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Lesson 01

12 ශ්රේණිය

01. පාසල් ළමුන්ට පාවහන් ලබාගැනීම සදහා අධ්යාපඅ අමායංශය ම මන්න් අව වචර්පතප න කුත් ක රීමම
අරඹා ඇ.මින් උදාවූ වවළදවපාළ අවස්ථාවවන් ප්රවමජනඅම ලබා ගැකුම සදහා අල්විස් මහා විසින්
කල්පවතිඅ මිල අඩු සප කු කුෂ්පාදඅම වකාට අවලවි රීමවේ වයාපාරම න මරේක කරඅ ල..
වේ සඳහා වවළඳවපාළ ුළ කුපතමාණම වූ ඉහළ ඉල්ුම කුසා දිස්ි නකම රාරා ම කුෂ්පාදඅම වබදා
හරිඅ ලද අර එවමන්ම මා මරේක කරඅ ලද වවළඳසැල් ුළ ද වමම අවලවිමට බා ඇ. එවමන්ම
ප්රවශශය ව නඅවස මහසාධ්ක සංගමම ද ම අරමුදල් වමාදවා අඩු මදාමේ ලාී  පචරල්වල දුවවන්ට
වඅාමිවල් වපා කප ක සැපයීවේ කටයු ක න ද අව පාසල් වාරම ුළ අරඹා ඇ.
i. ඉහ සිශිව සදහන් අල්විස් මහාවේ වයාපාරම ඇුළ ක වකාට වයාපාර සදහා කුපතව්අම න
ඉදිරිප ක කරන්අ.
ii. නඅවස සුකසාධ්ක සංගමම මන්න් සිදුකරනුව වයාපාර කටයු ක නදය මන්අ ළිබදබද ගබවේ අදහස
ද නවන්අ.
iii. ඉහ සිශිව සිමු කටයුු ඇුළ කවඅ පරිදි වයාපාර සේබන්ධ් කුපතව්අම න ඉදිරිප ක කරන්අ.
iv. ඉහ සිශිව සදහන් අල්විස් මහා සහ නඅවස සුකසාධ්අ සංගමම මන්න් ෘප්තතිම ක කරඅ මිකුස්
අවශය යාවමන් අේ කරන්අ. වවා අවශය යාවම න වලස සැලීමමට වහ්ු සදහන් කරන්අ.
v. චරවමඅාවල දැරීමහැරී ල නෂණ 4  න සදහන් කරන්අ
vi. ඉහ සිශිම ඇසුරින් වාග වවවළදාම සදහා වමන්ම සිල්ලර වවළඳාම සදහා උදාහරණ
ද නවන්අ.
02. අ.වපා.ස. [ සා.වප.] ද නවා ඉවගඅග ක කුපතමලා ඇමවේ මව සමග මහාර ළිබදවමළ වකාට එම පැකට් කර
උවශ මහාර පැකට්ුව න ුව.70/= බැන්න්ද දහවල් මහාර පැකට්ුව න ුව.100/= බැන්න්ද අගරව
වැඩබිේ රීහිපමකට වමන්ම මපඅශය ාලා රීහිපමකට කුපතමලාවේ ළිමා විසින් ම පා පැදිවමන් රැවගඅ
වගාස් අවලවි කරයි.
මිළ අඩුවීම ක, වැඩබිම ුළට රැවගඅ වම ක, ප්රමාණව ක ප්රනී මහාර තිීමම ක කෘීමම රසකාරක අඩංු
වඅාවීම ක මඅ කාරඅා ම කුපතමලාවේ බ ක පැකට් අවලවිම සීග්ර වලස ඉහළන්ම අර ටට අනුූලලව
සැපයුම ද ඉහළ අංවඅ ල..
වමහි. කුපතමලාවේ ලාකමද ඉහළ න්ම අර ම වයාපාරම රාුල්රීමම සඳහා පාපැදිමට අමරව
ිවිලරම න මිළට ග ක අර වස්විකාවන් වදවදවඅත්ද බඳවා ගන්අා ල..
බ ක පැකට් කුෂ්පාදඅම සඳහා අවශය ය සහල්, එළවු  ඇුු අවඅත් ක සිමුම ්රවය අගරව වමන්ම ම
ගවේ සැපයුේකුවවන්වගන් වාග වශය වමන් අ කළිට මුදලට වමන්ම ණමට මිළ. ගන්අා ලද අර එම
ගනුවදනුවල පහසුව සඳහා නංගම න්ණුම න ද අරඹඅ ල..
වේ අරුර වවළඳ වපාවළ් කුපතමාණම වූ අව රඟම කුසා ටට මුහුණ .මට ඇම එරීවඅකට වවඅස්
වපතගව බ ක පැකට් රීහිපම න විවිධ් මිළ ගණන් මටව ක වවළඳවපාළට ඉදිරිප ක කරඅ ල.. වමමට
පාරිවකජන්කයින්වේ දැඩි කැමැ ක න හිමි වූ අර අවලවිමද වැඩි විම.
වමම කුවණු ම ඇමට කාහිර පාපතශය වමන් සමග මහප ක වයාපාරික සබඳා රැස න වගාඩඅගාග හැරී
වූ අර එමන්න් වයාපාරික අ කදැීමේ රැස න ද ලබාග හැරී විම. ව අනුව වයාපාරික කටයුු
සේබන්ධ්වමන් ස්වමං අභිවේරණම න ඇම ුළ සිදු විම.
i. වයාපාර වල දැරීම හැරී ගති ල නෂණ 7 න අේ වකාට වමම සිශිම ඇසුරින් ටට උදාහරණ වදන්අ.
ii. වයාපාරමක විවිධ් අරමුණු තිබිම හැක. වමම සිශිම ඇසුරින් එවැකු අරමුණු 4 න සඳහන් කරන්අ.
iii. කුපතමලාට වවළඳ වපාළ න ුළ ලඟා කරග හැරී වවඅ ක වයාපාර අවස්ථා තිව?දය වවා අේ
කරන්අ.
iv. කුපතමලාට අඅාගව . පැඅන්ම හැරී පතනඅ වමාඅවාදැයි ද නවන්අ.
v. කුපතමලා ම රවට් මරථික සංවපතධ්අමට දාමක වඅාවේ වමම සය ද අසයද මන්අ ද නවා එම
පැහැදිලි කරන්අ.
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03. වයාපාරම න උපමඅ ලාකම මන්වඅහි ුවළිමල් ශය  වලින් ලබඅ ලාකමට වඩා වැඩි මම න ඇ. වමම
පැහැදිලි කරන්අ.
04. වයාපාරිකවමත් උපමඅ ලාකමට අමරව ගහුට අභිවේරණම විම හැරී වවඅ ක අවස්ථා වමාඅවාදැයි
අේ කරන්අ.
05. වයාපාර කුරන්රවමන් අවදාඅේ වලට මුහුණ වශ ව අනුව වයාපාරමකට ප්රාවමජන්කව පාලඅම
කළ වඅාහැරී අවදාඅේ වමාඅවාදැයි ද නවන්අ.
06. වයාපාරිකවමත්ට වවළද වපාල න ුළ චරවමඅා කුපතමාණම කළ හැ නව න අමු්රවය කුමි කා්ඩ බවට
ප ක රීමවමන් පමණි. වමම සයමද අසයද මන්අ ද නවන්අ.
07. පාරිවකජන්කවමත් වලස ගබ පරිවකජනඅම කරඅ සිමුම දෑ වක්ර කුෂ්පාදඅ වේ.වමම ප්රකාශය අමට
ගබ එකඟ වන්වන්දැයි මන්අ ද නවා පැහැදිබද කරන්අ.
08. වයාපාර විකාශය අව වැදග ක අවස්ථාව න වනුව කාපතමික විප්තලවමයි. යුවරජය ම රටවල ඇති වූ වමම
කාපතමික ප්රවබජධ්ම කුසා කුෂ්පාදඅ  නවෂ්ත්රව සහ වාකුන  නවෂ්ත්රව සිදුවූ වවඅස්කේ 4 බැන්න්
සඳහන් කරන්අ.
09. ගබවේ එදිවඅදා කටයුු වල. විදු ක වාකුනය කාවිා වඅ අවස්ථා 3  න සඳහා කුදසුන් ද නවන්අ.
10. ඉන්දිමාවවන් වපා න වගන්වා ගැනීමට සුදාඅේ වූ කමල් ඉන්දිමාවේ සිටිඅ අපඅමඅ කුවට එම
ගණුවදනුවේ වටිඅාකම ශ්රී ලංකා ුවළිමල් වලින් වගවීේ රීමමට දාදාඅේ වූ පසු ගහු විසින් එම
ප්රති නවෂ්ප කරඅ ල.. එම වටිඅාකේ ඇමරිකානු වඩාලපත වලින් වගවඅ වලසට ගහු විසින් එම
ප්රති නවෂ්ප කරඅ ල.. එම විටිඅාකේ ඇමරිකානු වඩාලපත වලින් වගවඅ වලසට ගහු විසින් කමල්ට
දන්වඅ ලදි.
i. වමම ගණුවදනුවේදි ශ්රි ලංකා ුවළිමල් ප්රතිවෂ්ප රීරිමට බලපාඅ ලද කුවණු වකටිවමන්
පැහැදිලි කරන්අ.
ii. ගහු එම ගණුවදනුව වටිඅාකේ ඉන්දිමන් ුවළිමල්වලින් ඉල්ලා වඅාසිටිමට වහ්ු පැහැදිලි
කරන්අ.
11. එදිවඅදා ජීවිව . වමන්ම වයාපාර කටයුුවල. විදු ක වාකුනයම කාවිාවඅ අවස්ථා වැඩිදියුණු
වී ඇ. වමමට බලපාඅ ලද වහ්ු සඳහන් කරන්අ.
12. වයාපාර රිමාවලිම ප ප සටහඅ න මන්න් ද නවන්අ.
13. පහ දැ නවවන්වන් වයාපාර මමඅම න විසින් කාවිා කරඅ වමදචරේ රීහිපමරී. එම වමදචරේ
භූමිම, ශ්රමම , ප්රාේධ්අම, වයවසාමක කවම වාරුුව දැනුම, කාලම මටව ක වපතග කර ද නවන්අ.













අමු්රවය ළිබදබඳ ද ක එ න රැස් රීමම.
කළමඅාකුවවන්වේ වවවහස
වගාඩඅැන්ල්ල ළිහිටා ඇති ඉඩම
සේප ක සංකලඅම ළිබදබඳ ීමරණ ගන්අා
වප්තටන්ට් බලපත්ර ලබා ගැනීම
ීමරණ ගැනීම සඳහා වේ ලබා ගැනීම
මුරකුවවේ මහන්සිම
වගාඩඅැන්ල්ල
නීති උපවදස් සැපයීම
වවළඳ වපාළ ළිබදබඳ විස්ර
වස්වකයින් වැඩකරඅ ශ්රම පැම ගණඅ
හිුව එබදම
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14. පහ දැ නවවන්වන් වයාපාර කාරමමන් සඳහා කුදසුන් ීමපමරී. වවා වයාපාර කාපතමමන් මටව ක
වපතග කර ද නවන්අ.
















වාග පාලඅම
වැුප්ත වගවීම
වස්වක ලිළි වගානු සැකසීම
වබදා හැමවේ කටයුු
අනුස්ථාපඅම
වාරුුව පශධ්ති පව කවාවගඅ මාම
කුෂ්පාදඅම වැඩි දියුණු රීමම
කළමඅාකුවවන්ට උපවදස් සැපයීම
වට්ටේ ලබා .ම
වකාටස් කුත් ක රීමම
වස්වකයින් උසස් රීමම
ළිරිවැම අඩුක්රම අධ්යමඅම
වාරුුව මාව කකාලීඅ රීමම
 කව පාලඅම
වස්වක රානකාම ලයිස්ු සැකසීේ

15. වයාපාර වකවරහි ඇල්ම න ද නවඅ පාපතශය වමන් අේ කරන්අ.
16. වයාපාර වකවරහි උඅන්දුව න ද නවඅ පාපතශය වමන් වකවරහි වයාපාරවල අවධ්ාඅම වමාමුවඅ
කුවණු සඳහන් කරන්අ.
17. වයාපාරම වකවරහි ඇල්ම න ද නවඅ සිමු පාපතශය වමන්වේ අවප්ත නෂාවන් ඉු රීමම එම වයාපාරව
ගණුවදණු කුවවන් ම රඳා පවීම. වමම පැහැදිලි කරන්අ.
18. ඇමරිකා එ නස ක නඅපදම හා නපාඅම පාරිවකජන්කමා කුපතව්අම වකාට ඇ කව ක “පාරිවකජන්කමා
මනු රවනරී. පාරිවකාන්කමා මනු වදවිවමරී” මනුවවකු. ව රමටම පාරිවකජන්කමා වයාපාරමකට
වැදග ක වඅ කුවණු 3  න අේ කරන්අ.
19. වයාපාරම න ුළ සිටිඅ එමට බලපෑේ කරඅ ක්ඩාමේ හා  කවමන් වවඅ වවඅම අේ කරන්අ.
20. මලි ක ලිමාපදිංචි සපතවාංග මයුපතවේද වවදයවරවමරී. ව සේබන්ධ් ගහුට උපාිම න ද ඇ. ගහුවේ
ළිමාද ද නෂ මයුපතවේද වවදයවරවමරී. අගරව මයුපතවේද වබවහ ක ශය ාලාව න පව කවාවගඅ
මඅ මලි ක එම ප්රවශශය ව නඅාව අරද ප්රසිශධ්ම.
එවමන්ම ම ගණුවදනුකුවවන්ට සිමුම වපතගව
පව කවාවගඅ මයි.

මයුපතවේද ගසු සැපයීවේ වයාපාරම නද

මෑක. වකාවරජඅා වවරසම රට ුළ පැතිරමාම ක සමගම උශගවූ  කවම ුළ දියුණු
පාරේපරික වබවහ ක වට්වටජුවවකට අනුව නඅාවවේ ප්රතිශය  නතිකරණම වැඩිදියුණු රීමවේ
ඖෂධ්ම න කුෂ්පාදඅට වකාට වබදාහැමම අරඹඅ ල.. වයාන වවවළනන් හා වවදයවුවන් වමම
අවස්ථාවේ වවළඳවපාලට ළිවිවසඅ කුසා ගහු අදාල බලමල ක මමඅ වලින් ලිඛි අවසරම හා
ලිමාපදිංචිමද වමම අව ඖෂධ්ම සඳහා ලබා ගන්අා ල.. එහි ප්රතිලලම වූව ගහුවේ වමම
ඖෂධ්ව අවලවිම සිඝ්රවලස ඉහළමාමයි.
i. අව ඖෂධ් කුපදවා අවලවිව . අකයන්ර පරිසරම සාධ්කම න වඅ සේප ක ුබදන් ශය  නීමන්
කුපතමාඅම කර ගැනීම සඳහා වමාහු අවධ්ාඅම වමාමුකළ යුු කුවණු සඳහන් කරන්අ.
ii. ඉහ සිශිමට අනුව මන් ක මහා සුව ඇති ශය  නීමන් 4  න අේ කරන්අ.
iii. ඉහ සිශිමට අනුව වවළඳවපාළ ුළ උදාකරග හැරී වවඅ ක වයාපාර අවස්ථා වදක න
සඳහන් කරන්අ.
iv. ඉහ සිශිමට අනුව මලි ක මහා සිල්ලර වමන්ම වාග වවළඳාවේ වමවදන්වන්ද මන්අ
ද නවා ටට වහ්ු පැහැදිලි කරන්අ.
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21. වයාපාරව සාපතව පරිසරව ප්රධ්ාඅ බලවේග සඳහන් කර වවාට ඇුල ක වඅ උප සාධ්ක වවන්
වවන් වශය වමන් සඳහන් කරන්අ.
22. සාපතව පරිසර බලවේග වයාපාර වකවරහි විවිධ් බලපෑේ ඇති කරයි. එවැකු ෑඅෑම සාපතව පරිසර
බලවේග 4  න වගඅ ඉන් වයාපාර වකවරහි ඇති කරඅ බලපෑේ සඳහා කුදසුඅ බැන්න් ඉදිරිප ක
කරන්අ.
23. වයාපාර කටයුු රීමවේ. වයාපාරවලට සාපතව පරිසර බලවේග එක නවඅාව රීහිපමක බලපෑේ
එල්ලවි හැක.
i. වමමට බලපාඅ ලද වහ්ුව සඳහන් කරන්අ.
ii. වමම සඅාථ රීමම සඳහා කුදසුන් වදක න ද නවන්අ.
24.
i. රානය අංශය ව වස්වක වැුප්ත 10 රීන් වැඩි වකවපත.
ii. රට ුළ ළමා නඅගහඅම ඉහළ මාම.
iii. ශ්රී ලංකාව ක නයඅම ක අර වවළඳ න්විසුම න වගාඩඅැම ම එමන්න් ශ්රී ලංකාවවන් නයඅමට කරඅ
අපඅමඅ සඳහා ීමුවබදු සහඅම න ලබා .ම.
ඉහ සිශීන් අම ක වඅ සාපතව පරිසර බලවේග අේ වකාට එමන්න් වයාපාර  නවෂ්ත්රමට සිදුවඅ
බලපෑම සඳහන් කරන්අ.
25. ශ්රී ලංකාවේ දළ වශය ම කුෂ්පාදිමට අනුව වයාපාර වපතග වකාට ද නවන්අ.
26. වයාපාර අව ප්රවඅාවමන් රැස න බිහිවීමට බලපාඅ ලද ප්රධ්ාඅ කාරණම න වූව වාරුුව
ා නෂණව දියුණුවයි. වේ අනුව එවස් සිදුවූ අව ප්රවඅා වමාඅවාද මන්අ ද නවන්අ.
27. ඇ.එ.න. , නයඅම, ුවසිමාව වැකු රටවල ස්වමංවපජෂි මපතථිකම න දැරීම හැක. වමම සයමද
අසයමද මන්අ ද නවන්අ.
28. පහ සඳහන් සිශීන් සඳහා අදාලවඅ වයාපාර ගති ල නෂණම අේ කරන්අ.
i. අස්වැන්අ ලැවබඅ කාලවල. එම රැස්කර බාවගඅ හිඟ කාලවල. වබදා හැමම.
ii. සාලිම හිඟ සේප ක කාවිා වකාට ලී බඩු කුෂ්පාදඅම වකාට වබදා හැමම
iii. කමලා විසින් සෑම දිඅකම වකාළ කැඳ ළිබදවමළ වකාට වකාළ කැඳ වීදුුවව න ුවළි. 20/- බැන්න්
විරීණිම
iv. සීමාසහි වහළදිව සමාගවේ 2019 න්ණුේ කාලපරිවේදව අවසාඅව . අදාමමට වඩා විමදම
ඉහළමාම.
v. කුමල් මුුව පැදි විරීණීවේ වයාපාරම න පව කවාවගඅ මාම
vi. සමන් 2019 වපතෂම අවසාඅව . ප්රමාණව ක ලාකම න උපමාතිීමම වමන්ම එමන්න් පරිසරම
සුරැීමවේ කටයුු සඳහා දාමක වීම වවනුවවන් ෘප්තතිම කවීම.
29. විදු ක වාකුනයම හා විදයූ ක වයාපාර මන්අ විස්ර කරන්අ.
30. වයාපාර කාපතමමන් අවපත පපතව ෂණ හා සංවපතධ්අ කටයුු වයාපාරමකට ඉා වැදග ක වේ. වමම
පැහැදිලි කරන්අ.
31. කා්ඩම න වහජ වස්වාව න කුෂ්පාදඅව . වමාදාගන්අා සේප ක වල ස්වප පම වවඅස් කරමින් එහි
අගම වැඩි රීමම. .............................................................. වලස හැඳින්වේ.
32. අවශය යාවමන්ට සාවප්ත නෂව සේප ක අසීමිව පැවති මපතථිකම ..................................................
වලස හැඳින් වේ.
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33. සෘජු කුෂ්පාදඅ වල මරේකම ...................... .................................. ුළ සිදු විම.
34. විවශය ්ෂිකරණවමහි මරේකම සඳහා පදඅම වූව .............................................යි
35. රාශගල විවශය ්ෂිකරණව ප්රතිලලම වලස ............................................. ඇති විම.
36. කා්ඩ හුවමාුවව මරේක වූව ...........................................................සමන්කු.
37. ............................................. වමන්ම .............................................. මරේකම කා්ඩ හුවමාුවව
සමග සිදු විම.
38. පසුකාලීඅව කාවිා වඅ අච්චුකාසිවලට පදඅම වූව .....................................යි.
39. වයාපාර විකාශය අව ුඅවඅ අදිමර වූව .....................................................යි.
40. වාකුනයම .................................... හා ............................................ එකුවරී.
41.කුෂ්පාදඅව
ස්වකාවම අනුව වයාපාර වපතග කරනුව
.......................................... හා ................................. මනුවවකු.
42.වයාපාරවලට
අවශය ය
අරමුදල්
සේපාදඅම
............................................... මටට ගැවන්.

හා

......................................,

වමදවීම

සේබන්ධ්

කටයුු

43. වයාපාර කාපතමමන් අුරින් වයාපාරමකට අදාළ ලිමරීමවිලි හා සන්කුවේදඅ කටයුු පව කවාවගඅ
මාම .................................................... මටට ගැවන්.
44. වයාපාරවලට බලපෑේ කරඅ සුවිවශය ් ස සංවිධ්ාඅ වහජ ක්ඩාමේ ............................................
වලස හැදින්වවඅ අර එවස් බලපෑේ කරඅ රාු ල් වටළිටාව හා ක්ඩාමේ
........................................... වලස හැදින්වේ.
45.වයාපාරමට බලපෑේ කරඅ වයාපාර මමඅමට
............................................. වලස හැදින්වේ.

ළිටතින්

ඇති

සිමුම

වශ

46. වයාපාරව අරමුණ ළගා කරගැනීමට පහසුවඅ පරිදි එහි කටයුු , සේප ක , අිකාරිම වබ. මඅ
මකාරම ද නවනුව .......................................... මන්කු.
47. වයාපාරව ගනුවදනුකුවවන්වේ අවශය යා සහ චරවමඅා හනඅාවගඅ වවා ෘප්තතිම ක රීමමට සිදු
කරඅ කාපතමමන් ............................................... වලස හදුන්වයි.
48. වාණිනයම වබාවහජ දුරට සමාඅ කළ හැරීවන්වන් ........................................ යි.
49. වයාපාරම න පදඅේ කරගකුමින් ............................................ කුපතමාණම කරයි.
50. වයාපාරමකට වැදග කවන්වන්............................වඅාව ................................ යි.
51.වවළදවපාළ විශය ාලවීම න වලස සලකන්වන් ......................................... යුු
වපතධ්අම න අේ පමණි.

නඅගහඅව

52.මන්ත්ර උපකරණ
හා කුෂ්පාදඅ ා නෂණම
.................................................... දැරීම හැක.

වයාපාරවලට

වවඅස්වීම

කුසා

53. ගබ ගවේ සිල්ලර වවළඳ වයාපාරම න පව කවාවගඅ මඅ වයාපාරිකවමත් අේ ගබවේ වයාපාරම
වකවරහි උඅන්දුව න ද නවඅ පාපතශය වමන් අුරින් ගබවේ වයාපාරමට බලපෑේ රීමමට ඇති
හැරීමාව ම ගබට වැඩි වැදග ක කම න ඇති කාහිර පාපතශය වමන් 3  න අනුළිබදවවළන් අේ කර එමට
වහ්ු සඳහන් කරන්අ.

Assignment for Vacation -2020

