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AA2 �භාගය - ජනවා 2020  
 

(AA26)  ව�ාපාර කළමනාකරණය හා උපාය මා�ග 

 

ෙමම පශ්න පතය A, B, C, D ය+ෙව, ෙකොටස් හතර0, 1�තව පශ්න 10 0, සම,4ත ෙ5. 7ය8ම 
පශන් සඳහා උ:තර ;<ම අ>වා�ය ෙ5. 

A - ෙකොටස 

පශ්න අංක 01  
ෙමම පශන්ය අ�ෙකොටස ්10  �� සම��තය. එ! ෙකොටසකට ල#$  02 බැ'� () ල#$ 20 �. 

අංක 1.1 *ට 1.5 ද!වා ඇ- පශන් සඳහා වඩා1ම 232 උ1තරය ෙතෝරාෙගන ෙතෝරාග1 උ1තරයට අදාල 
අංකය උ1තර පතෙ9 :�ය ;<ය. බ=තරය! > අය3?ක@ව� A ඇ- උපෙදස් B*ෙලස CDපEF� CD<@ 

ඉEප1කර -H අතර ඉතාම1 2) Cස! අදාල උපෙදසව්ලට අවධානය ෙයො( ෙනොකර CD<@ ඉEප1කර 

-H අවස්ථා BK!ෂණය �ය. ෙතෝරාග1 උ1තරයට අදාල අංකය පශන් අංකයට අ�ව උ1තර පතෙ9 සඳහ� 

කල;< Nවද ඇතැ? 2) Cස! ෙතෝරාග1 උ1තරය CD<@ පතෙ9ම :යා -OP. තවද පහ2ෙව� ල#$ 

ලබාගැQමට හැ� පශන්ය! Nව1 CD<@ :Rම මගහැර ඇ- සරල අවස්ථාද ද!නට ලැOP. 

පශන් අංක 1.6 *ට 1.10 ද!වා A ඇ- එ! එ! පකාශය� සතS ෙහෝ අසතS බව පශන් අංකය සමග උ1තර 
ෙපොෙ1 :Rමට Bයමව -OP. අය3?ක@ව� බ=තරය! සාTථකව උපෙදස ් අ�ගමනය කරF� CD<@ 

ඉEප1කර -H අතර ඉතාම1 2) Cස! සතS අසතS ෙව�වට √  ෙහෝ  × යන සංෙ!ත ල#$ ෙයොදා 

-OP. 

ෙමම පශ්නය සදහා සමස්ථ කා�යසාධනය සFGදායක මHටමක 4ය. 

B ෙකොටස 

අ>වා�ය පශ්න 05 0. එ� පශ්නයකට ලJK 5 බැN, ලබාගත හැ0 OP ලJK 25 0. 

පශ්න අංක 02  
සංBෙUදනය CDබද පශන්ය�. සංBෙUදනය සඵලදාWව�ෙ� එය BවැරEව ලබ�නා ෙවත ලැX ෙ1@? 

ගැQෙම� ප2 යව�නා �*� අෙY!ෂා කළ ආකාරයට ඒ ගැන කට;< කරF� සංBෙUදන අර($ ඉ]> 

ක^_ය. ෙම_ (a) ෙකොට7, සං�ධානයකට සඵලදාW සංBෙUදනෙ9 වා* <න! සදහ� කරන ෙලස 
පශන්ෙ9 ඉEප1 R -OP. ඉතාම1 පහ2ෙව� ල#$ ලබාගත හැ� පශ්ණ�. වා* සහගත ඕනෑම ෙයෝගS 

ක@$ <න! සදහ� �Kෙම� පශ්ණයට BයFත ල#$ ලබාගත හැ�ය. ෙබොෙහොමය! අය3?ක@ව� 

සාTථකව CD<@ :යා -Oණද සමහෙර! ක@$ 1 ! ෙහෝ 2 !  සඳහා :යා -H අතර BයFත ල#$ ලබා 

ගැQමට ෙනොහැ� R -OP. ෙම_ (b) ෙකොට7, සංBෙUදනයට ඇ- බාධා ෙදක! පැහැE: කරන ෙලස 
ද!වා -bP. ඇතැ? *2� බාධා ෙලස ක@$ ෙදක! සදහ� කළද එය පැහැE: කර ෙනො-O අවස්ථා ද!නට 

ලැOP. සමස්ථය! ෙලස ෙබොෙහොමය! *2� සාTථක CD<@ ඉEප1කරF� ල#$ ලබාෙගන -OP.  

ෙමම පශ්නය සදහා සමස්ථ කා�යසාධනය සFGදායක මHටමක 4ය. 
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පශ්න අංක 03  

පcධ- නSායට අ�ව පcධ-යක d:කාංග <න! පැහැE: කරන ෙලසට පශන්ය ඉEප1කර -OP. 

බ=තරය! *2� පශ්නය අවෙබෝධ කරෙගන සාTථක CD<@ ඉEප1කර -OP. ඉතාම1 2) Cස! 

පශන්ය අවෙබෝධකර ෙනොමැ- බව1 �භාගයට ෙපර eදාන? Rම! ෙනොමැ- බව1 BK!ෂණය > අතර තව1 

සමහෙර! පශ්ණයට CD<@ :Rම මගහැර -H අවසථ්ාද ද!නට ලැOP. 

ෙමම පශ්නය සඳහා සමසත් කා�යසාධනය සFGදායක මHටමක 4ය. 

 

 

පශ්න අංක 04  

කළමණාක@ව� �*� ෙවනස! හ3�වා ෙදන �ට ඒ සඳහා ෙසේවකය� �*� බාධා ඇ- �Kමට ෙහේ< <න! 

පැහැE: කරන ෙලස පශන්ෙය� ද!වා -OP. ෙබොෙහෝ අය3?ක@ව� පශ්ණයට අදාලවන ෙලස ෙහේ<� 

ඉEප1කර ඒවා පැහැE: කරF� සාTථක CD<@ සපයා පශ්ණයට BයFත () ල#$ ලබා ගැQමට සම1 R 

-OP. 

CD<@ පK!ෂාෙUE හ3නාගත හැ� > තව1 �ෙශේෂ ක@ණ! >ෙ9 ෙවනස ෙකෙර_ බාධා ඇ-�Kමට ෙහේ< 

ෙව� ෙව� වශෙය� ඉEප1 ෙනොකර එ! ෙgදය! <ළ ක@$ ඇ<ල1 කරF� �ස්තර කර -Xමh. එවැB 

*2� පශ්නය BවැරEව අවෙබෝධකර ෙනො-O$ බව අනාවරණය �ය. ෙකෙසේ ෙවත1 ෙමම පශන්ය සදහා 

සාෙY!ෂව *2� වැi ල#$ පමාණය! ලබාෙගන -OP. 

ෙමම පශ්නය සඳහා සමසත් කා�යසාධනය සFGදායක මHටමක 4ය. 

 

පශ්න අංක 05  

සංස්කෘ-ක ජාලෙ9 d:කාංග 5 ! සදහ� කරන ෙලස පශන්ය ඉEප1 කර -OP. බ=තරය! අය3?ක@ව� 

ෙ? සදහා ඉතා අl මmටෙ? ල#$ ලබා -OP. ස?nTණ ල#$ ලබා ග1 අය ඉතාම1 අl මmටමක 

පැව<P. ෙබොෙහොමය! අය3?ක@ව� පශන්ය අවෙබෝධ කර ෙනොෙගන ඒ සදහා අධSනය ෙනොකර ඇ- බව 

අනාවරණය �ය. ඇතැ? *2�  පශ්නය ඉEප1 කර ඇ- ආකාරය අ�ව එ_ ඇ- ක@$ =වා ද!වා CD<ර 

ෙලස පශ්ණෙ9 -O$ වචන ෙලස ඉ-හාසය, Bෂ්පාදනය, ෙවළදපල තා!ෂණය හා උපාය මාTග ආA වචන 

:යා -OP. ඇතැ? අෙය! සංස්කෘ-ය �ස්තර වන ඉ-හාසය ඇද_: �ශ්වාස ආක^ප ආE d:කාංග ෙලස 

ද!වා -OP.  

ෙමම පශ්නය සඳහා සමසත් කා�යසාධනය U�වල මHටමක මHටමක 4ය. 
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පශ්න අංක 06  

උපාය මාTග හා සංස්කෘ-ය අතර ඇ- ස?බ�ධතාවය පැහැE: කරන ෙලස පශන්ය ඉEප1 R -OP. 

ෙබොෙහොමය! අය3?ක@ව� පශ්ණයට සාTථක CD<@ ඉEප1 කර ෙනො-H බව ෙහ:දරU �ය. පශන්ය 

BවැරEව ෙ1@? ෙනොෙගන පශන්යට CD<@ ඉEප1 කළ;< ආකාරය CDබද අවෙබෝධය 3Tවල මmටමක 

පැව<P. ඇතැ? අය3?ක@ව� සංස්කෘ-ය හා උපායමාTග ෙදක ෙවන ෙවනම BTවචනය කර -O අතර එ_ 

ස?බ�ධතාව පැහැE: කර ෙනො-O Bසා ල#$ ලබා ගැBම 3Tවල මmටමක පැව<P. ඉතාම1ම 2) Cස! 

සාTථක CD<@ ඉEප1කර () ල#$ ලබාග1 අවස්ථාද ද!නට ලැbP. 

ෙමම පශන්ය සඳහා සමසත් කා�යසාධනය U�වල මHටමක 4ය. 

 
C ෙකොටස 

ෙමම ෙකොටස පශ්න අංක 7 7ට 9 ද�වා එ� පශන්යකට ලJK 10 බැN, ලබාගත හැ0 OP ලJK පමාණය 
30 0. 
 

පශ්න අංක 07 

සං�ධාන වqහය ආrතව ඉEප1 R ඇ- පශ්නය�.  (a) ෙකොට7, සං�ධාන sයාව:ෙ9 Cයවරය� පැහැE: 
කරන ෙලස1  (b) ෙකොට7, ෙහොඳ සං�ධාන වqහයක වා* ෙදක! පැහැE: කරන ෙලස1 ද!වා -OP. 

බ=තරය! අය3?ක@ව� පශ්ණය අවෙබෝධ කරෙගන සාTථකව CD<@ ඉEප1 කර ස<]දායක ල#$ 

ලබාෙගන -OP. ඇතැ? අය සං�ධානය! ය�නට BTවචන ඉEප1 කරF� ATඝ ෙලස අදාල ෙනොවන 

ක@$ ඉEප1 කළ අවස්ථා ද!නට ලැbP. සමහර අය3?ක@ව� ෙදවන ෙකොටස සඳහා සං�ධානයක 

sයාව:ය �සත්ර කරF� CD<@ ඉEප1කළ අවස්ථාද -O$ අතර ෙහොඳ සං�ධාන වqහයක වා* 

ඉEප1කර ෙනො-OP. 

ෙමම පශ්නය සඳහා සමසත් කා�යසාධනය සFGදායක මHටමක 4ය. 
  

 

පශ්න අංක 08 

ෙමම පශණ්ය ෙකොටස ් ෙදක�� සම��ත > අතර එ_ (a) ෙකොට7, මැස්ෙලෝෙu අවශSතා vරාව: නSාය 
පැහැE: කරන ෙලසට1 (b) ෙකොට7, ෙසේවකh� අwෙපේරණය R ඇ- බව හඟවන සංඥා ෙදක! පැහැE: 

කරන ෙලසට ද�වා -OP. 

මැස්ෙලෝෙu අවශSතා vරාව:ය <ළ සදහ� අවශSතා 5 ! ෙකzෙය� �සත්ර කර උදාහරණ දැ!Rම 

{පසටහ� ම'� උදාහරණ ස_තව ද!වා -Xම () ල#$ ලබා ගැQම සදහා පමාණව1 ෙU. ෙබොෙහොමය! 

අය3?ක@ව� ෙමම ෙකොටස සඳහා සාTථකව CD<@ ඉEප1 කර උපම ල#$ ලබාෙගන -OP. CD<@ 

පත ඇගWෙ?A BK!ෂණය >ෙ9 vරාව:ෙ9 අවශSතාවය� අතරට මාන*ක අවශSතාවය අවශSතාවය! 

ෙලස හ3නාෙගන -Xමh. එවැB අවශSතාවය� ෙවනම =වා දැ!Rමට අවශS ෙනොව� ඇත.එය ආර!ෂණ 

අවශSතාවය <ළම ඇ<ල1 R -bය ;< ක@ණ! ෙලස අවෙබෝධ ෙනොකර -Xම 3Tවලතාවය! ෙලස 

BK!ෂණය �ය.තවද vරාව:ය <ළ අවශSතා තෘY-ම1 වන අ�CDෙවල ඇතැ? *2� හ3නාෙගන ෙනො-H 

බව BK!ෂණය �ය.  
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ෙම_ ෙදවන ෙකොටස සඳහා ස?nTණ හා BවැරE CD<@ ඉEප1 කර -Oෙ| }Fත Cස! පමP. 

ෙසේවකෙය# ෙහොඳ අwෙපේරණ මmටමක *z�ෙ�ද ය�න තහN@ කර ගැBමට උපකාKවන පධාන සංඥාව� 

සඳහ� කර  ෙනො-H අතර පධාන ක@$ <ළ ඇ<ල1 අ�ක@$ සදහ� කර -OP. ඇතැ? }Fත Cස ්

අwෙපේරණෙ9 ල!ෂණය� ෙ? සදහා CD<@ ෙලස ගලපා ගැQමට උ1සාහා දරා -OP. 

ෙමම පශ්නය සඳහා සමසත් කා�යසාධනය සFGදායක මHටමක 4ය. 
 
 

පශ්න අංක 09 

නායක1වය C:බඳ ඉEප1 කර -O පශ්නය�. (a) ෙකොට7, සං�ධනය� සඳහා නායක1වය වැදග1 
ව�ෙ� ඇh දැh ය�නට ෙහේ< <න! �මස�න ය�ෙව�ද‚ෙම_ (b)  ෙකොට7, නායකය# ස<ව -ෙබන 
බල (ලාශ ෙදක! පැහැE: කරන ෙලස ද!වා -OP. 

ෙම_ පළ( ෙකොටසට බ=තරය! *2� සාTථක C:<@ සපයා -O� අතර පැහැE: �?ද සාTථකය. 

නායක1වය හා කළමණාක@ ෙව� �මට 2)තර අය3?ක@ව� Cස! උ1සාහ කර -H අතර ෙමම 

පශන්ය සදහා 99% ! පමණ සාTථක C:<@ සපයා -OP. නයක1වෙ9 වැදග1කම �ෂය දැBමට අමතරව 

තම� ස< සාමානS දැQෙම�ද C:<@ සපයා -O අතර ෙබොෙහෝ CD<@ අදාල CD<රට ගලපා -OP. 

එෙසම ෙමම පශ්නය �ෂයට  පාෙයෝ'කව ගැලෙපන CD<@ සාTථකව සැපhය හැ� පශ්නය! බව 

අනාවරණය �ය.  

ෙම_ (b)  ෙකොට7, නායකෙය#ට බලය ලැෙබන යන (ලාශ CDබඳව සාTථක C:<@ ලබාE -OP. 

ෙබොෙහෝ අය3?ක@ව� දlව? හා තSාග ලබාEෙ? බලය CDබඳව CD<@ ෙලස සඳහ� කර -O$ 

අතරම  BවැරE CD<@ සැපWමට අෙපොෙහොස1  R -O$ පමාණය අවම *2� Cස�. සාTථකව CD<@ 

සපයා ල#$ ලබාග1 බ=තරය! අය3?ක@ව� �ය.  

ෙමම පශ්නය සදහා සමස්ථ කා�යසාධනය සFGදායකය මHටමක 4ය. 
 
 

 

D ෙකොටස 

අ>වා�ය පශ්නය0. OP ලJK 25 0. 

පශ්න අංක 10 

*c� අධSන පශ්නය�. ඉEප1 කර ඇ- *c�යට අදාලව C:<@ සැපWම *3කළ ;<ය. ෙකොටස ්4 �� 

සම��ත පශ්නය�. පළ( ෙකොට*� ශ3අත (SWOT) �ශේ^ශනය  භා�තා කරF� YමාසZත [\] 
(^_ග;ක) සමාග ෙ` ෙමෙහ;? ෙකෙර_ පසරෙ9 බලපෑම �මසන ෙලස ද!වා -OP. 

(a) ෙකොටස ඉතාම1 පහ2 ෙලස අය3?ක@ව�ට අවෙබෝධ කරගත හැ� ෙලස ඉEප1 කර -O *c�ය�. 
*c�ය ඇ2ෙර�ම ශ!-�‚ 3Tවලතා‚ අවස්ථා හා තTජන හ3නාෙගන එ! ක@ණකට *c�ෙ9 සදහ� ක@$ 

ෙදක බැ'� ව1 හ3නාෙගන CD<@ ඉEප1 කල ;<ව -OP. *c�යට අදාල ක@$ එ! එ! 

�ශේ^ශනයට ෙවන ෙවනම ඉEප1 කර -Xම සාTථක CD<ර�. බ=තරය! *2� ෙ? සඳහා සාTථකව 

CD<@ ඉEප1 කර ෙව�කල ල#$ ලබාෙගන -OP. 2)තරය! අවෙබෝධය�� ෙතොරව *c�ෙය� 

බැහැර ක@$ ඉEප1 කර ඇ- අවසථ්ා අනාවරණය �ය. 
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(b) ෙකොට7, *c�යට ආදල සමාගම සදහා ඵලදාW �රණ ගැQම වැදග1 ව�ෙ� ඇh දැh ය�න ෙහේ< 

<න! පැහැE: කරන ෙලස පශන්ෙය� ඉEප1 කර -OP. ක@$ සදහ� �ම පමණ! කර -H *2�ට 

ෙ? සදහා  ෙව� කල () ල#$ ලබාගත ෙනොහැ� �ය. බ=තරය! සාTථකව ක@$  ඉEප1 කර -Oනද 

ඇත? අය CD<@ ඉEප1 �ම 3Tවල මmටමක පැව- බව අනාවරණය �ය. 

 (c) ෙකොට7, අදාල සමාගමට සdහ�රණ ගැQෙ? වා* ෙදක! සඳහ� කරන ෙලස පශ්නය ඉEප1 R 

-OB. ෙ? සදහා *c�ෙය�  ක@$ උ�ටාෙගන  ෙහේ< ෙදක! සඳහ� �Kම පමණ! පමාණව1ය. පැහැE: 

�? අවශS ෙනොෙU. ඇතැ? *2� ETඝ ෙලස �ස්තරා1මක ක@$ :යා -O අවස්ථා ද!නට ලැOP.  

(d)(d)(d)(d) µæ$ð&Úùß à$×õù×ð µ{$úÀ û$Ùù æÜÚ×$<ÙÚ×æß õÚÄµÈ <$&Ú 03 æß &úÀ{ùß æØ õÚýÔóÚ. ÷ÀÛ à`õÚ &Ú÷Àß½×ð à÷À$Ù< 

ûÍ&Ø× ÑÁßµÙßÂó× æØ <$&Ú {ú̧ù$è`ùÛ́  ûǗ $ó<õß×.  

(e) ෙකොට7, ආදල අයතනයට අචාරධTම ස_ත සංස්කෘ-ය! ඇ- කල හැ� කම <න! සඳහ� කරන ෙලස 

ද!වා -OP. &`}æÚ× ×ÔõÝ à×÷̧ÈæØ`<ùß ûÚÍ&æß ù]$×$õß́ æ ÷À̀ ùỐ  ÷ÀÛ à`õÚ &Ú÷Àßø$ùßõ×ð µ×$ ỐæØ &$Ìöæ 

ûÚ}ÚõÝØ` &û×$ à`õ.   

ෙමම පශ්නය සදහා සමස්ත කා�යසාධනය ඉතා සFGදායකය මHටමක 4ය. 

-  -  - 

අයU`කdව,ෙe අවෙබෝධ කර ගැgෙ` මHටම සහ කා�යසාධනය වැhi1K කර ගැgම සඳහා 
සැළ0�ලට ගත1F ෙපොU කdK: 

(1) �ෂය BTෙcශය ()මB�ම අධSනය �Kම. 

(2) පශන් පතය ඔබට ලැO$ ප2 එ_ A ඇ- උපෙදස ්පK!ෂාකාKව �යව�න (ඒ සඳහා අමතර �යRෙ? 

කාලය පෙයෝජනයට ගත හැක). 

(3) අය3?ක@ව� අවධානෙය� පශ්නය �ප වතාව! �යවා අවෙබෝධ කරගත ;<ය. පශ්නය සඳහා ඍ� 

BවැරE  උ1තරය! අෙY!ෂා කර -ෙබන �ට අනවශS පැහැE: �K? සහ �සත්ර ෙනො:�ය ;<ය. 

(4) �භාගෙ9E  කාTය!ෂම ෙලස කාලය කළමණාකරණය කරග�න. 

(5) උ1තර පත බාරAමට ෙපර පශ්න අංකය සහ ඔෙ� �භාග අංකය BවැරEව :යා -ෙ�දැh ෙදවර! 

පK!ෂා කර�න. 

(6) කළ ;< sයා පK!ෂා ලැhස්<ව පශ්න පතයටම අ(ණා ඇත. වාස්ත�ක පශ්න හැර අ� සෑම පශ්නය!ම 

කළ;< sයාව�� ;!ත ෙU. එ_E A ඇ- අTථකථනවලට අ��ල ෙවF� උ1තර :ය�න. 

(7) අ1 අ#@ �ය�ය හැ� මmටමක -Xම හා උ1තර වලට පශ්න අංක B*ෙලස ෙයොදා -bම ගැන 

සැළ�:ම1 �ය ;<ය. 

(8) ඒඒz ආයතනය ම�� B#1 කරන ස්ව-අධSයන පාඩ?මාලා (Self-study Text) ෙපො1, ෙයෝ�ත 

උ1තර, :C, සඟරා ආEය �යRම අBවාTයෙය�ම කළ ;<ය. 

(9) ඔෙ� දැ�ම වැiE;$ �Kමට, ප2'ය �භාගවල පශ්න පත අධSයනය කර උ1තර :යා �=$ �ය 

;<ය. 

(10) ෙහොඳ eදානම�� �භාගය සම1Rෙ? පරම ෙ�තනාව ෙපර]ෙකොටෙගන �භාගයට �භාගයට (=ණ 

Aම. 

- * * * - 


