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Lesson 02

12 ශ්රේණිය

ව්යාපාර සමාජීය ව්ගකීම් සහ ව්යාපාර ාරාර ්මම
“සමාජ වගකීම් , හ ාඳ වයාපාරාස සේහ ී තාවයකි.”
1) සමාජීය වගකීම් සමිබන්ධහයන් විවිධ පුද්ගලයින් , සේවිධාන සටවල් විසින් විවිධ
නිර්වචන ඉදිරිපාරත් හ ාට ඇත. එම නිරිවචන සැලකිල්ලට හගන ඒ සඳ ා හපාරාදු
නිර්වචනයක් ඉදිරිපාරත්

සන්න.

2) වර්තමානහේී වයාපාරාස හ හස උ නනන්දුවක් ්ක්වන පාරාර්යවයන්ට හමන්ම හපාරාදුහ
සමාජයට් බලපාරෑම් සන බලහ ග කි උපාරයක් වර්ධනය හවම්න් පාරවතී. එම නිසා
වයාපාරාස සමාජීය වගකීම් ඉ ක කිමේහම් ශවයයතාවය පිළිබඳ ්ැඩි ශවධානයක් හයාමු
හවමින් පාරවතී.එවැනි බලහ ග සඳ ා න්ා සණ 04 ක් සඳ න් සන්න.
3) “සියලුම ඇල්මැති පාරාර්යවයන්ට නපාරරිම සාධාසණයක් වන ශයුරින් ටයුතු කිමේම
තුළින් සමාජීය වගකීම් ඉ ක
ඉ ක

ළ ැ

ළ යුතු ප්රධාන පාරාර්යවයන් නම්

”හම් ශනූව වයාපාරාසයක් මන්න් සමාජීය වගකීම්
සන්න.

4) පාර ත ්ැක්හවන්හන් විවිධ පාරාර්යවයන් හවත ඉ ක

ළ යුතු සමාජීය වගකීම් කි උපාරයකි.

එම වගකීම් එම පාරාර්යවයන් යටහත් වර්ග හ ාට ්ක්වන්න.

















සාධාසණ වීම
සමානාත්මතාවය
ානි ශවම කිමේම.
සාධාසණ ඉපාරයීමක් ලබා ීම.
ශපාරද්රවය ළමනා සණය
ාර්යක්ෂම හලස ශවේ හලස වයාපාරාස
ආර්ි ප්රිලා ශත් ස ීම.
බදු හගවීම.
රිත නිෂ්පාරා්නය
වෘත්තීමය ආසක්ෂාව
ප්රජා සත් ාස හස්වා
හසෞඛ්ය පාර ුක ම්
හසවා නියුක්තියට ්ාය වීම.
පාරරිසස  උත ාමී හලස ටයුතු කිමේම.
මනා හස්ව සම්බන්ධතා
ශයිතිවාසි ම් ආසක්ෂා ස ීම.
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5) “සමාජ වගකීම් ඉ ක

සන වයාපාරාසයක් සට

හ ාඳ පුසවැසිහය ල හලස

සැලහක්.”ඒහස් සමාජ වගකීම් ඉ ක කිමේහමන් වයාපාරාසය ට ශත්

ස ගත

ැකි

ප්රතිලා හමානවා්ැයි ්ක්වන්න.
6) තිසසාස සේවර්ධනය යනු  ලමක්්?
7) තිසසාස සේවර්ධනය ලබා ගැනීම සඳ ා ශවධානය හයාමු
ක්හෂ්ත්ර නම්
8) ආර්ි

ළ යුතු ප්රධාන

සන්න.

තිසසස සේවර්ධනය මන්න් සටක් ශහේක්ෂා

සන්හන්  ලමක්්ැයි පාරැ ැදිලි

සන්න.
9) තිසසස සේවර්ධනහේ ශහේක්ෂාවන් ඉ ක

ස

ස ගැනීම සඳ ා පාරරිසස තිසසස

ආසක්ෂණය වැ්ගත්හ .ඊට හමය හ හස් වන්හන්්ැයි පාරැ ැදිලි
10) පාරාරිසරි

තිසසස බව ආසක්ෂා

ස ගැනීම පාරාරිහ ෝගි

සන්න.

වන ඔබට ගත ැකි ක්රියා

මාර්ග ්ක්වන්න.
11) සටක් තුළ තිසසස ශනාගතයක් ත වුරු කිමේමට සමාජ තිසසස සේවර්ධනයක් තුළින්
ශහේක්ෂා

සන්හන්  ලමක්්ැයි.............

12) සමාජ තිසසස සේවර්ධනහේී තිසසස ශනාගතයක් ඒම සහේ ජනතාවට ත වුරු
කිමේමට නම් සැලකිලිමත් විය යුතු
13) තිසසස සේවර්ධනය
ක්රියා ාසම් ආර්ි
















රුණු නම්

සන්න.

ා සම්බන්ධ ක්රියා ාස ම් කි උපාරයක් පාර ත ්ැක්හ .ඒම
, පාරරිසස ා සමාජ තිසසස බව යටහත් වර්ග හ ාට ්ක්වන්න.

රැකියා නිර්මාණය
පාරරිසස  උත ාමී බල යක්ති ාවිතය
පාරස දූෂණය ශඩු කිමේම.
සමාජ සේසක්ෂණ ටයුතු කිමේම.
ශවධානම් ළමනා සණය කිමේම.
තාක්ෂණය දියුණු කිමේම.
මානව විවිධත්වයට ගරු කිමේම.
ප්රාග්ධනධන ාර්යක්ෂමව ාවිතය
මානව ශයිතිවාසි ම් ුකරැකීමට ්ාය වීම.
පාරරිසස  උත ාමී ප්රවා න ්රම ාවිතය
නහවාත්පාරා්නය ඳුන්වා ීම
නිෂ්පාරා්න ක්රියාවලිය දිරි ගැන්වීම.
නීතිය ා සාමය ුකරැකීමට ්ාය වීම .
පාරරිසස නීති වලට ටයුතු කිමේම.
ජජව විවිධත්වය රැකීමට ටයුතු කිමේම.
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14) තිසසාස සේවර්ධනය සඳ ා වයාපාරාස නූතනහේ

ාවිතා වන 4 R සේ ල්පාරය

ඳුන්වන්න.
15) 4 R සේ ල්පාරය තුළ නිහයෝජනය වන ප්රධාන විචලයයන් නම් හ ාට ඒය ක්රියාත්ම
කිමේමට ශ්ාළ න්ා සණය බැගින් ්ක්වන්න.
16) 4 R

ල්පාරයට ශනූව “නැවත ස්ථාපිත කිමේම ”)Replace ) යටහත් සිදුවන්හන්

නිෂ්පාරා්නහේී

ාවිතා

සන ස්ව ාවි

සම්පාරත් වලින් නැවත ස්ථාපිත

ළ

ැකි

සම්බත් පාරරිසසය තුළ නැවත ස්ථාපිත කිමේමයි.
I.

ඒහස් නැවත ස්ථාපිත හනා ැකි සම්පාරත් තිහේ්?තිහේනම් ඊට න්ා සණ
ස් න්

II.

සන්න.

පාරරිසස තිසසස ආසක්ෂණහේී ඒම සම්පාරත් ුකරැකීම සඳ ා ගත ැකි ක්රියා
මාර්ග සඳ න්
“ශේ

සන්න.

ඒහක් ආචාර්ය ධර්ම හලස ස් න්

සන්නුහේ ගරු කිමේම

යන්නයි.”ශනයන්ට ගරු කිමේම සෑම පුද්ගලහය ලහග්ධනම යුතු මකි..ආචාර්ය
ධර්මයකි.
17)

වයාපාරාස ආචාර්ය ධර්ම සේ ල්පාරය ඳුන්වන්න.

18)

වර්තමානහේ නද්ගතවී ඇති හ ාහසෝනා නවදුරු තත්ත්වය තුළ ඔබ පාරාරිහ ෝගි
ාණ්ඩ සිල්ලසට ශහලවි

සන වයාපාරාරි හය ල නම් තම පාරාරිහ ෝගි යින්

හවනුහවන් පිලිපාරැදිය යුතු ආචාස පාරද්ධතියක් ස් න්

සන්න.

19)
I.

“ආචාර්ම ධර්ම සේග්ර ය ”යන්න ඳුන්වන්න.

II.

හමමගින් වයාපාරාසයක් ශහේක්ෂා

සන්හන්  ලමක්්ැයි යන්න ්ක්වන්න.

20) වයාපාරාසයක් විසින් ආචාර්ය පාරද්ධතියක් ස ස් කිමේහම් ී ශවධානය හයාමු
වයාපාරාස ක්හෂ්ත්රයන් 04 ක් නම්

සන්න.

21) වයාපාරාසයක් වීසින් ආචාස ධර්ම පාරද්ධතියක් ස ස් කිමේහම්ී ශවධානය හයාමු
වයාපාරාස ක්හෂ්ත්රයන් 4 ක් නම් සන්න.
22) වයාපාරාස ආචාස ධර්ම පාරද්ධතියක් හගාඩනැමේහම්ී ශවධානය හයාමු
සඳ න් සන්න.
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23)

යම් වයාපාරාසයක් ආචාර් ධර්ම වලට ශනුලවලව ටයුතු කිමේමක් හලස
දුන්වන්හන්  ලමන තත්ත්වයන් ඉ ක කිමේහමන්් ?ඒවැනි තත්ත්වයන් නම්
සන්න.

24)

සමාජ වගකීම් නිර්වචනය කිමේහම් ී “වයාපාරාස සමාජයට ආපාරුක හ්න ්ෑ” සමාජ
වගකීම්
හලස
නිර්වචනය
නිර්වචනය
සනුහේ...................................................විසිනි.
වයාපාරාසයක් හ ාටස් රුවන්ට පාරමණක් හනාව ඉන් ඔේබට හගාස්

25)

............................................... සමාජ වගකීම් ඉ ක

ළ යුතුය.

26)

පාරරිසසය ා සේවර්ධනය පිළිබඳ වූ ඒක්සත් ජාතීන්හග්ධන සම්හම්ලනය
.....................................යනුහවන් හ ටිහයන් ඳුන්වයි.

27)

යම් පුද්ගලහය ලට ,සට ට ශයත් ස්ව ාවි
භූමිය
පාරරිසසය හ ෝ
සේස් ෘති ය හ ලසන කිසිදු ටයුක්තක් පාරවත්වාහගන හනායන බවට
.............................................තුළී සමාජි සටවල් ඇති ස ගන්නා ල්
ගිවිුකම..........................................හලස දුන්වයි.

28) පාරරිසස සේවර්ධනහේී සම්පාරත් පාරරිහ ෝජනය ශඩු ස ජීවන තත්ත්වය නසස්
කිමේම මන්න් මානව ුක සාධනය ඉ ළ නැේවීම.....................................මන්න්
ශහේක්ෂා හ හර්.
29) සමාජ තිසසස සේවර්ධනය ස පාරාරිසරි
තිසසස ආසක්ෂණය
..............................ත්,පාරාරිසරි
ා ආර්ි
තිසසස සේවර්ධනය
..................................ත් ,සමාජ ා ආර්ි ලිසසස සේවර්ධනය
...................................................ත් ,ලඟා ස ගත ැ .
30) 4R සේ ල්පාරහේී පාරානීය ජලය ේලාස්ටික් ඇුකරුම්වල
හනාකිමේම....................................යටතට ගැහන්.

මන්න්
මන්න්
තුළින්
ගබඩා

31) ඉවතලන ද්රවය හ ෝ ශපාරහත් යන ද්රවය පාරරිසසයට මු්ා හනා ැස ඒය
නිෂ්පාරා්නයක් හවත හයාමු කිමේම.......................හලස ැදින්හ .
32)
වයාපාරාසයක් විසින් සමාජ වගකීම් ඉ ක කිමේහම්ී ප්රමුඛ්තාවය ලබා දිය යුතු
ප්රධාන ශේය 04ක් හලස ඒක්සත් ජාතීන්හග්ධන සේවිධානය මන්න ප්ර ායයට
පාරත්

ස ඇති ශේය වනුහේ,

................................................

............................................

................................................

............................................
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