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01. පහත සඳහන්ත සිද්ධිය ඇසුදරන්ත අංක i සිට iv ෙක්වා ප්රශේනවලට පිළිුරු සපයන්තන.
ව්යව්සායකත්ව් අධ්යයනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව්ක් හදාරා සිටින සඳුන් හා නඳුන් එකතු වී තම
ප්ර්ේශ්ේ බහුලව් ඇති ්කාස් ඇට උප්යෝගී කර්ෙන බිස්කට් නිෂ්පාදනය කරන ව්යාපාරයක් “ජැක්
බිස්කට්” නමින් පව්ත්ව්ා්ෙන යයි.
i.
ii.
iii.
iv.

“ජැක් බිස්කට්” ව්යාපාරය කුමන ව්යාපාර සංවිධ්ාන ව්ර්ෙයකට අයත් ්ේ ද?
එම ව්යාපාර සංවිධ්ාන ව්ර්ෙය සඳහා බලපාන ප්රධ්ාන පනත නම් කරන්න.
එම ව්යාපාර සංවිධ්ාන ක්රම්ේ දක්නට ලැ්බන ව්ාසි 2ක් හා අව්ාසි 2ක් ලියා දක්ව්න්න.
“ජැක් බිසේකට්” වයාපාරදේ නාමය ලියාපදංචි කළ යුු නැත.”
(අ). ඔබ ්මම ප්රකාශයට එකඟ ව්න්්න් ද?
(ආ). ඔ්ේ පිළිතුරට ්හ්තු දක්ව්න්න.

02. පහත සඳහන්ත ප්රකාශ සතය ෙ අසතය ෙ යන්තන ෙක්වන්තන.
(අ). හවුල්කරුව්න් අතර මත්ේද ඇති විය හැකි වීම හවුල් ව්යාපාර සංවිධ්ාන ක්රම්ේ
පව්තින අව්ාසියකි.
(ආ). හවුල් ව්යාපාරයක් ඇරඹීම සඳහා අව්ම ව්ශ්යන් සාමාජිකයන් 20 ්ද්නකුව්ත්
සිටිය යුතු ය.
(ඉ). හවුල්කරුව්න් අතර ලාභය ්බදී යාම හවුල් ව්යාපාර සංවිධ්ාන ක්රම්ේ පව්තින
ව්ාසියකි.
(ඊ). හවුල් ව්යාපාරයක් ඇති ව්න්්න් හවුල්කරුව්න් අතර ඇති කර ෙන්නා එකඟතාව්ක් මත ය.
(උ). ආරම්භක ප්රාග්ධ්නය රු. 1 000 ක් ්හෝ ඊට ව්ඩා ව්ැඩි නම් හවුල් ව්යාපාරය ලිඛිත ගිවිසුමක්
යට්ත් පව්ත්ව්ා ්ෙන යා යුතු ය.
03. දකටි පිළිුරු සපයන්තන.
1.
2.
3.
4.
5.

හවුල් ව්යාපාරය යන්න හඳුන්ව්න්න.
හවුල් ව්යාපාරයක සාමාජික සංඛ්යාව් තීරණය කිරීම සඳහා බලපාන පනත කුමක්ද?
හවුල් ගිවිසුමක් ඇති විය හැකි ආකාර 3 නම් කරන්න.
හවුල් ඔපුව් යන්න හඳුන්ව්න්න.
හවුල් ව්යාපාර සංවිධ්ාන ක්රම්ේ පව්තින ලක්ෂණ 2ක් සඳහන් කරන්න.
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04. නිවැරද පිළිුර දතෝරන්තන.
1. ලාභ ලැබී්ම් අරමු්ණන් ව්යාපාරයක් පව්ත්ව්ා ්ෙන යන ුේෙලයන් අතර පව්ත්නා සම්බන්ධ්තාව්
හඳුන්ව්නු ලබන්්න්,
(1). ඒක ුේෙල ව්යාපාර යනු්ව්නි.
(2). හවුල් ව්යාපාර යනු්ව්නි.
(3). සමිති සංවිධ්ාන යනු්ව්නි.
(4). සමූපකාර සමිති යනු්ව්නි.
2. ආරම්භක ප්රාග්ධ්නය රු. 1000 ක් ්හෝ ඊට ව්ඩා ව්ැඩි නම් හවුල් ව්යාපාරය ලිඛිත ගිවිසුමක් යට්ත්
පව්ත්ව්ා ්ෙන යා යුතු බව් දැක්්ව්න්්න්,
(1). 1840 ව්ංචා ව්ැළැක්වී්ම් ආඥා පන්ත් ය.
(2). 1890 හවුල් ව්යාපාර ආඥා පන්ත් ය.
(3). 1918 අංක 06 දරන ව්යාපාර නාම ආඥා පන්ත් ය.
(4). 2007 අංක 07 දරන සමාෙම් පන්ත් ය.
3. හවුල් ව්යාපාරයක සිටිය යුතු අව්ම හා උපරිම සාමාජික සංඛ්යාව් ව්න්්න්,
(1). අව්මය 1ක් හා උපරිමය 20කි.
(2). අව්මය 2ක් හා උපරිමය 10කි.
(3). අව්මය 2ක් හා උපරිමය 20කි.
(4). අව්මය 10ක් හා උපරිමය 20කි.
4. හවුල් ව්යාපාරයක හවුල්කරුව්න් අතර ඇති ව්න ලිඛිත ගිවිසුම හඳුන්ව්න්්න්,
(1). හවුල් ්ල්ඛ්නය යනු්ව්නි.
(2). හවුල් ගිවිසුම යනු්ව්නි.
(3). හවුල් ඔපුව් යනු්ව්නි.
(4). හවුල් එකඟතාව් යනු්ව්නි.
5. හවුල් ව්යාපාර සංවිධ්ාන ක්රම්ේ ව්ාසියක් දනාවන්තදන්ත,
(1). පහසු්ව්න් ආරම්භ කළ හැකි වීම ය.
(2). සාමූහික තීරණ ෙත හැකි වීම ය.
(3). ව්ෙකීම හවුල්කරුව්න් අතර ්බදී යාම ය.
(4). හවුල්කරුව්න් අතර මත්ේද ඇතිවිය හැකි වීම ය.

05. ෙණකාධිකාරීව්රුන්, වව්දයව්රුන්, නීතිඥව්රුන්, බදු නිලධ්ාරීන් යනාදි ව්ෘත්තීන්ව්ල ්යදී සිටින
ව්ෘත්තිකයන් සංවිධ්ානය වී පව්ත්ව්ා ්ෙන යන හවුල් ව්යාපාර සංවිධ්ාන හඳුනා ්ෙන ලැයිස්තු ෙත
කරන්න.

