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12 ශ්රේණිය

1.
i. “වසංගත ර ෝග පාලනය සඳහා දිගු කාලීන ඒක් පියව ක් රලස ප්රරශ ිහිපපයක් ක්මාා්ත රක්්ද්රගත ක නවා රවුවව
දිවයින පු ා ක්මාා්ත විතැ් ිහරීමා රයෝගය ර ” රමාමා ප්රකා ය සතයද? අසතයද? ්න දක්වා එය පැහැදිලි ක ්න.
ii. ලාභ ලැබීමා ඇති අවිනි ි
ච තතාව හා අලාභ සිදුවීමා ඇති ඉඩකඩ නිසා වයාපා වල අවදානම් සිදුර . ඒ අුවව ලාභය
බලපාන වයාපා වල ප්රාරයෝකවකව පාලනය කන රනාහැිහ අවිනි ි
ච තතාවය් ඇතිවිය හැිහ තවයවය් හත ක් නම්
ක ්න.
iii. “වයාපා යක ව්යනය සහ ප්රසා යය සඳහා ලාභය අතයාව යර . නුතවය ලාභය ය්රනිප ුපපිය්  ත වලි් ලබන
ලාභය වඩා වැඩි රදයක් ඒ තුන අ්ත්ගතර .” රමාය පැහැදිලි ක ්න.
iv. වයාපා විකා නරහ හත වන අදිය වුවරහ රතා තුුප ගයගයයි. රමාිප ඝ්ර දිගයුවවවය සමාගමා වයාපා ක්රතචරරහ

සිදුව ඇති නව ප්රවනතා රමාානවාදැයි දක්ව්න.
v. රවනඳරපාන පිළිබඳ පාරිරභෝකවකය්රේ දැුවවවය භාවය මාත වයාපා යක අවසච ා රමා්මා ත් න ඇතික යි.
ඔබ වයාපාරිකරය න නම් රමාමාකව් වයාපා අවසච ා ාදාක ගැමටමා ඔබ ග්නා රියාමාා්ග නම් ක ්න.
2.
i. වයාපා සමාාය ය වගම්ම් සම්බ්යරය් ඇමාරිකා එක්සවය නපදය විසි් ඉදිරිපවය ක න ලද නි්වචනය දක්ව්න.
ii. අපද්රවය කලමානාක යරහී  භාවිතය ග්නා 4R සංක් පය අුවව එක් විචලයක් වුවරහ “භාවිතය අඩු ිහරීමා”
(Reduce) ය්නයි. රමාමා කා්යය පහසුක ගැමටමා සඳහා ඔබ ග්නා රියාමාා්ග නම් ක ්න.
iii. වයාපා යක රමා්මා
යක ද විවිය අ ුතුව පව. .
රහ ්් ක අ ුතුව ඉකරක ගැමටමා සඳහා වයාපා දායකවන
්කා ය් නම් ක ්න.
iv. වානි බැං න රපාළී අුවපාතය පහන ය්රන් අදහසච ක ්ර්  නමාක්ද ය්න දක්වා එය වයාපා වල

බලපාන ්කා ය දක්ව්න.
v. පාරිරභෝකවක අයිතිවාසිකම් රමා්මා පාරිරභෝකවක වගම්ම් පිළිබඳව දැුවවවය භාවයිහ් ගයතු පාරිරභෝකවකයා
රවනඳරපාලක් තුන තා්ිහත පාරිරභෝකවකරය න රලස ක ගයතු ක යි. රමාවැනි පාරිරභෝකවකරය නරේ ලක්තය
සඳහ් ක ්න.
3.
i. වයාපා යක මටතිමාය පුශගල භාවයක් ිපමිවීමා වාසියිහ. මටතිමාය පුශගලභාවයක් සිපත වයාපා යක ිපමිවන සුවිර ච
තවයවය් රමාානවාදැයි දක්ව්න.
ii. හවු්  කවවිසුමා හා හවු්  වයවසච ාවලිය අත ඇති රවනස හුන්ව්න.
iii. වයාපා යක් ඇ මේරම්ී  තනි රහෝ හවු්  වයාපා යක් ඇ මේමා වඩා රපාදු සමාාගමාක් ඇ මේමා රයෝගය ර . රමාය පක්තව
කුපුව ඉදිරිපවය ක ්න.
iv. ඒකාබශයවීම් රහෝ අවයපවයක ගැමටම් මාකව් සිදුවන ප්රයාන වයාපා සංරයෝ න නම් රකා
ාදාහ ය සඳහ් ක ්න.
v. වයාපා ක ගයතු සම්බ්යරය් ා ය රදපා්තරම්්තු ්රමාය ඉතා අරයෝගය යැයි සැලරක්. එරසච අරයෝගය

වීමා බලපාන ලද කුපුව 4 ක් සඳහ් ක ්න.
vi. “සියලුමා වයවසාය් වයාපා වන අත සියලු වයාපා වයවසාය් රනාර ” රමාය පැහැදිලි ක ්න.
4.
“වයවසායකයාරේ ්ගයයය ව්ර් නවයතා සම්පාදනයයි.” “නවයතා සම්පාදනය යුව අලුති්මා භා්ඩයක් නි ප
ච ාදනය
රකා රවනඳරපාල ඉදිරිපවය ිහරීමායි.” රමාය සතයද අසතයද ය්න දක්වා එය පැහැදිලි ක ්න.
ii. ශ්රී ලංකාර ්් ක සංව්යනය සු හ හා මායය පරිමාාන වයාපා මාකව් ලබාගත හැිහ දායකවයවය් නම් ක ්න.
iii. වයවසායකවයව ගති ලක්තය හා  නසලතා ව්යනය ක ගැමටරම්ී  සචවයං ඇගීමමාක් පනුතව සිදුිහරීමා ඉතාා වැදගවය ර .
රමාිපී  ඔබ අවයානය රයාුත ක න කුපුව රමාානවාදැයි දක්ව්න.
iv. ශ්රී ලංකාර ල්ලය ්යතන ව්ගීකක යය අුවව
(අ) රවනඳරපාල අත මාැදිය්  නමාන අං යක් ය ත ගැර්ද?
(්) ල්ලය ාපක ය රවනඳාම් ක න රමාවැනි අත මාැදිය් රදරදරන න නම් ක ්න.
i.

v. ුතදර්  වැදගවයමා ලක්තයය පැහැදිලි ක ්න.
Assignment for Vacation -2020

