඟකාරිත්ව්ය 

ඔයේ  තරඟකරුව්න් යත්රුම්බ යනායගන ව්යාපාරය දියුණු කිරිම අසීරුය. යව්ළඳපල පර්යේෂණ කර පහත 

කරුණු යකයර් වියෛ ෂ යයාමු කරන්න  

➢ තරඟකරුව්න් පිළිබඳ යසායා බැලිම 

➢ ඔවුන්යේ නිෂ පාදන, යස ව්ා යහෝ පළපුරුද්ද උසස  තත්ත්ව්යේ ද? 

➢ ඔවුන්යේ පාරිය ෝගික යස ව්ාව්ට ඉහළ පිළිගැනීමක් තියේද? 

➢ ඔවුන්යේ අයලවිකරණ ද්රව්ය ව්ඩාත් ආකර්ෂණීය ද? 

➢ ඔවුන් පාරිය ෝගිකයායේ අව්ෛයතා ව්ඩා යහාඳින් සපුරාලනව්ාද? 

➢  ඔවුන් ව්ැඩි ව්ටිනාකමක් ලබා යදනව්ාද? 

 

4.2.9.ගණ ් ්ෙනු , හුව්මාරුව් සහ සේබන්තධතා 

ගනු්ෙනුව්ක් යනු  ාණ්ඩ, යස ව්ා යහෝ මූලය ව්ත්කම්බ හුව්මාරු කර ගැනීම සඳහා ගැනුම්බකරුයව්කු සහ 

විකුණුම්බකරුයව්කු අතර ඇති සම්බමුතියකි.  

හුව්මාරුව් යනු  
 යම්බ යදයක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් යයමකුයගන් අයේක්ිත යදයක් ලබා ගැනීමයි.  
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සේබන්තධතාව්යන්ත  යනු  
 ගනුයදනුකරුව්න්, යබදාහරින්නන්, යව්යළඳුන් සහ සැපයුම්බකරුව්න් සමඟ සබඳතා යගාඩනඟා ගැනිමය. 

පාරිය ෝගිකයින් සමඟ අයනයෝනය ව්ෛයයන් ව්ාසිදායක සම්බබන්ධතා යගාඩනඟා ගැනිම මගින් අයලවිකරණ ජාලය 

ඇතියේ. අයලවිකරණ ජාලයක් යනුගනුයදනුකරුව්න්, යස ව්කයින්, සැපයුම්බකරුව්න්, යබදාහරින්නන්, සිල්ලර 

යව්යළන්දන්, අතරමැදියන් දැන්ීම්බ ආයතන සහ යව්නත් ව්ෛයයන් ගත හැකිය.උසස  තත්ත්ව්යේ නිෂ පාදන, යහාඳ 

යස ව්ාව්ක් සහසාධාරණ මිල ගණන් මත  අයලවිකරණය ව්ැඩි කර ව්යාපාරය ලා දායී කර ගැනිමට යව්ළඳයපාල 

රඳා පැව්ැත්මට සම්බබන්ධතාව්යන් ව්ැදගත් යේ. 

 

 

 

4.3 ඔබ ඔබයේ ගණයදනුකරුව්න්යේ විස තරයක් පව්ත්ව්ා ගන්යන් යකයස ද? 

ඔයේ ව්යාපාරයේ නිෂ පාදන යහෝ යස ව්ාව්න් මිළදි ගැනිම සඳහා සිටින ගණයදනුකරැව්න් හදුනායගන 

ඔවුන්යේ ලැස තුව්ක් පව්ත්ව්ායගන යාම ව්ඩා ව්ැදගත් යේ. යමහිදි සතය සහ තරඟකරැව්න් ලග සිටින ගැනුම්බකරැව්න් 

යව්නමම හදුනායගන තම සතය ගැනුම්බකරැව්න් ව්ැඩි කර ගැනිමට පියව්ර ගත යුතුය.  

 

අනු 
අංකය 

විස්තරය  
ව්යස  

ිපිනය/දුරකථන 

අංකය  
 
ආොයම  

මිලට ගැනී්ේ 

පුරුදු  
සමාජ 
තත්ත්ව්ය 

්ව්නත්  

        

 

 

අභයන්තතර පරිසරයය. ආසන්තන පරිසරය  සාර්ව්  පරිසරය 
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4.4. අ ් ්ලවිකරණ පරිසරය 

 

  

 

 

 

 

4.4.1 SWOT Matrix                               අව්ස ථා                තර්ජන 

 

                                        ෛක්තින් 

   

 

                               දුර්ව්ලතා 
 

 

 

 

 

 

 

අයිතිකරුව්න්  ගනුයදනුකරුව්න් යපාදු පරිසරයයි 

 කළමනාකරුව්න්  සැපයුම්බකරුව්න් යද්ෛපාලනහා ශනතික 

යස ව්කයන්  තරගකරුව්න්  පරිසරය 
 

 සංවිධානමය 
සංස කෘතිය 

 ආයද්ෛක  ාණ්ඩ  ආර්ික පරිසරය 

 සංවිධානමය  
ව්ුහය 

නිෂ පාදකයන්  සමාජ හාසංස කෘතික පරිසරය 

සම්බපත් වි ව්  ව්යාපාරකයන් තාක්ෂණික පරිසරය 
 

  අතරමැදියන්   ස ව් ාවික පරිසරය 
 

   ප්රජා පරිසරය 

 
S & o 
 

 
S  & T 

 
w& o 

 

 
W & T 

සාර්ව් පරිසරය 

      ආසන්න පරිසරය  

අ යන්තර පරිසරය 



 

60 
 

 
 

 
ව්යාපාර ආයතන ෛක්තීන් හා අව්ස ථා ව්ලින් යුක්ත ීම එයින් නිසි ප්රයයෝජනය ලබාගත යුතුය 

 
•  අව්ස තා නිව්ැරදිව් හඳුනාගැනීම අව්ස ථාව්ලින් ප්රයයෝජනය ගැනීමට අ යන්තර ෛක්තීන් යමයහයීම කළ 

යුතුය 
• ව්යාපාර ආයතන දුර්ව්ලතා ව්ලින් යුක්ත ීම 
• ප්රථමයයන් දුර්ව්ලතා මගහරව්ායගන ෛක්තිමත් විය යුතුය 
• අව්ස ථාව්ලින් ප්රයයෝජන ගැනීමට ඒව්ා හඹා යා යුතුය 
• ව්යාපාර ෛක්තීන්හා තර්ජන ව්ලින් යුක්තීම 

• තර්ජන පිළිබඳව් විමසිලිමත් විය යුතුය 
• උපක්රමශීලීව් සිය ෛක්තිය මගින් තර්ජනය පරාජය කළ යුතුය 

  
• ව්යාපාර ආයතන දුර්ව්ලතා තර්ජන ව්ලින් යුක්ත ීම 
• ආයතන තර්ජනය නිමාව්න යතක් රැඳී සිටිමටත්  සිදුයේ 
• එයමන්ම තර්ජන පිටුදැකිය යුතුය . 
• දුර්ව්ලතා මග හරව්ා ගැනීමට ක්රියා කළ යුතුය  
• ඒ සඳහා ආයතන ප්රතිේයුහගත කිරීම. 
• ආයතන ප්රමාණය කුඩා කිරීම යනාදිය කළ හැකිය. 

 
 

 

 

4.5 ව්යාපාරික්යකු සලකාබැිය යුුම PESTELවිග්රහය 

 

සාර්ව් පරිසරය

PESTEL

යද්ෛපාලන P

ආර්ික E

සමාජ S

තාක්ෂණික T

පාරිසරික E

ශනතික L
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4.6.ව්යාපාරික ඔබ අව්ධානය ්යාමු කළ යුු අ්ලවිකරණ සංකල්ප 

 

4.7. ඔබ 

්කෝටිපියකු කරන අයලවිකරණ මිශ්රය (අයලවිකරණ උපායමාර්ග) 

ඉලක්ක යව්ළදයපායල් පාරිය ෝගික අව්ෛයතා හා වුව්මනා ඉහලින් තෘේතිමත් කිරීම සදහා 

කිසියම්බ ව්යාපාර ආයතනයක් යයාදා ගනු ලබන ආයතනයට යහාදින් පාලනය කල හැකි අයලවිකරණ 

උපායමාර්ග ව්ල එකතුව් අයලවි මිශ්රය යලස හැදින් යේ. 

යමය සාමානයයයන් ව්යාපාරික (කළමනාකරණ) දෘෂ ියකෝණයයන් සලකා බලන නමුත් 

ව්ර්තමානයේ එය ගණුයදනුකරුව්ායේ  පැත්යතන් බැලීම යකයරහි ව්ර්තමානයේ වියෛ ෂ අව්ධානය යයාමු 

කර ඇත.පාරිය ෝගිකයායේ දෘෂ ියකෝණයයන් යපන්නුම්බ කරන්යන් පාරිය ෝගිකයායේ ප්රතිලා  මිශ්රයයි. 

 

4.7.1 සාර්ථක අ්ලවිකරණයක් සෙහා අ්ලවිකරණ මිේේ ව්ැෙගත්කම 

➢ පිරිව්ැටුම ව්ැඩිකර ගත හැකි ීම. 
➢ පාරිය ෝගිකයා ආකර්ෂණය කර ගත හැකි ීම. 
➢ පාරිය ෝගිකයා  ාණ්ඩය මිලට ගැනීමට යපාළඹව්ා ගත හැකි ීම. 
➢ පාරිය ෝගිකයාට පහසුයව්න් මිලට ගත හැකි පරිදි නිෂ පාදිත යබදා හැරිය හැකි ීම. 
➢ ආයතනයේ අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට පහසුව්ක් ීම. 

අ්ලවිකර
ණ සංකල්ය

අ්ලවිකරණ 
සංකල්පය

විකුණුේ 
සංකල්පය

නිෂ්පාදිත 
සංකල්පය

නිෂ්පාෙන 
සංකල්පය

සාමාජීය 
අ්ලවිකරණ
සංකල්යට

සමස්ත 
අ්ලවිකරණ 
සංකල්පය
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4.7.2     4Ps          සහ                     4 Cs 

නිෂ්පාදිතයා       පාරි්භෝගිකයා 

නිෂ පාදිතයා (Product)           පාරිය ෝගික අව්ෛයතා හා වුව්මනා 
      (Customer needs & wants)  
මිල (Price)          පිරිව්ැය (Cost) 

යබදා හැරීම (Place)       පහසුව්(Convenience) 

ප්රව්ර්ධනය (Promotion)                                         සන්නියේදනය (Communication) 

 

4.7.3    7Ps  අ්ලවිකරණ මිෙය  
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අයලවිකරණ මිශ්රයේ අංග විස තරය 

▪ නිෂ පාදිතය (Product) 

 

 
ඉලක්ක යව්ළදයපායල් පාරිය ෝගික අව්ෛයතා හා 
වුව්මනාතෘේතිමත් කිරීම සදහා අයලවිකරුව්කු විසින් 
යව්ළදයපාළට ඉදිරිපත් කරන නිෂ පාදිත සමූහය/කළඹ 
නිෂ පාදිත මිශ්රය යලස හැදින්විය හැක.අයලවිකරණ මිශ්රයේ 

හදව්ත නිෂ පාදන මිශ්රයයි.  
▪ මිළ(Price) 

 

 ාණ්ඩයක් යහෝ යස ව්ාව්ක් ඉදිරිපත් කිරීයම්බදී අයලවිකරුව්ා 
නියම කරන මුදල නැතයහාත් පාරිය ෝගිකයා යගීමට 
කැමති ව්ටිනාකම මිළ යලස හැදින්යේ. 

❖ මිලතීරණයකිරීමද්විපාර්ෂීයක්රියාව්ලියකි. 

(යව්යහස+කාලය+තීරණ) 
❖ මිල යන්න පාරිය ෝගිකයායේ  පැත්යතන් බැලූ විට 

වියදමක් ව්න අතර ව්යාපාරයේ පැත්යතන් බැලූ විට 

ආදායමකි. 
❖ ව්යාපාරයට ආදායම්බ ලබා යදන එකම විචලය 

ව්න්යන් ද මිළ යි. 

▪ යබදාහැරීම(Place) 

 

 
නිෂ පාදිතයන් නිෂ පාදකයායේ සිට පාරිය ෝගිකයා දක්ව්ා 
ගමන් කරන ආකාරය යහව්ත් පාරිය ෝගිකයා යව්ත ලගා ව්න 
ආකාරය ස ථානය/යබදාහැරීම යලස හැදින්යේ. 

 

▪ ප්රව්ර්ධනය(Promotion) 

 

 
 ාණ්ඩයක යහෝ යස ව්ාව්ක සුල තාව්ය හා එහි ප්රතිලා  
පිළිබදව් ඉලක්ක යව්ළද යපාළ ගණුයදනුකරුව්න් දැන්ව්ත් 
කිරීමත් මිලට ගැනීමට යපාළඹව්ාලීමත් සදහා යයාදා ගනු 
ලබන අයලවිකරණ උපායමාර්ගය ප්රව්ර්ධනය යලස හදුන්ව්යි 

▪ යස ව්කයින්(People) 
 

 

 
 
යස ව්ා ඉදිරිපත් කිරීයම්බදී අයලවිකරුව්ා යයාදා ගනු  
ලබන වියෛ ෂ යස ව්ක පිරිස යමයින් අදහස  යකයර්. 
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අයලවිකරණ මිශ්රයේ අංයගෝපාංග 

 ාණ්ඩයක් යමන් යනාව් යස ව්ාව්ක් අස පෘෂය යේ. එය යපන්ීමට ආකාරයක් යනාමැත. 

පරිය ෝජනයට යපර පාරිය ෝගිකයාට අත්හදා බැලීයම්බ ක්රමයක් නැත. එමනිසා සම්බප්රදායික 

අයලවිකරණයට අමතරව් 7Ps දක්ව්ා දීර්ඝ වූ අයලවිකරණ මිශ්රයක් අව්ෛය විය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ය ෞතික පරිසරය(Physical 
environment/Evidence) 

 

 

 

 

 

 
යස ව්ාව් සැපයීම සදහා අදාල පරිසරය හා ව්ටපිටාව් යමයින් 
අදහස  යේ. 

 

▪ යස ව්ා ක්රියාව්ලිය(Process) 

 

 
යස ව්ාව්ක්ඉදිරිපත්කිරීයම්බදීඑයටඅදාලයමයහයුම්බපද්දතියයමන

මින්හැදින්යේ. 
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4.7.4 අයලවිකරණ මිශ්රයේ එක් එක් විචලයයන්  සඳහා අව්ධානය යයාමු  කරන කරුණු 

සැයකවින් 

 

 

 

අයලවිකරණ මිශ්රයේ අංග එක් එක් මිශ්රයේදී අව්ධානය යයාමු කරන 
කාරණා කිහිපයකි 

නිෂ පාදිතය(Product) 
 

 

•  ාණ්ඩවිවිධත්ව්ය

  

• ප්රමාණය 
 

▪ නිමාව් ▪ ගුණත්ව්ය 
 

• ඇසුරුම්බකරණය • සන්නම්බ 
 

• යස ව්ා • අංයගෝපාංග 
 

▪ අයලවියයන් පසු 
යස ව්ා 

▪ ව්ගකීම/ව්ගීම 
 

මිල(Price) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• නිෂ පාදිතයේ පිරිව්ැය 
• නිෂ පාදිතයට ඇති ඉල්ුම 

• තරගකාරී  ාණ්ඩව්ල මිළ 

ගණන් 

• අයිතිකරුයේ ලා  ප්රතිෛතය 

• රයට් ආර්ික තත්ව්ය 

• ප්රව්ර්ධන පිරිව්ැය 

ස්ථානය/්බොහැරීම(Place) 

 
 

▪ ප්රව්ර්ධනය(Promotion) 

 

• යබදාහැරීයම්බ 

මාර්ග 
• ආව්රණ 

ප්රයද්ෛ 

• ප්රයද්ෛ/පිහිටීම • මාර්ග මිශ්රය 

• යතාග ගබඩා 

කිරීම 
• ප්රව්ාහනය 
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ප්රව්ර්ධන මිෙය 

 

• ප්රචාරණය 

• විකුණුම්බ ප්රව්ර්ධනය 

• මහජන සම්බබන්ධතා 

▪ සෘජු අයලවිකරණය 

උදා- යම්බ සදහා තාක්ෂණය-

අන්තර්ජාලය යයාදා ගත හැක. 

▪ යපෞද්ගලික අයලවිය 
 

▪ යස ව්කයින්(People) 

 

 
 

 ▪ වියෛ ෂ යස ව්කයයෝ 
▪ කළමනාකරුයව්ෝ 
▪ සංස කෘතිය 
▪ ගණුයදනුකාර යස ව්ා 

▪ ය ෞතික පරිසරය(Physical 
environment/Evidence) 

 
 
 

 
 
 

 

 

▪ පිරිසිදුකම හා ප්රසන්න බව් 

▪ ගැලපීම 

▪ අන්තර් සම්බබන්ධතාව් 

▪ පහසුකම්බ 

▪ සුව්පහසුව් 



 

67 
 

යස ව්ා ක්රියාව්ලිය(Process) 
 

 

 

 
▪ යස ව්ා කර්මාන්තයට අදාල ීම 

▪ යස ව්ා පරිය ෝජනය කරන 
ආකාර 

▪ යස ව්ා සැපයීයම්බ 
අනුපිළියව්ල/පියව්ර 

▪ යස ව්ා උපකරණ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

4.7.5  නිෂ්පාදිත සැළසුේකරණ්ේදී ගණු්ෙනුකරුට ව්ැඩි ව්ටිනාකමක් ලබා දීමට 

අ්ලවිකරු  උත්සාහ කළ යුු ආකාරය 

➢ හර ප්රතිලා ය (Core benefits) 

➢ මූලික නිෂ පාදිතය (Basic Product) 

➢ අයේක්ිත නිෂ පාදිතය (Expected Product) 

➢ ව්ර්ිත නිෂ පාදිතය  (Augmented Product) 

➢ වි ව් නිෂ පාදිතය (Potential Product) 

 

4.7.6 ඔයේ නිෂ පාදිත පිළිබඳව් යම්බ ගැනත් හිතන්න 
➢ නිෂ පාදනය කරන  ාණ්ඩයයන් පාරිය ෝගිකයාට ලැයබන ව්ටිනාකම කුමක්ද  
➢  ාණ්ඩය යහෝ යස ව්ාව් තව් දුරටත් සංව්ර්ධනය කරන ආකාරය 
➢ තරගකරුව්න්  ාවිතා කරන ක්රම යමානව්ාද 
➢ තරගකරුව්න් අභිබව්ා යන ආකාර 
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4.8.  නිෂ්පාෙන ජීව්න චක්ර්ේ  අදියර පහ 

 

 

 

1)නිෂ පාදන සංව්ර්ධන අව්ිය • ව්යාපාරය යව්නුයව්න් ආයයෝජනය කර ඇත. 

• තව්මත් විකුණුම්බ ආරම්බ  ී නැත 

• නව්නිෂ පාදනඅදහස ජනනයකිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම සිදු 

යකයර්. 

2)යව්ළඳපල හඳුන්ව්ාදීම • නිෂ පාදපිරිව්ැය ඉතා ඉහළ ය. 

• ආරම්බ  කිරීමට මන්දගාමී විකුණුම්බ පරිමාව්න් 

• සුළු යහෝ තරඟයක් නැත. 

• ඉල්ුම ඇති කළ යුතුයි. 

• නිෂ පාදිතය අත්හදා බැලීමට ගනුයදනුකරුව්න්යගන් ඉල්ලා සිටිය යුතුය. 

• යමම අව්ස ථායව්හිදී සුළු මුදලක් උපයයි. 

3) ව්ර්ධනය • විකුණුම්බ ප්රමාණය සැලකිය යුතු යලස ව්ැඩි යේ 

• නිෂ පාදන යහ තුයව්න් පිරිව්ැය  අඩුයේ. 
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4.8.1 භාණ්ඩයක අනනයතාව් (Identity of Product) 

කිසියම්බ  ාණ්ඩයක් යහෝ යස ව්ාව්ක් අයනකුත්  ාණ්ඩ යහෝ යස ව්ා ව්ලින් යව්න්යකාට හඳුනාගැනීමට ඇති 

සුවියෛ ෂී තාව්න්  එහි අනනයතාව්ය යලස හැඳින්යේ    ාණ්ඩයක අනනයතාව් හඳුනා ගැනීම සඳහා  ප්රධාන   
ව්ෛයයන්ම යයාදාගනු ලබන්යන් සන්නම හා ඇසුරුමයි. 
 

4.8.2 සන්තනම   (Brand) 
මිනිස් ප්රජාව්්ග් මනස ුළ රෙව්ා ගත හැකි ඉතාම ධනාත්මක විශ්ව්සනීය පණිවිඩයක් චිත්රයක් සන්තනම(Brand ) 
්ලස හැදින්තවිය හැක. 

සන්තනම(Brand ) යනු  

▪ ව්යාපාර නාමය ්නා්ේ. 

▪ ව්යාපාරය ියාපදිංචි කළ නම ්නා්ේ. 

▪ ව්යාපාර්ේlogo  එක්නා්ේ. 

 

 

 

• ලා දායිතාව් ඉහළ යාමක්  ඇත. 

• මහජනතාව් දැනුව්ත් කිරීම ව්ැඩි කරයි. 

• යව්ළඳපල ස ථාපිත කිරීයම්බදී කිහිප යදයනකු සමඟ තරඟය ව්ැඩි ීමට 

පටන් ගනී. 

• තරඟකාරිත්ව්ය ව්ැඩිීම නිසා මිල අඩුීමට යහ තු යේ. 

4) පරිණත ාව්ය • නව් තරඟකරුව්න් යව්ළඳයපාළට ඇතුළු යේ. 

• නිෂ පාදන පරිමාව් ව්ැඩිීම යහ තුයව්න් පිරිව්ැය අඩු යේ. 

• විකුණුම්බ පරිමාව් උපරිම සහ යව්ළඳපල සන්තෘේතිය කරා ළඟා යේ. 

• තරඟකාරී නිෂ පාදනව්ල ව්යාේතිය යහ තුයව්න් මිල පහත ව්ැයට්. 

• යව්ළඳ නාම වියේදනය සහ වියෛ ෂාංග විවිධාංගීකරණය අව්ධාරණය 

යකයර්. 

• ලා ය අඩුයේ. 

5) පරිහානිය • විකුණුම්බ පරිමාව්  අඩුයේ. 

• නිෂ පාදනය අඩුීම යහ තුයව්න් පිරිව්ැය ඉහළ යයි 

• මිල සහ ලා දායීතාව්ය අඩු යේ 
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සන්තනමක අඩංගු විය යුු අංග 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.8.3 සන්තනේ නාමයක් ියාපදිංචි කිරී්ේ ව්ාි 

 

❖ ඔබයේ සන්නම්බ නාමයට ජාතික ුද්ිම යද්පලක් යලස ශනතික ව්ටිනාකමක් ලැබීම. 

❖ කිසිදු ආයතනයකට අනුකරණය කළ යනාහැකි ීම. 

❖ සන්නාමයේ  අනනයතාව්  ආරක්ෂා ීම. 
❖ සන්නාමයේ ප්රතිරූපය ස ථාපිත ීම හා ව්ර්ධනය කළ හැකි ීම. 
❖  ාණ්ඩය යහෝ යස ව්ාව් යකයරහි පාරිය ෝගික මතකය ව්ැඩි ීම තුළින් යව්ළදයපාළ ඉල්ුම ව්ැඩි ීම. 

❖ ඉතා බලව්ත් යපෞරුෂයක්  ඔයේ ව්යාපාරයට යගාඩ නැගීම. 
❖ ඉතා බලව්ත් ප්රතිරූපයක් ව්යාපාරයට,  ාණ්ඩයට යහෝ යස ව්ාව්ටයගාඩ නැගීම. 

❖ ව්යාපාරයට,  ාණ්ඩයට යහෝ යස ව්ාව්ට ජනමනයස   ඉඩක් යව්න්කර ගත හැකි ීම. 

❖ ව්යාපාරයේ අනාගතය ස ථාව්ර කර ගත හැකි ීම. 

 

 

 Brand 

(සන්තනම) 

 

යලෝයගෝ 

ව්චන/හඩ 

හැඩතළ 

ව්ර්ණ 

ටැේ ලයින් 

වියෛ ෂ 

ගුණාංග/ 

ප්රයයෝජන 
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4.9  මිළ   (Price) 

 

 

 

 
 

4.9.1 ්බොහැරී්ේ මාර්ග 
නිෂ පාදිතයන් සිය නිෂ පාදන යව්ළදයපාලට යගන ඒමට යයාදා ගන්නා අතර මැදියන් යබදාහැරීයම්බ මාර්ග 

යලස හැදින් යේ 

 

 

 

                                                   යබදාහැරීයම්බ මාර්ග 

 

 

 

සෘජු යබදාහැරීම                                           අතරමැදියන් මගින් යබදාහැරීම 

උදාහරණ- Dialog ආයතනය                උදාහරණ-  DSI  ආයතනය                   Uniliverආයතනය 

 

 

්බොහැරී්ේ මාර්ග ව්ල ව්ැෙගත්කම 

 

➢ පාරිය ෝගිකයාට විවිධ නිෂ පාදිත පරිය ෝජනය කිරීමට අව්ස ථා ලැබීම 
➢ පාරිය ෝගිකයාට ස ථාන උපයයෝගිතාව්ක් ලැබීම 

මිල කිරීයම්බ  ක්රියාව්ලියේ පියව්ර මිල කිරීයම්බ පරමාර්ථ මියලහි අඩංගු 
සාධක 

මිල කිරීයම්බ පරමාර්ථ තීරණයකිරීම යව්ළදයපාල තුළ රැදී සිටීම ලයිස තුගත මිල 

ඉල්ුයම්බ ස ව් ාව්ය ව්ර්තමාන ලා ය උපරිම 

කිරීම 

ව්ට්ටම්බ 

පිරිව්ැය ඇස තයම්බන්තු කිරීම යව්ළදයපාළ යකාටස 

උපරිම කිරීම 

දීමනා 

තරගකරුව්න්යේ පිරිව්ැය , මිල හා 

ඉදිරිපත් කිරීම්බ යසායා බැලීම 

යව්ළදයපාළ සාරය හදුනා 

ගැනීම 

යගීම්බ කාලය 

 නිෂ පාදිත ගුණත්ව් 

නායකත්ව්ය ලබා ගැනීම 

යගීයම්බ ක්රම 

  ණය 

යකාන්යද්සි 
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➢ නිෂ පාදනයේ ස ව් ාව්ය යව්ළදයපාළ ස ව් ාව්ය ඉල්ුම ව්ැනි සාධක මත යබදාහැරීම සිදුකල හැකි 
ීම 

➢ යව්ළදයපාළ ව්යාේතියට පිටුව්හලක් ීම. 
 

4.9.2 ප්රව්ර්ධනය   Promotion 

 

                                 ප්රචාරණ ක්රම 

1)මුද්රිත/පුව්ත්පත් දැන්ීම්බ/සමාජ 

මාධය ජාලය 

6)යපෝස ටර් 11)අලංකාර දෑ ප්රදර්ෛනය 

2)රූපව්ාහිනී හා ගුව්න්විදුලි දැන්ීම්බ 7)අත්පිකා 12)මිල දී ගන්නා ස ථානයේ 

ප්රදර්ෛනය 

3)ආකර්ෂණීය ඇසුරුම්බ 8)ව්ාර ප්රකාෛන 13)ශ්රව්ය දෘෂය උපකරණ 

4)චලන රූප 9)නාමාව්ලි 14)සංයක්ත හා යලෝයගෝ 

5)විස තර පිකා 10)ප්රචාරක දැන්ීම්බ පුව්රු 15)ීඩියයෝ පට 

 

 

 

 

 

 

4.9.3  ප්රචාරණ ව්ැඩසටහනක් සැලසුේ කිරී්ේදී සලකා බැිය යුු සාධක 

 
➢ ඉලක්ක ග්රාහකයා කවුරුන්ද යන්න 
➢ ඉලක්ක ග්රාහකයා අයේක්ෂා කරන ප්රතිචාරය කුමක්ද යන්න 
➢ සඵලදායී පණිවුඩය යනු කුමක්ද යන්න 
➢ යයෝගය සන්නියේදන මාධය යහෝ මාධයයන් කුමක්ද  

 

4.9.4 අ්ලවිකරණ නව්  තාක්ෂණික ප්රව්ණතා 

☺ විෛාලතම ප්රව්ර්ධකයන් බව්ට ගනුයදනුකරුව්න් පත් කර ගැනීම. 
☺ ීඩියයෝ අන්තර්ගතයන් සාදන්න සහ යබදා ගනීම 

☺ යද්ශීය යව්ළඳ දැන්ීම්බ සමඟ නව් යේක්ෂකයින් යව්ත ළඟා ීම. 
☺ විවිධත්ව්ය හා ඇතුළත් කිරීම්බ සමඟ විනිවිද යපයනන ව්න්න. 
☺ ආධයාත්මික හා ස ිර සමාජ මාධය අන්තර්ගතයන්  ාවිතා කරන්න. 

☺ ක්ුද්ර බලපෑම්බකරුව්න් සමඟ ව්ැඩ කරන්න. 
☺ නාලිකා හරහා අන්තර්ගතය නැව්ත ප්රතිස ථාපනය කිරීම. 

☺ උපක්රම ක්රියාත්මක කිරීම. 
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☺ ප්රතිචාරාත්මක, ජංගම-හිතකාමී යව්ේ අඩවි නිර්මාණයක් ඉදිරිපත් කරීම 

☺ අන්තර්ගත අත්දැකීම්බ ව්ැඩි දියුණු කිර ගැනීම. 

☺ කෘතිම ුද්ිය ඒකාබද්ධ කිරීම. 

☺ ඔයේ යව්ේ අඩවියේ චැට්යබෝට් ඇතුළත් කරන්න. 
☺ ඔයේ ගනුයදනුකරුව්න්ට ඔවුන්යේ දත්ත පිළිබඳ ව්ැඩි අව්ධානයක් ලබා යදන්න 

 

 

4.9.5  ව්යාපාර සහ පවුල් ජීවිතය සමබරව් පව්ත්ව්ාගැනීම ව්ැෙගත්කම 

ඔයේ ව්ැඩ කරන ජීවිතය සහ ඔයේ යපෞද්ගලික ජීවිතය අතර නියරෝගී සමබරතාව්යක් ඇතිකර ගත 

යුතුය. ව්යපාර සහ පවුල් ජීවිතය සමතුලිතතාව්ය අනිව්ාර්යයයන්ම අර්ථ දැක්යව්න්යන් ඔබ රැකියායව්හි ගත කරන 

පැය සහ වියනෝදාංෛ සඳහා ව්ැය කරන පැය අතර සමාන යබදීමක් යලස යනායේ. එය විවිධ පුද්ගලයින් අතර ද 

යව්නස  යේ.ඒ යව්නුව්ට, ඔබ ව්යපාර සහ පවුල් ජීවිතය පව්ත්ව්ාගත යුතුය. ඔයේ ජයග්රහණය ව්න්යන් ව්යාපාරික 

අරමුණු හඹා යනව්ාත් සමඟ ඔයේ පවුල් ජිවිතය සතුට්න් ගත කිරිමටත් කාලය යව්න්කර ගැනිමය.එවිට ඔයේ 

ව්යාපාරය සදහා පව්තින ආතතිය ද අඩු යේ.සමතුලිතතාව්ය ව්යාපාරික නිර්මාණාත්මක චින්තනය ව්ැඩි කරයි. 

ජීවිතයේ සැබෑ  සතුට උදාකර ගැනිමට නම්බ ව්යපාර සහ පවුල් ජීවිතය සමතුලිතතාව්ය පව්ත්ව්ායගන යා යුතුය. 
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4.9.6   පවුල් ජිව්න චක්රයේ විවිධ අදියර සහ විවිධ මිලදී ගැනීම්බ රටා 
 චර්යාව් හා ගති ලක්ෂණ  

තනිකඩ අව්ිය  bachelor stage නිව්යස  පදිංචි නැති තනිකඩ 
ජීව්ත්ව්න තරුණ තරුණියන් මීට 
ඇතුළත් යේ මූලයම ගැටළු අඩුයි 
එයහත් ආදායම්බ මාර්ග සීමිතයි 
යව්නව්ද වියනෝදාස ව්ාදයට ව්ැඩි 
නැඹුරුව්ක් යපන්නුම්බ කරයි 

විලාසිතා සුව්ඳ විලවුන් 
වියනෝදාත්මක උපකරණ සහ 
රථව්ාහන  ්ලික ගෘහ උපකරණ 
අධයාපන පාඨමාලා යනාදියට ව්ැඩි 
ඉල්ුමක් ඇති යේ 

අුතින් විව්ාහ වූ යුව්ල newly 
married couple 

දරුව්න් නැති අුත විව්ාහ වූ පිරිස 
මීට ඇතුළත් යේ මූලය තත්ත්ව්ය 
යහපත්ය 

ස ිර නිව්ාස කුලීනිව්ාස කල් පව්තින 
 ාණ්ඩ සහ පාරිය ෝගික  ාණ්ඩ 
ව්ාහන වියනෝදාත්මක යස ව්ා නිව්ාඩු 
නියක්තන යනාදිය සඳහා ඉහළ 
ඉල්ුමක් ඇති යේ 

කැදැල්ල සම්බපූර්ණ පළමු අව්ස ථාව්  
පූර්ණ netයි 

අවුරුදු හයට අඩු බාල දරුව්කු සිටින 
තරුණ යුව්ලක් වුලක් මීට ඇතුළත් 
යේ මූලය තත්ත්ව්ය සායේක්ෂ පහළ 
මට්ටමක පව්තී 

ළදරු ආහාර පානඇඳුම්බ පැළඳුම්බ 
යසල්ලම්බබඩු යබයහත් සහ විටමින් 
ව්ර්ග යනාදිය සඳහා ඉහළ ඉල්ුමක් 
පව්තී 

 
කැදැල්ල සපිරුණු යදව්න අව්ස ථාව් ව්යස අවුරුදු 6 ට ව්ැඩි බාල දරුව්කු 

සිටින පවුලක මීට ඇතුළත් යේ මූලය 
තත්ත්ව්ය යපරට ව්ඩා තරමක් 
යහපත් යේ  ාර්යාව්ද අමතර 
රැකියාව්ල නියුක්ත විය හැකිය 

 

විවිධ ආහාර ව්ර්ග සංගීත උපකරණ 
යපාත්පත් සඟරා සහ අධයාපනික 
උපකරණ සහ යස ව්ා සඳහා ඉහළ 
ඉල්ුමක් ඇති යේ ඉතිරිකිරීම්බ 
සඳහාද ඉල්ුම ව්ැඩි යේ 
සන්නියේදන මාධය තුලින් ඉල්ුමට 
බලපෑම්බ ඇති කළ හැකි අව්ස ථාව්කි 

 
කැදැල්ල සපිරුණු යතව්න අව්ස ථාව් රුව්න්යගන්ද යැයපන ව්ැඩිහිටි පවුල 

මීට ඇතුළත් යේ මූලය තත්ත්ව්ය 
යහපත්ය දරුව්න්ද රැකියා නියුක්ත 
ීම මීට යහ තු යේ 

 

නීන ගෘහ  ාණ්ඩ සහ නිව්ස 
අලංකාර අලංකාරය යගන යදන 
නීන නිෂ පාදිත පුව්ත්පත් සඟරා 
තාක්ෂණික ආහර පාන  රක්ෂණ 
සහ ශව්දය යස ව්ා සඳහා ඉහළ 
ඉල්ුමක් තියේ 

කැදැල්ල හිස  පළමු අව්ස ථාව් දරුව්න්යගන් යව්න් ී තනිව් ජීව්ත් 
ව්න යුව්ළක් මීට ඇතුළත් යේ ගෘහ 
මූලිකයා තව්ම රැකියායේ නියුක්ත ව් 
සිටී මූලය තත්ත්ව්ය ඉතා 

 

වියනෝදාත්මක යස ව්ා සංචාරක 
කටයුතු වියේකයන් ආදියට ව්ැඩි 
නැඹුරුතාව්ක් දක්ව්යි යන්න 
අධයාපන කටයුතු සහ 
සුයඛ්ෝපය ෝගී නිෂ පාදනව්ලට ඉහළ 
ඉල්ුමක් ඇති යව්යි පරිතයාග 
යද්පල සංව්ර්ධන සමාජ යස ව්ා 
කටයුතුව්ලට ද මුදල් වියදම්බ 

 
 
 

කැදැල්ල හිස  යදව්න අව්ස ථා යහපත් ්ෘහමූලිකයාට විශ්රාම ගිය 
දරුව්න් නිව්යස  ජීව්ත් යනාව්න 
මහු විව්ාහක යුව්ළක් මීට ඇතුළත් 
යේ ආදායම විෛාල ව්ෛයයන් අඩු ී 
යන අව්ස ථායේ අව්ස ථාව්ක් යේ 

ි්ිව්යස  රැඳීමට යබායහෝ ප්රිය කරයි 

ශව්දය උපකරණ යබයහත් ද්රව්ය 
යසෞඛ්යාරක්ිත ආහාර පාන 
පුව්ත්පත් සඟරා ව්යායාම උපකරණ 
සහ යස ව්ා සඳහා ව්ැඩි ඉල්ුමක් 
ඇති යේ 

 



 

76 
 

5.පාරි්භෝගික සත්කාරය. 
 

 
5.1 පාරිය ෝගික සත්කාරය යනු කුමක්ද?(What is customer care?)  

 
යම්බකිසි යව්ළඳ ආයතනයක් (company) සන්නම්බ  නාමයක් (brand) සමග ගනුයදනු කරනු ලබන 

ජනතාව්ට  (customer/ consumer) එම ආයතනය යහෝ සන්නම්බ නාමය යකයස  සලකනව්ද යන්න පාරිය ෝගික 
සත්කාරය යන්යනන් අදහස  යේ. 

 
යමහිදී  ාණ්ඩය විකිණීමට යපර, විකිණීම කරන අව්ස ථායේ හා අයලවියයන් පසු යස ව්ා සපයන විට 

ගනුයදනුකරු ලබන අත්දැකීම ඉතා විශිෂ ට එකක් විය යුතුය. 
 

5.2 ඉතා විශිෂ ට වූ පාරිය ෝගික සත්කාරයක්  ව්ැදගත් කරුණු . 
I.ඉතා උසස  තත්ව්යයන් යුතු  ාණ්ඩ යහෝ යස ව්ා සැපයීම.(providing a quality product or service) 

II.ගනුයදනුකරුයේ ව්මනා සහ අව්ෛයතා විශිෂ ට යලස තෘේතිමත් ීම.( Satisfying needs and 
wants of the customers)  

III.ඉහත කරුණු යහ තුයකාටයගන ආයතනයේ  ාණ්ඩ හා යස ව්ා නැව්ත නැව්ත මිලදී ගන්නා 

පාරිය ෝගික පිරිසක් ඇතිීම.(Resulting repeat customers) 
 
පාරිය ෝගික සත්කාරය ගත්විට  අ යන්තර  ගනුයදනුකරු සහ බාහිර  ගනුයදනුකරු යලස  

යකාටස  යදකකි. ඒ අනුව්  අ යන්තර ගනුයදනුකරුව්න් යනු ආයතනය තුළ කටයුතු කරන යස ව්ක 
මණ්ඩලය ව්න අතර බාහිර ගනුයදනුකරුව්න් යනු ආයතනයේ  ාණ්ඩ හා යස ව්ා මිලදී ගන්නා සහ ඊට 

සූදානම්බ ජනතාව්යි.  
 
යමහිදී තම  බාහිර ගනුයදනුකරුව්න්ට  විශිෂ ට පාරිය ෝගික සත්කාරයක් ලබාදීමට නම්බ මුලින්ම  

අ යන්තර ගනුයදනුකරු එනම්බ යස ව්ක මණ්ඩලය තෘේතිමත් තත්ව්යේ පව්ත්ව්ාගැනීම ඉතා ව්ැදගත් යේ.  
 
ආයතනය හා ගනුයදනු කරු අතර විෛ ව්ාසව්න්ත මානසික සම්බබන්ධතාව්ක් යගාඩනැගීම 

පාරිය ෝගික සත්කාරය තුළ සිදුයේ යමහිදී පහත කරුණු යකයර් දැනුව්ත් ීම ව්ැදගත් යේ.  
I.පාරිය ෝගික යස ව්ා.(customer service) 

II.පාරිය ෝගික සත්කාරය.(customer care) 
III.පාරිය ෝගික සබඳතා.(customer relation) 
IV.පාරිය ෝගික සාර්ථක ාව්ය.(customer success) 
 
 
 
 
 
 

5.3 පාරිය ෝගික සත්කාරයේ ව්ැදගත්කම(How importance of customer care? 
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ඕනෑම  ව්යාපාරික ආයතනයක් නිෂ පාදනය කරනු ලබන  ාණ්ඩ හා යස ව්ා විකිණීමට නම්බ ඒ සඳහා එම 

 ාණ්ඩ හා යස ව්ා මිලදී ගැනීමට සූදානම්බ ගනුයදනුකරුව්න් පිරිසක් සිටිය යුතුය. 
 

එනම්බ  ව්යාපාරයක දිගුකාලීන පැව්ැත්ම සඳහා එම ආයතනයේ නිපදව්නු ලබන  ාණ්ඩ යහෝ යස ව්ා 

නිෂ පාදන යකයර් දැඩි විෛ ව්ාසයක්  ගනුයදනුකරුව්න් තුළ යගාඩ නැගිය යුතුය.මීට පාරිය ෝගික සත්කාරය 
ඉතා ව්ැදගත් යේ. 

 
 
 
 
විශිෂ ට පාරිය ෝගික සත්කාරයක් මගින් ආයතනයේ අයලවිය ඉහල යාම නිසා ලා දායිත්ව්ය 

ව්ර්ධනය(increased profit) ී ඒ තුළින් දිගුකාලීන සංව්ර්ධනයක් ආයතනය තුළ ඇතියේ. යමමගින් 
ආයතනය තුළ ඉතා ධනාත්මක මානසිකත්ව්යක් ඇති යේ.(Continued success and high 
organizational moral) එයමන්ම යස ව්ක මණ්ඩලය තුළ ඉහල රැකියා  තෘේතියක් ඇතියේ.(higher job 
satisfaction) යහාඳ කණ්ඩායම්බ ක්රියාකාරීත්ව්යකට  ඉඩ සැලයස .(Better teamwork)  

 
 
 
 
මීට අමතරව් ආයතනයේ  
 

 කීර්තිනාමය ව්ර්ධනය  (Company reputation),  
 නව් පාරිය ෝගිකයන් ආකර්ෂණය(Customer  attraction),  
 පාරිය ෝගිකයන් රඳව්ා ගැනීම(Customer retention),  
 මූලය ස ථාව්රත්ව්ය (Financial stability),  
 රැකියා සුරක්ිතතාව්ය(job stability),  
 යස ව්ක සු සාධනය (Welfare) හා  
 ප්රව්ර්ධනය(Promotion)  
 ආදියට යහ තු යේ.  

 
 

 
 
 

5.4 පාරිය ෝගික සත්කාරය සඳහා කාර්ය හා අයලවි යස ව්ක මණ්ඩලයේ 

ව්ැදගත්කම.(Sales staff vs  customer)  
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5.5පාරිය ෝගික ආකර්ෂණය සහ රඳව්ා ගැනීම (.customer retention and 
attraction) 

 
 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  
6.  
7.  

 
5.6 
පාරිය ෝ

ගිකයා අයේක්ෂා කරන්යන් යමානව්ාද? (customer expectations 
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යම්බ  ාණ්ඩයක් යහෝ යස ව්ාව්ක් ලබා ගැනීම සඳහා ආයතනයක් යව්ත  පැමියණන  ගනුයදනුකරුව්කු යහෝ යම්බ 
සන්නම්බ නාමයක් යටයත් ඇති  ාණ්ඩයක් යතෝරාගන්නා  ගනුයදනුකරුව්කු යබායහෝ  දෑ අයේක්ෂා කරයි.ඒව්ා 
අතර පහත සඳහන් කරුණු යකයර් අව්දානය දැක්ීම විශිෂ ට පාරිය ෝගික යස ව්ාව්ක් සඳහා  අතයව්ෛය ව්නු ඇත. 
 
 
 

 
I. සිනහව් සහ උණුසුම්බ පිළිගැනීමක්(.Smile and  a warm welcome) 
I. මිත්රශීලී  ාව්ය.(Friendliness) 

II. සාධාරණ බව්.(Fairness) 
III. සහකම්බපනික බව්.(Empathy) 
IV. විවිධ විකල්පයන් යගන් යුක්ත ීම.(Alternatives)  
V. ව්ඩාත් නිව්ැරදි සහ ප්රරමාණව්ත්  යතාරතුරු.(Information) 

VI. සහ ාගිත්ව්ය.(Participation) 
VII. ඇහුම්බකන්දීම.(Listen) 

VIII. ප්රමුඛ්තාව්ය.(Prompt) 
IX. යේගව්ත් බව්.(Speed) 
X. ව්ඩා ව්ැදගත් මූලිකත්ව්ය.(Urgency)  
 
 
 

5.7 විශිෂ ට පාරිය ෝගික සත්කාරයක් සඳහා නීති දහයක් (Ten rules for great 
customer service) 

 
I.උසස  පාරිය ෝගික යස ව්ාව්ක් ලබාදීම.( providing  good customer service) 
II.  තමන් අයලවිකරණ   ාණ්ඩය යහෝ යස ව්ාව් පිළිබඳව් මනා යලස දැනුව්ත්ව් සිටීම.(Know your 

products) 
 

III. ගනුයදනුකරු ගැන දැන සිටීම යහෝ යත්රුම්බ ගැනීම.(Know your customers) 
 

IV. ගනුයදනුකරුට ආචාරශීලීව් සහ ගරු කටයුතු යලස සැලකීම.(Treat people with courtesy and 
respect) 

 
V. ගනුයදනුකරු සමඟ තර්කයට  යනායා යුතුය.(Never argue with customer) 

 
 ගණුයදනු කරු සමඟ සබඳතාව්ය දිගින් දිගටම පව්ත්ව්ාගැනීම.(Don't leave customer hanging)  

 
7 යපායරාන්දු ඉටු කරන්න.(Always provide what you promise) 

 
VIII.  ගනුයදනුකරුව්ා   සතයම පමණක් පව්සන බව් සිතා කටයුතු කරන්න.(Assume that customers are 

telling the truth) 
 

IX. අයලවිය යනාව්  ගනුයදනුකරු ඉලක්ක කරන්න.(Focus on making customers not sales) 
 

X. ක්රියාව්ලි ගනුයදනුකරුට පහසු සහ  සරල එකක් ීම.(Make the process simple and user friendly) 
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6.ව්යාපාර සෙහා ගිණුේකරණය 

 

6.1 ව්යාපාර ව්ර්ග හදුනා ගැනීම 

• සුළු හා මධය පරිමාණ ව්යාපාර. 
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• මහා පරිමාණ ව්යාපාර. 

6.1.1 සුළු හා මධය පරිමාණ ව්යාපාර සංවිධාන: 

කුඩා ප්රාේධනයක් ආයයෝජනය කර ඇති, අඩු යස ව්ක සංඛ්යාව්ක් සිටින, යව්ළදපල යකාටස කුඩා වූ ව්යාපාර සුළු 
හා මධය පරිමාණ ව්යාපාර යලස හැදින්විය හැකි ය. 

6.1.2 මහා පරිමාණ ව්යාපාර සංවිධාන: 

ව්ැඩි ප්රාේධනයක් ආයයෝජනය කර ඇති විෛාල යස ව්ක සංඛ්යාව්ක් යස ව්ය කරන විෛාල යව්ළදපල 

යකාටසක් හිමි වූ, අදාළ කර්මාන්තය තුළ විෛාල බලපෑමක් කළ හැකි ව්යාපාර. 
 

6.2 ව්යාපාර සංවිධාන ව්ර්ග: 
6.2.1 ඒක පුේගල ව්යාපාර: 

හිමිකාරිත්ව්ය එක් පුද්ගලයකු සතු ව්යාපාර තනි පුදුගල ව්යාපාර යලස හැදින්විය හැකිය.යලාව් සෑම 
රටක ම ව්ායේ බහුල  ව් පව්තින ව්යාපාර සංවිධාන ව්ර්ගය යමය යේ.පහසුයව්න් ආරම්බබ කල හැකි ීමත් කුඩා 
ප්රාේධනයක් අව්ෛය ීමත් ස ව්ාධීන  ව් තීරණ ගත හැකි ීමත් නිසා යමම ව්යාපාර සංවිධාන ව්ර්ගය බහුලව් දක්නට 

ලැයේ.හිමිකරුයේ දක්ෂතාව්ය හා කැපීම මත යමව්ැනි ව්යාපාරයක කටයුතුව්ල සාර්ථක බව් රදා පව්තී. 

6.2.2 හවුල් ව්යාපාර: 
ලා  ලැබීයම්බ අරමුණින් යපාදුයේ පව්ත්ව්ායගන යන පුද්ගලයන් අතර පව්ත්නා සම්බබන්ධතාව් හවුල් 

ව්යාපාරයක් යලස හැදින් විය හැකි  ය.හවුල් ව්යාපාරයක් ඇරඹීම සදහා අව්ම යලස සාමාජිකයන් යදයදයනකු ව්ත් 
සිටිය යුතු අතර උපරිම සාමාජිකයන් 20ක් සිටිය යුතුය.හවුල් ව්යාපාරයක් ඇති ව්න්යන් හවුල් කරුව්න් අතර ඇති 
කරගන්නා එකගතාව්ක් මත  ය. එම එකගතාව් හවුල් ගිවිසුමක් යලස හැදින් යේ.යමය ලිඛිතව්, ව්ාචික ව් යහෝ 
ව්යාංගයයන්  ඇති විය හැකි ය 

 

6.2.3 සංස්ථාපිත සමාගේ: 

2007 අංක 07 දරන සමාගම්බ පනත යටයත් ලියාපදිංචි කල යුතු, ශනතික පුද්ගල ාව්යක් සහිත, යකාටස  
නිකුත් කිරීම තුලින් ප්රාේධනය සපයාගත හැකි සහ යකාටස  හිමියන්යේ ව්ගකීම සීමිත ව්න්නා  වූ සමාගම්බ සංථාපිත 

සමාගම්බ යලස හැදින් යේ.යමම සමාගම්බව්ල අයිති කරුව්න් ව්න්යන් යකාටස  මිලදී ගත් යකාටස කරුව්න්  ය.ඔවුන් 
මිලදී ගත් යකාටස  යව්නුයව්න් යගවූ යහෝ යගීමට බැදී සිටින ව්ටිනාකමට පමනක් ඔවුන්යේ ව්ගකීම සීමා යේ. 

6.3 කාර්යයන්ත අනුව් ව්යාපාර ව්ර්ීකරණය කිරීම: 
• නිෂ පාධන ව්යාපාර. 
• යස ව්ා ව්යාපාර. 
• කෘිකාර්මික ව්යාපාර. 
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6.4    මූික ගිණුේකරණ සංකල්ප හදුනා ගැනීම: 

6.4.1ව්ත්කේ: 
ස්ථාව්ර ව්ත්කේ. 
ව්ර්ෂයකට ව්ඩා ව්ැඩි කාලයක් පව්තින ක්ෂය ීයමන්  අව්සන් ව්න ව්යාපාරික කටයුතු සදහා යයාදාගන්නා 

සියු යද් ස ථාව්ර ව්ත්කම්බ යේ 

ජංගම ව්ත්කේ. 

සාමානය ව්යාපාර කටයුතුව්ල දී මාස 12ක් ව්ැනි යකටි කාලයක් තුළ පාවිච්චි කිරීම, විකිණීම  යහෝ මුදල් 

බව්ට පත්විම සිදුව්න්යන් යැයි අයේක්ෂා යකරන ව්ත්කම්බ ජංගම ව්ත්කම්බ යේ. 

 

 

 

6.4.2 ව්ගකීේ: 
අතීත ගනයදනනුව්ක යහෝ සිදුීමක ප්රතිඵලයක් යලස ඇති ව්න ව්යාපාරය විසින් යගවිය යුතු 

අගය ව්ගකීම්බ යලස හැදින්විය හැකි  ය.තව්ද ව්ගකීම්බ යකටිකාලීන හා දිගුකාලීන යලස දැක් විය හැකි  
ය. 

 

 

 

6.4.3 හිමිකේ: 
 ව්යාපාරයයහි ව්ගකීම්බ පව්තින්යන් නම්බ ව්යාපාරයේ ව්ත්කම්බ ව්ලින් යකාටසක් එම ව්ගකීම්බ 

යේරුම්බ කිරීම සදහා  ාවිතා කල යුතුය.එයස  ව්ගකීම්බ යේරුම්බ කළ පසුව් ඉතිරි ව්න ව්ත්කම්බ ප්රමාණය 

හිමිකරුට අයත් යේ. 
 

6.4.4 ආොයේ: 
  ව්යාපාර කටයුතු තුලින් තම ව්යාපාරයට ගලා එන මුදල් ප්රව්ාහයන්. 

නිෙසුන්ත:- 
විකුණුම්බ. 
යපාලී ලැබීම්බ. 
කුලී ලැබීම්බ. 
යකාමිස  ලැබීම්බ. 

6.4.5 වියෙේ: 
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ව්යාපයේ යමයහයුම්බ  කටයුතු පව්ත්ව්ා යගන යාම සදහා එදිනදා සිදු කරනු ලබන වියදම්බ. 
නිෙසුන්ත:- 

ව්ැටුේ හා යේතන. 
විකුණු  ාණ්ඩ සදහා දරා ඇති පිරිව්ැය. 
ණය යපාලී. 
රක්ෂණ ගාස තු. 

  
 
 
 
 

6.5 ව්යාපාර සෙහා ගිණුේකරණ්ේ  අව්ශයතාව්ය: 
 

• ව්යාපාරය ප්රමාණව්ත් ලා යක් උපයා තියේද යන්න දැන ගැනීම. 
• ව්යාපාරයේ මූලය තත්ත්ව්ය සතුටුදායකද යන්න දැන ගැනීම. 
• නීතිමය අව්ෛයතා ඉටු කිරීම සදහා. 
• ගනුයදනු අමතක ීම හා අතපසු ීම ආදිය තුලින් සිදුවිය හැකි අව්ාසි අව්ම කර ගැනීම හා මූලය 

කටයුතු ක්රමව්ත් කිරීම 

 

 
 
ව්යාපාරව්ල ගනු්ෙනු සටහන්ත කිරීමට අව්ශය ්පාත් හා ්ල්ඛණ. 

6.5.1 දෙනික මුෙල් ්පාත: 

හර      මුෙල් ්පාත     බැර 

 

6.5.2 ණය ගැි ්ල්ඛණය: 

දිනය ලදුපත් 

අංකය  

විස තරය ස.පි. ව්ටිනාකම  

රු. 
දිනය ව්වුදර් 

අංකය 

ේස තරය ස.පි. ව්ට්නාකම 

රු. 
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•  

දිනය විස්තරය ස. 
පි. 

ව්ටිනාකම 

රු 

දිනය විස්තරය ස. 
පි. 

ව්ටිනාකම 

රු 

        

• 6.5.3 ණය හිමි ්ල්ඛණය: 
 

දිනය විස්තරය ස. 
පි. 

ව්ටිනාකම 

රු. 
දිනය විස්තරය ස. 

පි. 

ව්ටිනාකම 

රු. 

        

 

 

• ලාභ- ලාභ ගණනය කිරීම: 
6.5.4 ගැණුේ ්ල්ඛනය: 

 

දිනය විස තරය ස. 
පි. 

ව්ටිනාකම 

රු. 
දිනය විස තරය ස. 

පි. 

ව්ටිනාකම 

රු. 

        

 

6.5.5 විකුණුේ ්ල්ණය: 
දිනය විස්තරය ස. 

පි. 

ව්ටිනාක

ම 

දිනය විරයස්ත ස. 
පි. 

ව්ටිනාකම 

රු. 
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රු. 

        

 

 

6.6 නිෂ්පාෙන, ්ව්ළෙ, ලාභ ලාභ ප්රකාශනය: 
විස්තරය ව්ටිනාකම රු. 

1. දළ විකුණුම්බ. 
2. අඩු කලා-ව්ැට් බදු 
3. ශුද්ධ විකුණුම්බ 

විචලයය වියෙේ 

4. අමුද්රව්ය 

5. ඝෘජු ශ්රමය 

6. ඉන්දන හා බලෛක්තිය 

7. යව්නත් විචලයය වියදම්බ 

8. මුු විචලය වියදම්බ.(4 + 5 + 6 + 7  ( 

 

9. ොයකත්ව්ය( 3 - 8 (  

10. නිෂ පාදන යපාදු කාර්ය  පිරිව්ැය 

11. පරිපාලන යපාදු කාර්ය පිරිව්ැය 

12. අයලවි යපාදු කාර්ය  පිරිව්ැය 

13. යකටි කාලීන ණය යපාළිය 

14. මුු ස ථාව්ර පිරිව්ැය( 10 + 11 + 12 + 13  ( 
 

 

15. ක්ෂය හි දිගුකාලීණ ණය ්පාළී ්පර ලාභය ( 9 - 14 )  

16. ණය යපාලිය 

17. ක්ෂය යව්න්කිරීම්බ 
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18. යමයහයුම්බ යපර වියදම්බ කපාහැරීම 

19. බදු ්ගවීමට ්පර ලාභය (15 – 16 +17 + 18)  

 

 

අමතර ්ල්ඛන: 
6.7 ගැනිි ්ල්ඛනය: 

දිනය විස්තරය ස. 
පි. 

ව්ටිනාකම 

රු. 
දිනය විස්තරය ස. 

පි. 

ව්ටිනාකම 

රු. 

        

 

 

6.7.1 ස්ථාව්ර ව්ත්කේ ්ල්ඛනය: 

අනු 

අංකය 

විස්තරය ව්ටිනාකම 

01   

02   

03   

04   

05   

 මුළු ව්ටිනාකම  

6.7.2 ව්ැටුප්ත ්ල්ඛනය: 

අනු 

අංකය 

නම මූික 

ව්ැටුප 

අමතර 

දීමනා 

මුළු 

ව්ැටුප 

01     

02     
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03     

 

6.7.3 ්තාග ්ල්ඛනය: 

අනු 

අංකය 

අයිතමය. ඒකක 

ගනන 

ඒකක 

ව්ටිනාකම 

රු. 

ව්ටිනාකම 

රු. 

01     

02     

03     

04     

 මුළු ව්ටිනාකම    

 

 

 

 

6.7.4 කාරක ප්රාග්ධන ්ල්ඛනය: 

අනු 

අංකය 

අයිතමය දින 

ගනන 

පිරිව්ැය 

01 අමුද්රව්ය   

02 යගන ඒයම්බ කුලී   

03 ශ්රම ව්ැටුේ   

04 ඇසුරුම්බ ද්රව්ය   

05 ඉන්ධන, විදුලිය   

06 ණය යපාලී   
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07 යව්නත්   

 එකුව්   

 

 

 

6.8 ව්යාපාර්ේ මූලය තත්ව්ය විග්රහ කිරීම: 
මූලය තත්ව්  ප්රකාශ: 
මූලය අනුපාත විශ්්ල්ෂණය: 

6.8.1 ආයයෝජන මත ප්රතිලා ය = ක්ෂයීම්බව්ලට යපර ශුද්ධ ලා ය/මුළු ආයයෝජන*100 

6.8.2 පිලිලදු කාලය =ව්යාපෘති පිරිව්ැය - (ඉඩයම්බ ව්ටිනාකම + කාරක ප්රාේධනය(/ක්ෂීම්බ 
හා ණයයපාළී යගීමට යපර ලා ය 

6.8.3 ණය යස ව්ා ආව්ර්ණ අනුපාතය = ක්ෂයීම්බව්ලට යපර ශුද්ධ ලා ය/ව්ාර්ික ණය 

ව්ාරිකය + ව්ාර්ික යපාළිය 

 6.8.4 අයලවිය  මත ප්රතිලා ය = බදුව්ලට යපර ශුද්ධ ලා ය/මුළු ආයයෝජන*100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ව්යාපාර සැලැස්ම / ව්යාපෘි ව්ාර්ථාව්   

7.1 සාමානය ්තාරුරු ( owner)  
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1. නම  :-------------------------------------------------- 

2. ලිපිනය  :--------------------------------------------------------- 
3. ව්යස  :-------------------------------------------------- 

4. දුරකථන අංකය :-------------------------------------------------- 

5. E-mail Addres:-------------------------------------------------- 

6. ව්ාත්තීය සුදුසුකම්බ :-------------------------------------------------- 

 
7. ඉතිරිකිරිම්බ 

 

බැංකුව් / මූලය ආයතනය 

 
ගිණුම්බ අංකය 

 
යෛ ෂය 

   
   

 

 

8. ණය ගැනීම්බ 

 

බැංකුව් /මූලය ආයතනය 

 
ගත් ණය  මුදල 

 
යගවු ප්රමාණය 

 
යෛ ෂය 

    
    

 

 

 

 

 

 

7.2ව්යාපෘතියේ මූික ්තාරුරු 

1. ව්යාපාතියේ නම සහ ස ව් ාව්ය :------------------------------------------------------- 

2. ව්යාපාති ස ථානයේ ලිපිනය  :----------------------------------- 
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3. දුරකථන අංකය   :----------------------------------- 

4. E-mail Address   : ----------------------------------- 

5. ලියාපදිංචිය පිළිබද යතාරතුරු :-------------------------------------------------------                            

6. ඉතිහාසය පිළිබද යතාරතුරු  :-------------------------------------------------------- 

7.යස ව්ක සංඛ්යාව් - -------------- 

8.ව්ර්ථමාන:-------------- 

9.  අයේක්ිත :--------------- 

 

 

 

 

 

7.3 ව්යාපෘි්ේ ්ව්ළේපාල ්තාරුරු 

 

1.යයෝජිත  ාණ්ඩ හා යස ව්ා  :-------------------------------------------------- 

                                                                  ----------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                 -------------------------------------------------- 

2. ඉලක්ක යව්ළදයපාල ප්රයද්ෛ             :-------------------------------------------------- 

                                                              --------------------------------------------------- 

3. ඉලක්ක පාරිය ෝගික කණ්ඩායම :----------------------------------- 

                                      -------------------------------------------------- 

 

 7.4. ව්යාපාි්ේ මූලය ්තාරුරු 

1. ගැණුම්බ /. විකුණුම්බඇස තයම්බන්තුව් 

 
මාසය 

 

වියදම( ගැණුම්බ ( 
 

ආදායම (විකුණුම්බ( 
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1    

2    

3    

4    

5    

6    

එකතුව්   
සාමානයය   

 

7.5. ව්ක්ර / ස්ථාව්ර වියෙේ ඇස්ත්ේන්තුව් -          ( මාික ) 
 

අයිතමය පිරිව්ැය 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 ණය යපාලී ව්ලට යපර එකතුව්  

11  ණය යපාලිය  

ණය යපාලී ව්ලට පසු එකතුව්  

 

 

7.6 කාරක ප්රාග්ධන ඇස්ත්ේන්තුව් ( දින ගණන ) 
 

අයිතමය පිරිව්ැය 

1 අමුද්රව්ය / යගනඒයම්බ කුලිය  

2 සෘජු ව්ැටුේ  

3 බල ෛක්තිය  

4 .............................  

5 යගාඩනැගිලි කුලී, ව්ැටුේ හා යේතන, ණය යපාලී ........  
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6 .................................................................................  

එකතුව්  

  

 

7.7 ලාභ /ලාභ ඇස්ත්ේන්තුව් 

 

 

7.8 ව්යාපාි පිරිව්ැය ඇස්ත්ේන්තුව් 

විස තරය 
 

පව්ක්නා යයෝජිත මුඵ පිරිව්ැය 

හිමිකරු බැංකුව් හිමිකරු බැංකුව් 

1 ඉඩම්බ      

2 යගාඩනැගිලි      

3 යන්යත්රෝපකරන් ණ      

4 ලීබඩු /කාර්යාලීය උපකරණ      

5 රථ ව්ාහන      

6 උපයයෝගිතා(විදුලිය/ජලය/.      

7 යව්නත් ස ථාව්ර ව්ත්කම්බ      

8 යමයහයුම්බ යපර වියදම්බ      

9 අවිනිෛ චිත වියදම්බ      

ස්ථාව්ර ප්රාග්ධනය      
1
0 

කාරක ප්රාේධනය      

එකුව්      

 

 

 
විස තරය 

සටහන් 
අංක 

 
මාසික 

 
ව්ර්ෂ 01 

 
ව්ර්ෂ 02 

විකුණුම්බ ආදායම     
යව්නත්  ආදායම්බ     
මුඵ ආොයම     

අ/කලා -1 සෘජු වියෙේ(විචලය)     

2.ව්ක්ර වියෙේ (ණය ව්ාරික හැර(     

ණය ව්ාරික යගීමට යපර ශු.ලා ය     

ණය ව්ාරිකය     
ණය ව්ාරික යගීයමන් පසු ශුද්ධ ලා ය     
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          7.9  මූලය අනුපාත විශ්්ල්ෂණය  

7.9.1                       ශුද්ධ ලා  අනුපාතය =
ශුද්ධ ලා ය

විකුණුම්බ
  × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝟕. 𝟗. 𝟐  ආයයෝජන මත ප්රතිලා  අනුපාතය =
ව්ාර්ික ශුද්ධ ලා ය

මුඵ ආයයෝජනය
× 𝟏𝟎𝟎 

  

                                        𝟕. 𝟗. 𝟑         ණය යස ව්ා ආව්රණ අනුපාතය =
ණය ව්ාරික ව්ලට යපර ශුද්ධ ලා ය

ණය ව්ාරිකය
× 𝟏𝟎𝟎 

 

        

          

                

79.4     ආයයෝජනය යදගුණ ීමට ගතව්න කාලය =
72

ප්රතිලා  අනුපාතය
 

    

7.9.5              සමායන ලක්ෂය/Breakeven point =
 ස ථාව්ර පිරිව්ැය

දායකය/සහ ාගය
 

 

 

        7.9.6 ව්යාපාි සාධාරණිකරනය (Justify the Project( 
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      8.ව්යාපාර සඳහා බලපාන නීි 

 8. 1 හැඳින්තවීම 

 නීතිගරුක සමාජයක යහපැව්ැත්ම තහවුරු කරන්නාවූ   මුලික නීතිය ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස ථාව්යි.  එකී 

ආණ්ඩු ආණ්ඩු ක්රම ව්යව්ස ථායේ සඳහන්  සියු නීති හා අණපනත් ව්ලට එකී සමාජයේ ජීව්ත් ව් සිටින සෑම අයකුම 

ගරු කළ යුතු  අතර ඊට එයරහි ව්න්නා වූ සෑම අයකුම  දඬුව්ම්බ ලැබීමකට  යටත් විය යුතුය.එපරිදිම රටක  ව්යාපාර  

ක්යෂ ත්රයට අනුකූල ව්න්නාවූ විවිධ නීති හා   අණපනත් ඇත.  ව්යාපාරයක්  පව්ත්ව්ායගන යා යුත්යත් එකී නීති රීති 

හා අණ පනත් ව්ලට යටත්ව්ය  

ව්යාපාරයක් ආරම්බ  කිරීමට අදහස  කරන්යන් නම්බ එකී නීති රීති කව්යර්දැයි යන්න පිළිබඳ පුළුල් 

අව්යබෝධයක් ලබා තිබීම ව්යව්සායකයායේත්  පාරිය ෝගිකයායේත්  යහපැව්ැත්ම උයදසා බලපානු ඇත.  ව්යාපාර 

සඳහා වූ නීති පද්ධතීන්ට අනුකූලව් යනා පව්ත්නා වූ සියු ව්යාපාර නීති වියරෝධී ව්න අතර එය හුයදක් නීතියට 

පටහැනි ව්න යහයින් දඬුව්ම්බ ලැබීමට යටත් යව්යි.  එයහයින් ව්යාපාරයක් ආරම්බ  කිරීමට  සහ පව්ත්ව්ායගන යාම 

සම්බබන්ධයයන් පව්ත්නාවූ නීති රාමු පිළිබඳ  ප්රමාණව්ත් අව්යබෝධයක් ලබාදීම යමම පරිච්යේදයේ අරමුණ යව්යි. 

 

8.2 ව්යාපාර සේබන්තධව්  සෘජුව් බලපාන නීි. 

ව්යාපාර සඳහා වු නීතිරීති සහ යරගුලාසි පිළිබඳව් අව්යබෝධයක් යනාමැති ීම කිසිදු ආකාරයේ නිදහසට 

යහ තුව්ක් යනාව්නු ඇත.   
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8.2.1 : ව්යාපාර  ියාපදිංචි වීම.   

(තනි පුද්ගල යහෝ ව්යාපාර ලියාපදිංචිය සඳහා අදාල ප්රායද්ශීය යල්කම්බ කාර් යාලයයන් ලබාගත්  ව්යාපාර 

ලියා පදිංචි කිරීයම්බ අයදුම්බ පත්රයක් නිව්ැරදිව් සම්බපූර්ණ යකාට ඉදිරිපත් කළ යුතුය )   

 

8.2.2. පාරි්භෝගික ආරක්ෂණ පනත : 

ව්යාපාරිකයයකු තම නිෂ පාදන  කටයුතු සිදුකල යුතුව්න්යන් 2003  අංක 09 දරන පාරිය ෝගික 

කටයුතු පිළිබඳ අිකාරි  පනතට අනුකූලව්ය.  යමම පනත මගින් පාරිය ෝගිකයායේ ආරක්ෂාව් 

සම්බබන්ධයයන් දැඩි අව්ධානයක් යයාමු යකාට ඇති බැවින් නිෂ පාදකයා එකී නීති ව්ලට අනුකූලව් සිය 

නිෂ පාදන සිදුකිරීම  අතයව්ෛය යේ . 

8.2.3 නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ්ේ ්ල්බල්ේ ෙැක්විය යුු කරුණු 

1. මිල 

2. නිෂ පාදිත දිනය 

3. කල් ඉකුත්ව් ව්න දිනය  

4. බර යහෝ ප්රමාණය 

5. ලියාපදිංචි අංකය 

6. ව්යාපාරයයහි නම හා ලිපිනය 

7. අඩංගු ද්රව්ය 

 

පාරිය ෝගිකයයකු ිල් පතක් ඉල්ලූ විට එය ලබාදීම ට ක්රියා කළ යුතුයි .  

 

 

 

8.2.4 බිල්පතක සඳහන්ත කළයුු කරුණූ  
1. යගව්න ලද මිල 

2.  අයලවි  කරණ දිනය 

3.  ාණ්ඩ  ප්රමාණය 

4. ගනුයදනුයේ ප්රමාණය 

5. ආයතනයේ නම සහ ලිපිනය 

යනාදිය සඳහන් කළ යුතුය. 

8.2.5 2003 අංක 09 ෙරණ පාරි්භෝගික ආරක්ෂණ පනත  යට්ත් ව්ැරදි කරු්ව්කු ව්න 

අව්ස්තාව්ක ලැ්බන ෙඩුව්ේ 

ව්ර්ථමානයේ  පාරිය ෝගිකයායේ ආරක්ෂාව් සම්බබන්ධ ක්රියාත්මක ව්න ප්රධාන පනත යලස  2003 අංක 09 දරණ 

පාරිය ෝගික ආරක්ෂණ පනත  දැක්විය  හැක. යමම පනයත් ප්රතිපාදන උල්ලංඝනය කලවිට නිෂ පාදකයා ව්ැරදි 

කරුව්කු ව්න අතර එව්ැනි අව්ස ථාව්ක පහත් සඳහන් පරිදි දඬුව්මකට යටත් විය හැක.  
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1. මූලයමය දඩයක් යගීමට සිදුීම 

2. පීඩාව්ට පත් වූ පාර් ෛව්යන්ට  ව්න්දි යගීම්බට සිදු ීම්බ 

3. විකිණූ  ාණ්ඩය යහෝ යස ව්ාව් යව්නුව්ට නව්  ාණ්ඩයක් ලබාදීම යහෝ ඒ සඳහා  

යගව්න ලද මුදල නැව්ත පාරිය ෝගිකයාට යගීම.  

4. බන්ධනාගාර ගත කිරීම්බක් යහෝ මයහ ස ත්රාත් නියයෝගයක් මත පනව්නු ලබන  

ඕනෑම දඬුව්මකට යටත් කිරීම යනාදිය දැක්විය හැක. 

 

 

8.2.6 කිරුේ මිණුේ පනත 

  නිව්ැරදි මිනුම්බ ක්රම ව්ලට අනුකූලව් නීති  හා යරගුලාසි සැකසීම තුලින් පාරිය ෝගිකයා ආරක්ෂා කිරීම  

යමම ආයතනයේ  මූලික අරමුණ යේ.  1995 අංක 35 දරන මිනුම්බ ඒකක ප්රමිති ව්ලට අදාල විිවිධාන යමහි 

දැක්යේ. යම්බ අනුව් ශ්රී ලංකායේ ජාතික මිනුම්බ ආයතනය (National  Measurement Institute ) පිහිටුව්ා ඇති අතර 
යමම ආයතනයේ විිවිධාන ක්රියාත්මක කරමින් නිව්ැරදි මිනුම්බ ක්රම හා යස ව්ා ලබාදීම තුළින් පාරිය ෝගිකයා 

ආරක්ෂා  කරනු ලබයි. 

 

 

 

 

8.2.7 සමාජ සංරක්ෂණය පනව්ා ඇි අන පනත් 

කම්බකරු ක්යෂ ත්රය ට අදාල අනපනත් විෛාල සංඛ්යාව්ක් යමයතක් යමරට නීතිගත ී ඇත.ඔයේ ව්යාපාරය සාර්ථක 

ී යස ව්කයන් සමඟ  ව්යාපාර කටයුතු කරයගන යන අව්ස තාව්ලදී සමාජ සංරක්ෂණය සඳහා පනව්ා ඇති අණපනත් 

සම්බබන්ධව් දැන සිටීම ඉතා ව්ැදගත් යේ.වියෛ ෂයයන් යස ව්ක අර්ථසාධක අරමුදල, යස ව්ක  ාරකාර අරමුදල ,ස ීන් 
තරුණ සහ ළමයින් යස ව්යේ යයදී යම්බ  පනත, කම්බකරු ව්න්දි ආඥා පනත,කාර්මික ආරවුල් පනත …….යනාදිය 
සම්බබන්දයයන් දැන සිටීම ව්ැදගත් යේ . 

 

.උදාහරණයක් යලස   1934 අංක 19  දරන කම්බකරු ව්න්දි  ආඥා පනත යනු රැකියායව්හි   නියුතුව්, එම 
රැකියායව්හි  යයදී සිටිය දී සිදුව්න අනතුරු ව්ල  ප්රතිඵලයක් ව්ෛයයන් තුව්ාල ලබන යහෝ මරණයට පත්ව්න 

කම්බකරුව්න් සඳහා ව්න්දි යගීමට නීතිමය ප්රතිපාදන සැලසීම සඳහා ඇතිකළ පනතකි. 

යමහිදී යස ව්ායයෝජකයා ව්න්දි යගීමට  යටත්ව්න  සහ යටත් යනාව්න අව්ස ථා පිළිබඳව් අව්යබෝධයක් 

ලබා තිබීම ව්ැදගත් යේ එනම්බ යස ව්යේ යයදී සිටිය දී රැකියාව් නිසා උද්ගත ව්න හදිසි අනතුරුක් නිසා ආබාිත යහෝ 

මරණයට පත්ව්න වියටක ව්න්දි යගීම්බට සිදුව්න , අතර දින තුනක් ඉක්ම ව්න තුරු සම්බපූර්ණ යහෝ අර්ධ දුබලතාව්ක් 

ඇති යනාකරන තුව්ාලයක් සඳහා සහ මරණයට ප්රතිඵලයන්  යනාව්න පහත් සඳහන් කරුණක් යහ තු යකාටයගන 

ඇතිව්න අනතුරකින් සිදුව්න තුව්ාලයක් සඳහා, 

1 .  යස ව්යේ යයදී සිටින අව්ස ථාව්ක මත්පැන් පානය යකාට තිබීම. 

2.   කම්බකරුව්ායේ ආරක්ෂාව් සැලසීම සඳහා ප්රකාශිත නියමයකට යස ව්කයා අව්නත යනාීම. 
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3. කම්බකරුව්ායේ ආරක්ෂාව් යව්නුයව්න් යයාදා ඇති ආරක්ෂක   උපක්රමයක්   

හිතාමතාම ඉව්ත් කිරීම යහෝ යනාසලකා හැරීම. 

යනාදි අව්ස ථාව්ලදී යස ව්ා යස ව්ායයෝජකයා ව්න්දි යගීම්බකට යටත් යනායේ.තව්ද යමහි සඳහන් තව්ත් 

යබායහෝ කරුණු පිළිබඳ ව්යව්සායකයා දැනුව්ත්ව් සිටීම ව්ැදගත් යේ 

8.3  පළාත් පාලන ආයතන ව්ල ්රගුලාි 

මහ නගර ස ා ,නගර ස ා , ප්රායද්ශීය ස ා ව්ලින් පනනව්නු ලබන යරගුලාසි පිළිබඳ  ප්රායයෝගික 

අව්යබෝධයක් ලබා ගැනීම   අතයව්ෛය යේ.  

8.3.1. පරිසර සාධක  

 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනත පිළිබඳ දැනුව්ත්ව් සිටීම ඉතාම ව්ැදගත් යේ. ඒ අනුව් තම 

නිෂ පාදන කටයුතු කරයගන යායම්බදී පරිසරයට සිදුව්න හානිය අව්ම ව්න පරිදි සිදුකිරීම හා යමම අණපනත්ව්ලට 

පටහැනිව්  ක්රියා කිරීම දඬුව්ම්බ ලැබීමට යහ තුව්න බව් අව්යබෝධයයන් සිටීම ඉතා ව්ැදගත් යේ. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2 තත්ත්ව් සහික ලබා ගැනීම සහ එහි ව්ැෙගත්කම 

 ව්යව්සායකයන්යේ නිෂ පාදන ක්රියාව්ලින් පරීක්ෂාව්ට  ාජනය කිරීයමන් පසු යද්ශීය හා වියද්ශීය 

යව්යළඳයපාළ   පිරිවිතයන්ට අනුරූප ව්න පරිදි තත්ත්ව් සහතික ලබාදීම ශ්රී ලංකා ප්රමිතිය ආයතනය මගින් 

සිදුකරනු ලබයි .  ාණ්ඩයක් සඳහා තත්ව් සහතික ලබාගැනීයමන් පසු එකී නිෂ පාදනය සඳහා යද්ශීය යමන්ම 

වියද්ශීය පිළිගැනීමට   ලක් ව්න අතර එය   ව්යව්සායකයායේ  ආරක්ෂාව්ට ද යහ තු ව්න බව් යපයන්.  

ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය විසින්  ලබා යදනු ලබන විවිධ  තත්ත්ව් සහතික  සහතික ව්ර්ග ඇත.   ාණ්ඩ 

ව්ර්ගීකරණයන්ට අනුව් ලබායදන විවිධ සහතික කීපයක් යමයස  දැක්විය හැක. 

 

1. SLS -   ශ්රී ලංකා ප්රමිති පිරිවිතර ව්ලට අනුකූලව් නිෂ පාදනයන් කරන බව් 

2. GMP -   නිෂ පාදනයක යහපත් නිෂ පාදන පිලියව්ල  ාවිතා කරන බව් 

3. HACCP -   ආහාර සුරක්ිත බව් සහතිකකරණය  

4. SLSI (Organic) -   කාබනික  ාවිතයන්ට   අනුකූල ව්න බව්. 

5. ISO22000 - ආහාර සුරක්ිතතාව් සහ  ගුණාත්මක බව්. 
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6.  SLSISO9001 - යහාඳ තත් තත්ව්යයන් යුතු  ක්රියා පද්ධතියක් සහිත බව් 

 

 

8.3.3. බලපත්ර්ේ විෂය පථය 

එකම යව්ළඳ නාමය දරන යව්ළඳ  ාණ්ඩයක් අුත් පිරිවිතයකට ව්ඩා ව්ැඩි සංඛ්යාව්කදී නිපදව්නු ලැයේ නම්බ සෑම 

පිරිවිතය සඳහාම යව්න්  යව්න් ව්ෛයයන් බලපත්ර ලබාග ගත යුතුය . එයස  යනාව්න්යන් නම්බ  බලපත්රයක් නිකුත් 

යනායකයර්. 

8. 3.4. බලපත්රයක් සඳහා අයදුේ කිරීම. 

යම්බ සඳහා  නිර් යද්ශිත ආකෘතිපත්  ාවිතා කර අයදුම්බ පත්ර ඉදිරිපත් කළ යුතුය .  එක් එක් යව්ළඳ  ාණ්ඩය යහෝ 

නිෂ පාදන සඳහා යව්න් යව්න් ව්ෛයයන්  අයදුම්බ පත්ර ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

8.3.5.   බලපත්රයක් නිකුත්  කිරීේට ්පර ඇගයීම 

 බලපත්රයක් නිකුත් කිරීමට යපර 

1. මිලදී ගැනීම්බ  ක්රියාව්ලිය 

2. නිෂ පාදන  ක්රියාව්ලිය 

3. යන්ත්ර සූත්ර ව්ල තත්ත්ව්ය 

        4. පරීක්ෂණාගාර ව්ල ගුණාත්මක බව් 

යනාදිය පිළිබඳ විිමත් පරීක්ෂණයකට   ාජනය කළ යුතුය. යමම පරීක්ෂණය  සඳහා ව්ැයව්න සියු පිරිව්ැය 

අයදුම්බකරු විසින් දැරිය යුතුය. සිය නිෂ පාදනය ප්රමිති අව්ෛයතාව්යන්ට අනුකූල යේ නම්බ විගණක නිලධාරීන් විසින් 

අව්සාන  විගණනයන් සිදුකරනු ලබති.  

8 .3.6. බලපත්ර නිකුත් කිරීම.  
බලපත්ර නිකුත් කිරීයම්බ අව්සන් තීරණයට එළඹීමට නම්බ 

1. නිර්යද්ශිත කාලපරිච්යේදයක් තුළ නියැදි යදකක් පරික්ෂා කලවිට එය  ශ්රී ලංකා ප්රමිතියට අනුකූලීම. 

2. කළමනාකරණ පද්ධතිය සාර් ථකව් පව්ත්ව්ායගන යාම. 

3.  අදාළ යකාන්යද්සි ව්ලට අනුකූලව් යපාදු හා වියෛ ි ත බලපත්ර අනුව් ක්රියා  කිරීමට එකඟීම. 
යන යකාන්යද්සි  ඉටු කළ යුතු යේ. 

 

8 .3.7. බලපත්ර්ේ පශ්චාත් ඇගයීම. 
තත්ව්  පද්ධතිය සතුටුදායක යලස ක්රියාත්මක කිරීම්බ සහ බලපත්ර යකාන්යද්සි  ව්ලට  අනුව් සත්යාපනය 

කිරීම්බ සඳහා නිෂ පාදන පරිශ්රයේදී  විගනන කටයුතු සිදු යකයර්. අදාල පිරිවිතරයට  අනුකූලත්ව්ය පරික්ෂා කිරීම්බ 

සඳහා පරික්ෂා කරනු ලැයේ. සෑම ආකාරයකින්ම නිෂ පාදකයා අදාල නියමයන්ට අනුකූලව් ක්රියාකරන බව්ට 

බලපත්රලාභියා සහතික විය යුතුයි 

8 .3.8. බලපත්ර්යහි  ව්ලංගුතාව්ය 

බලපත්රයක ව්ලංගුතාව්ය  ව්සර තුනක් ව්න අතර ඉන්පසුව් නියැදි අදාළ  ප්රමිතියට අනුකූල ීම සහ 

තත්ත්ව් පද්ධතිය සතුටුදායක යලස  ක්රියාත්මක  කිරියමන්   බලපත්රය  අුත් කරගත  හැකිය. 
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