
ව්යව්ායකත්වව්අධ්යනක  ධ.පෙො.ා.අ(ාය/පෙළ) 
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(ANSWER PAPER) - II 

පිළිතුරු්පන ්රය්-් I I 

ධනුග්ර කඅ  



ව්යව්ායකත්වව්අධ්යනක  ධ.පෙො.ා.අ(ාය/පෙළ) 

විව්ෘතඅවිශ්ව්විද්යයල හඅ යඅරස්ා්අඅධ්යයෙනඅරව්්ධ්නඅශයායව්අ   

1. (i).  - සුළුඅෙරිමයණපකන්අආ්ම්භඅතළඅෙැෂන්අගයමන්ට්අඅආකතනඅපතටිතයල හකතඅදීඅදියුණුඅව්යයෙය්ක බඅටව්පඅේවඅ
 කිරීම. 

 -අපව්ළඳපෙොල හඅතුළඅතමඅනිෂ්ෙයද්නඅාඳ යඅඉ ළඅරසිද්ධියක බඅ යඅඉ්ලුමම බඅපගොනනැීමම. 

(ii) ලිකයෙදිිංචිඅකිරිපම්අධකරසම්ෙත්රකඅ යඅග්රයමඅනිල හ්යරිඅා කයතකඅනිසිදෙරිදිඅරයප්ධය කඅප්ලතම්අතය්ධකයල හකපඅඉදිරිේවඅ

 ත්අධද්යල හඅගයා්තුඅපගව්යඅලිකයෙදිිංචිඅා කයතකඅල හටයගතඅ ැත. 

(iii). - ධඩුඅආද්යකම්ල හයභීඅෙවු්ලඅව්ලින්අපාේව්තයින්අටඳව්යඅගැනීම. 

අඅඅඅඅඅ-අරප්ධශප අදිිඳු අෙවු්ලව්ල හඅද්ුවව්න්පඅධ්යයෙනඅෂ්ෂය්වව්අල හටයදීම. 

(iv). - රජායව්අතුළඅෙැෂන්අගයමන්ට්අආකතනකඅිළිඳටඳඅතකයව්නඅරායද්කඅමතඅඉ ළඅීර්ධකයනයමක බඅපගොනනගයඅගතඅ
  ැත. 

 -අපව්පළඳපෙොළඅපුළු්ලඅකිරීපම්අධව්තයශකඅඉ ල හක. 

 -අශ බකයම්වඅව්යයෙය්ක බඅපගොනඅනැය කඅ ැත 

(v).රශයන්ප අල හයභකඅඉ ළඅකයම 

  ජායකයතඅනිෂ්ෙයදිතකඅඉ ළඅකයම 

 නව්අරැකිකයඅධව්ා්අයඅනි්ධමයණකඅවීම 

(vi). 

 
 

(vii).  

 

විකුණුම්අආද්යකම   600,000 

ධමුඅද්රව්යඅිළරිව්ැක 100,000   

ශ්රමඅිළරිව්ැක 50,000   

පව්න්වඅනිෂ්ෙයද්නඅිළරිව්ැක 40,000   

ෙරිෙයල හනඅවිකද්ම් 25,000   

විකුණුම්අවිකද්ම් 25,000 (250,000) 

ඉකයරිඅතයල හච්පේද්අකන්ප අමූල හයඅරකයලල හක   350,000 

ධමුඅද්රව්යඅිළරිව්ැකඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅුව. 100,000 

ශ්රමඅිළරිව්ැක 50,000 

පව්න්වඅනිෂ්ෙයද්නඅිළරිව්ැක 40,000 

මුළුඅනිෂ්ෙයද්නඅිළරිව්ැක 190,000 

අධ්යාපන ප්රතිසංසංකරණ, ්ිවෘත ්ිව්කෘිව්යාල හ් ා්රසණංකඅ්අධ්යාපන ප්ණාජ්ය්අාා යස්ය 

ෘයෘංායරව ෘ්අධ්යපය් - II 

අ.පපන ො.ං.(ංා/පපන ළ)්-්ආ්ර්්්පිළිතුරු්පන ්රය 

11්පරේණිය          
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විව්ෘතඅවිශ්ව්විද්යයල හඅ යඅරස්ා්අඅධ්යයෙනඅරව්්ධ්නඅශයායව්අ   

 (viii).  

 
 

(ix). 

 
 

(x). මුද්්ලඅගල හයඅඅඒම්අ -අඅ 

අඅඅඅඅඅඅඅවිකුණුම්අආද්යකමඅඅඅුව.අ600,000 

 මුද්්ලඅගල හයඅකයම - 

         අවිකුණුම්අවිකද්මඅ -අ25,000 

         අෙරිෙයල හනඅවිකද්ම්අ -අ35,000 

 

2.(i).    ාමයනතය 

අඅඅඅඅඅඅඅඅනිශ්චිතඅධ්මුණකින්අනැතුව්අක්රිකය්වමතඅප . 

අඅඅඅඅඅඅඅපභෞකයතඅ යඅමයනව්අාම්ේවඅලල හද්යයිව්අරපකජජානකපඅගනී. 

ධාමයනතය 

ාෑමඅව්යයෙයරිතපකකුඅමඅව්යව්ායකතපකකුඅපනොප . 

ායමයජිතකන්අතැමැ්වපතන්අධව්ද්යනම්අභය්අග්වතද්අව්යයෙයරිතයින්අධව්ද්යනම්අමර රී. 

(ii). ධපල හවිඅතල හමනයතුව 

අඅඅඅමූල හයඅතල හමනයතුව 

අඅඅඅනිෂ්ෙයද්නඅතළමනයතුව 

අඅඅඅඅෙරිෙයල හන/අපාේව්යඅතළමනයතුව 

(iii) පාේව්යඅාැෙයීමඅ යඅාම්ටන්්අව්යයෙයරිතයින් 

 නිෂ්ෙයද්නඅතපයුතුඅ යඅාම්ටන්්අව්යයෙයරිතයින් 

(iv). ඉ ළඅරය ්නඅ ැකිකයව් 

විපශේෂඥඅද්ැනුමඅ යඅ ැකිකයව්. 

පව්ළඳපෙොල හඅඉ්ලුමමපඅාරිල හනඅාැෙයුමඅකයබීම. 

ෙයරිපභජය තඅආත්ධෂණකඅ ැකිකයව්අඉ ල හඅවීම. 

 

ෙරිෙයල හනඅවිකද්ම්අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅුව. 35,000 

විකුණුම්අවිකද්ම් 25,000 

මුළුඅනිෂ්ෙයද්නඅපනොව්නඅිළරිව්ැක 60,000 

විකුණුම්අආද්යකමඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅුව. 600,000 

(-)නිෂ්ෙයද්නඅිළරිව්ැකඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ190,000   

නිෂ්ෙයද්නඅපනොව්නඅිළරිව්ැකඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ60,000 (250,000) 

ශු්ධ්අල හයභක 
 

350,000 



ව්යව්ායකත්වව්අධ්යනක  ධ.පෙො.ා.අ(ාය/පෙළ) 

විව්ෘතඅවිශ්ව්විද්යයල හඅ යඅරස්ා්අඅධ්යයෙනඅරව්්ධ්නඅශයායව්අ   

 

(v). 

 
 

4. (i). ා නඅපෙොිඳකඅකපප්වඅණකඅෙ සුතම්අල හටයඅගැනීමප 
අඅඅඅඅඅඅඅඅනව්යතයඅත්වෙයද්තයින්අදිරිගැන්වීමඅාඳ ය 
 

(ii). ල හයභකඅතණ්නයකම බඅධතප්ධඅපටදීඅකයම. 
අඅඅඅඅඅ වු්ලඅතුවව්න්ප අව්ගීරමඅධසීමිතඅවීම. 
 

(iii). ාම්පූ්ධණඅත්නඅල හද්අධකරසම්ෙත්රක 
අඅඅඅඅඅඅග්රයමඅනිල හ්යරීඅා කයතක 
 

(iv). Mc Donald’s (මැ බඅපනොන්ලඩ්ා්) 
        KFC (ප බ.එෆ්.අසී.) 
        Pittza Hut(ිළට්ායඅ ට්) 
 

(v). 2007අධිංතඅ07අද්්ණඅාමයගම්අෙනත 
 

5. (i) පව්ළද්පෙොල හඅත්ගතයරි්වව්කඅ ු නයගැනීම 
අඅඅඅඅඅඅෙයරිපභජය තඅධව්ශයතයඅ යඅවුව්මනයඅධව්පටජ්අත්ගැනීම 
අඅඅඅඅඅඅවිත්ලෙඅ යඅනව්තයඅත්වෙයද්නකපඅධව්ශයඅපතෝතුුවඅද්ැනගැනීම 
අඅඅඅඅඅඅධන්ධඝඅාැල හසුම්අාතා්අකිරීමප 
 
   (ii) ධනයගතඅධපල හවිඅඉල හ බතඅනි්ධණකඅකිරීම 

පව්ළඳෙල හඅඉ්ලුමමඅධාණ්නව්අව්්ධ්නකඅත්ගැනීම 
නිෂ්ෙයදිතකඅලල හද්යයිව්අධපල හවිඅතළඅ ැකිඅවීම 
ල හයභකඅනිසිදඅෙරිදිඅත බපාේුවඅතළඅ ැකිවීම 

 
(iii)ධන්ත්ධජායල හකඅ ් යඅරව්්ධ්නකඅකිරීම 
අඅඅඅඅඅමය්ධගගතඅක්රමකපඅභයණ්නඅධපල හවිකඅ(Online Business) 
      ාමයජාඅජායල හයඅ ් යඅරචාය්ණකඅකිරීම 

 
(iv)පව්ළඳෙල හඅකඅයඅා්ව්භයව්කඅධව්පටජ්අත්ගතඅ ැත 
අඅඅඅඅඅමූල හයඅපව්ළඳපෙොළඅෙ සුතම්අරපකජජානකපඅගතඅ ැත 
අඅඅඅඅඅව්යයෙයරිතඅධව්ා්අයඅ ු නයපගනඅනිසිදඅෙරිදිඅරපකජජානකපඅගතඅ ැත 
අඅඅඅඅඅධභයන්ත්අෙරිා්කඅනිව්ැ්දිව්අතළමනයත්ණකඅතළඅ ැත 
 
(v)පව්ළඳඅපෙොළපඅතකයඅාමීෙඅටව් 
අඅඅඅඅඉල හ බතඅපව්පළඳපෙොළඅආව්්ණකඅව්න්පන්අද්අකන්න 
අඅඅඅඅමූලිතඅ යඅකටිතල හඅෙ සුතම්අනිසිදඅෙරිදිඅකයපේද් 
අඅඅඅඅධනුගමනකඅත්නඅධපල හවිඅකිරීපම්අක්රමප ද්ක 
 

 
 6.(i) ව්යයෙය්ක බඅආ්ම්භඅකිරීමඅව්යව්ායකතකකුඅවිසිදන්අමූලිතව්අපකොද්යඅපකොද්නඅධිතතයල හමයි.අටපඅධනුූපෙව්අධද්යල හඅ
 ව්යයෙය්කඅා්අයනගතඅකිරීමඅසිදරසඅත්යි. 
    (ii) 

 

ධව්ශයතය   තව්මනය 

අඅඅධ ය්   අඅඅඅඅට්ව,අෙයන්,අඉදිආප්ෙ 

අඅඅතු ම්   අඅඅඅඅතලිාම්,අතමිා,අායරි 

අඅඅපාෞාය   අඅඅඅඅම ්ලඅනිව්යා 

ව්යයෙය්අධව්ා්අය ව්යයෙය්අධද් ා ්

ධනපප් බෂිතව්අතද්යඅවිකඅ ැත මූල හයඅමූලිතඅාැල හසුමතපඅධනුව්අනි්ධමයණකඅත්යි 

ාෑමඅවිපමඅආ්ධථිතඅව්යසිදඅධ්වත්අගනී ආ්ධථිතඅව්යසිදඅල හැබීම/අපනොල හැබීමඅධවිනිශ්චිතක 



ව්යව්ායකත්වව්අධ්යනක  ධ.පෙො.ා.අ(ාය/පෙළ) 

විව්ෘතඅවිශ්ව්විද්යයල හඅ යඅරස්ා්අඅධ්යයෙනඅරව්්ධ්නඅශයායව්අ   

(iii) මිල හ 
අඅඅඅඅඅඅනිෂ්ෙයදිතක 
අඅඅඅඅඅඅා්අයනක 
       රව්්ධ්නකඅ 
 

(iv)ත්රතයරීඅපව්ළඳපෙොළඅපතෝතුුව 
අඅඅඅඅඅෙයරිපභජය තඅුවචිඅධුවචිතම්අ 
අඅඅඅඅඅෙයරිපභජය තඅආද්යකමඅ 
අඅඅඅඅඅනව්යතයඅත්වෙයද්නඅ ැකිකයව් 
 

(v) ෙයරිපභජය තඅආ් බෂයව්අත වුුවඅකිරීම. 
අඅඅඅඅඅෙයරිපභජය තකයපඅධව්ශයඅපතෝතුුවඅාැෙයීම 
අඅඅඅඅඅමිල හඅල හැයිාත්ුඅරද්්ධශනකඅකිරීම 
අඅඅඅඅඅභයණ්නඅපතජ්යඅගැනීපම්අධයිකයකඅල හටයදීම 

7.(i) 

 
 

(ii) 

 
 (iii). ල හයභකඅතනිව්අභු බකයඅවිඳිකඅ ැත. 
අඅඅඅඅඅඅඅව්ගීරමඅධසීමිතක. 
අඅඅඅඅඅඅඅෙ සුපව්න්අආ්ම්භඅතළඅ ැත. 
අඅඅඅඅඅඅඅා්ව්යධීනව්අතී්ණඅගතඅ ැත. 
අඅඅඅඅඅඅඅව්යයෙයරිතඅ් ායභයව්කඅආ් බෂයඅප . 

මුද්්ලඅරව්ය අරතයශනක 

මුද්්ලඅල හැබීම් -    

රය ්නක   750,000  

ටැිංකුඅණක   500,000  

ධ්විළපඅවිකුණුම්   800,000  

ණකගැකයඅල හැබීම්   350,000  

    2,400,000  
මුද්්ලඅගල හයඅකෑම් -     

ණකඅව්යරිතඅපගවීම් 50,000    

ෙරිෙයල හනඅවිකද්ම් 80,000    

භයණ්නඅගැනුම් 600,000    

විකුණුම්අවිකද්ම් 60,000    

මූල හයඅ යඅපව්න්වඅවිකද්ම් 40,000    

තෙත්ණඅමිල හදීඅගැනීම් 250,000  (1,080,000)  

ශු්ධ්අමුද්්ලඅරව්ය ක   1,320,000  

  මුද්්ලඅය ණුම 

රය ්නක 750,000 ණකඅව්යරිතඅපගවීම් 50,000 

ටැිංකුඅණක 500,000 ෙරිෙයල හනඅවිකද්ම් 80,000 

විකුණුම් 800,000 ගැනුම් 600,000 

ණකගැකයඅල හැබීම් 350,000 විකුණුම්අවිකද්ම් 60,000 

    මූල හයඅවිකද්ම් 40,000 

    තෙත්ණ 250,000 

    පශේෂකඅෙ/පග 1,320,000 

  2,400,000   2,400,000 

පශේෂකඅඉ/පග 1,320,000     


