අධ්යාපන ප්රකාශන දෙපාර්තදේන්තුව
වයාපාර හා ගිණුේකරණ අධ්යයනය
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10 දරේණිය - පරිච්දේෙය 01 - වයාපාර පසුබිම
වයාපාර පිළිබඳ මූලික පෙනම
……………………………………………………………………………………………………….
01. අංක i සිට iv ෙක්වා ප්රශේනවලට පිළිුරු සපයන්තන.
හහේතුහාමි තමාහේ පරිහ ෝජනයට අවශ්ය වළං තමාම නිෂේපාදනය කළ අතර කාලයක් ගත වූ පසු
හහේතුහාමිට වළං නිෂේපාදනය පිළිබඳ සුවිහශ්ේෂ හැකියාවක් ඇති විය. හේ හහේතුහවන් තමාහේ
පරිහ ෝජනයට අමතරව අතිරික්ත වළං ප්රමාණයක් නිපදවීමට ඔහුට හැකි විය. පසුව එම අතිරික්තය, වළං
අවශ්යතාව සහිත හවනත් පුද්ගලයන් සමග හුවමාරු කර හගන ඔහුට අවශ්ය හවනත් ාණ්ඩ ලබා ගන්නා
ලදී.
i. මිනිසා විසින් තම පරිහ ෝජනය සඳහා තමා විසින්ම ාණ්ඩ නිපදවීම සිදු කළ යුගය හඳුන්වන නම
කුමක් ද?
ii. ාණ්ඩ අතිරික්තය පුද්ගලයන් අතර හුවමාරු කර ගනිමින් තමාට අවශ්ය අහනකුත් ාණ්ඩ ලබා
ගැනීම හඳුන්වන නම කුමක්ද?
iii. ඉහත (ii) හි ඔබ සඳහන් කළ ක්රමහේ පැවති දුර්වලතා 2ක් සඳහන් කරන්න.
iv. ඉහත (iii) හි ඔබ සඳහන් කළ දුර්වලතා මගහරවා ගැනීම සඳහා හයාදා ගත් පිළියම කුමක්ද?

02. පහත සඳහන්ත ප්රකාශ සතය ෙ අසතය ෙ යන්තන ෙක්වන්තන.
(අ). මිනිසුන්හේ අවශ්යතා එකිහනකට හනාගැළපීම ාණ්ඩ හුවමාරු ක්රමහේ
පැවති දුර්වලතාවකි.
(ආ). ාණ්ඩ හුවමාරු ක්රමහේ පැවති දුර්වලතා මග හරවා ගැනීමට මුදල් ාවිත
කිරීමට හපලඹුණි.
(ඉ). සෑම වයාපාරයක් ම කටයුතු කරනු ලබන්හන් ලා ලැබීහේ අරමුහණනි.
(ඊ). විදුත් මාධ්ය මගින් අද මුළු හලෝකය ම විශ්ේව ගේමානයක් බවට පත්වී ඇත.
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03. දකටි පිළිුරු සපයන්තන.
1. සේවයxහපෝෂිත යුගය යනු කුමක්ද ?
2. ාණ්ඩ හුවමාරු ක්රමය හහවත් බාටර් ක්රමය යනු කුමක්ද ?
3. ාණ්ඩ හුවමාරු ක්රමහේ පැවති දුර්වලතා හමානවාද ?
4. වයාපාරයක් යනු කුමක්ද?
5. “භාණ්ඩ හුවමාරු ක්රමදේ පැවති දුර්වලතා මගහරවා ගැනීම සඳහා දපාදු පිළිගැනීමක් ඇති
හුවමාරු මාධ්ය භාවිත කිරීමට මිනිසා දපලඹුණි.”
(අ). අතීතහේ දී ාවිත කළ හුවමාරු මාධ්ය සඳහා නිදසුන් 5ක් ලියා දක්වන්න.
(ආ). වර්තමානහේ දී ාවිත කරනු ලබන හුවමාරු මාධ්ය සඳහා නිදසුන් 3ක් ලියා
දක්වන්න.

04. නිවැරදි පිළිුර දතෝරන්තන.
1.

ාණ්ඩ හුවමාරු ක්රමය හහවත් බාටර් ක්රමය ඇති වීමට හහේතු වූහේ,
(1). අවශ්යතා සීමිත වීම ය.
(2). සේපත් අසීමිත වීම ය.
(3). ාණ්ඩ අතිරික්තයක් ඇති වීම ය.
(4). සේවයx පරිහ ෝජනය සිදු කිරීම ය.

2. වර්තමානහේ දී හුවමාරු මාධ්ය හලස ාවිත කරනු ලබන්හන්,
(1). සිප්පපිකටු, හෙක්පත් හා විදුත් මුදල් ය.
(2). කාසි හා හනෝට්ටටු, දුේහකාළ හා විදුත් මුදල් ය.
(3). කාසි හා හනෝට්ටටු, හෙක්පත් හා විදුත් මුදල් ය.
(4). කාසි හා හනෝට්ටටු, හෙක්පත් හා රන් කාසි ය.
3. අද මුළු හලෝකයම විශ්ේව ගේමානයක් බවට පත් වී ඇත්හත්,
(1). හතාරතුරු හා සන්නිහේදන තාක්ෂණහේ සිදු වූ හේගවත් වර්ධ්නය නිසා ය.
(2). වයාපාරික ක්හෂේත්රහේ සිදු වූ හේගවත් වර්ධ්නය නිසා ය.
(3). ජxගම දුරකථන ාවිතහේ සිදු වූ හේගවත් වර්ධ්නය නිසා ය.
(4). ාණ්ඩ නිෂේපාදනහේ සිදු වූ හේගවත් වර්ධ්නය නිසා ය.
4. පහත දෑ අතරින් ාණ්ඩ හුවමාරු ක්රමහේ පැවති දුර්වලතා පමණක් ඇතුළත් පිළිතුර වන්හන්,
A. ාණ්ඩ රැසේකර තබා ගැනීහේ අපහසුතා
B. විදුත් මාධ්ය හරහා ගනුහදනු සිදු කිරීම
C. මිනිසුන්හේ අවශ්යතා එකිහනකට හනාගැළපීම
D. ාණ්ඩ රැහගන යාහේ අපහසුතා
(1).
(2).
(3).
(4).

A, B හා C ය.
A, C හා D ය.
B, C හා D ය.
A, B, C හා D යන සියල්ලම ය.

05. ාණ්ඩ මිලදී ගැනීම හා විකිණීම සඳහා හයාදා ගන්නා හවබ් අඩවි පිළිබඳ අධ්යයනය කර ඒවා මගින්
හවහළඳාේ කරන ාණ්ඩ හා හසේවා හඳුනා ගන්න.

