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  අධ්යාපන අ අමායාාංය   
 

 

 

 

 
 

1. භාණ්ඩ හුලමාරු ක්රමය යු  ුමම්ද?  

2. ලයාපන ාරය්ද යු  ුමම්ද?  

3. ාභ අපේක්ෂි ලයාපන ාරය  ප්රධ්ාඅ අරුණණු 2ක්ද ශා උපන  අරුණණු 2ක්ද ියයා ?්දල්නඅ  

4. අලයා ශා වුලමඅා යඅ වාං ්පපන  ිද?සු්න විතල පන හශහිලිය  ර්නඅ  

5. අලයා ශා වුලමඅා අර පලඅවක ් 24්ද ියය්නඅ  

6. ිදකපන ාිලය්ද යු  ුමම්ද?  

7. ිදකපන ා?අය  රු  බඅ ිදකපන ාිලල වකලභාලය අු ල ලයාපන ාර ලග ක  ර ?්දල්නඅ  

8. ිදකපන ා?අ වාධ්  යු  පමොඅලා?  

9. ිදකපන ා?අ වාධ්  4 අ්  ර්නඅ  

10. ලයාපන ාර ප පරිත ඇ්පමහ ප පන ාග ල යු   වුරු්න?  

11. ලයාපන ාරය්ද ප පරිත ඇ්පම්ද ?්දලඅ පන ාග ල 24්ද අ්  ර්නඅ  

12. පන ශ ?්දලා ඇ ප ඇ්පමහ ප පන ාග ලය්නපේ අරුණණු 2ක්ද බහගි්න ?්දල්නඅ  

ඇ්පමහ ප පන ාග ලය අරුණණු 
අයි ප රුපලෝ i.  

ii.  
 ෂමඅා රුපලෝ i.  

ii.  
පවේල පයෝ i.  

ii.  
කු ප?ු  රුපලෝ i.  

ii.   
 

13. පන ශ ?හ්දපලඅ අරුණණුලට අ?ාෂ ඇ්පමහ ප පන ාග කලය්න අ්  ර්නඅ  

අරුණණ ඇ්පමහ ප පන ාග කලය 
අඛණ්ඩල ඇණවු් බා කහනීම  

ප?අ ? ණය අය ර කහනීම  

හබිය යුතු බදු ආ?ාය් ිදසිපව බාකහනීම  

ම ිදකපන ා?අල මි තීරණය කිරීම  

 

14. ඇ්පමහ ප පන ාග කලය්නපක්න ලයාපන ාරය යම්ද බාපපන ොපරොතුතු ල්නඅාපවේම ලයාපන ාරපය්න?  ඇ්පමහ ප පන ාග කලය්න 

ය් ය් ?ාය තුලය්න අපේ්දා  රයි  ඒ අු ල පන ශ ?්දලා ඇ ප ඇ්පමහ ප පන ාග කලය්නපක්න ලයාපන ාරයට 

අපේ්දෂි ?ාය තුලය කපන ්නඅ   

 

ඇ්පමහ ප පන ාග කලය ?ාය තුලය 
A අයි ප රුල්න P ලයාපන ාර වඳශා ිත ර විවිධ් ිලරිකහ්නවී් බාදීම  
B  ෂමඅා රුල්න Q ගුණාතුම  අුණද්රලය ිලගි්න ිලකටම වහපන යීම 

C පවේල ය්න R ිදලහරිල තීරණ කහනීම 

D වහපන යු් රුල්න S ශ්රම ඵ?ායිාල ලහඩි කිරීම 

E රජය T ලයාපන ාර  ටයුතු සුපන රී්දණය 
 

ලයාපන ාර ශා ගිණු් රණ අධ්යයඅය 
වියාු බද්ධ් පුඅරී්දණ වාංචිය 

10 පශ්රේණිය 

ලයාපන ාර පන සුබිම 
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  අධ්යාපන අ අමායාාංය   
 

 

 ටී ග ට් මහසීප් ලයාපන ාරය  ිදයුතු ජකතු ප ොපරෝඅා ලවාංක තුතුලය ආර්භ වීමතු වමඟ ුණඛ ආලරණ 

මවා අපවි කිරීමට තීරණය  ර ඇ  ප් වඳශා ඔහු විසි්න අල මශඅ මහෂිම්ද මිදී කතු අර අල 

පවේල පයුම ? බඳලා ක්නඅා දී  

 

15. ඉශ සිද්ධියට අු ල, ජකතුපේ ලයාපන ාරය විසි්න ඉ ක  රු  බඅ අලයා ල්නප්න, 
 

1) ආශාර, ඇඳු් 2) ඇඳු්, ආරක්ෂාල  
3) ඇඳු්, ිදලාව  4) ඇඳු්, පවෞඛයය 

 

16. ඉශ සිද්ධියට අු ල ජකතුපේ ලයාපන ාරය  ව්බ්නධ්පය්න වාල?ය ප්ර ාය පෝර්නඅ   
 

1) භාණ්ඩ ිදකපන ා?අ ලයාපන ාරයකි 

2) පවේලා වහපන යීප් ලයාපන ාරයකි 

3) ාභ අරුණණු විත  ලයාපන ාරයකි  

4) පපන ෞද්කිය  අාංපේ ලයාපන ාරයකි 

17. පමම සිද්ධිපේ ?්දඅට හපබඅ ිදකපන ා?අ වාධ්  ල්නප්න, 
 

1) භූමිය, ලයලවාය තුලය 2) ප්රාේධ්අය, භූමිය  
3) ප්රාේධ්අය, ශ්රමය  4) භූමිය, ශ්රමය     

18. පමම සිද්ධියට අ?ාල ිදලහරිල ඇ්පමහ ප පන ාග ල ඇතුෂතු ලරණය පෝර්නඅ  

1) අයි ප රු, පවේල ය්න  2) පවේල ය්න, රඟ රු  
3) රඟ රුල්න, මූය ආයඅ 4) පවේල ය්න, වහපන යු් රු 

 

19. පවේල යි්නපක්න ලයාපන ාරය අපේක්ෂි ?ාය තුලය්ද ල්නප්න, 
 

1) ප්රමාණලතු ප්රාේධ්අ ?ාය තුලය්ද බා දීම 

2) ිදලහරිල තීරණ කහනීම ශා වහසු් ිදසි පව ක්රියාතුම  කිරීම 

3) පන ලරඅ ?  ාග යය ිදසි පව ඉ ක කිරීම 

4) වාධ්ාරණ ලහ කපන ්ද බා කහනීම 
 
 

20. ඇ්පමහ ප පන ාග ලය්නපේ අරුණණු කිිතපන ය්ද පන ශ ?හ්දපේ  
 

A - ප්රමාණලතු ාභය්ද හීම 

B - වමාජ සුභවාධ්අයට ?ාය  ල්නප්න ?හයි විමවා බහලීම 
C - රැකියා අලවකථා උතුපන ා?අය කිරීම 
D - රැකියා ලග ධ්අය ශා රැකියා ෘේ පය 
E - ගුණාතුම  ිදකපන ාිල බා කහනීම 

ඉශ ?හ්දපලඅ අරුණණු ඉ ක  ර කහනීමට අපේක්ෂි ඇ්පමහ ප පන ාග කල අු පිළිපලිය්න ?හ්දපලඅ පිළිතුර ලු පේ, 

1) අයි ප රු, ප්රජාල, රජය,  ෂමඅා රු, කු ප?ු  රු  

2) අයි ප රු, කු ප?ු  රු, ප්රජාල,  ෂමඅා රු, වහපන යු් රු 

3) අයි ප රු, අඅාක ආපයෝජ පයෝ,  ෂමඅා රු, රජය, ප්රජාල  

4) අයි ප රු, රජය,  ෂමඅා රු, පවේල පයෝ, ප්රජාල   
 

 

21. ප්රාේධ්අය යඅ ිදකපන ා?අ වාධ් යට අයතු පඅොල්නප්න මි්න  ලර්ද?  

1) ය්නත්ර සත්ර 2) පකොඩඅහගිිය 
3) ඛණිජ ිදධි 4) ුණ?්ප  

 

22. ලයලවාය යා ව්බ්නධ්පය්න ිදලහරිල ප්ර ාය පෝර්නඅ  
 

1)  ලයාපන ාර ආර්භ  ර පන ලතුලාපකඅ ය්නඅා 

2)  ලයාපන ාර අල?ාඅ් ?රමි්න අලයා ව්පන ා?අය  ර්නඅා 

3)  ලයාපන ාරයට අාය තුලය වපන යඅ පුද්කයා 

4)  ලයාපන ාරයට අරුණ? වපන ය්නඅා 
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  අධ්යාපන අ අමායාාංය   
 

 

23. පවේලා වහපන යීප් ලයාපන ාර පන මණ්ද ඇතුෂතු ිදලහරිල පිළිතුර ලු පේ, 
 

1) මශජඅ බහාංුමල, ශ්රී ාං ා රක්ෂණ වාංවකථාල, ඉසුරු වී පමෝ 

2) ඖධ් අපවිවහ්ප, අභිම්න වශ්ප පමෝ, ශ්රී ාං ා කමඅාකමඅ මණ්ඩය 

3) රපන ාලඅය ආයඅ, ඇඟුම්  ග මා්න ාා, පොක පලපෂඳ ආයඅ 

4) සි්පර පලපෂඳ ආයඅ, පරෝශ, පතු අපවිවහ 
 

24. ආපයෝජඅපේ සුරක්ෂිාල අරුණණු  රකතු ඇ්පමහ ප පන ාග ලය ල්නප්න, 
 

1) අඅාක ආපයෝජ යි්න 2) අයි ප රුල්න  
3)  ෂමඅා රුල්න  4) රජය 

 

පන ශ ප්ර ා වය අ් ()ුමණ ? අවය අ්() ුමණ ? පයො?්නඅ  

25. අතීපේ දී අ පරි්ද ලපය්න ිදකපන ා?අය කිරීම තුළි්න භාණ්ඩ හුලමාරු ක්රමය ඇ ප විය  (   ) 

26. භාණ්ඩ ිදකපන ා?අය කිරීම ලයාපන ාරය්ද පව ශහන්්නපේ  (   ) 

27. ලග මාඅපේ ඇහ් ලයාපන ාර කු ප?ු  සිදු කිරීම වඳශා වි?ුතු මාධ්ය භාවිා  රයි  (   ) 

28. ලයාපන ාරය  රඳා පන හලහතුම තීරණය ලු පේ කු ප?ු  රුල්නපේ ආ?ාය් මට්ටම මය  (   ) 

29. වෑම පුද්කපයුමපේම අලයා වමාඅ පේ  (   ) 

30. ජීලතුවීම වඳශා ය් වුලමඅාල්ද වපුරා කහනීම අිදලාග ය පේ  (   ) 

31. වකපන ග   ෂශහකි පභෞ ප  පන හලහතුම්ද ඇ ප ?ෑ භාණ්ඩ පව ශඳු්නලයි  (   ) 

32. ලයාපන ාර  ටයුතු පමපශයවීම ශා  ලයාපන ාර පිළිබඳ තීරණ ක්රියාතුම   රු  බ්නප්න රජය විසිිද  (   ) 

33. කු ප?ු  රුල්න විසි්න අහල විකිණීමට පශෝ පන රිපභෝජඅය වඳශා භාණ්ඩ මිදී කනී  (   ) 

34. ලයාපන ාර ිත ර ිලරිකහ්නවී් බා දීම රජපේ අරුණණකි  (   ) 
 

35. ිලු  විසි්න ආඅයඅය  රඅ ? විීජ අා  ිලයර පබෝ්ප ශා ුණඛ ආලරණ ප්රධ්ාඅ මාග කය අව ජාංකම 

රථය  බා පන ාපග  යඅ එඅ මගී්නට අපවි  රයි  

I. ිලු පේ ලයාපන ාර  ටයුතු මන්්න වපුරාු  බඅ මිිදවක අලයාල ුමම්ද?  

II. එය වපුරාඅ වුලමඅා ?්දල්නඅ  

 

36. ුණහුදුබඩ ප්රපද්ය  ජීලතුලඅ අකිා විසි්න සිේපි  කලිය්න අතු පන ෂඳඅා වෑදීප් ලයාපන ාරය්ද ආර්භ  රඅ දී  

ඒ වඳශා ඇය විසි්න නූ්ප,  තුරු ශා මහියය් මිදී කතු අර, අතු පන ෂඳඅා වෑදීමට ඇයපේ පයපශළිය ලඅ 

අපයෝමිපේ වශාය බා ක්නඅා දී  

I. පමම ලයාපන ාරපේ ?හකිය ශහකි ිදකපන ා?අ වාධ්   ලපග ?  

II. ඔබ අ්  ෂ ිදකපන ා?අ වාධ්  වඳශා උ?ාශරණ සිද්ධිය ඇසුරි්න ?්දල්නඅ  

 

37. සිතු විසි්න ප ොෂඹ ප්රපද්පය්න පන ාලශ්න මිදී පකඅ අපවි කිරීප් පලපෂඳවහ්ද රජපේ  ාග යා 

කිිතපන ය්ද පන ල පඅ බතුරුණ්ප ප්රපද්පේ දී ආර්භ  රඅ දී  ඊට ආව්නඅපේම ිදා විසි්න පන ාලශ්න 

ිදග මාණය කිරීප් ශා පන ාලශ්න අුමතුලහඩියා කිරීප් ලයාපන ාරය්ද ආර්භ  රඅ දී  

 

I. සිතුපේ ශා ිදාපේ ලයාපන ාර ිදකපන ාිලල වකලභාලය අු ල  ලර ලග කය ට අයතු ලයාපන ාර ?හයි පලඅ 

පලඅම ියයා ?්දල්නඅ    

II. සිතුපේ ලයාපන ාරය ව්බ්නධ්පය්න ඇ්පමහ ප පන ාග ල 2ක්ද අ් ප ොට ඔවු්නපේ අරුණණු පලඅ පලඅම ියයා 

?්දල්නඅ  

 

 


