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ÁÜÛ Ù‘æ$ èóæ$½æØó ÁÚÙßûÛ× à$×õù× 

    

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

à÷ÀÚ×Ø I Ñþ$è×  ----    2021 íÔÙÚ 
 

((((104104104104) ) ) ) <]$û$<]$û$<]$û$<]$û$Íæ ûÍ&Ø×Íæ ûÍ&Ø×Íæ ûÍ&Ø×Íæ ûÍ&Ø×    

             (Business Environment) 
  

{`úÀÚùßÒ´:{`úÀÚùßÒ´:{`úÀÚùßÒ´:{`úÀÚùßÒ´:    

ෙමම පශන් පතය අ�යර 1 - ව�ාපා�ක ප�සරය �ෂය ��ෙ�ශµ×{Úµ×{Úµ×{Úµ×{Ú ෙබොෙහෝ ෙකොටස් ආවරණය වන ප�� 

සකස ් කරන ලද පශන් පතය$. &'ක වශෙය( ෙම)* �භාග අය-.ක/ව(ෙ0 �ෂයා1බ�ධ දැ1ම හා 

අවෙබෝධය ප�4ෂා කර ඇත. සමස්ථය4 ෙලස ෙබොෙහෝ අය-.ක/ව( සා�ථකව 89:/ සපයා සම;ව <= 

අතර අ�; අය 89:/ සැප>ම අ<( අසා�ථක ? <=@. අය-.ක/ව( සපයා <A 89:/ �B4ÂÂÂÂණය 

$Bෙම* ද4නට ලැA කාරණාව ව(ෙ( පශ්න හ�හැC ෙ;/. ෙනොෙගන 89:/ සපයා <Dම ලEF 

ලබාගැGමට බාධාව4 ? <= බවH. නI; බJතරය4 අය-.ක/ව( KයL පශ්න වලට සැල$යM: ලEF 

ලබා ගැGමට සම;ව <=@.    

ûÎæßÂæ<Ø`ùß Ñ&Úùß á÷ÀÚÍûõß æØù Ù÷À æØ`óÔ û{õ ûÍ÷ÀÚ µÓ: 

A A A A ----    µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&    

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    01     

ෙමම පශ්නය ව�ාපා�ක ප�සරය �ෂය ��ෙ�ශයම ආවරණය වන ප�� සකසා <= අතර KයLම 

අය-.ක/ව( 89:/ සැපHය M: �ය. IN ලEF 100( 404ම ෙමමQ( ආවරණය R අතර බJතරය4 R 

අය-.ක/ව( �වැර� 89:/ ඉ��ප;කර ස:Tදායක ලEF මUටම4 ලබාෙගන <A�. සමහර4 

අය-.ක/ව( පශන් 1.5, 1.8, 1.9, 1.14, 1.16 සහ 1.18 සඳහා සපයා <= ෙබොෙහෝෙබොෙහෝෙබොෙහෝෙබොෙහෝ උ;තර වැර� �ය. ඒ සඳහා 

හ-නාග(නා ලද ෙපො- වැර� පහත ද4වා ඇත. 

1.1.1.1.5 5 5 5     බJතරය4 අය-.ක/ව( "ෙච4පත4 අග/ ?ම" ය(න ûÚ}ÚýúÀ ûÚ}ÚýúÀ ûÚ}ÚýúÀ ûÚ}ÚýúÀ අවඅවඅවඅවෙබෝධය4 ධය4 ධය4 ධය4 ෙනොෙනොෙනොෙනො<Dම �සා <Dම �සා <Dම �සා <Dම �සා 

උ;තරය ෙලස 1 සලEF ෙකොට <=@.  

1.1.1.1.8 8 8 8     ෙබොෙහොමය4 අය-.ක/ව(    පශ්නය හ�හැC $ය?ම$( ෙතොරව උ;තරය ෙලස " ක`බ- සමාග." 

ෙතෝරාෙගන <=óÚóÚóÚóÚ. 

1.1.1.1.9 9 9 9     "ඉ�� දාතම ෙච4පත4" ය1 Eම4 දැH ය(න ෙබොෙහොමය4 අය-.ක/ව( ෙනොදැන KC බව4 

�B4ශනය �ය. අය-.ක/ව( ෙච4ප; 89බඳව පැහැ�' ෙලස දැන KCය M:ය. 

1.1.1.1.14 14 14 14     ෙබොෙහොමය4 අය-.ක/ව(    වැර� උ;තරය වැර� උ;තරය වැර� උ;තරය වැර� උ;තරය සපයa( µ÷Àù Ù÷À µ÷Àù Ù÷À µ÷Àù Ù÷À µ÷Àù Ù÷À පකාශය අසත� ෙලස    ලEF කර ලEF කර ලEF කර ලEF කර 

<=óÚóÚóÚóÚ. 

1.1.1.1.11116 6 6 6     ෙමම පශ්නය සඳහාද    බJතරය4 අය-.ක/ව( �වැර� 89:ර µÙ& µÙ& µÙ& µÙ& "ත� b�ගල ව�ාපාර සහ හc` 

ව�ාපාර" ×ùÔµ<ùß ×ùÔµ<ùß ×ùÔµ<ùß ×ùÔµ<ùß සඳහ( කර <= ù Ốõß ä× ùÚ<`Ø÷ÀÚ ûù Ốõß ä× ùÚ<`Ø÷ÀÚ ûù Ốõß ä× ùÚ<`Ø÷ÀÚ ûù Ốõß ä× ùÚ<`Ø÷ÀÚ ûÚÚ ÚÚ}ÚõÝØ µù$Ò×}ÚõÝØ µù$Ò×}ÚõÝØ µù$Ò×}ÚõÝØ µù$Ò×. 

1.1.1.1.11117777    ෙබොෙහොමය4 අය-.ක/ව( "��මය මාධ�4" ය1 Eම4දැH අවෙබෝධය$( ෙතොරව "Iද` 

Jවමා/ව" හා ýýýý$$$$ððððÌÌÌÌ    æǗ × ûÚ}ÚýúÀ< æǗ × ûÚ}ÚýúÀ< æǗ × ûÚ}ÚýúÀ< æǗ × ûÚ}ÚýúÀ< සඳහ( කර <=óÚóÚóÚóÚ.  

1.1.1.1.11118888    """"ෙච4පත4 8ටස( $Bම" (Endorsement) ය1 Eම4දැH ය(න අවෙබෝධය$( ෙතොරව 

ෙබොෙහොමය4 අය-.ක/ව( "ෙච4පත4 µÌçó×µÌçó×µÌçó×µÌçó× $Bම" (Crossing) 89බඳව සඳහ( කර <=óÚóÚóÚóÚ. 
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BBBB    ----    µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&    

ෙමම ෙකොටෙස) අ�වා�ය පශ්න 044 �ය. එ4 පශන්යකට ලEF 10 බැQ( ලබාගත හැ$ව <A IN ලEF 

40 $. 

    

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    02    

ෙමම පශ්ùùùùය සකසා <=ෙ( ව�ාපාර ස.ප; සැලt.කරóóóó ප�ධ<ය4 (ERP) ස්ථා8ත $Bම හා ස.බ(ධවය. 

(a)  සමසථ්ය4 ෙලස ග; කල ෙබොෙහොෙබොෙහොෙබොෙහොෙබොෙහොමය4 අය-.ක/ව( ෙමම ෙකොටසට සා�ථකව 8':/ සපයා 

ස.b�ණ ලEF ලබාෙගන <=óÚóÚóÚóÚ. අ�; අය ත� b�ගල ව�ාපාර සහ හc` ව�ාපාරය() ල4ෂණ 

සඳහ( කර <=óÚóÚóÚóÚ.  

(b)  yමාස)ත ෙපෞ�ග'ක සමාගම4 ස්ථා8ත $Bෙ. වාK සැල$යM: අය-.ක/ව( 8�ස4 ෙනොදැන 

KCබව �B{óóóóය �ය. ඒ ෙව1වට හc` ව�ාපාරය4 ස්ථා8ත $Bෙ. වාK ද4වා <=óÚóÚóÚóÚ.  

(c)  ෙතොර:/ ස(�ෙ}දන තා4ෂණය (ICT) ස.බ(ධ දැ1ම ප�4ෂා $Bම ෙමම ෙකොටK( K-ෙක�ණ. 

සැල$යM: 8�ස4 89:/ සපයා <=ෙ� ඔc(ෙ0 සාමාන� දැGෙම�. 

    

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    03    

ස(�ෙ}දනය හා ර4ෂණය ස.බ(ධ දැ1ම ප�4ෂාවට අදාල පශන්ය4 �ය.  

(a)  බJතරය4 අය-.ක/ව( ඔc(ෙ0 සාමාන� දැGෙම( 89:/ 'යා <=@. ෙකෙසේ නI; ඔc( 

ස.b�ණ ලEF ලබාගැGමට සම; �ය. 

(b)  බJතරය4 අය-.ක/ව( �වැර�ව 89:/ සපයා <=@. ඒ  අත�( සැල$යM: 8�ස4 ස.b�ණ 

ලEF ලබාගැGමට සම; �ය. 

(c)  ෙබොෙහෝ අය-.ක/ව( ර4ෂණෙ� Iලධ�ම ෙදක4 පැහැ�' $Bම ෙව1වට අ�ථ ද4වා <Dම 

ෙහේ:ෙව( ෙමම ෙකොටස සඳහා ස.b�ණ ලEF ලබාගැGමට අසම; ? <=�. 

ෙකෙසේ නI; ෙමම පශ්නය සදහා සමසථ් කා�යසාධන මUටම හා ලEF ලබාගැGම ෙහොද ත;වයක �ය. 

    

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    04    

(a)  භා�ත කළහැ$ පවාහන කම 89බඳව අවෙබෝධය$( M:ව ෙබොෙහෝ අය-.ක/ව( ෙමම ෙකොටසට 

ස.b�ණ ලEF ලබාෙගන <=@. 

(b)  �ද�; ෙවළදාෙම( (E-Trade) ලැෙබන ප<ලාභ 8'බඳව ෙහොඳ අවෙබෝධය$( M:ව ෙමම පශ්නයට 

සා�ථකව 89:/ සපයා <=@. 
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(c)  අපනයන ෙවළඳාෙ.* භා�තාකරùùùù I'ක 'ය�' (Primary Documents) ස.බ(ධව ෙබොෙහෝ 

අය-.ක/ව( හ�නා ග; බව4 ෙනොෙප1@. සමහර4 ඔc(ෙ0 සාමාන� දැGම උපෙයෝ� කරෙගන 

89:/ සපයා <=@. 

ෙකෙසේ ෙවත; ෙමම පශ්නය සදහා සමසථ් කා�යසාධනය මUටම හා ලEF ලබාගැGම ෙහොද ත;වයක �ය. 

    

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    05            

tN හා මධ�ම ප�මාණ ව�ාපාර (SME's) හා ව�වසායක;වය (Entrepreneurship)  89බඳ දැ1ම ප�4ෂා 

$Bම සදහා ෙමම පශ්ùùùùය සකසා <බóÚóÚóÚóÚ. 

(a)  ෙබොෙහෝ අය-.ක/ව( ව�වසායකෙයE හා ව�ාපා�කෙයE අතර ෙවනස හ�නා ගැGමට අසම; ?ම 

�සා ස.b�ණ ලEF අ)a කරෙගන <=óÚóÚóÚóÚ. 

(b)  සැල$යM: අය-.ක/ව( 8�ස4 පශ්නයට අදාල ද�ශනය හ�නාෙගන 89:/ සපයා ෙනො<�ණ. 

ෙකෙසේ ෙවත;, ව�ාපාරෙ� කා�යසාධනය ඉහල නංවාගතහැ$ ආකාරය ස.බ(ධෙය( ඔc( සාමාන� 

දැGම උපෙයෝ� කරෙගන 89:/ සපයා ලEF ලබා <=@. 

(c)  ෙබොෙහෝමය4 අය-.ක/ව( පා0ධන ෙවළඳෙපොල (Capital Market) වැදග; ?මට ෙහේ: ද4වා <=ෙ( 

ඔc(ෙ0 සාමාන� අවෙබෝධෙය�. හ� ආආආආකාරව පශ්නය ෙ;/. ෙනොගැGම සහ �ෂය ��ෙ�ශයට අදාල 

පාඩ. මාලාව හ�හැC අධ�නය ෙනො$Bම ෙමයට ෙහේ: ව(නට ඇත.    

    

CCCC    ----    µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&    

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    06            

K�� අධ�න පශ්නය$. ෙමම පශ්නය සකසා <=ෙ( හැ� tප� (Happy Super) න. t8� ෙවළඳසැ` ජාලෙ� 

ආයත�ක සමාජ වග�. (CSR) සහ පවාහනය (Transportation) ස.බ(ධ දැ1ම ඉ��ප; කර ඇ< K��යට 

අදාල කර ග(ෙ( ෙකෙසේද ය(න පB4ෂා $Bම සදහාය. KයLම අය-.ක/ව( 89:/ සපයා <= අතර 

ෙබොෙහෝමය4 අය-.ක/ව( �වැර� 89:/ ඉ��ප;කර ස:Tදායක ලEF මUටම4 ලබාෙගන <AóÚóÚóÚóÚ.     

(a)   � ලංකා රජෙ� ආ��ක අරIF ඉTකර ගැGෙම)ලා හැ� tප� ආයතනෙ� දායක;වය පැහැ�' කල 

M:ව <=@. බJතරය4 Kt( ෙ.ෙ.ෙ.ෙ. සඳහා සා�ථකව 89:/ ඉ��ප; කර <= නI; පැහැ�' $Bම 

පමාණව; ෙනො�@. ඒ �සා ඔc(ට අදාල ස.��ණ ලEF මගහැB <=óÚóÚóÚóÚ. 

(b)   PESTEL �ශ්ෙ`ෂණය භා�තෙය( හැ� tප� ආයතනෙ� ව�ාපා�ක ප�සරය ත4ෙසේ/ කරන ෙලස 

පශ්ùùùùෙය( ඉ`ලා <=@. බJතරය4 Kt( ෙම)* PEST �ස්තර කර <=නද, EL මගහැර <Dම 

ෙහේ:ෙව( අදාල ස.��ණ ලEF ලබාගත ෙනොහැ$ �ය.  

(c)   ආයත�ක සමාජ වග�. (CSR) ව�ාපෘ<ය �ය; $Bම මQ( හැ� tප� (Happy Super) ආයතනට 

ලැ�යහැ$ වාK සඳහ( කරන ෙලස ද4වා <=óÚóÚóÚóÚ. ෙබොෙබොෙබොෙබොෙහොමය4 ඔc(ෙ0 සාමාන� දැGම උපෙයෝ� 

කරෙගන 89:/ සපයා, ස.��ණ ලEF ලබා <=@. 

(d)  ෙමම ෙකොටස පා�ස�ක <රසරභාවය හා ස.බ(ධ �ය. ෙබොෙබොෙබොෙබොෙහොමය4 පශ්නය හ�හැC ෙ;/. 

ෙනොගැGම �සා අනවශය ක/F 'යා ස.��ණ ලEF මගහැරෙගන <=óÚóÚóÚóÚ. 
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(e)  ව�වසායක;ව Eසලතා 89බඳ දැ1ම ෙමමQ( ප�කෂාවට ල4ෙකොට <=@. ෙබොෙබොෙබොෙබොෙහොමය4 

අය-.ක/ව( ෙමම පශ්නයට සා�ථකව 89:/ සපයා ස.b�ණ ලEF ලබාෙගන <=@. 

    

-  -  - 
    

අය-.ක/ව(අය-.ක/ව(අය-.ක/ව(අය-.ක/ව(ෙ0    අෙවෙබෝධ කර ගැGඅෙවෙබෝධ කර ගැGඅෙවෙබෝධ කර ගැGඅෙවෙබෝධ කර ගැGෙ.ෙ.ෙ.ෙ.    මUටම සහ කා�යසාධනය වැ �MF කර ගැGම සඳහා මUටම සහ කා�යසාධනය වැ �MF කර ගැGම සඳහා මUටම සහ කා�යසාධනය වැ �MF කර ගැGම සඳහා මUටම සහ කා�යසාධනය වැ �MF කර ගැGම සඳහා 

සැළ$`ලට ගතM: ෙපො- ක/F:සැළ$`ලට ගතM: ෙපො- ක/F:සැළ$`ලට ගතM: ෙපො- ක/F:සැළ$`ලට ගතM: ෙපො- ක/F:    

(1)  පශණ් පතය ලැ=F පt එ) * ඇ< උපෙදස් පB4ෂාකාBව $ය?ම. (ඒ සඳහා අමතර $ය?ෙ.ෙ.ෙ.ෙ. කාලය 

පෙයෝජනයට ගත හැක).  

(2)  AAT �ෂය ��ෙ�ශය/පාඩ. මාලාව INම�(ම අධ�නය $Bම.   

(3)  අය-.ක/ව( අවධානෙය( පශ්නය �ප වතාව4 $යවා, '�ය M;ෙ; Eම4ද ය(න අවෙබෝධ කරගත 

M:ය. පශ්නය සඳහා ඍ§ ෙකC උ;තර අෙ¨4ෂා කර <ෙබන �ට අනවශ� පැහැ�' $B. සහ �ස්තර 

ෙනො'�ය M:ය.  

(4)  �භාගෙ�* කා�ය4ෂම ෙලස කාලය කළමණාකරණය කරගත M:ය.   

(5)  89:/ සැප>ම ඵ4 භාෂාව$( පමණ4 �ය M:ය. ඵය �භාගය සදහා අය-. කල භාෂාවH. සෑම නව 

පශ්නය4 සදහාම 89:/ සැප>ම ආආආආර.භ කලM;ෙ; 89:/ ෙපොෙ; අN; 8Tවකය. අ; අE/ 

$ය�ය හැ$ මUටමක <Dම හා උ;තර වලට පශ්න අංක �Kෙලස ෙයොදා <�ම ගැන සැළ$'ම; �ය 

M:ය. 

(6)  උ;තර පත බාර*මට ෙපර සෑම 8Tවකම පශ්න අංක සහ �භාග අංකය �වැර�ව 'යා <ෙ«දැH ෙදවර4 

පB4ෂා කර(න.  

(7) ''කළ M: ¬යා පB4ෂා ලැHස:්ව'' පශ්න පතයටම අIණා ඇත. වාසත්�ක පශ්න හැර අ( සෑම පශ්නය4ම 

කළM: ¬යාව$( M4ත ෙ}. එ)� * ඇ< අ�ථකථනවලට අ1ල ෙවa( උ;තර 'ය(න.  

(8)  දැ1ම වැ �MF කරගැGමට, පtQය �භාගවල පශ්න පත අධ�යනය කර උ;තර 'යා bJF �ය M:ය.  

(9)  ඒඒC ආයතනය ම®( �E; කරන ස්ව -අධ�යන පාඩ.මාලා (Self-study Text) ෙපො;, ෙයෝ±ත 

උ;තර, '8, සඟරා ආ�ය $ය?ම අ�වා�ෙයය(ම කළ M:ය.  

(10)  $K- පශන්ය4 මගහැBම ෙනොකලM:ය. ෙමම b/�ද �භාගය අසම; ?මට ෙහේ:ව4 �ය හැක. 

(11)  ෙහොඳ ³දානම$( සහ �භාගය සම;?ෙ. පරම ෙ´තනාව ෙපරTෙකොෙටගන �භාගයට IJණ *ය M:ය.    

- * * * - 


