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ස්තුතිය
කාන්තාව හා තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණ තෙරමුණු වැඩසහතන් (Women and ICT Frontier
Initiative -WIFI) පුහුණු ත ොඩියුල පිළිතයල කළ සංවර්ධනය සඳහා තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණය
සඳහාවූ ආසියා ෙැසිෆික් ධයස්ථානයට (United Nations Asian and Pacific Training Centre for
Information and Communication Technology for Development – UN APCICT) විත ේෂ කෘතඥතාව
හිමිතේ. ත
තෙොතට ෙදනම් වී ඇත්තත් එ ත ොඩියුලයයි. APCICT (Asian and Pacific Training Centre
for Information and Communication Technology for Development) ආයතනය, ආසියා හා ෙැසිෆික්
කලාෙය සඳහා වු එක්සත් ජාතීන්තේ ආර්ථික හා ස ාජීය තකොමිසතම් කලාපීය ආයතනයක් තේ.
වයාොර සැලසුම් කිරී හා කළ නාකරණතේ දී තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණය තයොදා ගැනීතම්
හැකියාව දියුණු කරමින් කාන්තා වයවසායකත්වයට ආධාර කිරී අරමුණු කර ගනිමින් කාන්තාව හා
තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණ තෙරමුණු වැඩසහතන් (WIFI) ප්රථ දකුණු ආසියාතික වැඩසටහන
‘සුහුරුලිය‘ නමින් ශ්රී ලංකාතේ ක්රියාත් ක කරනු ලබයි.
ශ්රී ලංකා තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණ නිතය ිතතායතනය (Information and Communication
Technology Agency of Sri Lanka - ICTA) විසින් ස ස්ථ ශ්රි ලාංකික ප්රජාව තවත ඩිිතට්  තාක්ෂණතේ
ප්රතිලා තගනයා සඳහා විවිධාකාර ූලතල ොයික වැඩසටහන් ක්රියාත් ක කරනු ලබයි. කාන්තාවන්
තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණතයන් සවිබල ගැන්වී සදහා ක්රියාත් ක තකතරන ත
වැඩසටහන
ගින් සියළු ශ්රී ලාංය ය කාන්තාවන් තවත තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණය වඩාත් ඵලදායි තලස ාවිතා
කිරී ට ඟ තෙන්වී ක් සිදු කිරී ට අතේක්ෂිතය.
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1.0 ව්යාපාරයක් යනු කුමක් ද?
වයාොරයක් යනු මුද්  තහ ාණ්ඩ හා තසේවා සඳහා හුව ාරුවට ාණ්ඩ හා තසේවා සෙයන ක්රියා ාලාවකි.
එය ලා ලැබී සඳහා තහ ලා තයන් තතොර ෙදන ක් ත ෙවත්වා තගන යා හැක. එක් පුද්ගලතයකුට,
කණ්ඩාය කට, හවුලකට තහ සංස්ථාවකට වයාොරයක් ස්ථාපිත කිරී ට පුළුවන. විවිධ ආකාරතේ වයාොර
නියා නය කිරී සඳහා රටවල නීති හා ප්රතිෙත්ති තිතබ්.
1.1 ව්යාපාරයක විවිධ අව්ස්ථා
වයාොර පිලිබඳ අධයනතේදී වයාොරයක ජීවන චක්රයක් පිළිබඳ ව සඳහන් තේ. වයාොරයක අවස්ථා හතරක්
තිතබ්. ඒවා නම් සංක් ෙය, ආරම් ය, වර්ධනය හා ෙසු අවස්ථායි. ෙහත දැක්තවන 1වැනි රූෙය වයාොරයක
එ අවස්ථා නිරූෙනය කරයි.

සංක් ෙය


ආරම් ය

වර්ධනය

ෙසු අවස්ථා

සංකල්ප අව්ස්ථාව්

සංක් ෙ තහ වයාොරයක ජීවිත චක්රතේ බීජ අවස්ථාව යනු වයාොර සිතුවි් ලක් තහ අදහසක් ෙ ණක් වන
අවස්ථාවයි. එය අලුත් වයාොරයක පිළිසිඳ ගැනී තහ උෙත යි. ත
අවස්ථාතේ අවධානය තයොමු වන්තන්
වයාොකක සංක් ෙ, වයවසායකයාතේ කුසලතා, අත්දැය ම් හා ආ ාවන් ස ග ගැළතේ දැයි තසොයා බැලී ටයි.
සැලසුම් කිරී , තහොඳ තතොරතුරු තසොයා ගැනී , වයාොරතේ හා එහි තීරණ ගැනීතම් අයිතිය, ූලලය සම්ෙත් හා
නිෂ්ොදනය ඉහල නැංවීතම් තහ තසේවාව සැෙයීතම් තහොඳ
ක්ර ය ආදිය පිළිබඳ තීරණ ගන්තන් ත
අවස්ථාතේයි. සංක් ෙ අවස්ථාතේ වි ාල කාර්යය වන්තන් වයාොකක සැලැස් සකස් කිරී යි.
ත
අවස්ථාතේ ජංග දුරකථන, ෙකගණක, වැඩසටහන් තයදුම් හා අන්තර්ජාල ෙහසුකම් ඔතබ් නිවතසේ දී
ත න් වයාොරතේ දීද ඔතබ් කාලය හා අතනකුත් සම්ෙත් කළ නාකරණය කර ගැනී සඳහා ප්රතය ජනයට
ගත හැකිය.

5

නිවතසේ ඔතබ් වගය ම් කිසි දා අවසන් තනොතේ. ඔතබ් ෙවුල හා නෑදෑයන් ස ග පුද්ගලික කටයුතු සැලසුම් කිරී
ඉතා වැදගත් වන අතර දිනෙතා ඔබ ඒවාට අව ය අවධානය තයොමු කළ යුතු ය. ත වැනි පුද්ගලික කටයුතු
සැලසුම් කිරී ට හා සන්නිතේදනය කිරී ට ඔබට තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණ උෙකරණ හා
තයදවුම්වල (Applications) සහාය ලබා ගත හැකි තේ.
තම් ආකාරයට , වයාොකක කටයුතු පිළිතයල කිරීතම් දී හා වයාොරය සඳහා අව ය සබඳතා තගොඩ නැගීතම් දී
සැලසුම් හා සන්නිතේදනය වි ාල කාර්ය ාරයක් ඉටු කරයි. සැලසුම් අවස්ථාතේ දී අන්තර්ජාලය හා
ත ොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණ උෙකරණ ාවිතා තකොට ඔබට සම්බන්ධ විය හැකි
පුද්ගලයන්තගන් වැදගත් වයාොකක තතොරතුරු එකතු කර ගැනී ට තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණ
උෙකරණ හා තයදවුම්වල සහාය ලබා ගත හැකි තේ.


ආරම්භක අව්ස්ථාව්

ත
අවස්ථාතේ වයාොරය නීතයානුකූල ව ෙවතින තදයක් තවයි. වයාොරය ආරම් කිරී ට තෙර ඔබට රජතේ
නියා න අව යතා සපුරා ලිය හැකි දැයි තසොයා බැලී අතයාව ය තේ.
ඔතබ් වයාොරය වඩාත් කාර්යක්ෂ හා ඵලදායී කිරී ට අව ය ෙද්ධති හා ක්රියා ාර්ග හඳුන්වා තදන්තන් තම්
අවස්ථාතේයි. ෙද්ධතිවලට, ඔබ අමුද්රවය හා සැෙයුම් මිල දී ගන්නා ආකාරය, තසේවකයන් බඳවා ගැනී හා
කළ නාකරණය, නිෂ්ොදනය වැඩිතයන් අතලවි කිරී ට වයොරය ත තහයවන ආකාරය ූලලය සම්ෙත් ගැන
වි සුත න් සිටී හා රජතේ නියා න අව යතාවන් ට අනුකූල වී ආදිය ඇතුළත් තේ.
ත හිදී කාලය, සම්ෙත් හා පුද්ගලික කරුණු කළ නාකරණය සඳහා තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණය
තයොදා ගත හැකියි.


ව්ර්ධන අව්ස්ථාව්

ත
අවස්ථාතේ ලක්ෂණ වන්තන් ොකත ගිකයන්, විකුණුම් ආදාය හා ලා ය වැඩි වී යි. නමුත් තම් වන
විට තරගකරුවන් තු වී ට ඉඩ තිතබ්. විත ේෂතයන් ඔතබ් සම්ෙත් ාවිතය තහොඳින් සැලසුම් තනො කළ
තහොත්, වයාොකක කටයුතු වැඩිවී ත් පුද්ගලික අභිතය ගත් නිසා වර්ධන අවස්ථාව තබොතහ උත්සාහය හා
කුසලතා අව ය කරන අවධියක් තවයි. විවිධ පුද්ගලයන්තගන් හා කණ්ඩායම් වලින් අව ය සහාය ලබා
ගැනී ටත් ඔතබ් වයාොරය වඩා කාර්යක්ෂ තලස ත තහය වී ටත් තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණය
තයොදා ගත හැකියි.


පසු අව්ස්ථා

තම් අවස්ථාතේ දී වයාොකක ජීවිතය වඩා ක්ර වත් හා ෙකණත ස්වරූෙයක් ගනු ඇත. තබොතහ විට තම්
අවස්ථාතේ මුහුණ තදන අභිතය ගය වන්තන් වයාොරය පුළු්  කිරී හා වයාේත කිරී යි. වයාොකක නස
වැඩිපුර ‘අවස්ථා’ තසොයන අතර තම් සඳහා තහොඳ වයාොකක තීරණවලට එළඹිය හැකි තතොරතුරු, සබඳතා,
සන්නිතේදන හා සැලසුම් කිරීම් අව යතේ. ත
ෙසු අවස්ථාතේ දී ද තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණ
වැඩසටහන් හා තයදුම් ාවිතතයන් විපුල ප්රතය ජන ලබා ගත හැකියි.
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2.0 ඔතේ ව්යපාික සැලසුම් පිළිතයල කිරීම
2.1 ව්යාපාික සැලසුමක් යනු කුමක් ද?
වයාොකක සැලසු ක් යනු, ූලලික ව තයන් ඔතබ් වයාොරතයන් කිරී ට බලාතෙොතරොත්තු වන්තන් කු ක්ද
යන්නත්, වයාොරයට බලොන සාධක පිළිබඳ වි ්ත් ෂණයක් හා ඔබ එයට මුද්  තයොදවන්තන් හා එය
ත තහයවන්තන් තකතසේද යන්නත් ලිඛිතව දක්වා ඇති ත් ඛනයකි.
වයාොකක සැලසු ක වයාොරතේ ූලලික විස්තර අඩංගු තේ.
එය ෙහත දැක්තවන කරුණු විස්තර කරනු ඇත:
• ඔතබ් වයාොකක අදහස් හා ඉලක්ක
• ඔබ තවළඳතෙොළ අවතබ ධ කර තගන ඇත්තත් තකතසේ ද යන්න හා ඔතබ් නිෂ්ොදනය තහ තසේවාව විකිණී ට
ඔබ සැලසුම් කර ඇත්තත් තකතසේ ද යන්න
• ඔබට ඇති තරගය හා වයාොකක අවදානම්
• ඔතබ් තරගකරුවන්ට සාතේක්ෂව තහොඳ නිෂ්ොදනයක් තහ තසේවයක් ලබා දී ට, එය සැලසුම් කිරී
දියුණු කිරී

හා

• ඔතබ් වයාොරය ත තහයවන ආකාරය හා කළ නාකරණය කරන ආකාරය
• ඔතබ් වයාොරය කර තගන යෑ ටත් එය ලා දායී කිරී ටත් අව ය වන ූලලය තතොරතුරු
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2.2 ේයාපාර සැලසුම් කිරීතම් දී ත ොරතුරු හා සන්නිතේදන ාක්ෂණය (ICT) භාවි යට ගැනීම
ඔතබ් වයාොකක සැලසු පිළිතයල කිරීතම් දී හා වැඩි දියුණු කිරීතම් දී ෙහත දැක්තවන තතොරතුරු හා
සන්නිතේදන තාක්ෂණ (ICT) තයදවුම්, සැලසුම් ක්රියාවලිය ෙහසු කරනවා ෙ ණක් තනොව වයවසායක
කාන්තාවන්තේ වෘත්තිය-ිතවන ස තුලිතබව ඇති කිරී ට ද දායකත්වයක් සෙයනු ඇත.
පැතුරුම්පත් ක්රමතල් (Spreadsheet Programmes).
ෙැතුරුම්ෙත යනු වැඩෙතකි. එය ස න්විත වන්තන් දත්ත වි ාල ප්ර ාණයක් ඇතු්  කළ හැකි තීරු හා තේළි
සූලහයකිනි. ෙකගණක ෙැතුරුම්ෙත් තයදු ක් තහ ෘදුකාංගයක්, ෙකගණක තිරයක් ත ඇති තීරු හා
තේළිවලින් ස න්විත වි ාල ගණන් තබන කඩදාසියකට ස ානතේ. අතින් ලියන කඩදාසි ෙැතුරුම්ෙත් ත න්
තනොව ඉතලක්තරොනික ෙැතුරුම්ෙතට ස්වයංක්රීය ගණනය කිරීම් සිදු කිරී ටත් ප්රස්තාර හා සටහන් වැනි පින්තූර
සහිත වාර්තා නිර් ාණය කිරී ටත් හැකි තේ.

• මූලික දෘශ්යාධාර හා ප්රස් ාර
ඔතබ් වයාොර සැලැස් පිළිතයල කරන විට ස හර විට ඔතබ් අදහස් වඩා තහොඳින් නිරූෙණය කළ හැකි චිත්ර,
ප්රස්තාර හා ඡායාරූෙ ආදිය තයොදා ගැනී ප්රතය ජනවත් විය හැකි ය. දෘ යාධාර නිර් ාණය කිරී ට තයොදා ගත
හැකි ක්ර ත් ඛන හා වැඩසටහන් ඔතබ් ෙකගණකතේ තහ ජංග දුරකථනතේ දැනට ත් තිතබන්නට
පුළුවන. උදාහරණයක් ව තයන් ෙැතුරුම්ෙත් වැඩසටහන්වලට ඔතබ් දත්තවලින් රූෙ සටහන් හා ප්රස්තාර
නිර් ාණය කළ හැකි තේ.
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 තල් න තහෝ පද සකසන (Document or word processor)
ෙද සකසනය, ඔතබ් යතුරු ලියනය හා කඩදාසි ත න් වූවද ෙද සකසනයට තවනත් කාර්යයන් හා ලක්ෂණ
ඇතුළත් තේ. ඔතබ් පිටු සැකසී සඳහා ෙද සකසනතේ ත වලම් ගණනාවක් තිතබ්. උදාහරණයක් හැටියට
ොඨ, තීරු තලස දැක්වී ට, පිටු අංක දැමී ට තහ රූෙ සටහන් ඇතුළු කිරී ට එයට හැකි තේ.

වයාොකක සැලසු කට විවිධ ත් ඛන අව ය තේ. වයාොරය දියුණු කිරී සහ එදිතනදා කටයුතු සඳහා අව ය
අදහස් හා විස්තර ලියා තැබී ෙහසුවක් වනු ඇත. අදහස් හා සංඛයා සටහන් කර තිබීත න් ඒවා තක තබා
ගැනී ත් වි ්ත් ෂණය කිරී ත් ෙහසු වන අතර ලියන ලද තතොරතුරු සංස්කරණය කිරී ට ද හැකි තේ. තම්
අනුව ආතය ජකතයකුතගන් අරමුද්  ලබා ගැනී ට තහ බැංකුවකින් ණයක් ලබා ගැනී ට තහ අව ය වන
වයාෙෘති තය ජනාවක් තහ කයතා අධයයනයක් පිළිතයල කිරී ෙහසු තේ.
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ඉදිිපත් කිරීතම් ස්ලයිඩ

අදහසක කයතාව තෙන්වී ට තහ තීරණවලට බලෙෑ ක් කිරී ට තහ කණ්ඩාය කට කරුණු ඉදිකෙත්
කිරී ක දී එය ෙැහැදිලි කිරී ට ඡායාරූෙ, වීඩිතය තහ ප්රස්තාර ආදිය තෙන්වී ට ඉදිකෙත් කිරීතම් තයදුම්
(Presentation applications) තයොදා ගත හැකියි.

 අන් ර්ජාලය
ත ය තග ලීය ව තයන් ෙැතිරුණු ජාලයක් වන අතර එය ඔතබ් ෙකගණකය වි ව
් විසික විය නට (World
Wide Web) සම්බන්ධ කරයි. අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වී සඳහා ඔබ අන්තර්ජාල තසේවා සෙයන්තනක් හා
සම්බන්ධ වී අව ය තේ. අන්තර්ජාලය තුළින් ඔබට කිසියම් තදයක්
වන පිකසක් ස ග සම්බන්ධ වී ට ත න් තල කය පුරා විසිරී
පිකස ස ඟ නව සබඳතා තගොඩ නගා ගැනී ටත් හැකි තේ.
අන්තර්ජාලය, විවිධ ත් ඛන. තගොනු. අනුරූෙ, වීඩිතය හා
තවබ් අඩවිවලින් ස න්විත වන තය ධ පුස්තකාලයක් තලස
සැලතකන බැවින් ඕනෑ ආකාරයක පුළු්  දැනු ක් ද එයින්
ගත හැකි තේ. විවිධ ආකෘතිවලින් හා විවිධ ාධයවලින් ත

ගැන

උනන්දු
සිටින

ලබා

දැවැන්ත පුස්තකාලයට නිතිෙතා දත්ත එකතු තේ.
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 තව්ේ බ්රවුසසරය
බ්රවුසරයක් යනු තවබ් අඩවිවලට ප්රතේ වී ටත් ඒවා නැරඹී ටත් ාවිතා කරන තයදවු කි. දැනට බහුලව
ාවිතා වන තවබ් බ්රවුසර වන්තන් ගූග්  ක්තර ම් (Google Chrome), යික්තරොතසොෆ්ට් ඉන්ටර්තනට්
එකස්ේතල රර් (Microsoft's Internet Explorer), ත ොසි් ලා ෆයර්තෆොක්ස් (Mozilla Firefox) සහ ඇේ 
සෆාරී (Apple's Safari) යන තයදවුම් ය.

Ⅰ
 තසවුසම් යන්ත්ර (Search Engines)
තසවුම් යන්ත්රයක් ාවිතා කරන්තන් අන්තර්ජාලතේ තතොරතුරු තසවී ටයි. අන්තර්ජාල බ්රවුසරයක් ගින්
අන්තර්ජාලයට ප්රතේ වීත න් ෙසු ඔතබ් වයාොරයට අව ය තතොරතුරු තසොයා ගැනී ට ඇ් ටාවිස්ටා
(AltaVista), බින් (Bing), එක්සයිට් (Excite), ගූග්  (Google), ඉන්තෆොසීක් (Infoseek), ලයිතක ස් (Lycos)
සහ යාහු (Yahoo) වැනි තසවුම් යන්ත්ර ාවිතා කිරී ට පුළුවන.
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සන්නිතේදන කටයුතු සඳහා ඉ- ැපැල් භාවි ා කිරීම
ඉතලක්තරොනික තැෙෑල තහ ඉ-තැෙෑල යනු ඉ-තැෙැ්  ලිපිනයක් ඇති එක් පුද්ගලතයක්, ඉතැෙැ්  ලිපින ඇති තවනත් පුද්ගලතයක් තහ පුද්ගලයන් ගණනාවක් ස ග ඩිිතට් 
ෙණිවුඩ හුව ාරු කර ගැනීතම් ක්ර යකි. එය ක්රියා කරන්තන් අන්තර්ජාලය තහ අනිකුත්
ෙකගණක ජාල හරහායි. සාම්ප්රදායික තැෙෑල ස ග සසඳන විට ඉ-තැෙෑල ඉතා
තේගතයන් ෙණිවුඩ තගන යයි. ඉ-තැෙෑල ාවිතා කිරීතම් තවත් වාසියක් වන්තන් ඉතැෙැ්  ෙණිවුඩයට ඇමුණුම් තලස තෙනත් ලිපි ත් ඛන පින්තූර ආදියද අදාල පුද්ගලයා තවතට
යැවී ට හැකි වී යි.

 සමාජ මාධය
ස ාජ ාධය යනු ප්රජාව විසින් දත්ත සෙයන, අන්තර් ක්රියා සිදු වන, අන්තර්ගතය එකි තනකා අතර හවුත් 
තබදා හදා ගන්නා හා සහතය ගතයන් ක්රියා කරන සබැඳි සන්නිතේදන චැනල වල එකතුවකි.
නිෂ්ොදන පිළිබඳ ව සන්නිතේදනය කිරී ටත් ඒවා ප්රවර්ධනය කිරී ටත් ස ාජ ාධය ඉඩ ප්රස්ථා ලබා තදයි
තෆේස් බුක් යනු ඉන් එක් ස ාජ ාධය ජාලයක් වන අතර උදාහරණයක් ව තයන් ඔබට අව ය විකිණී ට ඇති
ාණ්ඩවල ඡායාරූෙ ‘තෆේස්බුක්‘ හි ෙළ කිරී ට හැකිය. පුද්ගලික ෙණිවුඩ යැවී (Messenger) හා ඔබට
සම්බන්ධ විය හැකි කණ්ඩායම් තසවී ද ඇතුළු ප්රතය ජනවත් අංග ගණනාවක් එහි තිතබ්.
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ජනප්රිය ස ාජ ාධය තවබ් අඩවි ෙහත දැක්තේ.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
YouTube
Pinterest
Instagram
Tumblr
Flickr
Reddit
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ජංගම දුරකථන තයදවුසම්

අන් අය ස ග සන්නිතේදනය කිරී ට අ තරව ජංග උෙකරණවලට තවත් තබොතහ තද් කළ හැකියි. මුලදී
ජංග තයදුම් තිබුතණ් ඉ-තැෙෑල, දින දර් නය, සබඳතා (contacts), තකොටස් තවළඳතෙොළ හා කාලගුණ
තතොරතුරු ඇතුළු සා ානය ඵලදායිතාව හා තතොරතුරු ලබා ගැනී සඳහා වුවත් දැන් ජංග තයදවුම්
පුළු් තක්ෂේත්රයක ක්රියාත් ක තවමින් තෙර ෙැවති තත්වය සම්පූර්ණතයන් විේලවකාරී තවනසකට ාජනය
කර තිතබ්. උදාහරණයක් ව තයන් ඇන්ඩතරොයිඩ දුරකථනවලට අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ තවමින් ඉහළ
ට්ටතම් ෙකගණක තයදුම් ක්රියාත් ක කළ හැකි තේ.
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3.0 ව්යාපාික අදහස් ජනනය කිරීම
ඔබට තබොතහ වයාොකක අදහස් තිතබන්නට පුළුවන. තකතසේ තවතත් ඔතබ් වර්ත ාන තත්වය ත ෙදනම්ව
එ අදහස් අතුතරන් කළ හැකි තදයක් තත රා තබ්රා තගන එයට අවධානය තයොමු කළ යුතු තේ.
වයාොකක අදහස් ජනනය කිරී ට විවිධ ශි් පීය ක්ර තිතබ්. ත යින් එක් ක්ර යක් වන්තන් “බුද්ධි
ආතල ලනය“යි (brainstorming). එහි දී ගත යුතු පියවර ෙහත දැක්තේ.

පියව්ර 1
අ. ඔබට දැනට ත් වයාොකක අදහස් ගණනාවක් ඇති බවට සැකයක් නැත. ඒ අදහස් සිය් ල
ලැයිස්තුවක් පිළිතයල කරන්න.

අඩංගු

ආහාර ව්යාපාරය
රූපලාව්නයාගාරය
මිලදී ගැනීම හා විකිණිම
ප්රජා ගබඩාව් (Communitiy Store)
නිතව්ස් තසේව්ාව්
අන් ර්ජාලතේ විකිණීම
බෑග් සෑදීම
රූපලාව්නය ිලල්පි
තකෝපි අව්න්හල
පිිසිදු ජලය විකිණීම
තමෝස් ර නිර්මාණය
තකෝප්පතක්ක් සාදා විකිණීම
විස්තකෝතු සාදා විකිණීම
තක්ෂ ප්රතිකාර
කාන් ා හා ළමා ඇඳුම්
ළදරු ඇඳුම් හා උපාංග
ආ. ඔතබ් අදහස් ලැයිස්තු ගත කිරීත න් ෙසු ස ාන අදහස් තවන තවන කාණ්ඩ කරන්න. 1වැනි වගුතේ දී
ඇති ලැයිස්තුව තම් ආකාරයට කාණ්ඩවලට තවන් කළ හැකියි.
• රූෙලාවනයාගාරය, නිවසට තගොස් තසේවාව සැෙයී , රූෙලාවනය ශි් පි, තක්ෂලාවනය
• මිල දී ගැනී හා විකිණී , අන්තර්ජාලතේ විකිණී , කාන්තා හා ළ ා ඇඳුම්, ළදරු ඇඳුම් හා උොංග
•මිල දී ගැනී හා විකිණී , ප්රජා ගබඩාව (Communitiy Store), පිකසිදු ජලය විකිණී
• ආහාර වයාොරය. තක ේෙ තක්ක් සාදා විකිණී , විස්තක තු සාදා විකිණී , තක පි අවන්හල
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ඇ. කාණ්ඩ කිරීත න් ෙසු සෑ කාණ්ඩයකට

න ක් තදන්න. උදා.

• නිතවස් තසේවා රූෙලාවනය සාේපුව
• අන්තර්ජාලතේ කාන්තා හා ළ ා ඇඳුම් හා උොංග විකිණී
• විකිණී ට පිකසිදු ජලය ස ග ප්රජාවට ෙහසු ගබඩාවක්
• ආහාර වයාොරය- තක ේෙ තක්ක් සෑදී හා විකිණී
ඈ. මීළඟට ූලලික ප්ර ්න ය ෙයක් ඔතබන් අසමින් ඔතබ් වයාොකක අදහස විස්තර කරන්න (කු ක් ද,
තකොතැන ද, කවුද, කවදා ද, තකතසේ ද, ඇයි ආදි ප්ර ්න ගින්)
ත

වයාොරය ගින් සිදු කරන්තන් කු ක් ද?
නිෂ්ොදනය කර විකුණන්තන් ත ොනවා ද?

වයාොරය පිහිටුවන්තන් තකොතැන ද?
ත
වයාොරය විවෘතව ෙවතින්තන් කු න තේලාවක ද එතසේ නැත්නම් ගනුතදනුකරුවන්ට එය වඩාත්
අව ය කු න තේලාතේ ද?
නිෂ්ොදනය සිදු කරන්තන් හා විකුණන්තන් තකතසේ ද? මිල දී ගන්තන් කවුද?
තකොෙ ණ ප්ර ාණයක් නිෙදවා අතලවි කළ හැකි ද ?
නිෂ්ොදනතේ මිල කු ක් ද?
ත

නිෂ්ොදනය අනිත් ඒවායින් තවනස් වන්තන් කු න ආකාරතයන් ද?

ඔතබ් අදහස් ලිවී ට ෙද සකසනයක් තහ ෙැතුරුම්ෙතක් තයොදා ගන්න.
ව්යාපාික අදහතසේ නම
නිතව්ස් තසේව්ා රූපලාව්නයාගාරයක්

කාන් ා හා ළමා ඇඳුම් හා උපාංග
අන් ර්ජාලතේ විකිණීම
විකිණීමට පිිසිදු ජලය සමග ප්රජාව්ට පහසු
ගබඩාව්ක්
ආහාර ව්යාපාරය- තකෝප්ප තක්ක්
නිෂ්පාදනය කර විකිණීම

ව්යාපාික අදහතසේ විස් රය
ත
රූෙලාවනයාගාරය තකොණ්ඩා කැපී , ෂැම්පු
කිරී , සුළතගන් වියලන තසේවා, තකොණ්ඩා ත ස්තර
හා තක් ප්රතිකාර කරනු ඇත.
, ත ය තේ නිවතසේ
ආරම්
කරමි. ඒ ස ග
ගනුතදනුකරුවන්තේ
නිතවස්වල ද ත
තසේවා ලබා තදමි.
කාන්තාවන්තේ හා ළ යින්තේ ඇඳුම් සහ උොංග
ස ාජ ාධය හා විකුණුම් අඩවි තුළින් අතලවි කරමි.
ත
ගබඩාතේ ූලලික නිෂ්ොදන හා පිකසිදු ජලය
අතලවි කරනු ඇත.
තේ නිවස නිෂ්ොදන වැඩබි තලස තයොදා ගනිමින්
ොස්  දරුවන්ට ලා ගුණදායක තක ේෙ තක්ක්
විකුණමි.
තක පි අවන්හලක් ද ආරම් කරමි.
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පියව්ර 2
වයාොකක අදහස් ෙරීක්ෂාවට ලක් කිරී
ඔතබ් අදහස් හා සැලසුම් ඇගයී සඳහා තහොඳ ක්ර යක් වන්තන් ඒ ගැන ප්ර ්න කිරී යි. ෙලතවනි පියවතර්
දී ලැයිස්තු ගත කරන ලද අදහස් නිවැරදිව තත රා තබ්රා ගැනී සඳහා සෑ වයාොකක අදහසක් තවනුතවන්
ෙහත දැක්තවන ප්ර ්න ඇසිය හැක:














පුද්ගලික කුසල ා- ට ප්ර ාණවත් තරම් තිතබ්ද?
දැනුම, වයාොර පිළිබඳ හුරුවක් ,ෙලපුරුද්දක් හා දැනුවත්
බවක් තිතබ් ද ?
වයාොරය කර තගන යෑ ට අව ය කුසල ා - එනම්
තත රාගත් නිෂ්ොදනය සිදුකිරී ට තහ තසේවාව සැෙයී ට
හැකියාවක් තිතබ් ද ?
නිපුණ ාව් තහවත් දැනු හා කුසලතා තයොදා ගැනීතම්
හැකියාවක් හා සාර්ථක හා කාර්යක්ෂ තලස වැඩ කිරී ට
හැකිද?
කාලය -ත
වයාොරතේ නියැලී ට ට කාලය තිතබ් ද?
උනන්දුව්- තම් ඔබ කිරී ට කැ ති තදයක් ද?
සාර්ථක ව්යව්සායකතයකුතග් ගති ලක්ෂණ -ත
වයාොරය දියුණු කිරී ට අව ය සාර්ථක
වයාොකකතයකුතේ ලක්ෂණ ට තිතබ් ද?
මුදල්: ත
වයාොරය ආරම් කිරී ට අව ය ප්රාේධනය සඳහා ට අරමුද්  තිතබ්ද?
සම්පත්: අව ය සම්ෙත් ලබා ගත හැකි ද?
ඉල්ලුම: මිනිසුන් නිෂ්ොදනය තහ තසේවය මිල දී ගනී ද? ගනුතදනු කරුවන්ට එ මිල දරා ගත
හැකිද?
රගකරුතව්ෝ: තත රාගත් ස ාන නිෂ්ොදනයක් තහ තසේවයක් අතලවි කරන තවනත් අය සිටී ද? ය 
තදතනක් සිටී ද?

පියව්ර 3
ත ෝරා ගැනීතම් ක්රය
ි ාව්ලිය
ඔතබ් අදහස් ෙරීක්ෂාවට ලක් කිරීත න් ෙසු ඔබ නියැලී ට අදහස්
වයාොරය තත රා ගත යුතු තේ. ත හි දී ඔබ “ආරම්භ කළ යුත්තත්
අව්සාන අව්ස්ථාව් සිතින් මව්ා තගන ය“.

කරන
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4.0 ව්යාපාික පිසරය යනු කුමක්ද?
වයාොකක ෙකසරය, වයවසායකත්ව ෙකසර ෙද්ධතියක් තලස සැලකිය හැකි තේ. ඒ ඒ වයවසායකයන්ට (තහ
කණ්ඩායම්වලට) ෙකබාහිර ව ඇති හිතකර තහ අහිතකර සාධක ත යට ඇතුළත් වන අතර යම් වයාොරයක
සාර්ථකත්වයට එය බලොයි.

18

4.1 පාිසික සුපික්ෂාව්
ය කුතේ වයාොකක ෙකසරය අවතබ ධ කර ගැනී සඳහා ප්රතය ජනවත් වි ්ත් ෂණාත් ක ත වල ක්
වන්තන් ෙකක්ෂාතවන් එයට අදාල ෙකසරය පිළිබඳ තසොයා බැලී යි. ඔබ ෙකසරය සුෙරීක්ෂාවට ලක් කල විට
ඔබට ඇති අවස්ථා හා බාධක පිළිබඳ ව වැඩිපුර තතොරතුරු හා විස්තර අව ය තේ. ඔබට අස් වැසියන් පිළිබඳව,
රතට් සිදු වන තද් හා ප්රවෘත්ති පිළිබඳව, නීති හා තරගුලාසි පිළිබඳව ත න් වයාොරයට බලෙෑ ක් කළ හැකි
අලුත් ප්රවණතා පිළිබඳව ද තතොරතුරු අව ය විය හැකියි. ඔබ යාවත්කාලීන වූ තර ට හා ඔතබ් තතොරතුරු
සම්පූර්ණ වූ තර ට එය වයාොරයට ප්රතය ජනවත් වනු ඇත.

4.2 ඔබ ත ෝරාගත් ේයාපාරතේ පිසරය සුපික්ෂාකාි තලස විමසා බැලීමට ත ොරතුරු හා සන්නිතේදන
ාක්ෂණය (ICT) ඔබට උපකාරී ව්න්තන් තකතසේද?
ත හි දී ඔතබ් සහායට එන්තන් අන්තර්ජාලයයි. වයාොරය පිහිටුවී ට යන ෙකසරය ගැන තතොරතුරු ත යින්
තසොයා ගත හැකි තේ. තම් ගින් භූතග ලීය තතොරතුරු ත න් එ ස ාජතේ ජනගහණය, චර්යාත් ක රටා
හා ප්රජාවට අව ය
තද් ආදිය ද හඳුනා
ගත හැකියි.
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4.3 ගනුතදනුකරුව්න් හඳුනා ගැනීම
වයාොරයක් යනු ඔතබ් නිෂ්ොදනය ගැන දැන සිටී ෙ ණක් තනොව ඔතබ් නිෂ්ොදනය මිල දී ගන්තන් කවුද
යන්නත් දැන සිටී යි. එනම් ඔතබ් ගනුතදනුකරු/වන් ගැන දැන සිටී යි. ගනුතදනුකරුතවක් යනු ඔතබ්
වයාොරතයන් ාණ්ඩ තහ තසේවා මිල දී ගන්නා පුද්ගලතයක් තහ සංවිධානයකි.
ඔතබ් ගනුතදනුකරුවන් පිළිබඳ ව ඔබ දන්තන් නම් ඔවුන්ට වඩාත් ගැළතෙන ආකාරයට ඔතබ් නිෂ්ොදනය
තහ තසේවාව සකස් කිරී ට පුළුවන. ඔතබ් ගනුතදනුකරුවන් ගැන අවතබ ධයක් ලබා ගැනීත න් තකොතරම්
නිෂ්ොදනය කළ යුතු ද, තකොතරම් ඉලක්ක කළ යුතු ද යන්න ත න්
වැඩි ගනුතදනුකරුවන් ප්ර ාණයක්
තෘේති ත් වන ආකාරයට ඔතබ් නිෂ්ොදනය තහ තසේවය වැඩි දියුණු කිරී ට ද හැකි තේ.

4.4 රගකරුව්න් හඳුනා ගැනීම
ඔතබ් තරගකරුවන් වන්තන් ස ාන නිෂ්ොදන තහ තසේවා සෙයන, තරගකාරී තලස එක
ඉලක්ක කරන ප්රතිවාදීන් ය.

ගනුතදනුකරුවන්

සියලු වයාොර තැත් කරන්තන් තවළඳතෙොතලන් වි ාල තකොටසක් ලබා ගැනී ට බැවින් එක් තරගකරුතවක්
තහ වැඩි ගණනක් සිටී නිසා ාණ්ඩ හා තසේවාවල මිල අඩු විය හැකියි.
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4.5 ව්යාපාික ගනුතදනුකරුව්න් හා රඟකරුව්න් හඳුනා ගැනීමට ත ොරතුරු හා සන්නිතේදන ාක්ෂණයට
(ICT) ආධාර කළ හැකි ව්න්තන් තකතසේ ද?
අන්තර්ජාලතේ ‘ගූග් ’ (google) තහ ‘බින්’ (bing) වැනි තසවුම් යන්ත්රයක ඔබට තසවී ට අව ය ූලලෙදයක්
(keyword) ටයිේ කිරීත න් ඔතබ් තවළඳතෙොතළේ සිටින තරගකරුවන් තසොයා ගත හැකි තේ. ඔබට සුදුසු
ප්රචාරණ ාර්ග පිළිබඳව දැන ගැනී ට ඔවුන්තේ දැන්වීම් ප්රයත්න අධයනය කරන්න. තතොරතුරු හා
සන්නිතේදන තාක්ෂණය හා අන්තර්ජාලය ාවිතතයන් ඔතබ් තරගකරුවන් ගැන සහ ඔවුන්තේ ක්රියාකාරකම්
හැකියි.
පිළිබඳව යාවත්කාලීන විය

Google Alert - ගූග්  ‘ඇලර්ට්‘
ඔබ තත රා ගන්නා ූලලෙද (keywords) ත ෙදනම් ව, එ ෙද ාවිතා කර ඇති තවනත් තවබ් පිටු පිළිබඳ
තතොරතුරු ලබාගත හැකි , බැලී ට හැකි, හා ඒ ගැන ඔබට දැනුම් තදන තසේවයක් වන්තන් ගූග්  ‘ඇලර්ට්‘
(Google Alert) නම් තනොමිත්  ලබා තදන තසේවාවයි. උදාහරණයක් තලස ඔබට “තැගි ලු (gift baskets)“
විකිණී ට අව ය යයි සිතමු. තවබ් පිටුවක තහ බ්තලොගයක (blog) ත
වචනය අලුතතන් දකින්නට ලැතබන
සෑ විටක ඔබට ඉ-තැෙැ්  ෙණිවුඩයකින් ඒ බව දැනුම් තදනු ඇත. එවිට ඔබට එ අඩවියට තගොස් විස්තර
බලා ගත හැකියි.
ඔතබ් තරගකරුවන්තේ තව්ේ අඩවි තහෝ සමාජ මාධය (social media) ගිණුම්වල ඇති පුවත්/ නිතේදන
නිතිෙතා ෙකක්ෂා කරමින් ඔවුන්තේ කටයුතු ගැන නිරතුරුව දැනුවත් තවන්න. ඔතබ් තරගකරුවන් කරන දෑ
පිළිබඳව දැන ගැනී ටත් ඔවුන්තේ සාර්ථක වීම් හා අසාර්ථක වීම් වලින් ඉතගන ගැනී ටත් තෆේස්බුක් හා
ටුවිටර් (Facebook and Twitter) වැනි ස ාජ ජාල ාවිතා කරන්න.
ජනප්රිය පාිතභෝගික තව්ේ අඩවි ෙරීක්ෂා කර තරගකරුවන් සම්බන්ධතයන් ඇති ෙැමිණිලි හා ප්ර ංසා පිළිබඳව
දැනුවත් තවන්න.
ඔතබ් තරගකරුවන්තේ කාර්ය සාධනය ගැන තතොරතුරු සෙයන බුද්ධිමත් තව්ේ අඩවි (intelligence websites)
වලින් ප්රතය ජන ගන්න.
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5.0 ඔතේ ව්යාපාරය සඳහා රගකාරී ව්ාසියක් හා සුවිතශ්ේෂී අගයක් නිර්මාණය කිරීම
ඔතබ් ‘තරගකාරී වාසිය‘ දැන ගැනී යනු ඔතබ් ක්තිය කු ක් දැයි හඳුනා ගැනී ත් ඔතබ් වයාොරය අනිත්
ඒවායින් තවනස් වන්තන් තකතසේ දැයි දැන ගැනී ත් ය. වටිනා තදයක් ලබා දිය හැකි යයි ඔබ වි ්වාස
කරන්තන් නම් ඔතබ් වයාොරතේ සුවිත ේෂී ලක්ෂණය තලස එය ඉස් තු කර තෙන්වන්න. ඔතබ්
ගනුතදනුකරුවන්තේ ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා දී ට ඔතබ් නිෂ්ොදනයට තහ තසේවාවට හැකි වන්තන් තකතසේ
ද යන්න තහ ඔවුන්තේ තත්වය යහෙත් අතට හැරවී ට කළ හැකි කු ක් ද යන්න තහ ෙැහැදිලිව දක්වන්න.
ඔතබ් නිෂ්ොදනතයන් තහ තසේවතයන් ගනුතදනුකරුවන්ට ලැතබන විත ේෂ වාසි හඳුනා ගන්න. ඔතබ්
නිෂ්ොදනතේ තහ තසේවතේ සුවිත ේෂී වටිනාක නිර්ණය කිරී සඳහා ෙහත දැක්තවන ප්ර ්න අසන්න.
• ඔබ විකුණන නිෂ්ොදනතයන් තහ තසේවතයන් ගනුතදනුකරුවාට ලැතබන වාසි ත ොනවා ද?
•ත
නිෂ්ොදනය තහ තසේවාව සඳහා ඔබ ඉලක්ක කරන ගනුතදනුකරුවන්
කවුද?
• ඔතබ් නිෂ්ොදනය තහ තසේවාව සුවිත ේෂී වන්තන් හා තවනස් වන්තන් කවර
ආකාරතයන් ද?
• ඔතබ් නිෂ්ොදනතේ වටිනාක පිළිබඳ තය ජනාව (value proposition)
අවතබ ධ කර ගැනී ට ෙහසු ෙැහැදිලි තදයක් ද?
• ඔතබ් නිෂ්ොදනය තහ තසේවාව, තරගකරුවන් ලබා තදන ඒවාට වඩා තවනස් වන්තන් තහ වඩා තය ගය
වන්තන් කු න ආකාරයකින් ද?

5.1 ත ොරතුරු හා සන්නිතේදන

ාක්ෂණය සහය ව්න්තන් තකතසේද?

අන්තර්ජාලය පිකක්සා ඔතබ් තරගකරුවන් ඔවුන්තේ නිෂ්ොදන වල වටිනාකම් පිළිබඳ තය ජනා ඉදිකෙත් කර
ඇත්තත් තකතසේ දැයි බලන්න. අන්තර්ජාලතේ ාණ්ඩ විකුණන හා මිල දී ගන්නා තවබ් අඩවිවලට පිවිස
ඔවුන්තේ නිෂ්ොදනවල සුවිත ේෂත්වය විස්තර කර ඇති ආකාරය බලන්න.
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6.0 ව්යාපාික සම්පත් හඳුනා ගැනීම
6.1 ව්යාපාික යටි ල පහසුකම්








වයාොරතේ ස්ව ාවය අනුව අව ය කරන උෙකරණ හා යටිතල ෙහසුකම් තවනස් විය හැක. ෙහත
දැක්තවන්තන් ඔතබ් වයාොරයට අව ය විය හැකි යටිතල ෙහසුකම් ලැයිස්තුවකි:
තගොඩනැගිලි හා ෙහසුකම්- සාේපුවක්, වැඩතෙොළක්, තස දන ස්ථානයක්, ප්රදර් නාගාරයක්,
මුළුතැන්තගයක්, ගබඩා සඳහා ඉඩක්, නාන කා රයක්, නිෂ්ොදන ෙහසුකම් හා ශීතකරණ ෙහසුකම්
උෙකරණ - ත වලම්, කෑෂ් තරිතස්තර (cash registers), කාර්යාල ගෘහ ාණ්ඩ, ඔසවන උෙකරණ.
ඉණි ග, වැඩ බංකු
යන්ත්ර - කම්හ්  යන්ත්ර, ඉදිකිරීම් යන්ත්ර, නිෂ්ොදන යන්ත්ර
තතොරතුරු තාක්ෂණය- ෙකගණක දෘඪාංග හා ෘදුකාංග තයදුම්, විත ේෂඥ වැඩසටහන්, දත්ත සමුදාය
ෙද්ධති, ඔතබ් ජංග දුරකථන හා අන්තර්ජාල තසේවා සඳහා විදුලි සංතද් තසේවා සෙයන්නන්
ගබඩා, අමුද්රවය හා සැෙයුම්- වැඩතෙොළ බඩු ත් ඛණය, නිෂ්ොදන ද්රවය, ලිපි ද්රවය, තගොඩනැගිලි
සැෙයුම් හා ඉන්ධන
වාහන - ාණ්ඩ තබදා හකන රථ, තේලර් රථ, ෙැමිතණන අමුත්තන් සඳහා රථ, වෑන් රථ, රැක්ටර්
ආදිය

6.2 අව්ශ්ය යටි ල පහසුකම් හඳුනා ගැනිමට ත ොරතුරු හා සන්නිතේදන

ාක්ෂණය සහය ව්න්තන්

තකතසේ ද?
තතොරතුරු තසොයා ගැනී ටත් ඒවා සංසන්දනය කිරී ටත් ඔබට සහාය වී ට අන්තර්ජාලයට හා තසවුම්
යන්ත්රවලට හැකියාව තිතබ්. ඔතබ් වයාොරය ක්රියාත් ක කිරී ට අව ය සම්ෙත් පිළිබඳ ෙැහැදිලි
ලැයිස්තුවක් ස ඟ ත
වයාොරය ආරම් කිරී ට තකොතරම් වියද ක් යන්තන් දැයි සිතා බලන්න. වත්කම්
හා පිකවැය කාර්යක්ෂ තලස කළ නාකරණය කිරී ගැන සිත තයොමු කරන්න.
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7.0 ානව සම්ෙත්
ඔතබ් වයාොරය සඳහා තසේවයට බඳවා ගත යුතු සංඛයාව රැඳී ඇත්තත් කරුණු ගණනාවක් තයි. ඒවා අතර
ඔබ වයාොරය කරන්තන් පූර්ණ කාලීන තහ අර්ධ කාලීන ෙදන කින් ද, ඔතබ් වයාොරය සඳහා අව ය
ක්රියාකාරකම්, නිෂ්ොදන හා තබදා හැරීතම් ක්රියාවලි, හා ඔතබ් තයොදා ගන්නා අතලවිකරණ ක්ර ආදිය තේ.
ඔතබ් වයාොරය ක්රියාත් ක කිරී ට අව ය සියලු
ානව සම්ෙත් තිබී තහොඳ තදය වුවත් ත ය ඔතබ්
ූලලය අං යට වි ාල බලෙෑ ක් කරන බැවින් ත හි දී ඔබ යථාර්ථවාදී විය යුතු ය.
7.1 මානව් සම්පත් සැලසුම් කිරීතම්දී ත ොරතුරු හා සන්නිතේදන ාක්ෂණය සහාය ව්න්තන් තකතසේ ද?
ෙැතුරුම්ෙතක් (spreadsheet) ාවිතා කරමින්, කාර්ය ාලාවක් හා දින දර් නයක් ෙදනම් කර ගනිමින් ඔබට
අව ය පුද්ගලයන් ගණන, දින තහ ෙැය ගණන, වැටුේ හා තේතනවලට යන වියද ආදිය ගණනය කිරී ට
හා ඇස්තතම්න්තු කිරී ට හැකි තේ.
බඳවා ගැනීතම් හා කුලියට ගැනීතම් ක්රියාවලිතේ දී ද අන්තර්ජාලතේ සහාය ලබා ගත හැකියි. ඒ තුළින් ඔබට
වර්ත ාන වැටුේ ගැන දැන ගත හැකි අතර වෘත්තිකයන්ට ඔබ තවනුතවන් කළ හැකි වැඩ ගැන ඔවුන් ස ග
සාකච්ඡා කිරී ට හැකි තේ.

8.0 ඔතබ් නිෂ්ොදන අතලවි කිරී
ප්රබල අතලවිකරණ ක්රත ොයක් ක්රියාත් ක කිරීත න් දැනට සිටින ගනුතදනුකරුවන් රඳවා ගැනී ටත් අලුත්
ගනුතදනුකරුවන් ආකර්ෂණය කර ගැනී ටත් හැකි තේ. ඔතබ් වයාොකක නිෂ්ොදන ප්රවර්ධනය කිරීතම් දී
අතලවිකරණ මුසුව (marketing mix) ගැන අවධානය තයොමු කිරී ඉතා වැදගත් තේ.
අතලවිකරණ මුසුව යනුතවන් හඳුන්වන්තන් තවළඳතෙොළ තුළ ඔතබ් නිෂ්ොදනය ප්රවර්ධනය කිරී ට තයොදා
ගන්නා
උෙක්ර
තහ
ක්රියා ාර්ග ාලාවකි. ෙහත
විස්තර කරන සාධක වන
මිල, නිෂ්ොදනය, ප්රවර්ධනය
හා ස්ථානය නිය අතලවි
මුසුවක් තේ.
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8.1 මිල (මුදල් හා අයව්ැය සකස් කිරීම)
වයවසායකතයක් ප්රධාන ව තයන් උනන්දු වන්තන් ලා ය ගැනයි. විධි ත් ූලලය
සැලසු කින් හා වාර්තා තබා ගැනී කින් තතොර ව තකොෙ ණ ලා උෙයා තිතබ් ද යන්න
දැන ගත තනො හැක.
ූලලය වාර්තා හා ප්රකා න ත න් වාර්තා තබා ගැනී හා ූලලය ගනුතදනු ෙවත්වා ගැනී
පිළිබඳව වටහා ගැනී ට ඔබට හැකි විය යුතු ය. වයාොරය තකොතරම් කුඩා වුවත් එදිතනදා
ූලලය ගනුතදනු හකයාකාර ව සිදු කළ යුතු තේ. ූලලය ත වලම් වැඩි වැඩිතයන් ාවිතයට
ගැනීත න් ඔතබ් වයාොරතේ ෙැවැත් ත්, සාර්ථකත්වයත්, ලා දායී බවත් තහවුරු කළ හැකි තේ.
ඔතේ මූලය කටයුතු කළමනාකරණය සඳහා ත ොරතුරු හා සන්නිතේදන
හැක්තක් තකතසේ ද?

ාක්ෂණතේ සහාය ලබා ග

ඔතබ් වයාොරතේ තබොතහ කටයුතු සඳහා ෙැතුරුම්ෙත් (Spreadsheets) ාවිතා කළ හැකි තේ. තම්වා
ගිණුම්කරණය, ූලලය ගනුතදනු ගැන වි සී හා වැටුේ ත් ඛන සකස් කිරී ආදිය සඳහා ඉතා ප්රතය ජනවත්
ත වලම් තේ.

අයව්ැයක් යනු කුමක්ද?
අයවැයක් යනු වියදම් කිරීතම් සැලැස් කි. අයවැයක් පිළිතයල කිරී
ආකාරයට, අව ය තද් තවනුතවන් වියදම් කරන මුද් 
ප්ර ාණය ඇස්තතම්න්තු කිරීතම් ක්රියාවලියයි. අයවැයක්
පිළිතයල කිරී නිසා ඔතබ් පුද්ගලික අව යතා හා ඔතබ්
වයාොරය සඳහා මුද්  තයොදා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ ව
අවතබ ධයක් ලබා ගැනී ට හැකි තේ.

යනු ඔතබ් ආදාය ට ගැළතෙන

ාණ්ඩ හා තසේවාවන්හි මිල තවනස් විය හැකි බැවින් මිල වැඩි
වීම් වලට ඉඩ ලබා දී සඳහා හැ විට වැඩිතයන් ඇස්තතම්න්තු කරන්න. ත යට අ තරව සම්පූර්ණ
පිකවැතයන් සියයට 5-10 ක වයතා සැලැස් ක් (contingency plan) අයවැයට ඇතුළු කරන්න.
අයව්ැය පිළිතයල කිරීතම්දී ත ොරතුරු හා සන්නිතේදන ාක්ෂණතේ සහාය ලබා ග හැක්තක් තකතසේද?
ෙකගණක ෙැතුරුම්ෙත් ක්ර ත් ඛන (Computer spreadsheet programs) ඟින් ඔතබ් අයවැය හා වියදම්
ගැන වාර්තා තබා ගැනී ට පුළුවන. ඔතබ් වයාොකක හා පුද්ගලික වියදම් තවන තවන ෙවත්වා ගැනී ට ද
ත වැනි වැඩසටහන් ප්රතය ජනවත් තේ.
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ඔතේ නිෂ්පාදනය මිල කිරීම (Pricing)
ඔතබ් නිෂ්ොදනයට ස ාන නිෂ්ොදනවල මිල තසොයා තගන ඒවා ඔතබ්
නිෂ්ොදනය මිල කළ ආකාරය හා සංසන්දනය කිරී වැදගත් තේ.
ෙහත දැක්තවන සමීකරණතයන් ඔතබ් නිෂ්ොදනතේ ඒකකයක පිකවැය තසොයා
ගන්න.
ඒකකයක් සඳහා වුස සෘජු ද්රව්යයන්හි පිිව්ැය+ ඒකකයක් සඳහා වූ ශ්රමතේ පිිව්ැය+ ඒකකයක් සඳහා වූ තපොදු කාර්ය
පිිව්ැය = ඒකකයක සම්පූර්ණ පිිව්ැය

ඔතේ ලාභය අර්ථ දැක්වීම
ලා ය සඳහා, ඒකකයක් සඳහා යන සම්පූර්ණ පිකවැයට යම් කිසි ප්ර ාණයක් එකතු කරන්න. ඔතබ්
තරඟකරුවන්තේ නිෂ්ොදනවල මිල ෙරාසය තසොයා ගන්න. ඔතබ් නිෂ්ොදනය තරගකරුවන්ට වඩා දක් ඉහළ
තත්වයක නම් ටිකක් වැඩිතයන් මිල කරන්න. ඔතබ් නිෂ්ොදනය ස
ට්ටතම් නම් ස ාන මිලකට අතලවි
කරන්න.
ඔතබ් වැටුෙට අ තරව සෑ විකිණී කින් ලා යක් ලැබිය යුතු බව තක තබා ගන්න. ඔබ තීරණය කළ
ලා ය, ඒකකයක සම්පූර්ණ පිකවැයට එකතු කර ඒකකයක සම්පූර්ණ මිල ලබා ගන්න. සමීකරණය ත තසේය:
ලා ය + ඒකකයක සම්පූර්ණ පිකවැය = ඒකකයක සම්පූර්ණ මිල

ඉතුරුම් (Savings) හා අන් ර්ජාලය තුළින් බැංකු කටයුතු (Online Banking)
ඔතේ ව්යාපාරතයන් ඉපයූ මුදල් ඉතිි කරන්තන් තකතසේ ද?
ඔතේ වියදම් සටහන් කරන්න.
මුද්  ඉතික කිරීතම් ෙළමුවැනි පියවර වන්තන් ඔබ තකොෙ ණ
වියදම් කරන්තන් දැයි දැන ගැනී වන බැවින් ඔතබ් වියදම් සිය් ල
සටහන් කරන්න.
අයව්ැයක් සකස් කරන්න
ඔතබ් වියදම් සැලසුම් කිරී සඳහා පුද්ගලික අයවැයක් සකස්
කරන්න. අධික වියදම් සී ා කර ස ානුොතික ප්ර ාණයක් හදිසි
ඉතුරුම් අරමුදලක ඉතික කරන්න.
මුදල් ඉතිි කිරීම් සැලසුම් කරන්න
ඔතබ් ාසික වියදම් හා වයාොරතයන් ලැතබන ඉෙයීම් සැලකි් ලට ගනිමින් ඔතබ් අයවැය ඇතුළත ඉතුරුම්
සඳහා තකොටසක් තවන් කරන්න. එය ඔතබ් ශුද්ධ ආදායත න් අඩු ව තයන් සියයට 10-15ක් අතර තබා
ගැනී ට උත්සහ කරන්න.
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ඉතිි කිරීතම් ඉලක්ක තීරණය කිරීම
ඉතික කිරීතම් ඉලක්ක තීරණය කිරීත න් එය ආරම් කිරී ට වඩා ෙහසු තේ. ඔතබ් ඉලක්කය (goal) කරා
ළඟා වී ට තකොෙ ණ කලක් ගත තේ දැයි තීරණය කර ඉතික කිරීම් ආරම් කරන්න.

තකටි කාලීන ඉලක්ක
නිවාඩුවක් ගත කිරී ට මුද්  ඉතික
කිරී

දීර්ඝ කාලීන ඉලක්ක
ඔතබ් දරුවන්තේ අධයාෙනය
සඳහා මුද්  ඉතික කිරී

තගදරට අලුත් ගෘහ ාණ්ඩ ගැනී ට නිවසක් මිල දී ගැනී ට මු් 
ඉතික කිරී
මුදල තගවී ට ඉතික කිරී
බදු තගවී ට ඉතික කිරී

ඔතේ ඉතුරුම් ව්ැතඩන ආකාරය බලන්න

සෑ
ාසයක ප්රගතිය තසොයා බැලීත න් ඔතබ් ඉතුරුම් වර්ධනය
වන ආකාරය ගැන සතුටු විය හැකියි. මුද්  ඉතික කිරීතම් ත වැනි
සරල ක්ර
ාවිතතයන් වැඩි වැඩිතයන් ඉතික කිරී ට ඔබට උනන්දු
විය හැකි අතර එ ඟින් ඔතබ් ඉලක්ක කරා ඉක් නින් ළඟා වී ට ද
හැකි තේ.
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අන් ර්ජාලය හරහා බැංකු කටයුතු කර ගැනීම
ත හි දී සිදු වන්තන් අන්තර්ජාලය හරහා ූලලය ගනුතදනු සිදු කිරී ට ගනුතදනු කරුවන්ට ඉඩ සලසා දී යි.
මුද්  තැන්ෙත් කිරී හා බි් ෙත් තගවී ඇතුළු බැංකු ාඛාවක සිදු වන සියලු කටයුතු ත ඟින් කළ හැකි
තේ.

අන් ර්ජාලය තුළින් බැංකු කටයුතු කර ගැනීතම් ව්ාසි






ඉක් න් හා කාර්යක්ෂ යි.
ගිණුම් අතර මුද්  හුව ාරු කිරී ෙහසුයි.
සතිතේ දින හතත් ත න් දිනයක් තුළ ෙැය විසි හතර පුරා
බැංකු ගිණුම් ඉතා සමීෙ ව සමීක්ෂණය කළ හැකි තේ.
බි්  තගවී ට ෙහසු ක්ර යකි.

බැංකු ගනුතදනු සිදු කළ හැකියි.

8.2 නිෂ්පාදනය දියුණු කිරීම (Development)
ත යින් අදහස් කරන්තන් ොකත ගිකයා හට අලුත් තහ අතිතර්ක ප්රතිලා ලබා තදන තහ අලුත් තහ
තවනස් ලක්ෂණ සහිත නිෂ්ොදන නිර් ාණය කිරී යි. දැනට ෙවතින නිෂ්ොදනයක් ඳක් තවනස් කිරී
(modification) තහ අලුත් ොකත ගික අව යතාවක් සපුරා ලන ආකාරයට ඉදිකෙත් කිරී ද ත යට ඇතුළත්
තේ.
වයාොර වඩාත් සක්රීය කිරී ට වයවසායකයන් ඔවුන්තේ නිෂ්ොදන දියුණු කිරී ගැන අවධානය තයොමු කළ
යුතු අතර නිෂ්ොදනය දියුණු කිරී ට කාලය කැෙ (ආතය ජනය) කළ යුතු ය.
8.3 නිෂ්පාදන ප්රව්ර්ධනය (Promotion)
නිෂ්ොදන හා තසේවා ප්රවර්ධනය කිරී සඳහා අව ය වන ෙත්රිකා, කුඩා තෙොත් හා වයාොර කාඩෙත් ආදිය සකස්
කිරී හා සැලසුම් කිරී සඳහා විත ේෂිත ත ොරතුරු හාා සන්නිතේදන තාක්ෂණික තයදවුම්, ෙණිවුඩ තසේවා
හා ස ාජ ාධය හරහා සන්නිතේදනය කළ හැකි තේ. නමුත් දැන්වීම් ෙළ කිරී ට තයොදා ගත් ගුවන් විදුලිය,
රූෙවාහිනිය හා මුද්රිත ාධය වැනි ෙැරණි තාක්ෂණය අ තක තනො කළ යුතු ය. ස හර විට ඔබ ඉලක්ක කරන
ගනුතදනුකරුවන් අතර තම් ාධය වඩා ජනප්රිය වී ට ඉඩ තිතබ්.
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වයාොරයක අතලවිකරණ කටයුතු සඳහා තවබ් අඩවියක් තිබී දැන් අතයාව ය වී තිතබ්. මුද්රිත ාධය හා
සසඳන විට ඉතා අඩු වියද කින් තවබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කළ හැකි අතර එය දවතසේ ෙැය 24 පුරා
ගනුතදනුකරුවන්ට තතොරතුරු සෙයයි.
8.4 ස්ථානය
ස්ථානය යනුතවන් අදහස් කරන්තන් නිෂ්ොදනය විකුණන තැනයි. සෑ වයාොරයක තහොඳ තබදාහැරීතම්
තහ ‘ස්ථාන‘ ූලතල ොයක ප්රධාන අරමුණ වන්තන් ොකත ගිකයාතේ අවධානය දිනා ගැනී ත්, එය මිල දී
ගැනී ෙහසු කිරී ත් ය. ගනුතදනුකරුවන් වැඩිතයන් තගන්වා ගැනී ට වයාොකක ස්ථානය ඉතා ආකර්ෂණීය
විය යුතු ය.
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9.0 වයාොකක කාන්තාවක් තලස සැරසී
වර්ත ාන තරගකාරී හා නූතන වයාොකක තල කතේ නිය තලස සැරසී වෘත්තීය තෙනු කින් සිටී ඉතා
වැදගත් තේ. උචිත ඇඳුම් වැදගත් වන්තන් ධනාත් ක හැඟී ක් ඇති කිරී ට ෙ ණක් තනොව තගෞරවය ද සඳහා
ය. තම් නිසා ස ාජ උත්සව අවස්ථාවල දී ත න් වයාොකක වටපිටාතේ දීද ඉස්තරම් තලස තෙනී සිටී ට ක්රියා
කළ යුතු තේ.

10.0 ඔතේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කර ගැනීම
10.1 නනතික හා නියාමන අනුකූල ාව්
කුඩා වයාොර හිමිකරුවන්, රතට් වයාොර සඳහා බලෙත්ර ලබා
දීතම් නීති වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතු ය. රතට් වයාොකක
නීති පිළිබඳ ව ඔබට දැනු ක් තිබිය යුතු අතර ගනුතදනුකරුවන්
තහ තසේවකයන් ස ග නනතික ප්ර ්න ෙැන නැගුණ තහොත්
නීතිඥතයකුතේ සහාය ලබා ගත යුතු ය. නනතික ගිවිසුම් හා
අතලවි ගිවිසුම් ලිවී ට, ස ාතල චනය කිරී ට හා අත්සන් කිරී ට
ඔබට සිදු වනු ඇත. නනතික ගැටලු ෙැන නැගුණ විට
නීතිඥතයකුතේ තසේවය ලබා ගැනී අව ය වනු ඇත.
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10.2 ව්යාපාරය සඳහා රක්ෂණය
ය ර්තියක් ඇති ස ාග කින් රක්ෂණ ආවරණයක් ලබා ගැනීත න් ස්වා ාවික හා
ූලලය ආෙදාවක් සිදු වූ විට ඔතබ් වයාොරය ආරක්ෂා කර ගත හැකි තවයි. තකොන්තද්සි
හා මිල ගණන් සංසන්දනය කර ඔතබ් වයාොරය ආරක්ෂා කිරී ට තහොඳ රක්ෂණය
තත රා ගන්න. රක්ෂණ ස ාගම්වල අතීත වාර්තා තදස බලා ඔබට සුදුසු ස ාග
තත රා ගන්න.
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10.3 මාර්ගග

(Online) හා මාර්ග අපග (Offline) ආරක්ෂාව්

ඔතබ් වයාොරතේ ූලලය කටයුතු, ානව සම්ෙත්, ාණ්ඩ ත් ඛණ (Inventory) හා අනිකුත් ත් ඛන සඳහා
ෙකගණක හා තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණික උෙකරණ ාවිතා කිරී ට තීරණය කළ තහොත් ෙකගණක
සුරක්ෂිතතාව තීරණාත් ක බව අ තක තනො කරන්න. තම් සඳහා උචිත ප්රති-වයිරස ෘදුකාංගයක්
ෙකගණකතේ ස්ථාපිත කිරී අව ය තේ.

ාර්ගගත ආරක්ෂාව සඳහා ඔතබ් මුරෙද (අනයතා තසොරකම්) හා අනිකුත් වැදගත් තතොරතුරු (බැංකු ගිණුම් හා
ණය කාඩ අංක) ආදිය ඉ් ලා සිටින, ඔබට ලැතබන ඉ-තැෙැ්  හා ස ාජ ාධය වලින් ලැතබන ෙණිවුඩ වලින්
ක්රියාත් ක වන වංචා හා කූට උෙක්ර වලට අසු තවන්නට එො. “ඉක් නින් ධනවත් වී ට“ ආරාධනා කරන
ෙණිවුඩ හා ප්රවර්ධන ගැන ෙකස්සම් වන්න.
10.4 බුද්ධිමය තද්පළ අයිතිය (IPR)
සියලු වයවසායකයන් බුද්ධි ය තද්ෙළ අයිතිය ගැන දැනුවත් විය යුතු ය.
සුවිත ේෂී හා තවනත් තදයකට ස ාන තනොවන නිෂ්ොදනයක් තසොයා ගත්
විට තහ නිර් ාණය කළ විට ඔබට බුද්ධි ය තද්ෙළ අයිතිය සඳහා
ඉ් ලුම් කළ හැකි තේ. ත යින් අදහස් කරන්තන් ඒ පිළිබඳ වයාොකක
අයිතිය ඉ් ලා සිටින අන් අයතගන් නියමිත කාලයකට ඔතබ් නිර් ාණය
ආරක්ෂා කර ගත හැකි බවයි.
11.0 ඔතේ ව්යාපාරය සමීක්ෂණය හා ඇගයීම
සමීක්ෂණය හා ඇගයී තුළින් ඔබට වයාොරතේ කාර්ය සාධනය ගැන
අදහසක් ලබා ගත හැකියි. ඔතබ් වයාොරතේ කාර්යයන් විස්තර කරන
වයාොකක සැලසුතම් එහි සාර්ථකත්වය ඇගයී සඳහා දර් ක අඩංගු
විය යුතුය. අතලවිය පිළිබඳ ප්රධාන කාර්ය සාධන දර් කයක් තලස
අතලවි ප්රචාරක ක්රියාකාරකම් හා වියදම් වලට සාතේක්ෂව, ඔතබ්
නි ්ොදන වියදම් සහ විකිණුම්(ආදායම්) බලොන්තන් තසොයා බැලිය
හැකිය. ත
තතොරතුරු අනුව වියදම් අඩු කළ යුත්තත් තහ වැඩි කළ
යුත්තත් කු න අං වල දැයි ඔබට තීරණය කළ හැකියි.
සමීක්ෂණය හා ඇගැයී තුළින් ඔතබ් වාර්ෂික ඉලක්ක, ූලතල ොය හා අරමුණු අනුව ප්රගති දර් ක (progress
indicators) ලබා තදනු ඇත. ඔතබ් වයාොරතේ වැඩි දියුණු කළ යුත්තත් කු න අං ද යන්න ත යින් තීරණය
කළ හැකි තේ.
තබොතහ අවස්ථාවල දී වයාොකකයන්, සමීක්ෂණය හා ඇගයී ට සැලකි් ලක් තනො දක්වයි. ඉලක්ක නිය
කිරී වැනි ඔතබ් වයාොකක සැලසුම්, වයාොරතේ කාර්යසාධනය පිළිබඳ සමීක්ෂණය හා ඇගයී ට සම්බන්ධ
බව ත හි දී තෙන්වා දිය යුතු ය.
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ඔතේ ව්යාපාරතේ සමීක්ෂණ හා ඇගයීම් කටයුතුව්ලට ත ොරතුරු හා සන්නිතේදන
හැක්තක් තකතසේ ද?

ාක්ෂණයට සහාය විය

ඔතබ් වයාොකක දත්ත, ෘදුකාංග වැඩසටහන් වල ඇත්නම් ඔබට ඒ තුළින් වයාොකක කාර්ය සාධනය
ස ාතල චනය කළ හැකි තේ. ෙැතුරුම්ෙත් වැඩසටහන්වලට ඉතා ෙහසුතවන් ඔතබ් වයාොරතේ ප්රගතිය
තෙන්වන තතොරතුරුවල සාරාං යක් ලබා දී ට හැකියාව තිතබ්.
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