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                                � ලංකා ගණකා	කරණ ��ය  ආයතනය 
 

 

ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<    

à÷ÀÚ×Ø II Ñþ$è×  à÷ÀÚ×Ø II Ñþ$è×  à÷ÀÚ×Ø II Ñþ$è×  à÷ÀÚ×Ø II Ñþ$è×  ----    2020 íÔÙÚ2020 íÔÙÚ2020 íÔÙÚ2020 íÔÙÚ 
 

    (20(20(20(204444) ) ) ) <]$û$Ø æ}´ù$æØó×<]$û$Ø æ}´ù$æØó×<]$û$Ø æ}´ù$æØó×<]$û$Ø æ}´ù$æØó×        

                                            (Business Management) 
 

 ෙමම පශ්න පතය A, B, C, ය�ෙව ෙකොටස ්�න� ��තව පශ්න 7 � සම�ත �ය. තවද �ය�ම 

පශන් සඳහා උ!තර #$ම අ&වා'ය(. 

A - ෙකොටස 

පශ්න අංක 01  

01 වන පශ්නය වාස්ත,ක පශ්න 15� සම�ත . අතර /0 ල23 25�. අ� අංක 1.1 �ට 1.5 ද�වා පශ්න 

සඳහා වඩා!ම 676 උ!තරය ෙතෝරාෙගන, ෙතෝරාග! උ!තරයට අදාල අංකය උ!තර ෙපොෙත; #�ය �� 

�ය. බ=තරය� > අය7?ක@ව &වැරB CD�@ ඉBFප!කර GH&. 

අ� අංක 1.6 �ට 1.10 ද�වා පශ්නවලට වරහ �ල J ඇG උ!තර ෙදක අතF &වැරB උ!තරය L රශ්න 

අංකය සමග උ!තර ෙපොෙත; #$මට àµûßæßÂ$ æØ GMN. අය7?ක@ව බ=තරය�, සා'ථකව උපෙදස ්

අ�ගමනය කරP CD�@ ඉBFප!කර GH න/! ෙබොෙහෝ උ!තර වැරB �ය.  

හ7නාගනා ලද ෙපො7 වැරB පහත ද�වා ඇත: 

අ# අංක 1.6  

අය7?ක@ව �� කා'ය�ෂමතාවය සහ සඵලදා(තාවය යන වචන වල අ'ථ පටලවාෙගන GM&. Peter 

Drucker ට අ�ව කා'ය�ෂමතාවය ය�; &වැරB අ�F යම� �]ම වන අතර, සඵලදා(තාවය ය�; &වැරB 

ෙ^ �]ම(. බ=තරය� 'ùÚ<`Ø÷ÀÚ à×ÔÍùß ×´æß æÚÎ´' µ<ùÔ<ð වැරB උ!තරය ෙතෝරාගැ_ම &සා අදාල ල23 

අ;P කරෙගන GM&. 

අ# අංක 1.7 

සා&ථක ෙවනසක පරා*+ය, ය-න අවෙබෝධය, ෙනො+/ම 1සා CD�ර ෙලස ස?ප! ෙව�චට අ�&ශ්,ත 

බව ෙතෝරාෙගන GM&. 

අ# අංක 1.8 

මානව සPප! කළමනාකරණෙය; b#ක cයාව#ය වන d�යා �ශේeශනය හා d�යා &'මාණය සමහර 

අය7?ක@ව �� පටලවාෙගන GM&. 

අ# අංක 1.9 

බ=තරය� &වැරB උ!තරය සපයා GM&. 

අ# අංක 1.10 

අෙල�කරණ සංකeපය CDබද දැ�ම මBකම ෙප_fය අතර සමහර අය7?ක@ව CD�ර ෙලස �23? 

ෙව�චට අෙල�කරණ උ!තරය ෙලස ෙතෝරාෙගන GM&. 
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අ� අංක 1.11 �ට 1.15 ද�වා පශ්න වලට ෙකg උ!තර පශ්න අංකය සමග උ!තර ෙපොෙත; #$මට &යමව 

GMN. අය7?ක@ව බ=තරය� ෙමම පශ්න 05 සඳහා සා'ථකව CD�@ ඉBFප!�]මට අසම! $ GHණ 

&සා අදාල ල23 10 අ;P කරෙගන GM&.  පශ්න &� ෙලස වටහා ෙනොගැ_ම ෙකg උ!තර සැපhමට බාධා 

$ GMනබව ෙප�&. 

අ# අංක 1.11 

ෙමෙහ�? කළමනාකරණෙj k'ව &ශ්පාදන cයාකාරක? ෙදක� ලැ(ස්�ගත �]මට, සමහර 

අය7?ක@වෙl ෙනොදැ�ව!කම ෙම;J ද�නට ලැMN 

අ# අංක 1.12 

අය7?ක@ව සඵලදාh ෙවළදෙපොළ ඛඩනය සදහා වන අවශnතාවය ෙනොදැ_ම කැo ෙප�&. ඔ.ට 

එය සරලව MASDA ෙලස ´õæ õý$ èõ {`æÚ×. 

අ# අංක 1.13 

සමහර අය7?ක@ව බා;ර ýúÀ<$è`ùÛµÈ වා� #යා GM&. ඒමf ගමn වෙ පශණ්ය හFහැg �යවා 

ෙ!d? ෙනොගැ_ම(. 

අ# අංක 1.14 

බ=තරය� ල23 ලබා ගැ_මට, සාමානn ක@� ෙහේ� ෙලස   ද�වා GM&. 

අ# අංක 1.15 

පශ්ණය හFහැg �යවා ෙ!d? ෙනොෙගන, කාලය නාස්G කරP අනවශය ක@3 #යා GM&. සමසථ් 

ත!!ව කළමනාකරණය ûÚ}ÚýúÀ à<µý$ßø× àòÔý< µûùßùÔÈ µæÍóÚ. 

ෙමම පශ්නය සදහා සමස්ථ කා&යසාධනය ස;<දායක ම=ටමක >ය. 

 

B - ෙකොටස 

අ&වා'ය පශ්න 05 �. එ� පශ්නයකට ල23 10 බැf ලබාගත හැ� /0 ල23 50 �. ෙමම පශ්න 05 

සදහා බ=තරය� > අය7?ක@වෙl සමසථ් කා'යසාධනය ස�wදායක මxටමක �ය. සමහර අය7?ක@ව 

සමහර පශ්න වලට C#�@ සැපhම මගහැර GM&. 

පශ්න අංක 02  

ෙමම පශ්ණය සකසා GMෙ කළමනාකරණ cයාව#ෙj කා'යය 04 හ7නා දැ�$මට සහ ෙකො�z-19 

ෙගෝ}ය වසංගතය ෙහේ�ෙව ව!ම වnාපාFක පFසරය �ල කළමනාක@ව /=ණපා ඇG අ~ෙයෝග 03� 

පැහැB# කර දැ�$ම සදහාය. සමස්ථය� ෙලස ග! කල ෙබොෙහොමය� අය7?ක@ව, පශ්ණ ෙකොටස ්

ෙදකටම සා'ථකව C#�@ සපයා GM&. ෙමය ඍ� C#�@ සැප(ය හැ� සරල පශ්ණය� > අතර අදාල 

ල23 10ම පහ6ෙව ලබාගතහැ�ව GM&. 

ෙමම පශ්නය සදහා සමස්ථ කා&යසාධනය ස;<දායක ම=ටමක >ය. 
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පශ්න අංක 03  

මානව සPප! කළමනාකරණයට අදාලව ෙකොටස ් 03� �! පශන්ය� �ය. මානව සPප! 

කළමනාකරණෙj කා'යය 04� &� ෙලස ද�වා GM&. න/! d�යා �ස්තරය සහ d�යා CF�තරය අතර 

ෙවනස පැහැB# �]ම අසා'ථක මxටමක �ය. සං�ධානයකට මානව ස?ප! කළමනාකරණය වැදග! 

වෙ ඇ(දැ( දැ�$මට ෙහේ� 03� පැහැB# �]මට අය7?ක@ව අසම! $ GMෙ  පශ්ණය හFහැg 

වටහා ෙනොගැ_ම &සාය. සමහ@ ඒකම ෙහේ�ව ��ධාකාරෙය පැහැB# කර GMෙ සාමානn දැ_මට 

අ�වය. &� අවෙබෝධය� ෙතොරව C#�@ සපයා G�ම &සා, මානව සPප! කළමනාකරණය C#බද දැ�ම 

අවම මgටමක පැව�ම &]�ෂණය �ය. තවද ෙහේ� 03� පැහැB# �]ම ෙව�වට සමහ@ àù<Á] Ñ&ßõØ 

æÚÎÈ #යා GMN. 

ෙමම පශ්නය සදහා සමස්ථ කා&යසාධනය ම=ටම සාමාන? ම=ටමක >ය. 

 

 

පශ්න අංක 04  

ෙමම පශ්ණය, ව'තමාන ෙලෝකය /=ණ පා ඇG හB� වnසනකා] ත!වය &සා z�ටe මාධn භා�තා කරP 

අෙල�කරණ කා'ය �7�]ම හා බැJ පැව�N. (a) ෙකොට� z�ටe අෙල�කරණෙj වා� 04 � හ7නා 

දැ��ය �� �ය. C#�@ �ශේeශනෙjJ ඒ CDබද අය7?ක@වෙl  දැ�ම ස�wදායක මxටමක �ය. (b) 

ෙකොට� ඕනෑම වnාපාර සං�ධානයකට, අෙල�කරණය වැදග! කා'යය� ෙලස සලක� ලබෙ 2ම� 

&සාදැ( දැ�$මට ෙහේ� 03� පැහැB# කල �� �ය. සමහර අය7?ක@ව ෙම;J ෙනොමගයැෙවන6� 

CD�@ සපයා GMනද බ=තරය� ව'ථමානයට අදාලව &වැරB ක@3 ද�වා GM&. 

ෙමම පශ්නය සදහා සමස්ථ කා&යසාධනය ස;<දායක ම=ටමක >ය. 

 

පශ්න අංක 05  

සං�ධානය; අනාගතය හැඩගැ$ෙම;ලා, පGcයා දැ�$මට වඩා k'ව cයාකා]$ම සදහා උපායමා'ග 

මf සං�ධානය ෙමෙහයව� ලබන බව පැහැB# �]ම සදහා ෙමම පශණ්ය සකසා GM&. සං�ධානය� 

�ල දැ�ය හැ� උපායමා'ග ව'ග 02� හ7නා දැ�$ම මf ල23 02� ලබාගත හැ�ව GM&.  

සං�ධානයක උපායමා'ග ෙකෙර; බලපෑ? �7 කරන බා;ර සාධක 03� පැහැB# �]ම මf තව ල23 

06� ලබාගත හැ�ව GM&. පශ්නය සදහා වන ස?k'ණ ල23 10ම ලබාගැ_මට තව 7රට! ෙහොද 

උපායමා'යක ල�ෂණ 02� සදහ �]ම පමාණව! �ය. පශ්ණය හFහැg �යවා අවෙබෝධ කරග! 

අය7?ක@ව පමණ� &වැරBව CD�@ සපයා /0 ල23 10ම ලබාෙගන GMන අතර ඵම පGශතය �Pත 

�ය. (b) ෙකොටස ඵන?  ල23 06 සදහා අදාල ක@3 පැහැB# µù$æÚÎ´ සහ අනවශn කාරණා #යා G�ම ùÚ&$ 

අ� ල23 ලැ�මට (සාමානn ල23 6�) ෙහේ� $ GMN. තවද ෙමම පශ්නය සදහා ��7 C#�ර� #$මට 

අසම! > අය7?ක@වද �ය. 

ෙමම පශ්නය සදහා සමස්ථ කා&යසාධනය E&වල ම=ටමක >ය. 
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පශ්න අංක 06  

ෙකොටස් 03� �! පශ්නය� �ය. (a) ෙකොට� ෙහොද සං�ධාන ව�හයක වා� 02� සහ 7'වල ආකාරයට 

&'මාණය කළ සං�ධාන ව�හයක අවා� 02� සදහ �]ෙම ල23 04� ලබාගත හැ�ව GM&. (b) 

ෙකොට� ල23 04� ලබාගැ_මට සං�ධානමය ව�හෙj &'මාණයට බලපාන සාධක 02� පැහැB# කල 

�� �ය. (c) ෙකොට� ��ය සං�ධාන ව�හයක වා� 02� සදහ �]ෙම තව ල23 02� ලබාගත හැ�ව 

GM&. පශ්ණයට අදාල /0 ල23 10ම ලබාගැ_මට බ=තර අය7?ක@වට ෙනොහැ� $ GMෙ (b) 

ෙකොටසට 7'වල CD�@ සපයා G�ම &සාය. ෙමම පශ්නයට C#�@ #$ම මගහැර GH අය7?ක@ව 

පGශතයද ඉහල මgටමක �ය. C#�@ #යා GH අය අතFද, පශ්නයට අදාල ෙකොටස ්03ටම &වැරB C#�@ 

සපයා GMෙ 60 CFස� පමN. හF ආකාරව පශ්නය ෙ!@? ෙනොගැ_ම සහ �ෂය &'ෙ^ශයට අදාල පාඩ? 

මාලාව හFහැg අධnනය ෙනො�]ම ෙමයට ෙහේ� වනට ඇත.  

ෙමම පශ්නය සදහා සමස්ථ කා&යසාධනය සාමාන? ම=ටමක >ය. 

 
C ෙකොටස 

 

පශ්න අංක 07 

�^� අධnන පශ්නය�. ෙමම පශ්නය සකසා GMෙ නnායා!මක ක@3 ඉBFප! කර ඇG �^�යට අදාල 

කර ගෙ ෙකෙසේද යන ප]�ෂා �]ම සදහාය. පශ්නය (a), (b), (c), (d)  සහ (e) යන  ෙකොටස ් 5� 

සම�ත �ය. 

(a) ෙකොටස 

සඵලදාh නායකෙය2ෙl කා'යය 3� පැහැB# කල ��ව GMN.  බ=තරය� �6 ෙG සඳහා සා'ථකව 

CD�@ ඉBFප! කර ෙවකල ල23 6 ලබාෙගන GMN. 60තරය� අෙවෙබෝධය� ෙතොරව පැහැB# 

�]ම� ෙනොමැGව සඵලදාh නායකෙය2ෙl කා'යය 3� න? කර ඇG අවසථ්ා අනාවරණය �ය. ඒ &සා 

ඔ.ට අදාල ස?k'ණ ල23 Ùý$ è`ùÛ́ ð µù${`æÚ Ñ×. 

(b) ෙකොටස 

ෙම;J �^�යට ආදල සමාගම සදහා පාලනය වැදග! ෙසේ සැල�මට ��ෙදන ෙහේ� හතර� පැහැB# කරන 

ෙලස පශ්ණෙය ඉeලා GMN. ෙම;J ආදල සමාගම �ල පාලන cයාව#ය අවෙබෝධ කර ගැ_ම වැදග! > 

අතර ෙහේ� �ස්තර ෙනොකර සදහ �Fම පමණ� කර GH �6ට ෙG සදහා  ෙව කල /0 ල23 8ම 

ලබාගත ෙනොහැ� �ය. බ=තරය� සා'ථකව ක@3  ඉBFප! කර GMනද ඇතැ? අය අනවශය ක@3 #$ම 

&සා, CD�@ ඉBFප! �Fම 7'වල මxටමක පැවG බව අනාවරණය �ය.  

(c) ෙකොටස 

ෙම( සං�ධානය �ළ ස&ෙ�දන බාධක මගහැ]මට GLOVE PACK ; කළමනාකා]!වය �� ග� 

ලැ�යහැ� cයාව 04 � සඳහ කරන ෙලස පශ්නය ඉBFප! $ GM&. බ=තරය� අය7?ක@ව ෙG සදහා 

ද àù<Á] ක@3 #යා GM&. සමහ@  බාධක මගහැ]මට ග� ලැ�යහැ� cයාව #යා GMනද �^�ෙය  

ක@3 උ�ටාෙගන  ෙනොGMN. ෙබොෙහොමය� පශ්නය හFහැg ෙ!@? ෙනොගැ_ම &සා ල23 04 

Ùý$è`ùÛ́ ð µù${`æÚ Ñ×. 
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(d)  ෙකොටස 

ෙමම ෙකොට� ෙසේවකය පGෙපේරණය $ ඇG බව හගවන ල�ෂණ 03� හ7නා ද�වන ෙලස ද�වා GMN. 

සමසථ්ය� ෙලස ෙමම පශ්නයට ලබා J GH CD�@ 7'වල මgටමක �ය. ෙබොෙහොමය� ෙමම ෙකොටසට 

C#�@ #$ම මගහැර GMෙ පGෙපේරණය $ ඇG බව හගවන ල�ෂණ CDබද අවෙබෝධය� ෙනොමැG &සා 

වනට �0වන. න/! &� CD�@ සපයා ල23 �නම ලබාග! අය7?ක@වද 60තරය� �ය.    

(e) ෙකොටස 

ෙමම අවසාන පශ්ණය යටෙ! ල23 04 � සදහා සැළ6?කරණය හා පාලනය අතර ස?බධතාවය පැහැB# 

කරන ෙලස ද�වා GMN. සමස්ථය� ෙලස ෙමම පශ්නයට බ=තරය� අය7?ක@ව ලබා J GH CD�@ 

සා'ථක මgටමක GMනද, පශ්නයට අදාල /0 ල23 04ම ලබාගැ_මට තර? පශස්ථ මgටමක ෙනො$ය.  

ෙමම පශ්නය සදහා සමස්ත කා&යසාධනය ස;<දායකය ම=ටමක >ය.  

-  -  - 

අයEGකIව-ෙJ අවෙබෝධ කර ගැLෙG ම=ටම සහ කා&යසාධනය වැMNOP කර ගැLම 
සඳහා සැළS�ලට ගතO; ෙපොE කIP: 

(1) �ෂය &'ෙ^ශය / පාඩ? මාලාව /0ම&ම අධnනය �]ම. 

(2) පශ්න පතය ඔබට ලැM3 ප6 එ; J ඇG උපෙදස් ප]�ෂාකා]ව �යවන (ඒ සඳහා අමතර 

�ය$ෙ? කාලය පෙයෝජනයට ගත හැක). 

(3) අය7?ක@ව අවධානෙය පශ්නය �ප වතාව� �යවා අවෙබෝධ කරගත ��ය. පශ්නය 

සඳහා ඍ� &වැරB  උ!තරය� අෙL�ෂා කර Gෙබන �ට අනවශn පැහැB# �]? සහ �ස්තර 

ෙනො#�ය ��ය. 

(4) CD�@ සැපhම ඵ� භාෂාව� පමණ� �ය ��ය. ඵය �භාගය සදහා අය7? කල භාෂාව(. සෑම නව 

පශන්ය� සදහාම CD�@ සැපhම ආර?භ කල�!ෙ! CD�@ ෙපොෙ! අ0! Cwවකය. 

(5) �භාගෙjB  කා'ය�ෂම ෙලස කාලය කළමණාකරණය කරගන. 

(6) උ!තර පත බාරJමට ෙපර පශ්න අංකය සහ ඔෙ� �භාග අංකය &වැරBව #යා Gෙ�දැ( 

ෙදවර� ප]�ෂා කරන. 

(7) කළ �� cයා ප]�ෂා ලැ(ස්�ව පශ්න පතයටම අ/ණා ඇත. වාස්ත�ක පශ්න හැර අ සෑම 

පශ්නය�ම කළ�� cයාව� ��ත ෙ�. එ;B J ඇG අ'ථකථනවලට අ��ල ෙවP උ!තර 

#යන. 

(8) අ! අ2@ �ය�ය හැ� මxටමක G�ම හා උ!තරවලට පශ්න අංක &�ෙලස ෙයොදා G�ම 

ගැන සැළ�#ම! �ය ��ය. 

(9) ඒඒg ආයතනය ම� &2! කරන ස්ව-අධnයන පාඩ?මාලා (Self-study Text) ෙපො!, 

ෙයෝ�ත උ!තර, #C, සඟරා ආBය �ය$ම අ&වා'යෙයම කළ ��ය. 

(10) ඔෙ� දැ�ම වැzB�3 �]මට, ප6fය �භාගවල පශ්න පත අධnයනය කර උ!තර #යා �=3 

�ය ��ය. 

(11) ෙහොඳ �දානම� �භාගය සම!$ෙ? පරම ෙ�තනාව ෙපරwෙකොටෙගන �භාගයට �භාගයට 

/=ණ Jම. 
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