
1 

 

කලාප අධ�ාපන කා
යාලය - කතර 

ෙදවන වාර ප��ෂණය - 2018 

ෙ���ය 10  �ෂය - ව�වසායක ව අධ�යනය  ප!ය  11 

                                                                                 කාලය පැය 02 
 

සැල�ය ��	 . 

• පළවන �ශ්නය ඇ��ව �ශ්න පහකට (05) පමණ� � �! සපය"න. 

 

1) පහත $ ඇ& '()ය ෙහ*+, -යවා (1) 'ට (10) ද�වා ඇ& 1ශ්නවලට 4567 සපය,න. 

 

අ9රාධ:ර නගරෙ< ප=ං? @
මාB �ශ්ව �ද�ාල අධ�ාපනය ලබන ෙදවන වසර 'Dෙව-.ඔF දැනට 

වසර 6නකට ෙපර 7ව,වැG මහා සෑය සIපෙ< ෙබGමB අෙල�ය සඳහා Kඩා ව�ාපාරය� ආරNභ 

කෙළ� 7.5000/- ක Sදල� ෙය*දවT@.�ශ්ව �ද�ාලෙ< අධ�ාපන කටU6 වල ෙයෙදන අවස්ථා වල$ 

'ය වැWමB ෙස*ෙහ*UXය ව�ාපාරය පව වා ෙගන යන අතර අ, සෑම අවස්ථාවක$ම @
මාB 

ව�ාපාර කටU6 වල @රත ෙවY. 

 

=වා Z මහ,'ෙය, ,අ)ෂ්ඨාන]^ව ,_රද�නා 9ව@, කටU6 -�ම @සා එම ව�ාපාරය අද එකවර 

හා ෙදෙනKට ආහාර ගත හැ- ෙහaටලය� ද�වා =Ub කරෙගන ඇත.ෙN වන �ට ෙස�වකY, 

&ෙදෙනK ෙc සහය ද ලබා ග@Y.ඔd,ෙc ද�ෂතා ව
ධනය කර ගැeම සඳහා ස& හතරක :Fb 

පාඨමාලාව� හැදෑ�මට ද ෙය*S කරන ල$.@ර,තරෙය, නගරෙ< ෙහaටB fTය,ෙග, එBල වන 

ත
ජන වලට ෙන*hයව SFණ ෙදT, ව�ාපාරය නගරෙ< ෙහ*ඳම ෙහaටලය� බවට ප  -�ම ඔFෙc 

එකම අරSණ ෙi. 

 

i) @
මBෙc ව�ාපාරෙ< අරSණ Kම�ද? 

ii) ව�ාපාරය සපයන අවශ�තාවය Kම�ද? 

iii) එම අවශ�තාවය ස:රා ගැeමට  ෙය*දා ගත හැ- dවමනා හතර� නN කර,න. 

iv) ව�ාපාරයට ශ�&ය� k ඇ ෙ  Kම�ද ? 

v) ෙමම ව�ාපාරය සා
ථක kමට ෙහ�6 l ක7b ෙදක� ද�ව,න. 

vi) “ෙස�වකය, ව�ාපාරෙ< බාfර පXසර සාධකය-” ෙමම 1කාශය @වැර= කර,න. 

vii) ෙස�වක ද�ෂතා ව
ධනය -�මට ග  oයාමා
ගය කවෙ
ද? 

viii) ව�ාපාරයට ත
ජනය� k ඇ ෙ  කi7,ද ? 

ix) “@
මාB ව�වසයකෙය-”ඊට ෙහ�6ව� ද�ව,න. 

x) ෙමම ව�ාපාරෙ< ඉල�ක ෙවළඳ ෙප*ළ කd7,ද ?    (ල.2 x 10=20) 
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2) i) 1ාcධනය හu,ව,න. 

ii) ව�වසායක ව ග& ල�ෂණ ෙදක� ද�ව,න. 

iii) පහත 1කාශ සත ෙහa අසත� දැY 1කාශ කර,න. 

a) ව�වසායකයා අවදානN දර,ෙන-. 

b) �ෙiචනයට ඇ& hය නම�]^ වයට බාධාව-. 

c) ව�ාපාරයක අරSණ ලාභ ලැwම පම�. 

d) 'Bලර ෙවෙළ,දා ආයත@ක ව�වසායකෙය-. 

iv) ෙස�වාවක ද�නට ලැෙබන D�ෙශ�y ල�ෂණ ෙදක� ද�ව,න. 

v) “ඔබ පාසෙB කසල ෙග*ඩ� ඇත” එම ගැටව �ස$මට ෙයaජනා ෙදක� 1කාශ කර,න. 

(ල.2 x 5 = 10)  

3) i) බාfර පXසර සාධක ෙදක� නN කර,න. 

ii) පහත 1කාශ ව�ාපාරයක ශ�&ය�ද _
වලතාවය�ද ය,න ද�ව,න. 

a) සNප  වG, උපXම 1ෙයaජන ගැeම. 

b) අනවශ� ෙස�වක 4Xස� '{ම  

c) ඉහළ ෙප*5යට ණය ගැeම  

d) අY&ක7 ද�ෂ කළමනාක7ෙවK kම 

iii) ව�ාපාXකයා සහ ව�වසායකයා අතර සමානකN ෙදක� Gය,න. 

iv) ව�වසායකයK ව
ධනය කර ගත U6 SGක Kසලතා ෙදක� ද�ව,න. 

v) ෙක|ෙය, හu,ව,න. 

 a) �මය     b) ස්වභා�ක පXසරය  (ල.2 x 5 = 10) 

 

4) i) Kඩා පXමාණ ව�ාපාරයක ල�ෂණ ෙදක� නN කර,න. 

ii) පහත සඳහ, 1කාශ Kඩා ව�ාපාර ආ�තව දැ-ය හැ- ශ�&ය� නN (  �  ) ලKණද ෙන*ෙi 

නN (x) ලKණ ද ෙය*ද,න. 

1) :Fb ෙස�වක 4Xස� '{ම. 

2) ව�ාපාර කටU6 Kඩා 1ෙ(ශයකට �මා kම  

3) රජෙය, �ෙශ�ෂ =X ගැ,kN ලැwම  

4) ආරNභ -�මට �ශාල 1ාcධනය� අවශ� kම. 

iii) ව�වසායකෙයK ස6 ස,@ෙiදන Kසලතාවයට @දD, ෙදක� ෙද,න. 

iv) ව�ාපාර 65, ව�වසායකය,ට fTවන 1&ලාභ අතX, ෙදක� ඉ=Xප  කර,න. 

v) ව�ාපාර වල පව නා ග& ල�ෂණ ෙදක� ද�ව,න.    (ල.2 x 5 = 10) 
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5) i) ව�ාපාර පXසරය ව
ග කර,න. 

ii) A ෙක*ටසට ගැලෙපන අදහස B ෙක*ටෙස, ෙතaර,න. 

   A      B 

1.�ැමෙපaනය      අ .   දැ9ම පදනN කරග  සංකBපය-. 

2.ෙර*ෙබa ය,!     ආ.   =�ව- 

3._රකථනය      ඇ.    අනෙ���ත '_kම- 

4.�_G _NXය      ඉ.     නව ෙස*යා ගැeම-  

iii) පXමාණය අ9ව ව�ාපාර ව
ග කර,න. 

iv) ව�වසායක ව �Tකා ෙදක� නN කර,න. 

v) Kඩා ව�ාපාර 65, රටක ආ
�කයට ලැෙබන 1&ලාභ කවෙ
 ද? ෙදක� ඉ=Xප  කර,න. 

(ල.2 x 5 = 10) 

6) i) ව�වසායක ව 1&ලාභ ෙදආකාරය-.නN කර,න. 

ii) Kඩා ව�ාපාර ආ�ත �මා ෙදක� ද�ව,න. 

iii) ව�වසායකයා සමාජ �භ සාධනයට දායක වන අවස්ථා ෙදකකට @දD, ෙද,න. 

iv) ව�ාපාර අභ�,තර පXසර සාධක කවෙ
ද ? 

v) අ�ත සහ 9තන ව�ාපාර පXසර අතර ෙවනස්කN ෙදක� ද�ව,න.  (ල.2 x 5 = 10) 
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