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අයදුම්කරුලන්ට උපගෙව ් 

1. නියමිත කළය ඳෆය 3 කි. 

2. මුළු කුණු 100 යි. 

3. I කකොටකවේ සියලුභ ප්රහන ඇතුළුල II කකොටකවේ A කළණ්ඩකේ ප්රහන කදකකටද, B කළණ්ඩකේ ප්රහන කකකටද 

වශ C කළණ්ඩකේ ප්රහන කදකකටද පිළිතුරු වෆඳයිය යුතුය. 

4. A කළණ්ඩය: කභකශයුම් කෂභනළකරණය; B කළණ්ඩය: අකවිකරණය; C කළණ්ඩය: භළනල වම්ඳත් 

කෂභනළකරණය. 

5. පිළිතුරු වෆඳයිය යුත්කත් සිංශ බළළකලන් ඳභණි. 
 

වියය විය වංගේතය 

ලයාපාර ගමගශයුම් කෂමනාකරණය (MBO / OL 3 - 203) 

 

I ගකොටව  
 

ප්ර්න අංක 01 
 

අංක 1 හි සියලුභ කකොටවහලට පිළිතුරු වඳයන්න. කක් කක් ප්රහන ලට ලඩළත් නිලෆරදි පිළිතුර කතෝරන්න. 

කකවේ කතෝරළගත් පිළිතුරට අදළ ඉංග්රීසි අක්රය ප්රහන අංකය වභග පිළිතුරු කඳොකත්  ලියන්න.  

 
 

A කාණ්ඩය : ගමගශයුම් කෂමනාකරණය  
 

(1) රඳළලනය ඳරිලර්තන ඳද්ධති ක්රියළලලිය (Transformation System) ලන්කන් ? 
 

(a) ඳළරිකබෝගික  වෆකසුභ  (Customer Processing) 

(b) කතොරතුරු වෆකසුභ  (Information Processing) 

(c) ද්රලය වෆකසුභ  (Material Processing) 

(d) කවේලළ වෆකසුභ  (Service Processing) 
 

(2) නිහචිත නිහඳළදනයක් කශෝ කවේලළලක් වශළ කභකශයුම් අනුපිළිකල (Sequence of Operation) අනුල 

කේලි ක්රියළකළරකම් වෆකසීකම් පිරිවෆසුභ (Layout) ශඳුන්ලනු ඵන්කන් ? 
 

(a) ක්රියළලලි පිරිවෆසුභ   (Process Layout) 

(b) වහථළලර තත්ල පිරිවෆසුභ  (Fixed Position Layout) 

(c) නිහඳළදිත පිරිවෆසුභ  (Product Layout) 

(d) සවලීය පිරිවෆසුභ  (Cellular Layout) 
 

(3) ආයතනයක ප්රළථමික කළර්යයන් ශතරක් ලන්කන් ? 
 

(a) කභකශයුම්, උඳළයභළර්ගික වෆසුම්කරණය, මුය, අකවිකරණය 

(b) අකවිකරණය, මුය, කභකශයුම්, කතොරතුරු කෂභනළකරණය 

(c) මුය, අකවිකරණය, භළනල වම්ඳත්,  උඳළයභළර්ගික වෆසුම්කරණය 

(d) කභකශයුම්, මුය , භළනල වම්ඳත්, අකවිකරණය 
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(4) නිභෆවුම් ඳළරිකබෝගිකයන් කලත භළරු කිරීභට කඳර අනළලරණය ව අඩුඳළඩු කශෝ අවභත් වීම් (Defects or 

Failures) කශේතුකලන් දෆරීභට සිදුලන පිරිලෆය ශෆඳින්කලන්කන් ? 
 

(a) අබයන්තර අවභර්ථ පිරිලෆය (Internal Failure Cost) 

(b) ඵළහිර අවළර්ථක පිරිලෆය (External Failure Cost) 

(c) අගෆයීම් පිරිලෆය  (Appraisal Cost) 

(d) ගිලුණු පිරිලෆය  (Sunk Cost) 
 

(5) බළණ්ඩ කශෝ කවේලළ නිර්භළණය ශරශළ, ඉකගනීභ වශළ වහලළබළවික වහථළනයක් නිර්භළණය වීභ, ඵළධක බි 

දෆමීභ,කණ්ඩළයම් තුෂ ලෆඩ කිරීභ වශ කළර්ය ශරශළ ඒකළඵද්ධ කිරීභ සිදුලනු ඇත. කඵෆවින් නිර්භළණය 

භගින් ඳශත කුභක් කකකරහි ඵඳළන්කන්ද ? 
 

(a) අභතර ළබය  (Extra Profit) 

(b) තරඟකළරී ලළසි  (Competive Advantage) 

(c) පදළයිතළල ලෆඩිදියුණු කිරීභ (Product Enhancement) 

(d) ආරක්ණ කවේලළ  (Assurance Service) 
 

B කාණ්ඩය - අගවිකරණය 
 

(6) ඳළරිකබෝගිකයින් ගෆන වශ ඔවුන්කේ මිදී ගෆනීකම් ඉතිශළවය ගෆන වභළගම් විසින් කතොරතුරු ඵළ 

ගෆනීභ, කකතු කිරීභ වශ ගඵඩළ කිරීභ වශළ අනුගභනය කෂ ශෆකි ලන්කන් ? 
 

(a) දත්ත වමුදළ ඳද්ධති  (Datebase System) 

(b) ගිණුම්කරණ භෘදුකළංගය (Accounting Software) 

(c) ඳක්ඳළතී කළඩ්ඳත්  (Loyalty Cards) 

(d) ERP භෘදුකළංගය  (ERP Software) 
 

(7) ඵලළ ගෆනීකම් කළර්යය, ගනුකදනුකරුලන්ට කවේලය කිරීභට කෆභති කවේලකයින් දිරිභත් කිරීභ. කභභ 

වංකල්ඳය ශෆඳින්කලන්කන් ? 
 

(a) අබයන්තර අකවිකරණය (Internal Marketing) 

(b) ඵළහිර අකවිකරණය  (External Marketing) 

(c) වංයුක්ත අකවිකරණය (Integrated Marketing) 

(d) ඉ-අකවිකරණය  (E-Marketing)   

 

(8) කිසියම් කවේලළලක ආකේනික ක්ණයක් (Inherent Characteristics) කනොලන්කන් ? 
 

(a) වහඳර් කෂශෆකි ඵල    (Tangibility) 

(b) දිරළඳත්ලනසුලුඵල   (Perishability) 

(c) ඉශෂ ඳළරිකබෝගික වම්ඵන්ධතළ (High Customer Contact) 

(d) කවේලළ ප්රතිදළනය විචය කේ  (Service Output  is Variable) 

  

(9) නිහඳළදන ප්රථභකයන් කලකෂකඳොෂට ශඳුන්ලළදුන් විට නල නිහඳළදන වශළ ඉශෂ මික් අය කරන 

ප්රතිඳත්තිය කව ශෆඳින්කලන්කන් ?  
 

(a) මි ඳෆදුභ උඳළයභළර්ගයක්  (Price Skimming Strategy) 

(b) මි විනිවිදුම් උඳළයභළර්ගයකි  (Price Penetration Strategy) 

(c) ඉක්කගත මි උඳළයභළර්ග  (Target Pricing Strategy) 

(d) ශඳුන්ලළදීකම් මි උඳළයභළර්ගය (Introductory Pricing Strategy) 

 

(10) ඳළරිකබෝගිකයින්ට හිතකර  නිහඳළදන, ලඩළත් ගුණළත්භක කළර්ය වළධනයක් කශෝ නකලෝත්ඳළදන අංගයක්           

කව කයෝජනළ කරන  වංකල්ඳය ලන්කන් ? 
 

(a) නිහඳළදන වංකල්ඳය   (Production Concept) 

(b) නිහඳළදිත වංකල්ඳය   (Product Concept) 

(c) අකවිකරණ වංකල්ඳය  (Marketing Concept) 

(d) වභළජභය අකවිකරණ වංකල්ඳය (Holistic Marketing Concept) 
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C කාණ්ඩය -  මානල වම්පත් කෂමනාකරණය 
 

(11) කවේලක අර්ථවළධක අරමුද (Employees’ Provident Fund) වශළ කවේලළ දළයකයළකේ (Employee)  

ඉඳයීම් ලලින් අඩුකරනු ඵන වශ කවේලළ කයෝජකයන් (Employer) විසින් ඉඳෆයීම් භත දළයක කරනු 

ඵන මුදල් ප්රභළණකේ කයෝජිත අලභ ප්රතිතය කුභක්ද? 
 

         කවේලළ දළයක         කවේලළ කයෝජක 

(a) මුළු ආදළයකභන්  6%    8% 

(b) මුළු ආදළයකභන්  9%    6% 

(c) මුළු ආදළයකභන්  8%    12% 

(d) මුළු ආදළයකභන්  10%    15% 

 

(12) ක්තිභත් ශ්රභ ඵකළයක් (Strong Work Team)  වශ කණ්ඩළයම් වදළචළරය (Team Ethics) ප්රලර්ධනය 

කිරීභට වභළගභට වුලභනළ නම්, ඳශත දෆක්කලන කුභන ආකළරකේ තයළග (Rewards ) ක්රභයක් තුලින් 

අභිකප්රේරණ පදළයී ලෆඩ කරන ඵකළයක්  ඇති කිරීභට ශෆකිද ? 
 

(a) කකොටවහ විකල්ඳයන් ඵළ දීභ   (Offer Share Option) 

(b) ළබ වම්ඵන්ධ ලළර්ෂික ප්රවළද දීභනළ ඵළදීභ (Offer Profit Related Annual Bonus) 

(c) කළරුණික ප්රතිළබ ඵළ දීභ   (Offer Benefit in kind) 

(d) ලළර්ෂික ලෆටුේ ලර්ධක ඵළ දීභ   (Granting a few Annual Increment) 

  

(13) ඵළහිරින් ඵලළ ගෆනීම්ල ලළසියක් කව වෆකිය ශෆකි ලන්කන් ඳශත කලරකින්ද? 
 

(a) "නල සිතුවිලි" (fresh thinking) වශ නල අදශවහ (new ideas) ශදුන්ලළදීභ. 

(b) කවේලක චිත්ත සධර්යය වශ අභිකප්රේරණය ලෆඩිදියුණු කෂ ශෆකිය. 

(c) කවේලකයළ කනොගෆකේ  නම්, කවේලකයකුට ඳරිලළව කළය ඇතුෂත කවේලය අලවන්  කෂ ශෆකි   

ඵෆවින් අලදළනභ අඩුය 

(d) කවේලකකයකුකේ ලෘත්තීය වංලර්ධනය වවළදීභ. 

 

(14) සුදුසු ලචනලලින් නිසි ඳරිදි හිවහතෆන් පුරලන්න 
 

රැකියළලක කළර්යබළරය ශළ අලය නිපුණතළ තීරණය කිරීභ වශළ ව ක්රියළඳටිඳළටිය වශ ඒ වශළ ඵලළ 

ගත යුතු පුද්ග ලර්ගය ශදුනළගනු ඵන්කන් ................................................. 
 

(a) රැකියළ සුකඳෝනය  (Job Enrichment) 

(b) රැකියළ විවහතරය  (Job Description) 

(c) රැකියළ පිරිවිතර  (Job Specification) 

(d) රැකියළ විහකල්ණය  (Job Analysis) 

 

(15) කළර්යවළධනය අගෆයීකම් ප්රධළන අරමුණ කක් කක් පුද්ගයළකේ 

 

(a) ප්රයත්නය ශඳුනළ ගෆනීභ                              (Effort Recognition) 

(b) ලෆඩිදියුණු කිරීම් වශළ දුර්ලතළ ශඳුනළ ගෆනීභ   (Weakness for improvement) 

(c) අභිකයෝගලට මුහුණ දිය ශෆකි ශෆකියළලන් ශඳුනළ ගෆනීභ     (Capability for facing challenges) 

(d) වංලර්ධනය වශළ ඇති විබලය ශඳුනළ ගෆනීභ  (Potential for Development) 

 

 (15 × 2 කුණු = මුළු කුණු 30) 

 

 

I ගකොටව අලවානය 
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II ගකොටව 

 

A කාණ්ඩය: ගමගශයුම් කෂමනාකරණය 

 

ප්ර්න ගෙකකට (2) පමණේ පිළිතුරු වපයන්න. 

 

ප්ර්න අංක 02 

 

ලෘත්තිකයන් සිවිල් ඉංජිකන්රුකලකු ලන කළංචන ඔහුකේ උඳළධිය අලවන් ව ලශළභ ප්රමුඛ ඉදිකිරීම් වභළගභකට 

කක් විය. ලවර ගණනළලක අත්දෆකීම් ෆබීකභන් ඳසු ඔහු කන්ලළසික ශළ ලළණිජ කගොඩනෆගිලි ඉදිකිරීභ, ඳළම් 

වශ විදුලි ඵළගළර ඉදිකිරීභ වශළ ඉදිකිරීම් වභළගභක් පිහිටුලළ ඇත. ඔහුකේ වභළගභ ප්රධළන කදඳළර්තකම්න්තු  

ඳශක් කනම් වෆසුම්කරණය ශළ නිර්භළණ , පිරිලෆය වශ ඇවහතකම්න්තු කිරීභ, කභකශයුම්, මුය  ශළ 

ගිණුම්කරණ වශ භළනල වම්ඳත් යන අංයන්කගන් වභන්විත කේ. දෆනට 500 කදනකුකේ ශ්රභ ඵකළයක් දෆනට 

ඉදිකිරීම් කර්භළන්තළළල ප්රධළන ලකයන්භ කවේලකේ කයදී සිටිති.  ලෆඩිපුරභ කළර්යක්භල වශ පදළයී 
කව සියළුභ කළර්යයන් සිදු කිරීභ වශළ වභ කදඳළර්තකම්න්තුලකටභ ඳෆශෆදිලි ලගකීම් වශ භූමිකළලන් ඵළ දී 

ඇත. සියලු ලයළඳෘතිල ප්රගතිය, පිරිලෆය ප්රතිවළධනය වශ බිල්ඳත්, කකොන්ත්රළත්තු වම්පූර්ණ කිරීභ වශ මුය  ශළ 

අයලෆය වභළකෝචන පිළිඵ වළකච්ඡළ කිරීභ වශළ වතිඳතළ කෂභනළකරණ රැවහවීභක් ඳලත්ලනු ෆකේ. 

වභළගකම් ළබය ක්රභකයන් ලර්ධනය වී ඇති අතර කහි කභකශයුම් කටයුතු ලයළේත කිරීකම් අරමුණින් විකද්ශීය 

ගෆනුම්කරුලන් ඉක්ක කර ගනිමින් කන්ලළසික භශල් නිලළවයක් ඉදිකිරීභට තීරණය කර තිකේ. 

 

ඉශත දෆක්කලන කතොරතුරු / ලළතළලරණය  උඳකයෝගී  කරමින්, 

  

ඔඵ විසින්: 

 

(a) ඉශත වභළගභට ගෆකඳනුකේ කුභන ආකළරකේ තළක්ණ ක්රියළලලියක්ද? ඔඵකේ පිළිතුර වශළ වු කශේතු 

කකටිකයන් ඳෆශෆදිලි කරන්න.   

(කුණු 05) 

 

(b) ඉශත වශන් වභළගකම් කභකශයුම් කෂභණළකරුලන්කේ උඳළය භළර්ගික භූමිකළලන් 03 පිළිඵල වළකච්ඡළ 

කරන්න. 

(කුණු 06) 

     

(c) "ඳෂමු ලර නිලෆරදිල කිරීභ" (Do It Right The First Time) අරමුණින් පදළයී තත්ත්ල කෂභනළකරණ 

ලෆඩවටශනක් වභළගභ විසින් ක්රියළත්භක කර ඇත. ඉදිකිරීම් කටයුතු ල ගුණළත්භකබළලය ඉශෂ නෆංවීභ 

වශළ ඉදිකිරීම් වභළගභට ලෆෆක්වීකම් පිරිලෆය වංකල්ඳය බළවිතළ කෂ ශෆකි ආකළරය ඔකේ ලචනලලින් 

විවහතර කරන්න. 

(කුණු 04) 

(මුළු කුණු 15 ) 
 

ප්ර්න අංක 03 
 

Fair Mart - Food and Household retailer- මීට දක තුනකට කඳර කහි කභකශයුම් කටයුතු ආරම්බ කරන ද 

අතර නළගරික ප්රකද්ලට යභට කඳර ගම්ඵද ප්රකද්ල කලෂදළම් කරමින් සුලු සිල්ර කලෂදළභ වවිඵ 

ගෆන්වීය .කකභන්භ වභළගභ විසින් කෘෂිකළර්මික බළණ්ඩ ශළ කළර්මික බළණ්ඩ වෆඳයීභ, කගොවිජන ප්රජළලන් ශළ 
අකනකුත් කර්භළන්ත ශළ ගෘශවහථ නිහඳළදකයන්කේ නිහඳළදන කකොන්ත්රළත් භගින් කරමින් බළණ්ඩල 

කභකශයුම්   පිරිලෆය අඩු කිරීභ, බළණ්ඩල ගුණළත්භකබළලය  වශළ ආඳසු මිදී ගෆනීකම් ගිවිසුම්  ඵළ දී ඇත. 

ඉකක්කරොනික් දත්ත හුලභළරුල (EDI), ණය කළඩ්, විහලළවලන්ත කළඩ්ඳත් වශ ඊ-ලළණිජය ලෆනි නල 

තළක්ණික ක්රභ ශඳුන්ලළ දීභ භගින් කලෂදකඳො ලර්ධනය කිරිභ අරමුණයි. 

 

වභළගභ ඳළරිකබෝගිකයින්ට ශෆකි ඉක්භනින් නිහඳළදන ඵළ කදයි. ඉන් අනතුරුල, කසයළර් භළර්ට් (Fair Mart) 
ඳරිගණක ඳද්ධති යළලත්කළලීන කිරීම් කශේතුකලන් නියමිත කේළලට නිසි කව නිඳදලළ තභ ලයළඳළරකේ 

ක්රියළකළරිත්ලය ලඩළත් කළර්යක්භ කර ඇත. ඳළරිකබෝගික ඇණවුම් වෆකසීභ, ඇණවුම් ඵළරගෆනීම් වශ බළණ්ඩ 

ඵළ දීභ අතර කළය ඳරතරය අඩු කරයි. නිහඳළදන වෆඳයීභ අඛණ්ඩල වෆඳයීභ වශතික කිරීභ වශ ශෆකි 

ඉක්භනින් ගනුකදනුකරුලන්ට කඵදළ ශෆරීභ සිදු කිරීභට, වභළගභ විසින් වෆඳයුම්කරුලන් වභග වමීඳ වඵතළල 

ඳලත්ලළකගන යනු ෆකේ. සියලු ලර්ගල අඳද්රලය ඉලත් කිරීභ වශළ වභළගභ උත්වශ කරයි. Fair -Mart 

වභළගභ කහි තරඟකරුලන්ට ලඩළ අඩු පිරිලෆයක් වහිත ගුණළත්භක නිහඳළදන වශ ආයතනකේ සියළුභ 

ක්රියළකළරිත්ලයන් භත උඳළයභළර්ගික ලළසි ලලින් යුක්ත ඵල කනොරශවකි. 
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ඉශත සිද්ධිය උඳකයෝගී  කරමින්, 

 

ඔබ විසින්: 

 

(a) වභළගකම් උඳළය භළර්ගික විකල්ඳයක් ශඳුනළ ගනීමින් ඔකේ පිළිතුර වශළ කශේතු දක්ලන්න.   

(කුණු 05) 

 

(b) ඉශත වශන් කෂ වභළගභ විසින් අනුගභනය කරන ද තරගකළරී ප්රමුඛතළ ඳශක් (05) ඳෆශෆදිලි කරන්න. 

(කුණු 10) 

     

(මුළු කුණු 15 ) 

ප්ර්න අංක 04  

 

ඳශත වශන් තුනක් (3) කතෝරළ ගනිමින් කකටි වටශන් ලියන්න. 

 

(a) පදළයී ධළරිතළලක්    (An Effective Capacity) 

(b) පිරිවෆසුම් වෆසුම්කරණයහි ප්රතිළබ ඳශක් (Five Benefit of Layout Planning) 

(c) ඇනවුම් ජයග්රළශකයන් වශ සුදුසුකම්කරුලන්      (Order Winners and Qualifiers) 

(d) වෆඳයුම් දළභ කෂභනළකරණය  (Supply Chain Management) 

(e) අමුද්රලය අලයතළ වෆසුම්කරණකේ අරමුණු            (Objectives of Material Requirement Planning) 

 

(3 × 5 කුණු = මුළු කුණු 15) 

 

A කාණ්ඩය අලවානය 
 

B කාණ්ඩය: අගවිකරණය 
 

ගමම ගකොටසින් එේ (01) ප්ර්නයකට පමණේ පිළිතුරු වපයන්න. 
 

ප්ර්න අංක 05 
 

Asians, ශ්රී ංකළකේ ප්රමුඛතභ විදුලි උඳකරණ නිහඳළදන වභළගභකි. වභළගභ විසින් අද්විතීය තළක්ණය 

බළවිතකයන් උවවහ තත්ත්ලකේ කරදි කවෝදන යන්ත්රයක් නිඳදලළ, තරඟකරුලන්කේ මිට ලඩළ ඉශෂ මික් 

කගන තිකේ. Asians, තභ අති නවීන වන්නළභයන්කගන් නලයතළ විකේළංග වශ ප්රතිළබ ඵළ කදයි. ඔවුන්කේ 

ඳෆරණි යන්ත්ර තලභත් ක්රියළත්භක වුලද කභභ කරදි කවෝදන යන්ත්ර මිදී ගෆනීභට ඳළරිකබෝගිකයන් කඳෂඹී ඇත. 

කභභ යන්ත්ර වශළ බළවිතළ කරන උවවහ තළක්ණයන්, අඩු ජය වශ අඩු විදුලිය බළවිතළ කරන අතර අඩු 

අනෆහිටිභකින්  යුතුල දිගුකල් ඳලති. 

 

ඉශත සිද්ධිය බළවිතළ කරමින් 
 

ඔබ විසින්: 
 

(a) ඉශත වභළගභ විසින් අනුගභනය කරන මි නියභ කිරීකම් උඳළයභළර්ග  වශ කහි වළර්ථකත්ලය වශළ ඉටු 

කෂ යුතු කකොන්කද්සි තුනක් (3) වශන් කරන්න.  

(කුණු 05) 
 

(b) කද්ශීය කඳොල් මි ලෆඩිවීභත් වභග Lalib - ආශළර වෆකසුම් වභළගභ විළ ඳරිභළණ කලෂකඳොක් 

අකේක්ළ කරමින් නල තළක්ණය උඳකයෝගී කරගනිමින් ලඩළ අඩු මිකට වෆකස කඳොල් කිරි වශ කඵෝතල් 

කෂ කඳොල් කතල් නිඳදලන දී. 
 

ඔකේ අදශව අනුල, Lalib, විසින් අනුගභනය කෂ මිකරණ උඳළය භළර්ගය කුභක්ද? කහි වළර්ථකත්ලය 

වශළ වහීභකට ඳත්විභ වශළ වපුරළ ගතයුතු කකොන්කද්සි තුනක් ඳෆශෆදිලි කරන්න? 

(කුණු 05) 

     

(c) දිගු කළලීන තිරවළරත්ලය ෂඟළ කර ගෆනීභ වශළ Lalib වභළගභ අලුතින් ඵලළ ගත් අකවි අධයක්ක 

විසින් ඳළරිකබෝගික වම්ඵන්ධතළ කෂභනළකරණය (CRM) වංකල්ඳය ක්රියළත්භක කිරීභට කයෝජනළ කර 

ඇත. CRM යනු කුභක්ද යන්න නිර්ලචනය කරමින්, අකවිකරණය වම්ඵන්ධකයන් CRM ලෆදගත් 

ලන්කන් භන්ද  යන්න කශේතු 04 ඔකේ ලචනලලින් විවහතර කරන්න. 

 (කුණු 10) 

(මුළු කුණු 20) 
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ප්ර්න අංක 06 

 

ප්රමුඛතභ තරු ඳකශේ ඉන්දියළනු කශෝටයක අකවි ප්රධළනියළට කළභර උඳකයෝජන අනුඳළතය ලෆඩිදියුණු කිරීභ 

ශළ අකවිකරණ උඳළය භළර්ග බළවිතකයන් ලර්තභළන කශෝටල් ආදළයම් මළශ්ර  50% කින් ලෆඩි කිරීභට අලය 

කේ. ඔහුකේ උඳළය භළර්ගය ලන්කන් ලඩළ කශො ආශළර, පිරිසිදු කළභර, ලඩළ කශො පුහුණු කළර්ය භණ්ඩය ශළ 

අඩු මි ගණන් වහිත කශෝටල් කභකශයුම් වශළ ඳළරිකබෝගික තෘේතිය කගොඩනෆගීභයි. කකශත් කම් කළරණළලදී 

ඔහුට ඵය නෆත. ආශළර වෆඳයීකම් කදඳළර්තකම්න්තුල පිරිලෆය අලභ කිරිභ වදශළ අඩු මි ගණන් ආශළර කතෝරළ 

ගනී. නඩත්තු කිරීකම් කදඳළර්තකම්න්තුල විසින් පිරිසිදු කිරීකම් පිරිලෆය ඳළනය කරන අඩු මි ගණන් පිරිසිදු 

කිරීකම් කවේලළලන් බළවිතළ කරයි. භළනල වම්ඳත් කදඳළර්තකම්න්තුල විසින් ඔවුන් පුහුණු කරන ද වශ 

වහලබළවිකල මිත්රශීලීල කනොවකළ මිනිසුන් ඵලළ ගනී. මුදල් කදඳළර්තකම්න්තුල ගළවහතු තීරණය කරයි. කභභ 

කදඳළර්තකම්න්තු වළභළනයකයන් නිහඳළදනය කිරීකම් දෘහටි කකෝණකයන් වෆකිය යුතු ලන අතර අකවිකරණ 

අංකේ ප්රධළනියළට ලන්කන් වංයුක්ත අකවිකරණ මිශ්රණයක් (Integrated Marketing Mix) නිර්භළණය 

කිරීකම් අඳශසුතළලයන්ට මුහුණ දීභය. 

 
අකවිකරණ ප්රධළනියළ භළසිකල කභනළකරණ රැවහවීභකදී ඉශත තත්ත්ලය විවහතර කර වංයුක්ත 

අකවිකරණය පිළිඵ වංකල්ඳය ක්රියළත්භක කනොකකොට, සියලු කදඳළර්තකම්න්තු අතර කණ්ඩළයම් ලෆඩ නංලළ 

ගත කනොශෆකිය යන්න ඳෆශෆදිලි කකල්ය. 

 

අලය ලන්ගන්: 

 

(a) වංයුක්ත අකවිකරණ (Integrated Marketing) යන්න ඔකේ ලචනලලින් විවහතර කරන්න.  

කය කණ්ඩළයභ කඳෝණය  කරන්කන් කකකවේද?   

(කුණු 06) 

 

(b) ඉශත වභළගකම් වංයුක්ත අකවිය කඳෝණය කිරීභ (Fostering an Integrated Marketing) වශළ 

අබයන්තර ශළ ඵළහිර අකවිකරණ වශළය විය ශෆකි ආකළරය ගෆන වළකච්ඡළ කරන්න. 

(කුණු 04) 

 

 

(c) ඳශත වශන් කදකක් කතෝරළ කගන කකටි වටශන් ලියන්න. 

 

(i) ඊ-අකවිකරණය  (E-Marketing) 

(ii) පුද්ගලික විකුණුම්  (Personal Selling) 

(iii) අකවිකරණ මිශ්රණල අංග (Elements of Marketing Mix) 

(iv) ඳක්ඳළතී කළඩ්ඳත්  (Loyalty Cards) 

(2 × 5 කුණු = මුළු කුණු 10) 

(මුළු කුණු 20 ) 

 

B කාණ්ඩය අලවානය 

 

C කාණ්ඩය: මානල වම්පත් කෂමනාකරණය 

 

ප්ර්න ගෙකකට (2) පමණේ පිළිතුරු වපයන්න 

 

ප්ර්න අංක 07 

 

කර්න්කඵෝ වභළගභ ශ්රී ංකළකේ ෆයිවහතුගත වභළගභක් ලන කෘෂි රවළයන, කතල් වශ ගවහ, තීන්ත, ේළවහටික් 

වශ කගොඩනෆගිලි අමුද්රලය ලෆනි කර්භළන්තල බළවිතළ කරන රවළයනික අමුද්රලය ගණනළලක් නිහඳළදනය කිරීභට 

වම්ඵන්ධ වී සිටී. වභළගභ විසින් ඵළගළරය ශළ යන්කත්රෝඳකරණ වශළ වශ ඊට අදළෂ යටිත ඳශසුකම් වශළ 

ඇකභරිකළනු කඩොර් මිලියන 10 ක් ආකයෝජනය කර තිකේ. කර්න්කඵෝ  ජළතයන්තර කලකෂකඳොෂ කකොටව 

ඵළගෆනීකම් (gaining international market share) ක්රභයක් කව ජළතයන්තර කලකෂකඳොෂ තුෂ සිය 

නිහඳළදන අකවිය පුළුල් කිරීභට යයි. ඳසුගිය දක කදකක කළය තුෂ වභළගභ විසින් කලෂළම් කර තිබුණද, 

භතකදී ගනුකදනුකළර ඳදනභ අඩුවීභ, ඉදිකිරීම් ක්කේත්රකේ ලර්ධනයක් වුලද කගොඩනෆගිලි අමු ද්රලය  වශළ 

බළවිත රවළයනික අමුද්රලය  විකුණුම් අඩුවීභ, ඔවුන්කේ නිහඳළදනල ගුණළත්භක ගෆටළු රැවක් ඔවුන් අත්විඳියි.  

 

 

 



Institute of Certified Management Accountants of Sri Lanka 

Operational Level – Managing Business Operations (MBO / OL 3 - 203) – November 2018 Examination       < 7 > 
 

 
අර්ධ පුහුණුළභී පුද්ගයන් වශ පුහුණුළභීන්ල කභකශයුම් වියදම් අඩු කර ගෆනීභ වශළ ලෆඩිපුරභ කයොදළ කගන 

ඇත. ලෘත්තිය සුදුසුකම්ත් රවළයනඥකයකුකේ ඉල්ළ අවහවීභත් වභග කභභ පුරේඳළඩුල ලවරකට ලෆඩි 

කළයක් ඳලතින අතර වම්භත තත්ත්ල (Standard Level) ශළ භට්ටකම් තත්ත්ල ඳළන ක්රභයක් කනොභෆත. 

කළර්ය භණ්ඩය පිරිලෆටුභ වළකේක් ලකයන් ඉශ භට්ටභක ඳලතින අතර කඵොකශෝ කළර්ය භණ්ඩය 
ඳෆමිණිලිකරනුකේ ඔවුන්කේ කළර්යබළරය ප්රභළණලත් කව පිළිගෆනීභට ක්කනොලන ඵලට ශළ දිරි දීභනළ වෆඵ 

කළර්ය වළධනය වභඟ වම්ඵන්ධ කනොලන ඵලටය. වභළගකම් වභවහත ළබදළයීත්ලයට ඔවුන්කේ දළයකත්ලය 
වෆකිල්ට ගනිමින් කලනභ කදඳළර්තකම්න්තු වශළ කළර්යක්භතළ ඇගයුම් ඳද්ධතියක් ශළ කළර්යවළධන 

ඳද්ධතියක් ශඳුන්ලළදීභට කර්න්කඵෝ වකළ ඵයි. 

 

ඉශත සිද්ධි අධයයනය පිළිඵ කතොරතුරු බළවිතළ කරමින්, 

 

 

ඔබ විසින්: 

 

(a) කර්න්කඵෝ වභළගකභ සිය ගනුකදනුකළර ඳදනභ අඩු විභට කශේතු ඵඳෆ කශේතු කදකක් ඉදිරිඳත් කරන්න.  

(කුණු 02) 

 

(b) කළර්යවළධන විහකල්ණය ක්රියළත්භක කිරීභ භගින් ඉශත තත්ත්ලය භඟ ශරලළ ගෆනීභ වශළ කවේලක පුහුණු 

අලයතළ විවඳිය යුතු ආකළරය ඳෆශෆදිලි කරන්න 

(කුණු 03) 

     

(c) කළර් යය වළධන ඇගයීභ නිර්ලචනය කර  කළර්යවළධනය ඇගයීභ  ඉශත තත්ලයන් භඟ ශෆරවීභ වශළ 

කයොදළ ගත ශෆකි ආකළරය ඳෆශෆදිලි කරන්න. 

 (කුණු 05) 

(මුළු කුණු 10) 
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රැකියළ ගිවිසුභක් යටකත් ගිවිසුම්ගත වශ අනියම් කවේලකයින් 200 ක් කවේලකේ කයොදලළ ඇති ඳසුගිය ලවර 15 ක 

ඉදිකිරීම් කටයුතුල නිරතල සිටින සුප්රසිද්ධ වභළගභක වශකළර කෂභනළකළර (භළනල වම්ඳත්) කව ඔඵ 

ඵලළකගන ඇත. කවේලකයින් රළශියක්, ඳළරිකතෝෂික දීභනළල කනොෆබීභ, අත්තකනෝභතික කව කවේලය අලවන් 

කිරීභ ආදී කටයුතු ලට කකරහිල නඩු ඳලරන දි. 

 

(a) රැකියළ ගිවිසුභක් යනු කුභක්ද?          (කුණු 02) 

 

(b) කවේලකයකු විසින් කම්කරු විනිහචය වබළලකින් වශන ඵළ ගත ශෆක්කක් කලර තත්ලයන් යටකත්ද? 

(කුණු 02) 

 

(c) කම්කරු විනිහචය වබළලට ඉදිරිඳත් කෂ ශෆකි අයදුම්ඳත්  කළ සීභළල වම්ඵන්ධකයන් සීභළලක් තිකේද? 

(කුණු 01) 

 

(d) කලෆනි ඉල්ලීභක් භගින් කවේලකයළ හිමිකභ ප්රකළ කෂ ශෆකි වශන කභොනලළද?    (කුණු 05) 

(මුළු කුණු 10) 
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ඳශත වශන් කදකක් (2) කතෝරළ කකටි වටශන් ලියන්න. 
 

(a) කළර්යවළධන කෂභනළකරණය  (Performance Management) 

(b) රැකියළ භළරුල ශළ රැකියළ පිරිවිතර (Job rotation and Job specification) 

(c) රැකියළ විහකල්ණය   (Job Analysis) 

(d) ඵළහිර ඵලළ ගෆනීම්ල ලළසි  (Advantages of External recruitments) 

 

(2 × 5 කුණු = මුළු කුණු 10) 

C කාණ්ඩය අලවානය 

II ගකොටව අලවානය 


