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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

 

 

 

 
 

(1)  
1. පන රිසර ගැටළුවලට විසඳුතක් වඅ පුද්ගල අවශයා හා ුවවතඅා සපුරාලඅ වාිජය ත  විනඅාමතක් 

ඇති සිතුවිල්ල හඳුන්වන්නන් 

1) වයාපන ාර අවසා ා නලස  

2) වයාපන ාර සාංමල්පන  නලස  

3) වයාපන ාර අසහස නලස  

4) වයාපන ාර විශානල්ෂ   නලස   
 

 

2. A වයාපන ාර අසහසා ලභල   
 
B වයාපන ාර අසහසා වයාපන ාර අවසා ාවක් ටවට පන  ක මරගැම ත වයාපන ාරිමන ගේනක මායභ  ාර  න   

ඉහ ප්රමාශ ඇලභරින් 
 

1) A සයන  , B සයන  

2) A අසයන , B සයන  

3) A සයන  , B අසයන  

4) A අසයන  , B අසයන  
 

3. වයාපන ාර අසහසක් යතවවඅ මලාර ක් නලස සැලිය  නඅ හැක්නක්, 
 

1) ාක්ෂිජම නවඅසාමම් 

2) නවනළඳනපන  ළ සමීක්ෂ  

3) විනඅෝසාාංශ හා ලැදි ා 

4) යඅතාධ්ය 
 

4. නහ ඳ වයාපන ාර අවසා ාවම සැිය  හැිය ලක්ෂ  ක් නඅ වන්නන්, 
 

1) අවශය සම්පන  ක සපන  ා ගහැිය ීත 

2) ඉල්ලුතක් පන ැවතීත 

3) රඟමාරී නඅ ීත 

4) ම ති රීති වලට අනුකූල ීත 
 

 

වයවසා ම කව අධ්ය අ  
විෂ ානුටද්ධ් පුඅරීක්ෂ  සාංචි  

10 නරේිජ  
 

වයාපන ාර අසහසා හා අවසා ා 
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

5. වයාපන ාර අසහසක්  නුනවන් හැන්න්නවන්නන්, 

පුද්ගල අවශයා හා ුවවතඅා සපුරාලඅ වාිජයත  විනඅාමතක් ඇති සිතුවිල්ලිය වයාපන ාර අසහස  

ඒ අනුව නහ ඳ වයාපන ාර අසහසම ලක්ෂ  ක් නඅ වන්නන්, 

 
 

1) වයාපන ාර ක් නලස සාංවයභධ්අ  මළහැිය ීත 

2) මුහු  නසඅ අවසාඅත අවත මරග හැිය ීත 

3) වයාපන ාර ක් ටවට පන රිවයභඅ  මර ඉපන මකතක් මළ හැියීත 

4) වයාපන ාර  තුළ තතුවඅ අවශයා සපුරාිය  හැියීත 
 

6. අවසාඅත ටාරගන්අා පුද්ගල ාට ප්රතා ව ක ප්රතිලා  ක් අ කපන  ක මර ීමනම් හැිය ා ඇති 

ආමයභෂණී  ආන ෝයඅ අසහසක් 

 

1) වයාපන ාර සැක්තිය  

2) වයාපන ාර අවසා ාවිය  

3) වයාපන ාර අසහසිය  

4) වයාපන ාර අරමු ිය  
 

7. න ෝගය වයාපන ාර අවසා ාවක් නෝරාගැම නම් රි ාවිය  අනුළිවෙනවියන් සැක්නවඅ ළිවෙතුරක් 

නෝරන්අ  

 

1) සායභව විශානල්ෂ  , සූක්ෂත විශානල්ෂ  , ශදුඅ විශානල්ෂ   

2) ශදුඅ විශානල්ෂ   ,සූක්ෂත විශානල්ෂ  , සායභව විශානල්ෂ   

3) සූක්ෂත විශානල්ෂ  , සායභව විශානල්ෂ  , ශදුඅ විශානල්ෂ   

4) සායභව විශානල්ෂ  , ශදුඅ විශානල්ෂ  , සූක්ෂත විශානල්ෂ   

 

8. වයාපන ාර අසහසා ක්නසේරු පන ර   ාවිා මරනු ලටන්නන්, 
 

1) සූක්ෂත විශානල්ෂ නේීම 

2) සායභව විශානල්ෂ නේීම 

3) ශදුඅ විශානල්ෂ නේීම 

4) ඉහ සි ල්නලීමත  

 

9. වයාපන ාර  අසහසා  වයාපන ාර අවසා ාවියන් නවඅසා වන්නන්,  
 

1) වයාපන ාර අසහසා ලභල  අැති අර, වයාපන ාර  අවසා ා ලභල    

2) වයාපන ාර අසහසක්  ප්රාන ෝකවමව රි ාවට අැාංවි  නඅ හැිය අර, වයාපන ාර අවසා ාව 

ප්රාන ෝකවමව  රි ාවට අැාංවි  හැිය  

3) වයාපන ාර අසහසා විව  වඅ අර වයාපන ාර  අවසා ා විව ව අඅාවර   මර ගැම ත 

පන හලභනවන් මළ නඅ හැම  

4) වයාපන ාර අසහසා විශාල වශන න්  යඅඅ  ුවවස,  වයාපන ාර අවසා ා ේනසේ යඅඅ  නඅ න    
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

10. සූක්ෂත  විශානල්ෂ   සඳහා  ාවිා මළ හැිය තවයභ ා ම ඇතුළ ක  නඅ වඅ මාණ්ඩ   අම්, 

1) නවනළඳනපන  ළක්  පන ැවතීත හා අවශය  ප්රාකධ්අ  සපන  ා ග හැියීත  

2) ම තිරීතිවලට  අනුකූලීත හා රඟමාරි කවනේ සාව ාව  

3) ඉල්ලුම් හා සැපන යුම්  අතයාව  

4) වයවසා ම ානක හැිය ාව හා ලැදි ාව   
 

11. ශදුඅ විශානල්ෂ නේ ටාහිර පන රිසරන හි සක්මට ලැනටඅ අවසා ාවක්  වන්නන්, 

1) රඟමරුවන් ඉව ක  ීත  

2) සම්පන  ක  පන ැවතීත  

3) සක්ෂ නසේවමයින් සිටීත  

4) මලය සා ාවර කව   
 

12. ශදුඅ විශානල්ෂ   සම්ටන්ධ් වගුවක් පන හ න   

 
              A 

 
B 

1. ශක්තීන්  A. රායය දිරිගැන්ීත 

2. දුයභවලා B. ආයභථිම  අ හපන  කීත 

3. අවසා ා C. සක්ෂ නසේවමයින් සිටීත 

4. යභයඅ D. මලය දුෂාමරා 
 

A තීරුව සතඟ B තීරුව ගැලපූ විට ලැනටඅ තවවැරදි ළිවෙතුර 
 

1) 1C ,2B ,3A, 4D 

2) 1A, 2B, 3C, 4D 

3) 1C, 2D, 3A,4B 

4) 1D, 2B,3A, 4C  
 

13. මලය සා ාවර කව  හා අවශය සම්පන  ක පන ැවතීත වයාපන ාර ම, 

1) අවසා ාවිය  

2) ශක්ති ිය  

3) යභයඅ ිය  

4) දුයභවලාව ිය  
 

14.  නේටන්ට් ටලපන ර ම වලාංගු මාල  

 

1) අුවරුදු  10 

2) අුවරුදු 15 

3) අුවරුදු  20 

4) අුවරුදු  25  
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

15. වයවසා මන ගේට අව නස  ා ගැම තක් නවනුනවන් රයන න් ලැනටඅ නේටන්ට් ටලපන ර  

 

1) ආසා තිය  

2) වි සතිය  

3) වගකීතිය 

4) ව කමතිය   

 

(2) පන හ සඳහන් ප්රශාඅවලට නමින ළිවෙතුරු සපන  න්අ  
1. වයාපන ාර අසහසා  නුනවන් හැන්න්නවන්නන් ගේතක්ස? 

2. නහ ඳ වයාපන ාර අසහසම ලක්ෂ  2ක් ිය න්අ  

3. වයාපන ාර අසහසා ඇතිවි  හැිය මලාර 2ක් ිය න්අ  

4. නහ ඳ වයාපන ාර අවසා ාවම ලක්ෂ  2ක් ිය න්අ  

5. වයාපන ාර අසහසා තුියන් වයාපන ාර අවසා ාවක් නෝරාගැම නම් රි ාවිය  නමිනන න් විසාර 
මරන්අ  
 

6. සූක්ෂත විශානල්ෂ   සඳහා  ාවිා මල හැිය තවයභ ා ම 4ක් ිය න්අ  

7. අව නස  ාගැම තක් නලස හැන්න්නවන්නන් නත අවාස? 

8. ඔට විසින් නෝරාග ක වයාපන ාර මට අසාලව, 

(1) ශක්තීන් 

(2) දුයභවලා 

(3) අවසා ා 

(4) යභයඅ  02 ටැකවන් සක්වන්අ  

9. "නේටන්ට් ටලපන ර    නමිනන න් පන ැහැදිිය මරන්අ  

10. " නේටන්ට් ටලපන ර ම වලාංගු මාල  නම පන ත ස? 

11. වයාපන ාර අසහසා හා වයාපන ාර අවසා ා අර නවඅසාමම් 2ක් ිය න්අ  

  


