අධ්යාපන ප්රකාශන දෙපාර්තදේන්තුව
වයාපාර හා ගිණුේකරණ අධ්යයනය
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01. පහත සඳහන්ත සිද්ධිය ඇසුදරන්ත අංක i හා ii ප්රශේනවලට පිළිුරු සපයන්තන.
සමාරා විසින් පලතුරු බීම විකිණීමේ ව්යාපාරයක් පව්ත්ව්ා මෙන යයි. නැවුේ පලතුරුව්ලින් සකස් කරන ලද
පලතුරු බීම සාධාරණ මිලකට ලබා මදන නිසා මමම ව්යාපාරයට ව්ැඩි පාරිම ෝගිකයන් පිරිසක් ඇදී එයි.
ඇය සෑමවිටම තමා මව්ත පැමිමණන පාරිම ෝගිකයන් තෘප්තිමත් ව්න ආකාරයට පලතුරු බීම ලබා දීමට
කටයුතු කරයි. පාරිම ෝගික පිරිස ව්ැඩි කර ෙැනීමේ අරමුමණන් මාර්ෙෙත ක්රමයට ඇණවුේ (online orders)
ලබාමෙන පාරිම ෝගික ඉල්ලුම සපුරාලීමේ මස්ව්ාව්ක් ද පව්ත්ව්ා මෙන යයි.
i. මමම සිද්ධිමේ සඳහන් අමලවිකරණයට අයත් ව්න කටයුතු 2ක් සඳහන් කරන්න.
ii. සමාරාමේ ව්යාපාරයට අමලවිකරණය ව්ැදෙත් ව්න්මන් ඇයි?

02. පහත සඳහන්ත ප්රකාශ සතය ෙ අසතය ෙ යන්තන ෙක්වන්තන.
(අ). අමලවිකරණයට අයත් ව්න්මන් ාණ්ඩ හා මස්ව්ා අමලවි කිරීම පමණි.
(ආ). ව්යාපාරිකයන් විසින් පාරිම ෝගික අව්ශ්යතා හා වුව්මනා ඉටු කිරීම සඳහා විවිධ නිෂ්පාදිත
මව්මෙඳමපාෙට ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.
(ඉ). නිෂ්පාදිතය පාරිම ෝගිකයාට මබදා හැරීමත් සමෙ අමලවිකරණ ක්රියාව්ලිය අව්සන් මේ.
(ඊ). නිෂ්පාදිතය පාරිම ෝගිකයන් මව්ත ආකර්ෂණීය අයුරින් හඳුන්ව්ා දීම අමලවිකරණයට
අයත් කටයුත්තකි.

(

)

(
(

)
)

( )

03. දී ඇති වචන භාවිත කර පහත සඳහන්ත ප්රකාශවල හිසේතැන්ත පුරවන්තන.
(පාරිම ෝගික ප්රිචාර /පාරිම ෝගිකයා /අමලවිකරණය/නිර්මාණය /ආකර්ෂණය)
1.

නිෂ්පාදිත නිර්මාණය කිරීමේ සිට ඒව්ා පාරිම ෝගිකයා අතට පත් කිරීම දක්ව්ා මමන්ම විකිණීමමන් පසු
මස්ව්ා සැපයීමේ කටයුතු ද .....................ට අයත් මේ.

2.

ාණ්ඩය මහෝ මස්ව්ාව් පිළිබඳ ව් ....................... මසායා බැලීම හා අමලවිමයන් පසු අව්ශ්ය මස්ව්ා
සැපයීම අමලවිකරණයට අයත් ව්න කටයුත්තක් මේ.

3.

දැනට සිටින ෙනුමදනුකරුව්න් රඳව්ා තබා ෙැනීමට මමන්ම නව් ෙනුමදනුකරුව්න් ....................... කර
ෙැනීම සඳහා ද ව්යාපාරයකට අමලවිකරණය ව්ැදෙත් මේ.

4.

ව්ඩාත් සරල හා මයෝෙය පරිදි ාණ්ඩයක් මහෝ මස්ව්ාව්ක් ..................... අතට පත් කරලීම
අමලවිකරණයට අයත් කටයුත්තක් මේ.

5.

මිනිස් අව්ශ්යතා හා වුව්මනා තෘප්තිමත් කිරීම සඳහා ව්ටිනාකමකින් යුත් නිෂ්පාදිතයක්.................... හා
පිළිෙැන්ීමේ ක්රියාව්ලිය අමලවිකරණය මේ.

04. නිවැරදි පිළිුර දතෝරන්තන.
1. පහත සඳහන් ඒව්ායින් අමලවිකරණයට අයත් ව්න කටයුත්තක් දනාවන්තදන්ත,
(1). සරල හා මයෝෙය පරිදි නිෂ්පාදිතය පාරිම ෝගිකයා අතට පත් කිරීම මේ.
(2). සාධාරණ මිලක් ලකුණු කිරීම මේ.
(3). ාණ්ඩය මහෝ මස්ව්ාව් පිළිබඳ ව් පාරිම ෝගික ප්රිචාර මසායා බැලීම මේ.
(4). රැකියා අමප්තක්ිත සියු මදනාට රැකියා ලබා දීම මේ.
2. පාරිම ෝගිකමයකු ව්යාපාරයකින් අමප්තක්ෂා කරනු ලබන්මන්,
(1). අව්ශ්යතා හා වුව්මනා තෘප්තිමත් කර ෙැනීම ය.
(2). රැකියාව්ක් ලබා ෙැනීම ය.
(3). සාධාරණ ව්ැටුපක් ලබා ෙැනීම ය.
(4). ව්යාපාර කටයුතු සුපරීක්ෂණය කිරීම ය.
3. කවිමලීමේ ව්යාපාරය හා සේබන්ධ සිද්ධි කිහිපයක් හා අමලවිකරණයට අයත් ව්න කටයුතු කිහිපයක්
පහත දැක්මේ.
සිද්ධි
1. නිර්මාල්ලමේ අව්ශ්යතාව්ට ෙැෙමපන
ආකාරයට අල්ලමාරියක් නිර්මාණය කිරීම.
2. නයනා කවිමලී ෆර්නිචර්ස් හි නිමයෝජිත
ආයතනයක් මගින් ලී බඩු මිලදී ෙැනීම.
3. කවිමලී තමාමේ ලී බඩු ප්රදර්ශ්නාොරය
තුෙ සිත් ඇදෙන්නා ආකාරයට ලී බඩු
ප්රදර්ශ්නය කිරීම.

අදලවිකරණයට අයත් වන කටයුු
A. ව්ඩාත් සරල හා මයෝෙය පරිදි ාණ්ඩය මහෝ
මස්ව්ාව් පාරිම ෝගිකයා අතට පත් කිරීම.
B. නිර්මාණය කෙ ාණ්ඩය මහෝ මස්ව්ාව්
පාරිම ෝගිකයන් මව්ත ආකර්ෂණීය අයුරින්
හඳුන්ව්ා දීම.
C. මිනිස් අව්ශ්යතා හා වුව්මනා ව්ඩාත් මහාඳින්
තෘප්තිමත් කෙ හැකි ාණ්ඩ මහෝ මස්ව්ා
නිර්මාණය කිරීම.

දී ඇි සිද්ධි හා අමලවිකරණයට අයත් ව්න කටයුතු නිව්ැරදි ව් ෙෙපා ඇි පිළිතුර ව්න්මන්,
(1). (1-A), (2-B), (3-C) ය.
(2). (1-C), (2-B), (3-A) ය.
(3). (1-C), (2-A), (3-B) ය.
(4). (1-B), (2-C), (3-A) ය.
4. අමලවිකරණය සේබන්ධ මද්ධශ්නයක දී මද්ධශ්කයා විසින් අමලවිකරණය ව්යාපාරයකට ව්ැදෙත්ව්න බව්
පැව්සීය. ව්යාපාරයකට අමලවිකරණය ව්ැදෙත් ව්න්මන්,
(1). නව් ෙනුමදනුකරුව්න් ව්යාපාරයට ආකර්ෂණය කර ෙැනීමට හා රැකියා අව්ස්ථා උත්පාදනය කිරීමට ය.
(2). ව්ර්තමාන ෙනුමදනුකරුව්න් ව්යාපාරය සමඟ රඳව්ා තබා ෙැනීමට හා නව් ෙනුමදනුකරුව්න් ව්යාපාරයට
ආකර්ෂණය කර ෙැනීමට ය.
(3). මස්ව්කයන්ට ව්ැටුප්ත මෙීමට හා ව්ර්තමාන ෙනුමදනුකරුව්න් ව්යාපාරය සමඟ රඳව්ා තබා ෙැනීමට ය.
(4). රැකියා ව්ර්ධනයට හා ව්යාපාර කටයුතු සංවිධානය කර ෙැනීමට ය.

05. ඔබ ප්රමද්ධශ්මේ පව්ින ව්යාපාර ස්ථානයක් අධයයනය කර එම ව්යාපාරය අමලවිකරණය ක්රියාත්මක කරන
ආකාරය පිළිබඳ මසායා බලන්න.

