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                                                                                 කාලය පැය 01 

 

 

 

 

 

1) #ෂ්පාදන සාධකය� ව%ෙ%  

i) ව�වසායක වය  ii)  කා(ක ශ�*ය  iii)  ස්වභා�ක ස,ප   iv)   භා.ඩ #ෂ්පාදනය  

2) පහත 1කාශය ඇ3ෙර% නෙව4 පාදනය 56වන ආකාර ඇ8ළ  #වැර: ;<8ර ෙත4ර%න. 

a) නව ෙස>යා ගැ@මB.  b)  අනෙD�Eත 56FමB. 

c) අGකරණය B�මB  e)   සංකලනයB  

i) ABC  ii) BCD  iii) ABD  iv) ACD 

3) ප
ෙNෂණ සහ අ හදා බැP, මQ% නවතම භා.ඩ #පදFම 

i) ෙවළඳපල ෙවනස්FමB.   ii) SයාවT අවශ�තාවය B. 

iii) දැGම පදන, කරග  සංකUපයB.  iv) අGකරණය B�මB. 

 

4) ව�වසායක ව ග* ල�ෂණය� ඇ8ළ  #වැර: ;<8ර 

i) අ�#ශ්Vතතාව     ii) W8හලය 

iii) 3භ වාX Fම     iv) V%තනය 

5) “භා.ඩ ” වල දැBය හැB ල�ෂණය� ව%ෙ% 

i) ගබඩා කළ ෙන>හැB Fම.   ii) ෙභZ*ක පැවැ ම� *[ම 

iii) අස්පෘශ� Fම     iv) සපය%නාෙග% ෙව%කළ ෙන>හැB Fම 

6) 5]U නගර මධ�ෙN ෙත>ග ෙවෙළඳ ව�ාපාරය� පව වාෙගන ය(.ඔ_ , 

i) සමාජ ව�වසායකෙයB    ii) ආයත#ක ව�වසායකෙයB 

iii) අභ�%ත]ක ව�වසායකෙයB  iv) ව�ාපාර ව�වසායකෙයB 

7) දbෙවW ෙමෙල>වට deFම  සමඟ ඇ*ව%ෙ%, 

i) අවශ�තාවයB    ii) භා.ඩයB 

iii) gවමනාවB     iv) ෙස�වාවB 

සැල�ය ��	 

• 
ය�ම ශ්න වලට ���� සපය�න.ෙමම ප�ය සඳහා ල�� 40 �. 

• අංක 01 
ට 40 ෙත' ශ්නවල ( ඇ* 1,2,3,4 යන ���� ව.� /වැර1 ���ර ෙත2ර�න. 

• ඔබට සැපෙයන ���� ප�ෙ5 එ' එ' ශ්නය සඳහා ( ඇ* කව අ�7� ඔබ ෙත2රාග9 

���ෙර: අංකයට සැසෙදන කවය �ළ (x) ල�ණ ෙයAද�න. 

• 1 ප�ෙ5 ���ර 11 ප�ෙ5 ���� සමඟ අCණා භාර ෙද�න. 
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8) අවශ�තා පමණ� ඇ8ළ  #වැර: ;<8ර  

i) බ ,ඇh,      ii) #වාස , ආර�ෂාව 

iii) ඇh,,කTස,    iv) ආහාර ,6රකථන 

9) gවමනා පමණ� ඇ8ළ  #වැර: ;<8ර 

i) B] , සා]      ii)  �ෙන4දය , සංjතය  

iii) ඇh, , කTස,     iv) ආහාර , 6රකථන  

10) #
මාණkP වය යG, 

i) ව�වසායක ව ග* ල�ෂණයB.  ii) ව�ාපාර සංකUපයB 

iii) #
මාණkP අදහසB   iv) ෙවළඳපල ෙවනස්FමB 

11) “අද m ලංකාව 8ළද �දn  බැංW ගGෙදG 56ෙo” ෙමය, 

i) අවශ�තා අpFමB    ii) අවශ�තා වැqFමB 

iii) සමාජ rsUFමB.    iv) නම�kP බවB. 

12) 3t  “Sweet Bread” නt% පැ�රස පා% ෙගqය� #
මාණය කෙළ�ය .ෙමම අදහස අය  

නෙව4 පාදනය 56 වන ආකාරය  

i) නව ෙස>යා ගැ@මB.   ii) :{වB 

iii) නව අදහසB     iv) සංකලනයB 

13) අ|  තම ව�ාපාරය 3;] ෙවෙළඳ සැල� ෙලස නFකරණය කෙළ�ය.ඒ අGව අ| , 

i) ව�ාපා]කෙයB     ii) නායකෙයB 

iii) ව�වසයකෙයB    iv) කළමනාකbෙවB 

 

පහත 1කාශ ෙහ>~% අධ�යනය කර 14 , 15 , 16 1ශ්න වලට ;<8b සපය%න. 

A. නව #ෂ්පා:ත de B�ම   D ව�ාපාරයට 1ා�ධනය ෙයXම 

B. ලාභ පාp �ද දරාගැ@ම    E නව ෙවළඳපල ෙස>යා ගැ@ම 

C. ගGෙදG #වැර:ව වා
තා B�ම  F යහප  මානව සබදතා පැවැ Fම 

14) සංකUපනා මක Wසලතාවයකට #ද3% ව%ෙ%, 

i) A හා E  ii) B හා C  iii) A හා D  iv) C හා E 

15) අ(*කbෙ� �tකාවට #ද3% ව%ෙ%, 

i) AB   ii) BC  iii) CE  iv) BD 

16) ව�ාපාර සා
ථක කර ගැ@මට ගත හැB Sයා මා
ග ව%ෙ%, 

i) AB   ii) BE  iii) CF  iv) CD 

17) බාeර ප]සර සාධක පමණ� අඩං{ ;<8ර  

i) අ(*කbෙව4,කළමනාකbෙව4   ii) ආ
�ක ප]සරය , තා�ෂ�ක ප]සරය 

iii) ෙස�වකෙය4,ෙග4Pය ප]සරය   iv) කළමනාකbෙව4,ෙස�වකෙය4 

18) “ප3�ය :නවල පැව* අ�ක ව
ෂාව #සා ෙපදෙ
bවW � අ#Uෙ� අදායම d%6වට වැ��.” ඊට 

බලපෑ ප]සර සාධකය ව%ෙ%, 

i) ආස%න ප]සරය(     ii) ෙග4Pය ප]සරය(  

iii) ස්වභා�ක ප]සරය(    iv) තා�ෂණ ප]සරය( 
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19) “ව�ාපා]කෙයW � 5]පාල ස8ව b.ල�ෂ පහක ස්ථාවර තැ%ප8ව� *ෙ�.”ෙමය ඔ_ෙ� ව�ාපාරයට , 

i) අදායම�   ii) ශ�*ය�  iii) 6
වලතාවයB iv) අවස්ථාවB 

20) පහත 1කාශ අ8ෙර% ව�ාපාරයක 6
වලතාවය� �ය හැ�ෙ�, 

i) ස,ප  උප]ම ෙලස භා�තය   ii) #ෂ්පා:ත වල tල සාධාරණ Fම 

iii) නව තා�ෂණය භා�තය    iv) ඉහළ ෙප><යට ණය ගැ@ම  

21) 1ජා ප]සර සාධකය� ව%ෙ%  

i) අ%ත
ජාල ෙස�වා     ii) ෙස�වා #��*ය  

iii) වයස් වnහය     iv) වැ�D ම�ටම  

22) “රජය �5% බ6 අGපාත ඉහළ නැංFමට කට�8 කර%ෙ% න,,” ඉ% ව�ාපාර වලට ඇ* කරන බලපෑම  

i) ත
ජනයB  ii) අවස්ථාවB  iii) ගැටsවB  iv) :]XමB  

23) පහත 1කාශ අ8]% ව�ාපාර අවස්ථාව� ෙන>ව%ෙ%  

i) ෙප>U ඵලදාව අpFම    ii) ළදb උප  වැqFම  

iii) ව�ාපාරවලට අeතකර @*    iv) අ�ෙoj මා
ග ඉ:Fම  

24) Wඩා ප]මාණ ව�ාපාර අසා
ථක Fමට බලපාන ෙහ�8ව� න, , 

i) �දU පාලනය #වැර: Fම    ii) ස,ප  උප]ම 1ෙය4ජන ගැ@ම 

iii) සැල3මකට අGව කට�8 B�ම   iv) 6
වල මානව ස,බ%ධතා  

25) ව�ාපාර සා
ථක කර ගැ@මට ගත හැB Sයාමා
ගය� ෙන>ව%ෙ% 

i) ගGෙදG #වැර:ව වා
තා B�ම   ii) අවශ� උපෙදස් ෙන>ගැ@ම  

iii) රාජ� ආයතනවල සහය ෙන>ගැ@ම   iv) ෙපZ�ගTක ��තය හා ගැළ�ම  

26)                අවස්ථාව      �tකාව  

1  1ා�ධනය සැප�ම    A  කළමනාකරණ �tකාව 

2  ෙස�වකය% ෙමෙහයFම   B   අ(*කbෙ� �tකාව  

3  ව�ාපාර සැල3, සැක�ම   C   නායකයාෙ� �tකාව  

 

ඉහත අවස්ථා සහ �tකා #වැර:ව ගැළr �ට ලැෙබන ;<8ර  

i) ABC   ii) BCA   iii) CBA   iv) BAC  

27) r�ගල ක.ඩාය, සමඟ කට�8 B�ෙ, X ව
ධනය කර ගත �8 Wසලතාව  

i) උපෙ�ශන  ii) කථන   iii) මානව   iv) ස%#ෙoදන  

28) b.50000/- ක �දල� et නාලක ව�ාපාරය� ඇර�මට අදහස් කර(.ඔ_ෙ� ව�ාපාරය �ය හැ�ෙ� , 

i) ෙත>ග ෙවළඳ සැලB    ii) සංචාරක ව�ාපාරය B  

iii) Wඩා ප]මාණ ව�ාපාරයB    iv) මහා ප]මාණ ව�ාපාරයB  

29) පහත 1කාශ අ8ෙර% “�මය”ස,බ%ධ #වැර: 1කාශය ෙත4ර%න. 

i) #මU තම මහ%5ෙය% P බp #පදවා අෙල� B�ම . 

ii) පාල තම #වස ව�ාපාරය සඳහා ෙය>දා ගැ@ම  

iii) 5]U තම ව�ාපාරය WP කඩයක ඇර�ම . 

iv) 3#මU තම ඉඩමක ෙග>�පල පව වා ගැ@ම  

30) නව ෙස>යා ගැ@, වලට �Tක ෙහ�8ව ව%ෙ%, 

i) ආශාව   ii) දැ�ම   iii) සැකය   iv) W8හලය 
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31) #
මාණkP වය :]ම  B�මට ගත හැB Sයා මා
ගය� ෙන>ව%ෙ%  

i) ත�ාග ලබාXම   ii) උපහාර ලබා Xම   iii) r_�ව ලබාXම  

iv) අගය B�ම  

32) ව�ාපාර ග* ල�ෂණය� ව%ෙ%, 

i) අර�ණ� *[ම     ii) ස,ප  භා�තය  

iii) තරඟයට �_ණXම     iv) පැවැ ම ගැන 5�ම  

33) Gතන ව�ාපාර ප]සරය 8ළ දැBය හැB ල�ෂණය ෙත4ර%න  

i) තරඟකා� වය වැq Fම    ii) Wඩා 1ෙ�ශයකට �මා Fම  

iii) ලාභය 1ධාන අර�ණ Fම    iv) අවශ�තා සරල Fම   

34) ව�ාපාර බාeර ප]සර සාධක අධ�නය 8<% හhනා ගත හැ�ෙ�  

i) 6
වලතා  ii) ගැට   iii) අවස්ථා  iv) ශ��% 

35) ව�ාපාරයට පාලනය කළ හැB ප]සර සාධකය Wම� ද? 

i) ෙග4Pය  ii) ස්වභා�ක  iii) අභ�%තර  iv) බාeර   

36) ෙස�වක 6
වලතා අවම කර ගැ@මට කළ � ෙ  , 

i) වැ�D කැප හැ�ම     ii) ෙස�වෙය% ඉව  B�ම  

iii) ඇග�ම      iv) ෙද>ස්  ම   

37) ආන%ද ¡¢ 5£ ආයතනෙN දැ�ම ව%ෙ% “{ණා මක #ෂ්පාදන සාධාරණ tලට ” ය%න(.ෙමය එම 

ව�ාපාරයට , 

i) ශ�*යB   ii) 6
වලතාවයB  iii) අවස්ථාවB iv) ත
ජනයB 

38) ව�ාපා]කයාට පාලනය කළ ෙන>හැB සාධකය ෙත4ර%න 

i) ෙස�වකෙය4  ii) කළමනාකbෙව4    iii)       #ලධා� iv)     ගGෙදGකbව%  

39) රටක ආ
�ක කට�8 �රණය ෙකෙරන සාධක ආ
�ක ප]සරයට අය ය .එම සාධකය ද�ව%න. 

i) ජන සං�*ය  ii) ෙස�වා #��*ය  iii) වයස් වnහය  

iv) ආදායම  

40) “මෑත කාPනව m ලංකාෙo �ෙ�kය සප 8 ෙවළඳපල 8ළ බ_ලව පව�”ඊට බල පෑ ප]සර සාධකය 

Wම� ද? 

i) ආ
�ක  ii) ෙ�ශපාලන  iii) සංස්කෘ*ක  iv)  ෙග4Pය 
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