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01. පහත සඳහන්ත සිද්ධිය ඇසුදරන්ත අංක i සිට iii ෙක්වා ප්රශේනවලට පිළිුරු සපයන්තන.
සිතුම් සහ මිතුන් යන මිතුර ෝ පාසලක් ආසන්නරේ "සිතුමිතු" නමින් රපාත් සාප්පුවක් පවත්වා රෙන
යති. පාසල් සිසුහු වැඩි පිරිසක් තම රපාත් පත් හා ලිපි ද්රවය අවශ්යතා සු ා ෙැනීම සඳහා රමම රපාත්
හලට පැමිරෙති. රම් රහේතුරවන් දිරනන් දින අරලවිය ඉහළ ගිය බැවින් ඔවුන්රේ වයාපා ය ුළුල්
කිරීම සඳහා කළමනාකරුරවකු සහ රසේවකයන් රෙරෙරනකු ෙ බඳවා ෙන්නා ලදි.
i. ඉහත සිද්ධිරයහි සඳහන් ඇල්මැති පාර්ශ්ේව 2ක් සඳහන් ක න්න.
ii. ඉහත (i) හි ඔබ සඳහන් කළ පාර්ශ්ේව වයාපා ය රකර හි උනන්ුවක් ෙැක්ීමට රහේතු වන කරුෙ
බැගින් ලියන්න.
iii. රමම වයාපා යට ඇල්මක් ෙක්වන පාර්ශ්ේවයක් රලස ජය වයාපා රයන් අරප්පක්ෂා ක න අ මුෙක්
ලියා ෙක්වන්න.

02. පහත සඳහන්ත ප්රකාශ සතය ෙ අසතය ෙ යන්තන ෙක්වන්තන.
(අ). වයාපා රකර හි උනන්ුවක් ෙක්වන පාර්ශ්ේව ඇල්මැති පාර්ශ්ේව යනුරවන් හඳුන්වයි.
(ආ). වයාපා යකට සම්පත් සපයන ුද්ධෙලරයෝ සැපයුම්කරුරවෝ රවති.
(ඉ). තම නිෂේපාදිතවල මිල පිළිබඳ තී ෙ ෙැනීරම් අ මුරෙන් ත ෙකරුරවෝ වයාපා
පිළිබඳ උනන්ුරවන් පසු රවති.
(ඊ). අනාෙත ආරයෝජකයන් වයාපා ය රකර හි උන්නුවක් ෙක්වන පාර්ශ්ේවයකි.

03. දකටි පිළිුරු සපයන්තන.
1.
2.

ඔරේ පාසල රකර හි ඇල්මක් ෙක්වන පාර්ශ්ේව 4ක් නම් ක න්න.
වයාපා රකර හි උනන්ුවක් ෙක්වන පහත පාර්ශ්ේව වයාපා ඇසුර න් ඉටු ක ෙැනීමට
අරප්පක්ෂා ක න අ මුණු 2 බැගින් ලියන්න.
(අ). මූලය ආයතන
(ආ). ප්රජාව

(
(

)
)

(
(

)
)

04. නිවැරදි පිළිුර දතෝරන්තන.
1.

වයාපා කටයුතු රකර හි උනන්ුවක් ෙක්වන පාර්ශ්ේව කිහිපයක අ මුණු කිහිපයක් පහත ෙැක්රේ.
A - ආරයෝජනරේ සු ක්ිතතාව
B - බු ආොයම් ලබා ෙැනීම
C - සාධා ෙ වැටුප්ප ලබා ෙැනීම
ඉහත අ මුණු ඉටුක ෙැනීමට උනන්ුවක් ෙක්වන පාර්ශ්ේව පිළිරවළින් ෙැක්රවන පිළිතු වන්රන්,

(1). අයිතිකරුරවෝ, ජය, රසේවකරයෝ ය.
(2). රසේවකරයෝ, අයිතිකරුරවෝ, සැපයුම්කරුරවෝ ය.
(3). අයිතිකරුරවෝ, රසේවකරයෝ, ත ෙකරුරවෝ ය.
(4). කළමනාකරුරවෝ, ජය, අයිතිකරුරවෝ ය.
2.

පහත X තීරුරේ වයාපා රකර හි ඇල්මක් ෙක්වන පාර්ශ්ේව කිහිපයක් ෙ Y තීරුරේ ඇල්මැති පාර්ශ්ේව
වයාපා රවතින් ඉටුක ෙැනීමට අරප්පක්ිත අ මුණු කිහිපයක් ෙ ෙැක්රේ.
X
Y
1. අයිතිකරුරවෝ
A. රැකියාරේ සු ක්ිත බව
2. රසේවකරයෝ
B. අඛණ්ඩ ව ඇෙවුම් ලබා ෙැනීම
3. ෙනුරෙනුකරුරවෝ
C. වයාපා රේ අනාෙත වර්ධනය
4. සැපයුම්කරුරවෝ
D. ගුොත්මක නිෂේපාදිත ලබා ෙැනීම
X හා Y තීරු නිවැ දිව ෙළපා ඇති පිළිතු වන්රන්,
(1). 1-C, 2-A, 3-B, 4-D
(2). 1-B, 2-A, 3-C, 4-D
(3). 1-C, 2-A, 3-D, 4-B
(4). 1-D, 2-C, 3-A, 4-B

පහත සඳහන් සිද්ධිය ඇසුර න් අxක 3 සිට 6 ෙක්වා ප්රශ්ේනවලට පිළිතුරු සපයන්න.
කැලුම් මින්ස විසින් “මින්ස සු තල් මසුන්” නමින් සු තල් මසුන් අරලවි කිරීරම් වයාපා යක්
“සහන් සු තල් මසුන්” අරලවි කිරීරම් වයාපා ය අසල පවත්වාරෙන යයි. කැලුම්රේ මිතුර කු වන
සමන් රනත්සිරු, මින්ස සු තල් මසුන් වයාපා රේ රසේවකරයකු රලස කටයුතු ක යි. පහන්
සත්ස “මින්ස සු තල් මසුන්” වයාපා ය රවත සු තල් මසුන් සපයන සැපයුම්කරුරවකි. කැලුම්
මින්ස විසින් වයාපා කටයුතු දියුණු කිරීරම් අ මුරෙන් ප්රරද්ධශ්රේ මහජන බැැංකුරවන්
වයාපාරික ෙයක් ලබා රෙන ඇත.

3. “මින්ස සු තල් මසුන්” වයාපා රේ ඇල්මැති පාර්ශ්ේවයක් රලස කැලුම් මින්ස වයාපා ය මගින් ඉටු
ක ෙැනීමට අරප්පක්ිත අ මුෙක් දනාවන්තදන්ත,
(1). ප්රමාෙවත් ලාභයක් ලැබීම රේ.
(2). වයාපා රේ අනාෙත වර්ධනය රේ.
(3). ආරයෝජනරේ සු ක්ිතතාව රේ.
(4). සාධා ෙ වැටුප්ප ලබා ෙැනීම රේ.
4. “මින්ස සු තල් මසුන්” වයාපා ය රවත සු තල් මසුන් සපයන පහන් සත්ස , “මින්ස සු තල්
මසුන්” වයාපා ය මගින් ඉටු ක ෙැනීමට අරප්පක්ිත අ මුෙක් වන්රන්,
(1). සාධා ෙ වැටුප්ප ලබා ෙැනීම ය.
(2). අඛණ්ඩ ව ඇෙවුම් ලබා ෙැනීම ය.
(3). නිෂේපාදිත සාධා ෙ මිලකට ලබා ෙැනීම ය.
(4). රැකියා අවසේථා උත්පාෙනය කිරීම ය.
5. “මින්ස සු තල් මසුන්” වයාපා රේ ඇල්මැති පාර්ශ්ේවයක් රලස ත ෙකරුවන් නිරයෝජනය ක න
පාර්ශ්ේවය වන්රන්,
(1). සමන් රනත්සිරු රේ.
(2). මහජන බැැංකුව රේ.
(3). පහන් සත්ස රේ.
(4). සහන් සු තල් මසුන් අරලවිසැල රේ.
6. “මින්ස සු තල් මසුන්” වයාපා යට රෙන ලෙ ෙය අය ක ෙැනීම පිළිබඳ ව උනන්ුරවන් පසු වන
ඇල්මැති පාර්ශ්ේවය වන්රන්,
(1). කැලුම් මින්ස රේ.
(2). පහන් සත්ස රේ.
(3). මහජන බැැංකුව රේ.
(4). සහන් සු තල් මසුන් අරලවිසැල රේ.
05. පහත ෙැක්රවන ආයතනවල ඇල්මැති පාර්ශ්ේව හඳුනා රෙන ඔරේ අභයාස රපාරත් සටහන් ක න්න.
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