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01. පහත සඳහන්ත සිද්ධිය ඇසුදරන්ත අංක i සිට iii ෙක්වා ප්රශේනවලට පිළිුරු සපයන්තන.
විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය නිම කිරීමමන් අනතුරුව වයාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ වෘත්තීය පාඨමාලාවක්
හද්ාරා අවසන් කළ නාමල් මපමේරා දිමනන් දින අලාභ ලබමින් පැවති "සමුද්රා ඇපරල්ස්" ඇඟලුම්
කේමාන්තශාලාමේ නව කළමනාකරු මලස මස්වයට බැඳුණි. ඔහුමේ මනා කළමනාකරණය මහ්තුමවන්
ඉතා මකටි කලකින් එම කේමාන්තශාලාමේ කැපී මපමනන වේධ්නයක් ඇති විය.
නාමල් මපමේරා සමුද්රා ඇපරල්ස් කේමාන්තශාලාමේ මස්වයට බැඳීමට මපර ආයතන කිහිපයකම මස්වය
කර තිබූ බැවින් ඒ ඇසුමරන් ලද් වෘත්තීය පළපුරුද්ද් භාවිතයට ගනිමින් කේමාන්තශාලාව ලාභ ලබන
තත්තත්තවයට මගන ඒම සඳහා විවිධ් ක්රියාමේග අනුගමනය කරන ලදී. ඒ මගින් කේමාන්තශාලාමේ මමමතක්
පැවති සම්පත්ත නාස්තිය හා අපමත්ත යාම් වළක්වා අවම සම්පත්ත ප්රමාණයකින් උපරිම ප්රමයෝජන ලැමබන
පරිදි සම්පත්ත භාවිත කිරීමට හැකි වීම නිසා ආයතනමේ අරමුණු අමේක්ිත අයුරින් ඉටු කර ගැනීමට හැකි
වීම කේමාන්තශාලාමේ කැපී මපමනන වේධ්නයක් ඇති වීමට මහ්තු විය.
වැඩිකල් යන්නට මත්තමතන් වේෂමේ මහාඳම වයවසායකත්තව සම්මානය දිනා ගැනීමට ද් මමම
කේමාන්තශාලාවට අවස්ථාව උද්ා විය.
i. නාමල් මපමේරා මස්වයට බැඳීමමන් පසු "සමුද්රා ඇපරල්ස්" ඇඟලුම් කේමාන්තශාලාමේ කැපී මපමනන
වේධ්නයක් ඇති වීමට මහ්තුව කුමක්ද්?
ii. නව කළමනාකරු මලස මස්වයට බැඳුණු නාමල් මපමේරා කේමාන්තශාලාමේ කැපී මපමනන
වේධ්නයක් ඇති කිරීම සඳහා අනුගමනය කළ ක්රියාමාේග 2ක් ලියන්න.
iii. ඔබ ඉමගන ගත්ත කළමනාකරණ සxකල්ප අනුව ඉහත (ii) හි ඔබ සඳහන් කළ ක්රියාමාේග 2 සඳහා
කළමනාකරණමේ දී භාවිත කරන පද් මවන මවනම ලියා ද්ක්වන්න.

02. පහත සඳහන්ත ප්රකාශ සතය ෙ අසතය ෙ යන්තන ෙක්වන්තන.
(අ). වයාපාර අරමුණු අමේක්ිත අයුරින් ඉටු කර ගැනීම කාේයක්ෂමතාව මලස හැඳින්මේ.
(ආ). කළමනාකරණය කාේයයන් කිහිපයකින් යුත්ත අඛණ්ඩ ක්රියාවලියකි.
(ඉ). සීමිත මිනිස් වුවමනාවන්ට සාමේක්ෂ ව සම්පත්ත අසීමිත මේ.
(ඊ). සීමිත සම්පත්තවලින් වැඩි නිමවුමක් ලබා ගැනීම සඳහා කළමනාකරණය මග මපන්වයි.
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03. දකටි පිළිුරු සපයන්තන.
1. කළමනාකරණය යනු කුමක්ද්?
2. සඵලද්ායකත්තවය යනු කුමක්ද්?
3. කාේයක්ෂමතාව යනු කුමක්ද්?

04. නිවැරදි පිළිුර දතෝරන්තන.
1. වයාපාරයකට කාේයක්ෂමතාව ළඟා කර ගැනීමට හැකි වන්මන්,
(1). අරමුණු ඉටු කර ගැනීම මගිනි.
(2). තරගකාරිත්තවයට මුහුණ දීම මගිනි.
(3). ශිල්පීය ක්රම අත්තහද්ා බැලීම මගිනි.
(4). සම්පත්ත උපරිම ආකාරමයන් ප්රමයෝජනයට ගැනීම මගිනි.
2. වයාපාරයක අරමුණු අමේක්ිත අයුරින් ඉටු කර ගැනීම හඳුන් වන්මන්,
(1). කාේයක්ෂමතාව මලස ය.
(2). ඵලද්ායකත්තවය මලස ය.
(3). සඵලද්ායකත්තවය මලස ය.
(4). කළමනාකාරිත්තවය මලස ය.
3. පහත ප්රකාශ අතරින් කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ් නිවැරදි ප්රකාශය වන්මන්,
(1). කළමනාකරණය කාේයයන් කිහිපයකින් යුත්ත අඛණ්ඩ ක්රියාවලියක් මේ.
(2). මිනිස් ශ්රමය අසීමිත සම්පතක් මේ.
(3). වයාපාරයක් සතුව අසීමිත සම්පත්ත ප්රමාණයක් පවී.
(4). සම්පත්ත සීමිත වීම වයාපාරයක සාේථකත්තවයට මහ්තු මේ.
4. වයාපාරයක කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ් ප්රකාශ කිහිපයක් පහත ද්ැක්මේ.
A. අරමුණු ඉටු කර ගැනීමම් ක්රම ීරණය කිරීම.
B. අරමුණු අමේක්ිත අයුරින් ඉටු කර ගැනීම.
C. අවම සම්පත්තවලින් උපරිම ප්රමයෝජන ලබා ගැනීම.
D. සීමිත සම්පත්ත වඩාත්ත මහාඳින් භාවිත කිරීමම් ශිල්ප ක්රම උපමයෝගී කර ගැනීම.
ඉහත ප්රකාශ අතරින් කාේයක්ෂමතාව හා සඵලද්ායකත්තවය පිළිමවළින් ද්ක්වා ඇති පිළිතුර වන්මන්,
(1). C හා B ය.
(2). A හා C ය.
(3). B හා C ය.
(4). B හා D ය.

05. ඔමේ පාසමල් පවතින අවම සම්පත්තවලින් උපරිම ප්රමයෝජන ලබා ගැනීම සඳහා පාසල අනුගමනය කර
ඇති ක්රියාමාේග පිළිබඳ මසායා බලන්න.

