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01. පහත සඳහන්ත සිද්ධිය ඇසුදරන්ත අංක i හා ii ප්රශේනවලට පිළිුරු සපයන්තන.  

 

සමීර විසින් "නන්චර් බියුටි" නමින් ස්වාභාවික ශාක සාර අමු ද්රවය න ාදා නෙන කාන්තාවන් සඳහා ක්රීම් 

වර්ෙ නිෂ්පාදන  කිරීනම් වයාපාර ක් පවත්වානෙන  යි. ස්වාභාවික අමු ද්රවය න ාදා ෙැනීම නහ්තුනවන් 

නමම ක්රීම් වර්ෙ සඳහා කාන්තාවන්නේ ඉල්ලුම ඉහළ  ාම නිසා වැඩි ලාභ ක් උප ා ෙැනීමට සමීරට 

හැකි ාව ලැබී ඇත.  

 

i. ඉලක්ක නවනළඳනපාළ  න්න හඳුන්වන්න. 

ii. “නන්චර් බියුටි” වයාපාරනේ ඉලක්ක නවනළඳනපාළ කුමක්ද? 

 

 

02. පහත සඳහන්ත ප්රකාශ සතය ෙ අසතය ෙ යන්තන ෙක්වන්තන. 

 

(අ).  නවනළඳනපාළක්  නු  ෙැනුම්කරුවන් හා විකුණුම්කරුවන් හමුවන නිශ්ිත ස්ථාන කි. (    ) 

(ආ). අනලවිකරණනේ දී නවනළඳනපාළ ඉතා වැදෙත් සාධක කි.     (    )  

(ඉ).  ෙැනුම්කරුවන් හා විකුණුම්කරුවන් අන්තර්ජාල  හරහා  සම්බන්ධ වීම නවනළඳනපාළ 

        අවකාශ   නුනවන් හඳුන්වයි.        (    ) 

(ඊ).  නවනළඳනපාළක් තුළ විවිධ වුවමනා සහිත ෙැනුම්කරුනවෝ සිටිති.    (    ) 

 

 

03. දී ඇති වචන භාවිත කර පහත සඳහන්ත ප්රකාශවල හිසේතැන්ත පුරවන්තන. 

 (වුවමනා /තෘප්තතිමත්/විකුණුම්කරු/අවකාශ ක්) 

 

1. ෙැනුම්කරු හා  ................... හමුවන නහෝ සම්බන්ධ වන ඕනෑම ආකාර ක් නවනළඳනපාළක්  නුනවන්   

හැඳින්නේ. 

 

2.  නවනළඳනපාළ නභෞතික ස්ථාන ක් නලස නමන්ම නවනළඳනපාළ ……….........නලස ද පැවති  හැකි  .  

 

3.  වයාපාර ක් විසින් ඉලක්ක නවනළඳනපාළ නලස නතෝරා ෙත යුත්නත් තමාට වඩාත් නහාඳින් 

....................... කළ හැකි පාරිනභෝගික නකාටසයි. 

 

4.  වයාපාර කට නවනළඳනපානළහි සිටින සි ුම ෙැනුම්කරුවන්නේ .............. තෘප්තතිමත් කළ නනාහැකි  .  

 

 

  



04. නිවැරදි පිළිුර දතෝරන්තන. 

 

1. වයාපාර ක් කුඩා ෙරුවන්ත සඳහා පාවහන්ත නිෂ්පාදන  කර අනලවි කිරීම සිදු කරයි. 

  නමම ප්රකාශනේ ඉරි ඇඳි නකාටනසන්; 

 

(1). වයාපාර ක් ෙැන කි නේ. 

(2). ඉලක්ක නවනළඳනපාළක් ෙැන කි නේ. 

(3). අනලවි  ෙැන කි නේ. 

(4). නිෂ්පාදන  ෙැන කි නේ. 

 

2. නවනළඳනපානළහි කටයුතු කරන ප්රධාන පාර්ශ්ව වන්නන්; 

 

(1). ෙැනුම්කරුවන් හා විකුණුම්කරුවන්  . 

(2). විකුණුම්කරුවන් හා තරෙකරුවන්  . 

(3). ෙැනුම්කරුවන් හා පාරිනභෝගික න්  . 

(4). විකුණුම්කරුවන් හා සැපයුම්කරුවන්  . 

 

3. පහත X තීරුනේ වයාපාර කිහිප ක් ද Y තීරුනේ ඉලක්ක පාරිනභෝගික කණ්ඩා ම් කිහිප ක් ද දැක්නේ. 

 

 

 

 

 

 

  

X හා Yතීරු නිවැරදි ව ෙළපා ඇති පිළිතුර වන්නන්; 

 

(1). 1-A, 2-B, 3-C, 4-D 

(2). 1-A, 2-C, 3-B, 4-D 

(3). 1-D, 2-C, 3-B, 4-A 

(4). 1-D, 2-C, 3-A, 4-B 

 

4. රන් සළු ඇඟුම් වයාපාරනේ නිෂ්පාදන අන්තර්ජාල  හරහා මිලදී ෙැනීමට පාරිනභෝගික න්ට අවස්ථාව  

     පවතී. නමහි දී ඇති වන නවනළඳනපාළ වන්නන්; 

 

(1). සමස්ත නවනළඳනපාළකි. 

(2). ඉලක්ක නවනළඳනපාළකි. 

(3). නභෞතික නවනළඳනපාළකි. 

            (4). නවනළඳනපාළ අවකාශ කි. 

 

 

05. ඔබ ප්රනේශනේ ඇති වයාපාර ආ තන කිහිප ක් අධය න  කර එම වයාපාරවල ඉලක්ක නවනළඳනපාළ 

හඳුනා ෙන්න.  

X Y 

1. සුවනසත ආනරෝෙයශාලාව  

2. කලා ඔ  සංචාරක නහෝටල    

3. සිඟිති නපර පාසල 

4. බියුටි රූපලාවණයාොර  

A. කාන්තාවන් 

B. සිසුන් 

C. සංචාරක න් 

D. නරෝගීන් 


