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  අධ්යාපන අ අමායාාංය   

 

 

 

 

 

I  ක ොටව :- 

පන ශ දී ඇති ප්රනඅලින්  1),(1),(1),(1), යඅ ිළිතතුරුලින්  ිවලරරි  කශ  ලාා්  ැරකපන අ ිළිතතුර ක ර් අ. 

1. පන ශ X තීරුකේ  ෂමඅා රණ  ාර්යය්   ද( Y තීරුකේ එම එක් එක්  ාර්යයට අදා  ටයුතු ද පන ශ 

දරක්කේ. 

    

X Y 

I. වරසුම් රණය A. සුදුසු ිවධ්ාරී්  පන ්  කිරීම 
II. වාංවිධ්ාඅ රණය B. ලාණිජ වාංැමකේ  ටයුතු ිවසි පන රිි  ල් ක්  දරයි කවොයා 

බරලීම 
III. කමකශයවීම C. ලාණිජ ි අයට අාටයයක් පන රලර් වීමට තීරණය කිරීම 

IV. පන ාඅය  D. ිවධ්ාරී් කේ  ටයුතු අධීක්ණය ශා උපන කදවන බාදීම 
 

ඉශ X තීරුකේ වඳශ්   ෂමඅා රණ  ාර්යය්  Y තීරුකේ  ටයුතු වමඟ අනුිළිතකලින්  ැරපූ විට ිවලරරි  

ිළිතතුර ලනුකේ( 

1) A( B( C ශා D 

2) C( A( D ශා B 

3) B( A( C ශා D 

4) C( D( A ශා B 

 

2. ඇඟළුම්  ර්මා්  ාාලක් පන ල් ලාකැඅ යඅ ිවමාින විසි්  පන ශ වඳශ්   ාර්යය්  ඔබට ඉි රිපන ්  

 රයි. 
 

A - අමු ද්රලය( කව ල ය්  ශා  ෂමඅා රුල්  ප්රමාණය තීරණය කිරීම 

B - මා වරසුම්  ෂ පන රිි  ඇඳුම් මරසීකම්  ටයුතු සිදුකේදරයි පන රීක්ා කිරීම  

C - කව ල ය් ට ශා  ෂමඅා රුල් ට අලය කොරතුරු බා දීම 

D - කව ල ය් ට ශා  ෂමඅා රුල් ට අලය වම්පන ්  බා දීම 

 

ඉශ කොරතුරු අදා ලඅ  ෂමඅා රණ  ාර්යය්  ිළිතකලින්  දරක්කලඅ ිළිතතුර ක ර් අ. 

 

1) වරසුම් රණය( වාංවිධ්ාඅ රණය( කමකශයවීම ශා පන ාඅය 

2) වාංවිධ්ාඅ රණය( පන ාඅය( කමකශයවීම( වරසුම් රණය 

3) වරසුම් රණය( පන ාඅය( වාංවිධ්ාඅ රණය( කමකශයවීම 

4) වරසුම් රණය( පන ාඅය( කමකශයවීම( වාංවිධ්ාඅ රණය  

ලයාපන ාර ශා ණුණුම් රණ අධ්යයඅය 
වියානුබද්ධ් පුඅරීක්ණ වාංචිය 

11 කර ණිය 

 ෂමඅා රණය  
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  අධ්යාපන අ අමායාාංය   

 

3. පන ශ වඳශ්  සිද්ධිය ඇසුරි්  ිළිතතුරු වපන ය් අ. 
 

එෂලළු විකිණීකම් අකවිවරක් පන ල් ලාකැඅ යඅ වශ්  ම විකුණුම් ලර්ධ්අය  ර ැරනීකම් අභිාකය්  

රු.500  මි ට එෂලළු ලර්ැ )0 ක් අාාංගු මල්ක් පන ාරිකභ ණු යි් ට විකිණීමට තීරණය ක ොට ශා එහි 

අකෂවිය ක කක් දරයි කවොයා බරලීමට කව ල කයකු පන ්   රඅ දී. 

 

ඉශ සිද්ධිකේ ඇතුෂ්   ෂමඅා රණ  ාර්යය්  ල් ක් ( 

 

1) වරසුම් රණය( වාංවිධ්ාඅ රණය 

2) වාංවිධ්ාඅ රණය( පන ාඅය 

3) වරසුම් රණය( පන ාඅය 

4) වරසුම් රණය( කමකශයවීම  

 

4. ලයාපන ාර ආයඅය  ලරා ක ොටවන කව ල යි්  පන ්  ක ොට බ ශා ලැකීම් පන රලරීම 1), ................ 

කව්  එම කව ල යි්   ෂ යුතු  ාර්යය්  වඳශා ඔවු්  කයොමු කිරීම 1), .................. කව ශරඳි් කේ. 

ඉශ 1), ශා 1), හිවනර් ලට ැරකපන අ ිළිතතුර ල් ක් ( 

 
 

1) වරසුම් රණය ශා වාංවිධ්ාඅ රණය 

2) වාංවිධ්ාඅ රණය ශා කමකශයවීම 

3) වරසුම් රණය ශා කමකශයවීම 

4) වරසුම් රණය  ශා පන ාඅය  

 

5. ලයාපන ාරය  අරමුණු තීරණය කිරීම ශා අරමුණු ඉටු  ර ැරනීම වඳශා සුදුසු ක්රියාමාර්ැ ැරනීම අය්  ලනුකේ( 

 

1) වරසුම් රණය  

2) වාංවිධ්ාඅ රණය  

3) කමකශයවීම 

4) පන ාඅය  

 

6. ලයාපන ාර ආයඅය  මාඅල වම්පන  ශරසිරවීකම්  ාර්ය කුමඅ  ෂමඅා රණ  ාර්යට අය්  කේද? 

     

1) වරසුම් රණය  

2) වාංවිධ්ාඅ රණය  

3) කමකශයවීම 

4) පන ාඅය  
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  අධ්යාපන අ අමායාාංය   

 

II  ක ොටව :- 

පන ශ වඳශ්  ප්ර ා වය ද අවය ද ය් අ දක්ල් අ. 

1. අසීමි මිිවවන වුලමඅාල් ට වාකේක්ෂල පන ලතිඅ වම්පන ්  අසීමි කේ. ..................... 

2. ලයාපන ාරය  අරමුණු අකේෂි අයුරි්  ඉටු  ර ැරනීම වඵදාය ් ලය කව ශඳු් ලයි. ..................... 

3. අලම වම්පන ්  ප්රමාණකි්  උපන රිම ප්රකය ජඅ රකබඅ පන රිි  වම්පන ්  භාවිා කිරීම  ෂමඅා රණය කව 
ශඳු් ලයි. ..................... 

4.  ෂමඅා රණය යනු  ාර්යය්  0)කි්  යු්  ක්රියාලිනයකි. ..................... 

5. ලයාපන ාරය  වාර්   අවාර්   බල රඳා පන ලතිනුකේ ලයාපන ාරකේ  ෂමඅා රණ ක්රියාලිනය ඉටු  රඅ 
ආ ාරය ම කේ. ..................... 

6. යශපන ්  ලෘ් තීය වම්බ් ධ්ා පන රලර් වීම තුිත්  කව ල ය්  ම  ාර්යය්  ඉටු කිරීමට කපන ෂඹවීම 
වාංවිධ්ාඅ රණය කේ. ..................... 

7. ලයාපන ාරය  අපාපන ාපා මැශරලා ැරනීමට අලය  ටයුතු සිදු කිරීම පන ාඅය යඅ  ෂමඅා රණ  ාර්යයට 
අය්  කේ. ..................... 

8. අලය වම්පන ්  ශා කව ල යි්  තීරණය කිරීම  වාංවිධ්ාඅ රණය කේ. .....................  

9.  ෂමඅා රුල් ට ශා කව ල යි් ට අලය උපන කදවන ශා කොරතුරු බා කදමි්  ඔවු්  ශරසිරවීම 
කමකශයවීම කව ශරඳි් කේ. ..................... 

10.  ෂමඅා රණ ක්රියාලිනකේ ඉා ලරදැ් ම  ෂමඅා රණ  ාර්යය ල් ක්  වරසුම් රණයයි. ..................... 

III  ක ොටව :- 

ිළිතතුරු වපන ය් අ. 

1.  ෂමඅා රණය යනු කුමක්ද? 

2. ලයාපන ාරය ට  ෂමඅා රණ වාං ල්පන ය අලය ල් ක්  ඇයි? 
3. වඵදාය ් ලය ය් අ පන රශරි ින  ර් අ. 
4.  ාර්යක්ෂමාල යනු කුමක්ද? 
5.  ෂමඅා රණ  ාර්යය්  කමොඅලාද? 
6. ඉශ ඔබ අම්  ෂ එක් එක්  ෂමඅා රණ  ාර්යය්  පන රශරි ින  ර් අ. 
7. කක්ක් ිවනපන ාදඅ ආයඅය  ිවනපන ාදඅ  ෂමඅා රු විසි්  සිදු  ෂ  ාර්යය්  කිහිපන යක් පන ශ දරක්කේ. 

 

A. කක්ක් ිවනපන ාදඅය ශා විවිධ් ලර්ැකේ කක්ක් ආ ෘති ිවර්මාණය කිරීම ිළිතබඳල කව ල  කව වි ාල් ට 
උපන කදවන කොරතුරු බා දීම. 
 

B. පන ල් අා ලවාංැ ් ් ලය කශ තුකල්  ැරනුම් රුල්  රඳලා බා ැරනීම වඳශා ැරනුම් රුල් කේ 
ිවකලවන  කල කක්ක් කබදා ශරරීකම් කව ලාලක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කිරීම. 
 

C. ිවකලවන කල කක්ක් කබදා ශරරීමට අල යතුරුපන රි  කද ක් මිට ැරනීම. 
 

D. කක්ක් ිවලාව කල කබදා ශරරීම ක ොරම් දුරට වාර්   දරයි පන රීක්ෂා  ර ලාර්ාලක් ඉි රිපන ්  කිරීම. 
 

ඉශ  ාර්යය්  කුමඅ  ෂමඅා රණ  ාර්යය ට අය් කේ දරයි ිනයා දක්ල් අ. 

 

8. Covid 19 කර ැයට කැොදුරු වල් කේ ිවකලවන විබීජශරණය කිරීකම් ලයාපන ාරයක් අමි්  විසි්  ආරම්භ 

 ෂ අර( එම ිවලාව ක්රමානුකල ිළරිසිදු ක ොට එයි්  කශොඳ ාභයක් ඉපන ීමම ඔුගකේ අරමුණ විය. ඔවු්  

ඒ වඳශා විබීජශරණ උපන  රණ( විබීජඅා  ි යර ිළටක ොටුකේ අකවිවරකි්  බාැ්  අර( 

කව ල යි්  5 කදකඅකු ද බඳලා ැ් අා දී. ඔවු් කේ  ටයුතු සුපන රීක්ණයට සුපන රීක් ලරයකු පන ්  

 රඅ දී. අමි්  විසි්  කමම  ාර්යය  යුතු ආ ාරය ිළිතබඳ සියළුකදඅාට උපන කදවන බාදුිව. පන සුල ඔවු්  

කව ලා වරපන යූ වන ාඅ කල අමි්  කැොවන  ාර්යය ිවසි පන රිි  ඉටුවී ඇ් දරයි කවොයා බඅ දී. 

 

I. ඉශ සිද්ධිකේ වඳශ්   ෂමඅා රණ  ාර්යය්  අම් ක ොට සිද්ධිකේ වඳශ්  පන රිි  එම එක් එක් 

 ාර්යයට අදාෂ  ිවදසු්  ිනයා දක්ල් අ. 


