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  අධයාඳන අතායාාංශ    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) කෙටි පිළිතුරු සඳ න්න. 
 

1. ව්යාඳා    න්න කෙටික න් ඳැහැදිලි ෙ න්න. 

2. ව්යාඳාකයෙ න්  නු ෙවුරුන්ද? 

3. මිනිස් ජීවි  ඳව්ත්ව්ා ගැනීතට අව්ශයා හා වුව්තනා සුර ා ග ුතතු . කති  සහන් අව්ශයා හා 

වුව්තනා  න්කනන් අදහස් ව්න්කන් කතොනව්ාද? 

4. අව්ශයා 2ක්  හා   හා ස්බනන්ධ වුව්තනා 2ක්  ලි න්න. 

5. එදිකනදා ජීවිකේ විවිධ ෙටුතතු සහා අඳ භාණ්ඩ හා කසේව්ා උඳක ෝගී ෙ  ගනී. එව්ැනි අව්ස්ථාව්න් 

23්  හා    සහා ක ොදා ගන්නා භාණ්ඩ හා කසේව්ා 2ක නැගින් ලි න්න. 

6. අව්ශයා හා වුව්තනා සුර ා ගන්කන් භාණ්ඩ හා කසේව්ා ඳකයකභෝජන  කිරීකතනි. 

i. අව්ශයා හා වුව්තනා අ  කව්නස්ේබ 23්  ලි න්න. 
ii. භාණ්ඩ හා කසේව්ා  නු කතොනව්ාද? 

iii. භාණ්ඩ හා කසේව්ාව්ල ඇති ල් ෂණ 23 නැගින් ලි න්න. 
iv. ඳහ සහන් අව්ශයා ටු  ෙ  ග හැකි කො  2ක නැගින් ලි න්න. 

(A)  කසෞඛ්ය     (B) සන්නිකේදන   
 

7. ව්යාඳා  පිළින ගනකඅ අව්කනෝධ  ව්ැ ක ෙ  ගැනීතට ව්යාඳා ව්ල ගති ල් ෂණ ගන හනානාග ුතතු . 
එකසේ ගන හනානාගත් ව්යාඳා  ගති ල් ෂණ 2්්  ලි න්න. 

8. ව්යාඳාකයෙ න් ව්යව්සා ෙ න් කලස ද ව්යව්සා ෙ න් ව්යාඳාකයෙ න් කලස ද හැඳින්වි  හැකි අව්ස්ථා 

ඇ.   අනුව් කතත කදඳාර්ශ්ව්  අ  හනානා ග හැකි සතානේබ 2්්  ලි න්න. 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

ටහ ටදිකයඳත් ෙ  ඇති කව්න් රඳක න් දැ් කව්න ව්යව්සා ෙ ව්යාඳාකයෙ ස්බනන්ධ  ගක  
ව්චනක න් ලි න්න. 

ව්යව්සා ෙ න් 

කනොව්න 

ව්යාඳාකයෙක ෝ 

ව්යාඳාකයෙ න් 

කනොව්න 

ව්යව්සා ෙක ෝ 

ව්යාඳාකයෙ න් ව්න 

ව්යව්සා ෙක ෝ 

ව්යව්සා ෙත්ව් අධය න  
විෂ ානුනද්ධ ුරනරී් ෂණ සාංචි  

10 කරේණි  
 

ව්යව්සා ෙත්ව්  හා ව්යාඳා  අ  අකනයෝනය ස්බනන්ධාව්  
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  අධයාඳන අතායාාංශ    
 

10.  “සෑත ව්යාඳාකයෙක ම ත ව්යව්සා ෙක ම  ව්න්කන් නැ. එකසේත සෑත ව්යව්සා ෙක ම ත 

ව්යාඳාකයෙක ම  ද කනොකේ.” කතත ප්රොශ  සතඟ එෙඟව්න්කන්ද? කහේතු ටදිකයඳත් ෙ න්න. 

11. ව්යාඳාකයෙ ා හා ව්යව්සා ෙ ා අ  කව්නස්ේබ 2්්  ලි න්න. 

12. “ව්යාඳාකයෙ න්ට ව්ඩා සාර්ථෙ මේක්බ හැකි ාව් ඇත්කත් ව්යව්සා ෙ න්ට .” කතත ප්රොශ  

පිළින ගක  අදහස ඳැහැදිලි ෙ න්න. 

13. ගන නිව්කසේ කහෝ ගන ප්රකද්ශකේ ඳව්තින ස්බඳත් භාවික න්  ්බ නිෂ්ඳාදන ්  කිරීතට අදහස් 

ෙ න ගන, එත ොර්   සාර්ථෙ ෙ  ගැනීතට අනුගතන  ෙළ හැකි ක්රි ාව්න් හා ගනකඅ සැලම්්බ 

කෙටික න් ලි න්න. කති දී ගන ටකගන ගත් ව්යව්සා ෙත්ව් ගති ල් ෂණ, ව්යාඳා  ගති ල් ෂණ 

හා ගනකඅ ව්යව්සා ෙත්ව් ගති ල් ෂණ හා ගනකඅ ව්යව්සා ෙත්ව් අධය න දැනුත උඳක ෝගී ෙ  

ගන්න. 

14. “ව්යව්සා ෙ න්  නු ලාභ අකක් ෂාකව්න් ෙටුතතු ෙ නු ලනන ව්යාඳාකයෙ න් ඳතණ්  කනොකේ.”  

ගන දන්නා ව්යව්සා ෙිනන් ව්ර්ග න්බ ෙ න්න. 

15.  කගිනන් කගට කගොස් තසා නිත ෙළ තහත්ව්රුන්කඅ ඇනා්බ විම ණූ සා ාංග කදනිපිටි  තහා, 

කනොකනෝ ෙලකින් Handsom නමින් ක දිපිළි ව්යාඳා  ්  ක ්බභ ෙකළේ . කතත ක නකේ 

ෙළතනාෙරු ව්න කතොහු ක නකේ සි ලු ෙටුතතු කසො ා නලා අව්ශය තඟ කඳන්මේත ද සිදු 

ෙ මින් කසේව්ෙ න් සතඟ ටා ම්හදශීලීව් ෙටුතතු ෙ ින. අද ව්න විට ප්රකද්ශ  ුර ා ටහළ 

ජනප්රි ත්ව් ්  ලනා ඇති Handsom ක දිපිළි ක නකේ දිුතණුකේ  හස සා ාංග කදනිපිටි  

තහාකඅ ක්රි ාෙලාඳ  නව් සි ලු  කදනාකඅ අදහසින. 
 

i. ටහ විස්   අනුව් සා ාංග කදනිපිටි  තහා ම තන ව්ර්ග කේ ව්යව්සා ෙක ් දැින ගන 

නිගතන  ෙ න්කන්ද? 

ii. ගන දන්නා අකනම ත් ව්යව්සා ෙ න් ව්ර්ග න්බ ෙ න්න. 

iii. ව්යව්සා ෙ ා හා ව්යාඳාකයෙ ා අ  ඇති සතානේබ 23්  න්බ ෙ න්න. 

iv. ව්යව්සා ෙ ා හා ව්යාඳාකයෙ ා අ  කව්නස්ේබ 23්  ලි න්න. 

v.  ගන සා ාංග න්බ, ගක  ව්යාඳා කේ අකලවි  ව්ර්ධන  සහා ග හැකි ක්රි ා තාර්ග 23්  

ක ෝජනා ෙ න්න. 

16. ව්යාඳා ව්ල ගති ල් ෂණ ්  කලස කර්ක ෙ ෙටුතත්්  මේත ග හැකි . කර්ක ෙ ෙටුතත්්  

 න්කනන් අදහස් ව්න්කන් ම ත් ද?  

 

(2) ඳහ ප්රොශ හකය න්බ √ ලම ණ ද ව්ැ දි න්බ X ලම ණ ද ටදිකයක න් දී ඇති ි ස්ැකනි  සටහන් 
ෙ න්න. 
 

1. මිනිස් අව්ශයා සුර ා ගන්කන් භාණ්ඩ හා කසේව්ා ඳකයකභෝජන  කිරීකතනි. (........) 

2. අව්ශයා හා වුව්තනා අීමමි කේ. (........) 

3. ව්යව්සා ෙ ා ලාභ ඳතණ්  උඳකයත ෙ  ගැනීතට ෙටුතතු ෙ ින. (........) 
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  අධයාඳන අතායාාංශ    
 

4. ක න ෙ කසේව්ෙ න්ට ද ව්යව්සා ෙ න් වි  හැකි . (........) 

5. ගනුකදනු අඛ්ණ්ඩව් සිදු මේත ව්යාඳා ව්ල ල් ෂණ කි. (........) 

6. ව්යාඳාකයෙ ා අව්දානත්  නා  කනොගන්නා අ  ව්යව්සා ෙ ා අව්දානත ෙැතැත්කන් නා  

ගනී . (........) 

7. ලාභ අකක් ෂා කනොෙ න ව්යව්සා ෙක ෝ ද ඇ. (........) 

8. අව්ශයා සුර ාගැනීතට භාණ්ඩ ක ොදා ගැනීත අයාව්ශය ව්න අ  කසේව්ා ඳකයකභෝජන  

එ ්බ අව්ශය කනොකේ. (........) 

9. වුව්තනා ඇති ව්න්කන් අව්ශයාව්ට කඳ  . (........) 

10. සතහ  ව්යව්සා ෙක ෝ ව්යාඳාකයෙක ෝ කව්ති. (........) 

11. මූලයත  ගනුකදනු සැලකිල්ලට ගැනීත ව්යාඳා ව්ල ල් ෂණ ්  කනොකේ. (........) 

12. ව්යව්සා ෙ ා ගැටු  නිර්තාණශීලීව් විසින. (........) 

13. අභයන්කයෙ ව්යව්සා ෙ ක ෝ සතාජී  ගැටලුව්ලට නිර්තාණාත්තෙ විසනා්බ කසො ින. (........) 

14. ීම.ඩ .ඩ .ෙන්නන්ග  තැතිතුතා ව්යාඳා  ව්යව්සා ෙක ම  කලස නිදහස් අධයාඳන ප්රතිඳත්ති 

ලාංොව්ට හනාන්ව්ා දුන්කන් . (........) 

15. මිනිසාකඅ අව්ශයා වුව්තනා සුර ාලන නනෑත කද ්  භාණ්ඩ  හා කසේව්ා කලස හැඳින්වි  

හැකි . (........)  
 

(3) ි ස්ැන් ුර ව්න්න. 

1. මිනිසාකඅ අව්ශයා සුර ා ගැනීක්බ විවිධ සව්්රඳ ..................... න්බ කේ. 

2. වුව්තනා පිකයතසා ගැනීත තුළින් ........................ ටු   කේ. 

3. ව්යාඳා  ෙටුතතුව්ල නි ව්න්නා ...................... කලස හනාන්ව්ින. 

4. ............................... හා .......................... මිනිස් අව්ශයා හා වුව්තනා සුර ාලින. 

5. භාණ්ඩව්ල කභෞතිෙ ඳැව්ැත්ත්  ඇ.  ව්ා ....................... කේ. 

6. සඳ න්නාකගන් කව්න් ෙළ කනොහැ් ක්  ........................ 

7. කහා  ........................... ව්න අ  පිට් ු  .................... ගණ ට ව්ැකට්. 

8. සෑත ව්යාඳාකයෙක ් ත .................... කනොකේ. 

9. ව්යව්සා ෙ න් ව්න .............................. ද ඇ. 

10. සතාජී  ගැටු ව්ෙට විසනා්බ ටදිකයඳත් ෙ මින් නව් නිඳැුත්බ සිදු ෙ න්නා .................... 

ව්යව්සා ෙක කි. 


