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  අධයාඳන අතායාාංශ    
 

 

 

 
 

1. රටක ආර්ථික සාංවර්ධන ට කුඩා ඳරිතාණ වයාඳාරවලින් ලැබෙන  දා කත්ව  සහා සාධක ක් 

වන්බන්, 
 

1) බවබළබඳොළ සීතා වීත 2) ජාතික නිෂ්ඳාදන  වැඩි වීත 

 

3) නවීන ාක්ෂණ  භාවිා බනොවීත 4) රඟකාරීත්ව ට මුහුණ දීතට අඳහසු වීත 
 

2. කුඩා ඳරිතාණ වයාඳාර ක ලක්ෂණ ක් වනුබේ, 
 

1) බඳොදු හිමිකාරිත්ව ක් ඳැවතීත 2) කුඩා බසේවක සාංඛ්යාවක් ටීමත 
 

3) ආබ ෝජන  විශාල වීත 4) වයාඳාර කටයුතු විශාල ප්රබශශ ක ඳැතිරී තිබීත  
 

3. ඳහ සහන් වාකය  අතුරින් නිවැරි  වාකය  බෝරන්න. 
 
 

1) බෙොබහෝ නබවෝත්ඳාදන බිහිවී ඇත්බත් තහා ඳරිතාණ වයාඳාර වලිනි 

2) දැනටතත් ඳාරිබභෝගික අවශයා ටු  කර ඇති බකොටස බවබළබඳොළ හිඩැසයි 

3) බෙොබහෝ සාර්ථක වයාඳාරවල ආරම්භක අවසථ්ාව කුඩා ඳරිතාණ වයාඳාර   

4) තහා ඳරිතාණ වයාඳාර බෙොබහොත ක වයාඳාර කටයුතු කුඩා ප්රබශශ කට සීතා වී ඇ 
 

4. අරවින්ද වයාඳාර ක හිමිකරු ද ප්රධාන  විධා ක  නිලධාරි ා ද බ.. හහු  විටීන් ත වයාඳාර  සහා 
ෙලඳානු ලෙන සතස් සැලැස්ත සකස් කබළේ .එත කාර්    අ ත් වනුබේ, 

 

1) නා ක ා බලස වූ භූමිකාවට  2) කළතනාකරු බලස වූ භූමිකාවට  
 

3) අයිතිකරු බලස වූ භූමිකාවට   4) ප්රධාන   විධා ක   නිලධාරි ා බලස වූ භූමිකාවට    
 
 

5. ඳහ දැක්බවන වයාඳාර අතුරින් ුදෙබදදෙකරුවන් සහ හිමිකරු අර බහො සම්ෙන්ධාව ක් 

ඳවතින වයාඳාර වර්ු  කුතක්ද?  
 

1) තහා ඳරිතාණ වයාඳාර 2) වරලත් වයාඳාර 
 

3) කුඩා වයාඳාර 4) සීමි සතාුම්  
 

6. ත කණ්ඩා ත අරමුදෙ කරා බතබහ වීබතන් වයවසා කබ කු ටු  කරනුබේ, 
 

1) නා ක ා බලස වූ භූමිකාවයි 2) කළතනාකරු බලස වූ භූමිකාවයි 
 

3) අයිතිකරු බලස වූ භූමිකාවයි 4) ආබ ෝජබ කු බලස වූ භූමිකාවයි  
 

 

7. වයාඳාර  සදහා සම්ඳත් සම්ඳාදන   රීත තුන්න් වයවසා ක ා ටු කරනුබේ, 

 

1) නා ක ා බලස වූ භූමිකාවයි 2) කළතනාකරු බලස වූ භූමිකාවයි 
 

3) අයිතිකරු බලස වූ භූමිකාවයි 4) ආබ ෝජකබ කු බලස වූ භූමිකාවයි 

වයවසා කත්ව අධය න  
විෂ ානුෙශධ පුනරීක්ෂණ සාංචි  

10 බරේණි  
 

වයවසා කත්ව  හා කුඩා ඳරිතාණ වයාඳාර 
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  අධයාඳන අතායාාංශ    
 

8. වයාඳාර ට ප්රාග්ධනධන  සඳ න පුශුල ා හැඳින්වි  හැක්බක්, 

 

1) අයිතිකරු බලස  2) කළතනාකරු බලස  
 

3) ෙැාංකුකරු බලස   4) බසේවක ා බලස  
 

9. කළතනාකරුබග්ධන භූමිකාවට අ ත් කාර්ය ක් වන්බන්, 

 

1) උඳකරණ මිලට ුැනීත 2) වයාඳාර  සැලසුම්  රීත 
 

3) බසේවක න් බඳළඹවීත 4) බසේවක වැු ප් බුවීත 
 

10. ඳහ දැක්බවන කාර්   න් අරින් අයිතිකරුබග්ධන භූමිකාවට අ ත් කාර්ය න් ඳතණක් ඇති ිළන්තුර 

බෝරන්න. 
 

1) සැලසුම් සකස්  රීත, බසේවක න් බඳළඹවීත, බසේවක න් බතබහ වීත 

2) සම්ඳත් සැඳයීත, අවදානම් දැරීත, වැදුත් තීරණ ුැනීත 

3) බසේවක න්ට අවශය තු බඳන්වීත, සැලසුම් අනුව කටයුතු  රීත, ලාභ ඳාඩු විදරා ුැනීත 

4) සම්ඳත් සැඳයීත, සැලසුම් සකස්  රීත, බසේවක න් බඳළඹවීත 
 

11. වයාඳාර ක් සම්ෙන්ධ බ න් කළතනාකරුබග්ධන භූමිකාවට අදාල කාර්ය න් ඳතණක් ඇතුලත් ිළන්තුර 

බෝරන්න. 
 

1) සැලසුම් සකස්  රීත, සම්ඳත් සැඳයීත, සැලසුම් ක්රි ාත්තක  රීත 

2) සැලසුම් සකස්  රීත, සම්ඳත් සැඳයීත, බසේවක තු බඳන්වීත 

3) සැලසුම් සකස්  රීත, සම්ඳත් සැඳයීත, සම්ඳත් බතබහ වීත 

4) සැලසුම් සකස්  රීත, සම්ඳත් බතබහ වීත, සැළසුම් ක්රි ාත්තක  රීත 
 

12. වයාඳාර  සතු තානව සහ බභෞතික සම්ඳ බතබහ වමින් ආ නබේ අරමුදෙ හා ඳරතාර්ථ ටු කර 

ුැනීත සහා නා කත්ව  ලො බදන්බන්, 
 

1) අයිතිකරුවන්  2) කළතනාකරුවන්  
 

3) නා ක න්  4) උඳබශශක න්  
 

13. නව නිෂ්ඳාදන බිහි  රීත වයවසා කබ කු සතු 
 

1) තානව කුසලාව   2) ාක්ෂණික කුසලාව   
 

3) සන්නිබ.දන කුසලාව    4) සාංකල්ඳනාත්තක කුසලාව   
 

14. රැස්වීම් ඳැවැත්වීත, ඳණිවිඩ බෙදා හැරීත, අවශය ඳාර්ශව බව අදාළ වාර්ා හා බොරතුරු බෙදා හැරීත 

වයවසා කබ කු සතු, 

1) උඳබශශන කුසලාව  2) සන්නිබ.දන කුසලාව  
 

3) සාංකල්ඳනාත්තක කුසලාව   4) තානව කුසලාව  
 

15. වයවසා කත්ව කුසලාවක් වි  බනොහැක්බක්, 

 

1) තානව කුසලා 2) කණ්ඩා ම් කුසලා 
 

3) අබලවි ප්රවර්ධන කුසලා 4) සන්නිබ.දන කුසලා 
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  අධයාඳන අතායාාංශ    
 

(1) ඳහ සහන් ප්රශ්නවලට බකටි ිළන්තුරු සඳ න්න. 
 

01. කුඩා ඳරිතාණ වයාඳාර ක්  නු කුතක්ද?  
  

02. කුඩා වයාඳාර ක  ලක්ෂණ 4 ක් නම් කරන්න  

03. කුඩා ඳරිතාණ වයාඳාර සහ වයවසා කත්ව  අර සම්ෙන්ධාව ඳැහැි ලි කරන්න 

04. ආර්ථික සාංවර්ධන ට කුඩා වයාඳාර දා ක වි  හැ  ආකාර 04 ක් දක්වන්න 

05. කුඩා වයාඳාර වල සීතා 4 ක් නම් කරන්න 

06. කුඩා වයාඳාර වල ශක්තීන් 4 ක් නම් කරන්න    

07. කුඩා ඳරිතාණ වයාඳාර සාර්ථක කර ුැනීතට අනුුතන  කල හැ  ක්රි ාතාර්ු 04 ක්  

      දක්වන්න 

08. වයවසා කබ කුබග්ධන භූමිකා 03 නම් කරන්න 

09. වයවසා කබ කු වර්ධන  කරු යුතු ූලලික කුසලා 04 ක් නම් කරන්න 

10. වයවසා කබ කුට සාංකල්ඳනාත්තක කුසලා වැදුත් වන්බන් ඇයි? 

 

 


