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  අධයාඳන අභායාාංශ    
 

 

 

 
 

(1) වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර තෝරා  ටින් ඉරක් අඳින්න. 

1. “ඔඵ සැලසුම් කිරීභට අසභත් වන්තන් නම් ඔඵ අසභත්වීභට සැලසුම් කරන්තන් .” ඉහ ප්රකාශත න් 

අදහස් වන්තන්,  

I. අසාර්ථකවීභට සැලසුභක් අවශය ඵව . 

II. සාර්ථකවීභට සැලසුභක් අනවශය ඵව . 

III. සාර්ථකවීභට සැලසුභක් අවශය ඵව . 

IV. අසාර්ථකවීභට සැලසුභක් අනවශය ඵව . 

 

2. වයවසා ක ාත  වයාඳාර අදහස සැඵෑ වයාඳාර ක් ඵවට ඳත් කර ක්රි ාත්භක කිරීභ සහා, 

I. දැක්භක් තිබි  යුතු තේ. 

II. අරමුණක් තිබි  යුතු තේ. 

III. වයාඳාර සැලැස්භක් තිබි  යුතු තේ. 

IV. වැඩි ප්රා ධන ක් ත දි  යුතු තේ. 

 

3. සැලසුම් සෑභ විටභ, 

I. අනාග  හා සම්ඵන්ධ කරයි. 

II. අතී තොරතුරු දක්වයි. 

III. වර්භාන ත්ත්ව  ඳැහැදිලි කරයි. 

IV. රඟකාරීත්ව  ඳැහැදිලි කරයි. 
 

4. වයාඳාර සැලසුම්වලින් දැක්තවන්තන්, 

 

5. වයාඳාර සැලැස්භකින් දැක්තවයේත , 

I. වයාඳාර කින් ළඟාකර ගැමටභට අත්ක්ත  අරමුය . 

II. වයාඳාර ක් ක්රි ාත්භක කරන විවිධ කාර්  න් . 

III. ඵාහිර ඳරිසර  පිළිඵ පුතරෝකථන කි. 

IV. වයාඳාර ක් ළඟාකර ගැමටභට අත්ක්ත  අරමුය හා අත්ක්ත  විවිධ කාර්  න් . 
 

6. වයාඳාර සැලැස්භක්  යේ, 

I. වයාඳාර ක් ළඟා කර ගැමටභට අත්ක්ත  අරමුය දැක්තවන තනයන කි. 

II. වයාඳාර ක් ක්රි ාත්භක කිරීභට අත්ක්ත  විවිධ කාර්  න් දැක්තවන තනයන කි. 

III. වයාඳාර ක් ළඟා කර ගැමටභට අත්ක්ත  අරමුය හා කාර්  න් දැක්තවන තනයන කි. 

IV. වයාඳාර ක් විවිධ ඳරිසර තවනස්කම්වලට අයේග වන අයුරු දැක්තවන තනයන කි. 

I. අතී තොරතුරු . II. අත්ක්ත  තොරතුරු . 
III. වර්භාන තොරතුරු . IV. ඉහ කිසිවක් තනොතේ. 

වයවසා කත්ව අධය න  
විෂ ායේඵද්ධ පුනරීක්ෂණ සාංචි  

11 තරේණි  

වයාඳාර සැලැස්භ   
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  අධයාඳන අභායාාංශ    
 

7. ඳාසල තුළ ක්රි ාත්භක වන සැලසුභක් තනොවන්තන්, 
 

 

8. වයාඳාර සැලැස්භක මූලිකාාංග, 

 

9. වයාඳාර සැලැස්භක මූලිකාාංග ඳභණක් ඇතුළත් පිළිතුර වන්තන්, 

I. අතලවි සැලැස්භ, ඳරිඳාලන සැලැස්භ, තවතළතඳොළ සැලැස්භ  . 

II. අතලවි සැලැස්භ, තවතළතඳොළ විශ්තනෂණ , විධා ක සාරාාංශ . 

III. අතලවි සැලැස්භ, නිෂ්ඳාදන සැලැස්භ, විධා ක සැලැසභ් . 

IV. අතලවි සැලැස්භ, ඳරිඳාලන සැලැස්භ, මූලය සැලැසභ්  . 

 

10. වයාඳාර සැලැස්භක මූලිකාාංග ක් වන්තන්, 

 

11. වයාඳාර සැලැස්භක ඇතුළත් මූලිකාාංග ක් තනොවන්තන්, 

 

12. වයාඳාර සැලැස්භක සාංක්ත ්  දැක්තවයේත , 

 

13. වයාඳාර සැලසුභක් ඳරිලනලන  කරන පුද්ගලත කුට වයාඳාරත  ඳවතින වැදගත්භ කරුයවල තකතුවක් 

දැක්තවන්තන්, 

 

14. වයාඳාර  පිළිඵ චිර ක් භනතසේ නිර්භාණ වීභට සභත්වන ඳරිදි ඉදිරිඳත් කළ යුත්තත්, 

 

15. වයාඳාර සැලැස්භක අවශයාව පිළිඵ ප්රකාශ කිහිඳ ක් ඳහ දැක්තේ. 

A. වයාඳාර සහා භග තඳන්වීභ කරයේත  වයාඳාර සැලැස්භයි. 

B. වයාඳාර අදහස ඳැහැදිලි කරයේත  වයාඳාර සැලැස්භයි. 

C. වයාඳාර ඳරිසර  පිළිඵ අවතඵෝධ කර ගැමටභට වයාඳාර සැලැස්භ අවශය තේ. 

D. වයාඳාරවල ලාබ අ අලාබ  තීරණ  කිරීභට වයාඳාර සැලැස්භ අවශය තේ. 

ඉහ ප්රකාශවලින් වයාඳාර සැලැස්භක අවශයාව නිවැරදිව දැක්තවන ප්රකාශ වන්තන්, 

I. වාර්ත ක ලි . II. නිවාස ඉදිකිරීතම් සැලසුභ . 
III. ඳන්ති කාලසටහන . IV. ගුරුවරුන්ත  වාර සටහන් . 

I. තදකකි. II. තුනකි. 
III. හරකි. IV. ඳහකි. 

I. නිෂ්ඳාදන සැලැස්භ . II. තවතළතඳොළ සැලැස්භ . 
III. මුළු ආත ෝජන ඇස්තම්න්තුවයි. IV. ඒකක පිරිවැ යි. 

I. විධා ක සාරාාංශ   . II. නිෂ්ඳාදන සැලැස්භ . 
III. ඳරිඳාලන සැලැස්භ . IV. තවතළතඳොළ විශ්තනෂණ   . 

I. අතලවි සැලැස්තම්  . II. විධා ක සාරාාංශත   . 
III. නිෂ්ඳාදන සැලැස්තම්  . IV. මූලය සැලැස්තම්  . 

I. අතලවි සැලැස්තම්  . II. නිෂ්ඳාදන සැලැස්තම්  . 
III. විධා ක සාරාාංශත   . IV. මූලය සැලැස්තම්  . 

I. මූලය සැලැස්තම්  . II. නිෂ්ඳාදන සැලැස්තම්  . 
III. විධා ක සාරාාංශත   . IV. මූලය සැලැස්තම්  . 

I. A හා D  . II. C හා D  . 
III. B,C හා D  . IV. A,B හා C  . 
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16. ඳහ දැක්තවන්තන් ේ  ාඳාර සැලැස්භක ඇතුළත් තොරතුරු හා තභ තොරතුරු අ ත් වයාඳාර සැලසුම් 

මූලිකාාංග තේ. ඒවා නිවැරදිව ගැලපූ පිළිතුර තෝරන්න. 

 

 

17.  විධා ක සාරාාංශත  ඇතුළත් තොරතුරක් තනොවන්තන්, 
 

 

18. විධා ක සාරාාංශත  ඇතුළත් තොරතුරක් වන්තන්,  

 

19. අතලවි කිරීභට අත්ක්ත  නිෂ්ඳාදි , ඒ සහා ඇති ඉනලුභ පුතරෝකථන  කර දැක්තවයේත , 

 

20. නිෂ්ඳාදන සැලසුභක ඇතුළත් තොරතුරක් වන්තන්, 

 

21. වයාඳාර ට අවශය වන භානව සම්ඳ පිළිඵ තොරතුරු ඇතුළත් වන්තන්, 

 

22. මූලය සැලැසභ්ක ඇතුළත් තොරතුරක් තනොවන්තන්, 

 

23. වයාඳාර  සහා සැලැසභ්ක අවශයාව  දැක්තවයේත , 

 

24. වයාඳාර සැලැස්භක අවශයාවක් තනොවන්තන්, 

 

25. සැලැස්භක් තනොභැති වීතභන් වයාඳාර ට මුණ ණ ඳෑ හැකි ගැටළුවක් වන්තන්. 

 

1. වයාඳාර ට අවශය භානව සම්ඳ A. මූලය සැලැසභ් 
2. වයාඳාරත  ආත ෝජන ඇස්තම්න්තුව B. විධා ක සාරාාංශ  
3. වයාඳාරත  නභ සහ කර්භාන් ක්තෂේර  C. අතලවි සැලැස්භ 
4. වයාඳාරත  විකුයම් පුතරෝකථන  D. ඳරිඳාලන සැලැස්භ 

I. 1-A, 2- D,3- B, 4- C   . II. 1-D, 2-A ,3- B, 4- C   . 
III. 1-B, 2- C,3- D, 4- A   . IV. 1-D, 2- A,3- C, 4- B   . 

I. වයාඳාරත  සුවිතශේී බාව   . II. වයාඳාරත  නභ  . 
III. ඳසුගි  වසතර් විකුයම් ආදා භ . IV. කර්භාන් ක්තෂේර   . 

I. වයාඳාරත  නභ II. අතලවි සැලැස්භ 
III. නිෂ්ඳාදන සැලැස්භ IV. ඳරිඳාලන සැලැස්භ 

I. විධා ක සාරාාංශත   . II. මූලය සැලැස්තම්  . 
III. අතලවි සැලැස්තම්  . IV. නිෂ්ඳාදන සැලැස්තම්  . 

I. විකුයම් පුතරෝකථන  යි. II. මුළු ආත ෝජන ඇස්තම්න්තුවයි. 
III. තවතළතඳොළ විශ්තනෂණ  යි. IV. ඒකක පිරිවැ  යි. 

I. මූලය සැලැස්තම්   . II. අතලවි සැලැස්තම්  . 
III. ඳරිඳාලන සැලැස්තම්  . IV. නිෂ්ඳාදන සැලැස්තම්   . 

I. අත්ක්ත  මුදන ගලා ඒම්. II. නිෂ්ඳාදන පිරිවැ යි. 
III. ආත ෝජන ඇස්තම්න්තුව. IV. අත්ක්ත  මුදන ගලා  ාම්. 

I. අරමුදන සම්ඳාදන  කර ගැමටභ සහා II. ලාබ  වර්ධන  කර ගැමටභ සහා 
III. ඳාරිතබෝගික ා ෘ්තිභත් කිරීභ සහා IV. වයාඳාරත  කීර්තිනාභ  වර්ධන  කර 

ගැමටභ සහා 

I. වයාඳාර අදහස ඳැහැදිලි කිරීභට II. වයාඳාර  සහා භඟ තඳන්වීභට 
III. වයාඳාරත  ලාබඅඅලාබ තීරණ  කිරීභට  IV. වයාඳාරත  අනාග දිශාව තඳන්වා 

දීභට 

I. වයාඳාර අදහස ඳැහැදිලි වීභ. II. තවතළතඳොළ පිළිඵ ක්තසේරු කිරීභ. 
III. අවශය සම්ඳත් හුනනා ගැමටභ. IV. අරමුදන සම්ඳාදන ට ඵාධාවීභ. 
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  අධයාඳන අභායාාංශ    
 

(2) ඳහ අයිභ න් අ ත් වන්තන් වයාඳාර සැලසුතම් කුභන මූලිකාාංග ට ද  න්න දක්වන්න. 

1. වයාඳාරත  නභ ............................................. 

2. ඉලක්කග ඳාරිතබෝගික න් ............................................. 

3. නිෂ්ඳාදන ක්රි ාවලි  ............................................. 
4. වයාඳාර ප්රතිපල ගණන  කිරීභ ............................................. 

5. තසේවක වැටු් හා තේන ............................................. 
6. ද්රවය පිරිවැ  හා රභ පිරිවැ  ............................................. 

7. වයාඳාරත  සුවිතශේී ඵව  ............................................. 

8. තවතළතඳොළ විශ්තනෂණ  ............................................. 
9. මුළු ආත ෝජන ඇස්තම්න්තුව ............................................. 

10. වයාඳාරත  මුදන ප්රභාණ  ............................................. 

 

(3)  ඳහ ප්රකාශ නිවැරදි නම්() ලකුණ ද, වැරදි නම් (X) ලකුණ ද ඉදිරිත න් ඇති තකොටුව තුළ සලකුය 

කරන්න. 

 

1. ඕනෑභ අරමුණක් සාර්ථක කර ගැමටභට සැලසුභක් අවශය තේ.  

2. සැලසුම්, වයාඳාර ඳරිසර ත්ත්ව  විභසා ඵලා පිළිත ල කළ යුතු .   

3. සැලසුභක් සහිව ආරම්බ කරන සෑභ වයාඳාර ක්භ සාර්ථක තේ.   

4. වයාඳාර ක් සාර්ථක වන්තන් වැඩිත න් මුදන ආත ෝජන  කිරීතභන් ඳභණි.  

5. වයාඳාරත  අරමුය ඉටු තනොවුව තහොත් ඒ සදහා ත  ස සම්ඳත් අඳතත්  ා හැකි .  

6. නිවාස සැලසුභක්  යේ ඳාසතන දැකි  හැකි සැලසුභකට නිදසුනක් තේ.  

7. අත්ක්ත  තසේවක න් පිළිඵ තොරතුරු ඳරිඳාලන සැලැස්භක ඇතුළත් තේ.  

8. වයාඳාර ක අරමුදන සම්ඳාදන  පිළිඵ තොරතුරු නිෂ්ඳාදන සැලසුතම් දැක්තේ.  

9. වයාඳාර ක විකිමටභට අත්ක්ත  බාඩ ඩ තහෝ තසේවාව පිළිඵ මූලය සැලැස්තම් ඇතුළත් තේ.  

10. වයාඳාර සැලැස්තම් සභස්  තකටිත න් දැක්තවන්තන් විධා ක සාරාාංශත  .  

 

(4) ඳහ හිස්ැන්වලට වඩාත් ගැලතඳන වචන  වරහන තුළින් තෝරා ලි න්න. 

 

1. වයාඳාර ක්රි ාත්භක කිරීභ සහා සැලසුම් පිළිත ල කිරීභ ................................. ත  මූලික කාර්  කි. 

2. ඕනෑභ අරමුණක් සාර්ථක කර ගැමටභට ..........................තිබීභ අවශය තේ. 

3. වයාඳාර  භන්න් ළඟාකර ගැමටභට අත්ක්ත  අරමුය හා ඒ සහා ක්රි ාත්භක කිරීභට අත්ක්ත  විවිධ 

කාර්  න් සාංවිධාන  කර විධිභත් තලස පිළිත ල කරන තනයන  .................................. යි. 

4. වයාඳාර සැලැස්භක සාංක්ත ්  දැක්තවයේත  ..................................ත  . 

5. වයාඳාරත  සුවිතශේී ඵව, කර්භාන් ක්තෂේර  ආදි  දැක්තවන්තන් ...................................ත  . 

6. අතලවි කිරීභට අත්ක්ත  නිෂ්ඳාදි , ඒ සහා ඇති ඉනලුභ, අතලවි උඳා  භාර්ග ඇතුළත් වන්තන්  

...................  . 

7. බාඩ ඩ තහෝ තසේවා නිඳදවීභ සහා වැ වන පිරිවැ  ඇස්තම්න්තු කර දක්වන තනයන  ...................... 

සැලැස්භයි. 

8. වයාඳාර ට අවශය තේ  ැයි අත්ක්ත  භානව සම්ඳ හා ඒ සහා වැ වන පිරිවැ  ඇතුළත් වන්තන් 

...................සැලැස්තම් . 

9. වයාඳාර ක අරමුදන සම්ඳාදන , ත දවීභ පිළිඵව දැක්තවන්තන් .................සැලැස්තම් . 

10. වයාඳාර ඳරිසර  පිළිඵව අවතඵෝධ කර ගැමටභට ...........................ක් අවශය තේ. 

 

(සැලසුභක්, විධා ක සාරාාංශ , අතලවි සැලැස්තම්, ඳරිඳාලන, සැලැස්භ, වයවසා කත කු, වයාඳාර 

සැලැස්භ, විධා ක සාරාාංශ , නිෂ්ඳාදන, මූලය) 
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  අධයාඳන අභායාාංශ    
 

(5) ඳහ ප්රශ්න සහා තකටි පිළිතුරු සඳ න්න. 

 

1. වයාඳාර ක් ආරම්බ කර ඳවත්වාතගන  ාභ සම්ඵන්ධත න් වයවසා ක ාත  මූලික කාර්   නම්  

කරන්න. 

2. වයාඳාර සැලසුම්, වයාඳාර ඳරිසර ත්ත්ව  විභසා ඵලා පිළිත ල කළ යුත්තත් ඇයි? 

3. වයාඳාර සැලැස්භක ඇතුළත් වි  යුතු මූලික කරුය තදක දක්වන්න. 

4. වයාඳාර කට සැලසුභක් අවශයවීභට තහේතු තුනක් දක්වන්න. 

5. වයවසා කත කුට වයාඳාර සැලැස්භක් අවශය වන අවස්ථා තදකක් සහන් කරන්න. 

6. වයාඳාර සැලැස්භක් තනොභැතිවීතභන් වයවසා කත කු මුණ ණ තදන ගැටළු හරක් දක්වන්න. 

7. වයාඳාර සැලසුභක්  යේ කුභක්ද? 

8. වයාඳාර සැලැස්භක සාංයුති  දක්වන්න. 

9. වයාඳාර සැලැස්භක ඇතුළත් මූලිකාාංග දක්වන්න. 

10. විධා ක සාරාාංශ ක ඇති වැදගත්කභ ඳැහැදිලි කරන්න. 

11. විධා ක සාරාාංශ ක ඇතුළත් කරුය හරක් නම් කරන්න.  

12. අතලවි සැලැස්භක ඇතුළත් කරුය හරක් දක්වන්න. 

13. නිෂ්ඳාදන සැලැස්භක ඇතුළත් කරුය හරක් දක්වන්න. 

14. ඳරිඳාලන සැලැස්භක ඇතුළත් කරුය හරක් දක්වන්න. 

15. මූලය සැලැසභ්ක ඇතුළත් කරුය හරක් දක්වන්න. 

16. වයාඳාර සැලැස්භක් අරමුදන සම්ඳාදන  කර ගැමටභ සහා ත ොදාග හැක්තක් තකතසේද? 

17. "ඔඵ සැලසුම් කිරීභට අසභත් වන්තන් නම් ඔඵ අසභත් වීභට සැලසුම් කරන්තන් "  

ඉහ ප්රකාශත න් අදහස් කරන්තන් කුභක්ද? 

18. ඳාසලක ඳවතින සැලසුම් සහා උදාහරණ තදකක් දක්වන්න. 

 

 

 

 

 

 


