
ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය (MA/OL1)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

 

© සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.      අනු  අංකය:………………… 

ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය  

මමමහයුම්  අදියර  

ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

අපේක්ෂකයන්හට උපපෙස්  

1. අනුමත කාලය පැය (3) තුනකි. 

2.  මුලු ලකුණු 100 කි. 

3. සියලුම ප්රශ්ණ වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

4. බහු වර්ණ ප්රශ්ණ වලදී ඔබගේ ගේරීගේ අංකය වටා රවුමි කරන්න. 

5. අයදුේකරුවන්ට ක්රම ගේඛ්ය ගනොවන ගණක යන්ත්ර ගයොදාගැනීමට අවසරය ඇත. 

 

                             විෂයය              විෂය පක්තය  
  කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය           (MA/OL 1) 

 

1 වැනි ගකොටස  
1. කළමනාකරණ ගතොරතුරුවලට අදාලව පහත සඳහන් ප්රකාශයන් අතරින් සතය වන්ගන් කුමන 

ඒවාද? 

 

  1. එය, සංවිධානයට බාහිර වූ පාර්ශ්වයන් සඳහා සේපාදනය ගකගර් . 

  2. ගතොරතුරු සේපාදනය කිරීමට සාමානයගයන් නීතිමය අවශයතාවයක් ඇත. 

  3. ගතොරතුරු ඉදිරිපේ කරන විලාශය පාලනයට දැඩි නීති ගනොමැත. 

  4. එය, මූලය ගහෝ මූලය ගනොවන ආකාරගයන් ඉදිරිපේ කළ හැකිය. 

 a) 1 සහ 2  

 b) 3 සහ 4  

  c) 1 සහ 3  

 d) 2 සහ 4  

 
2. පහත සඳහන් ප්රකාශනයන් අතරින්  ඉලක්ක පිරිවැයකරණය විස්තර කරන්ගන් කුමකින්ද? 

 

a) එය, නිමවුමක අගේක්ෂිත පිරිවැය ගණනය කර, ඉන් පසු, ඉලක්ක විකුණුේ මිලට ළඟාවීම පිණිස ඊට 

අන්තරයක් එකතු කරයි. 

b) එය, වියදේ සංචිතයන්ට එකතුගකොට, ඒවා එක් එක් නිමවුගේ පිරිවැය ඇතිකරවීගේ කාර්යගේ භාවිතයට 

අනුව ගබදා ගනිමින්, නිමැවුේ සඳහා ගපොදුකාර්ය පිරිවැය ගවන්කිරීම සිදු  කරයි    

c) එය නිමවුමක ගවළඳගපොල මිල හඳුනාගගන, ඉන් පසු, ඉලක්ක පිරිවැය ලබාගැනීම සඳහා, 

බලාගපොගරොේතුවන ලාභ ආන්තිකය ඉන් අඩුකරයි. 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය (MA/OL1)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

d) එය, නිමැවුමක් සඳහා ගවනස් ගවළඳගපොළවේ හඳුනාගගන, ඉන්පසු එම එකම  නිමවුම එක් එක් 

ගවළඳගපොගළහිදී ගවනස් මිලවලට අගලවි කරයි.  
 

3. සමාගමක්, හිග සැපයුමක් ඇති එකම ගරේණිගේ ද්රවයයක්, ගවනස් ප්රමාණයන් ගයොදාගනිමින් නිමවුේ තුනක් 

නිෂප්ාදනය කරයි. 

පහත සඳහන් අයවැයගත කළ දේතයන් නිමැවුේ වලට අදාළ ගේ.  

          A1          A2         A3 

        රු:          රු:           රු: 

විකුණුේ මිල     1500      1200        900  

ද්රවය (කි.ග්රෑමයක් රු.50)      (400)      (300)      (250) 

රමය (පැයට රු.100 )      (200)      (100)      (100) 
විචලය ගපොදුකාර්ය පිරිවැය      (250)      (300)       (100) 
ස්ථාවර ගපොදුකාර්ය පිරිවැය      (150)      (100)       (300) 

ඒකකයකට ලාභය        500         400          150  
 

ලාභ උපරිමකරණය තහවුරු කිරීම සඳහා නිමැවුේ, නිෂ්පාදනය කළ යුේගේ කිනේ අනුපිළිගවළකටද? 

 A1  A2  A3 

a)         1 වැනි   2 වැනි   3වැනි  

b) 2 වැනි   1 වැනි   3 වැනි  

c)  3 වැනි   2 වැනි   1 වැනි  

d) 2 වැනි   3 වැනි   1 වැනි  

 

4. ABC PLC  සතුව ඒකක 10,000 ක නිෂප්ාදන ධාරිතාවයක් ඇත. සමාගගේ නමය නිෂප්ාදන පිරිවැය අයවැය 

පහත සඳහන් පරිදිය. 

ධාරිතාව                50%               100% 
මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය (රු:)            157,500             237,500  
 

එය 80% ක ධාරිතාවයකින් ගමගහයුමි කරන්ගන් නේ, අයවැයගත කළ මුළු නිෂප්ාදන පිරිවැය ගකොපමණක්ද? 

a)   රු: 77,500  

b)   රු:124,000  

c)   රු:128,000  

d)  රු: 205,500  

 

 

5) සමාගමක්, කාලය සඳහා අයවැයගත කල මැෂින් පැය 24,000 ක් මත පදනේවූ, මැෂින් පැයකට රු:50 

බැගින් වූ ගපොදුකාර්ය අවගශෝෂණ අනුපාතයක් භාවිතා කරයි. එම කාලය තුලදීම, තතය සමස්ත ගපොදු කාර්ය 

පිරිවැය රු.1,210,650 ක් වූ අතර, තතය නිෂප්ාදනය සඳහා මැෂින් පැය 22,500 ක් වාර්තා කර තිබිණි. 

කාල පරිච්ගේදය සඳහා, සමස්ත පිරිවැය, ඌන ගහෝ අධි අවගශෝෂණයක් කරන ලද්ගද් ගකොපමණකින්ද? 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය (MA/OL1)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

a)   රු.10,650 කින් ඌන අවගශෝෂණය කරන ලදී. 

b)   රු. 85,650 කින් ඌන අවගශෝෂණය කරන ලදී. 

c)   රු. 10,650 කින් අධි අවගශෝෂණය කරන ලදී. 

d)   රු.85,650 කින් අධි අවගශෝෂණය කරන ලදී. 

 

6. බද්ධ ක්රියාවලියක් මගින්, X සහ  Y නේවූ නිෂප්ාදිතයන් ගදකක්  ඇති කරන ලදී. X, විගේදනය කිරීගමන් පසු 

ක්ෂණිකව විකිණිය හැකිය. Y  නිෂප්ාදිතය, විකිණිය හැකි Z  නේවූ නිෂප්ාදිත තේවයට පේවීමට ගපර  

තවදුරටේ ක්රියාවලියකට යටේ කිරීම අවශය ගවයි. X,  Y ගහෝ  Z  නිෂප්ාදිතයන්හි ආරේභක ඉන්ගවන්ටරි ගහෝ 

ගනොනිමි වැඩ ගනොමැත.  පසුගිය කාල පරිච්ගේදය සඳහා පහත සඳහන් දේතයන් ඇත. 

මුළු බද්ධ නිෂප්ාදන පිරිවැය                 750,000  
Y නිෂ්පාදිතගයහි තවදුරටේ සැකසීගේ වියදේ                   66,000  

  

 නිෂප්ාදිතය  නිෂප්ාදන ඒකක   අවසාන ඉන්ගවන්ටරිය  
           X        450,000            20,000  

           Z        300,000            25,000  

 

බද්ධ නිෂ්පාදන පිරිවැය ගබදා ගවන්කිරීම සඳහා ගභෞතික ඒකක ක්රමය ගයොදාගනිමින්, අවසාන කාල 

පරිච්ගේදය සඳහා නිමැවුේ Z  හි අවසාන ඉන්ගවන්ටරිගේ අගය කුමක් විද? 

 

a)   රු. 25,000  

b)   රු. 27,200  

c)   රු. 30,500  

d)   රු.45,000  

 

 

7. සමාගමක්, කාල පරිච්ගේදය සඳහා, එහි නමය අයවැගයහි ඍජු ද්රවයමය පිරිවැය, එහි තතය ඍජු ද්රවයමය 

පිරිවැගයන් අඩුගකොට,  රු.10,000 ක ඍජු අහිතකර ද්රවයමය විචලයතාවය ගණනය කරන ලදී.  විචලයතාවය 

ඇතිකිරීමට ගහේතු වියහැක්ගක් පහත සඳහන් කවරක්ද? 

 

1. ඍජු ද්රවය මිල ඉහල යාමක්  

2. ඒකකයක් සඳහා අමු ද්රවය භාවිතගේ ඉහල යාමක්  

3. නිෂප්ාදනය කළ ඒකක සංඛ්යාව, අයවැය කරන ලද ප්රමාණයට වඩා වැඩිවීම   

4. විකුණු ඒකක සංඛ්යාව, අයවැය කරන ලද සංඛ්යාවට වඩා වැඩිවීම  

 

a)   2 සහ 3 පමණයි  

b)   3 සහ 4 පමණයි.  

c)   1 සහ 2 පමණයි.  

d)   1 සහ 4 පමණයි. 

 

 

8. Crush PLC සමාගම, කාල පරිච්ගේදය තුල අයවැය ගත කරන ලද රු.12 ක විකිණීගේ මිලකට අලුේ 

නිමවුගේ ඒකක 10,000 ක් විකිනීමට අයවැය ගත කර තිබිණි. කාල පරිච්ගේදය තුල නියම විකුණුේ පරිමාවන් 

අයවැය කරන ලද පරිදි වූ නමුත, ලබාගේ තතය විකුණුේ මිල වුගේ ඒකකයකට රු.10 ක් පමණකි. මිට ගහේතුව 

වුගේ, තරඟ කරුගවක් ඒ හා සමාන නිෂ්පාදිතයක් ඒ කාලගේදීම දියේ කිරීම යි. Crush PLC සමාගම, එය සිය 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය (MA/OL1)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

අයවැය සැකසීගේදී ගමය සිදුවන්ගන්යැයි දැන ගනොසිටි අතර, එය දැනගේගේ නේ, එය සිය අගේක්ෂිත 

විකුණුේ මිල, තරඟකරුගේ නිෂප්ාදිතගේ මිල වූ, ඒකකයට රු. 9ක් ගලස සංගශෝධනය කළ හැකිව තිබිණි.   

විකිණුේ මිල සැලසුේ කිරීගේ විචලයතාවය කුමක්ද? 

 

a)  රු. 30,000 F 

b)  රු. 30,000 A 

c)  රු. 20,000 F 

d)  රු.20,000 A 

 

 

9) බහුවිධ නිමැවුේ නිෂප්ාදනය කරන නිෂ්පාදන සමාගමකට පහත දැක්ගවන ගතොරතුරු ඇත. 

1.  නිමැවුේ මිරණ අනුපාතය  

2.  එක් එක් නිමැවුම සඳහා විකුණුේ අනුපාතයට දායකේවය  

3.  සාමානය ස්ථාවර පිරිවැය  

4.  සාමානය ස්ථාවර පිරිවැය ගබදා ගවන් කරන ක්රමය  

සමාගමට සමායන විකුණුේ ආදායම ගණනය කිරීම සඳහා අවශය වන්ගන් ඉහත සඳහන් ඒවා අතරින් 

කවරක්ද? 

a)   ඉහත සියේල  

b)   1,2 සහ 3 පමණයි  

c)   1,3 සහ 4 පමණයි  

d)   2 සහ 3 පමණයි  

 

ප්රශ්ණ අංක 10 සහ 11 ට පිළිතුරු දීම සඳහා පහත සඳහන් පතොරතුරු භාවිතා කරන්න. 

Gadget PLC, A සහ B නේවූ නිමැවුේ ගදකක් නිෂප්ාදනය කරයි.ගේ වනගතක්, එහි නිමැවුේ වලට ගපොදුකාර්ය 

වියදේ ප්රතිපාදනය කිරීම සඳහා සාේප්රදායික අවගශෝෂණ පිරිවැය කාරක ක්රමය භාවිතා කගළේය. සමාගම දැන්, 

එමගින් ලාභදායිේවය ඉහල නංවනු ඇතැයි බලාගපොගරොේතුගවන්, කාර්ය පදනේ වූ පිරිවැය කාරක ක්රමයක් 

පිළිබඳව සලකා බලමින් සිටී. පසුගිය වසර සඳහා ගතොරතුරු පහත සඳහන් පරිදිය. 

විස්තරය නිමැවුම A නිමැවුම B 
නිෂප්ාදන සහ විකුණුේ පරිමාවන් (ඒකක)              5,000  10,000 
විකුණුේ මිල (රු:)                  90  120 
ඒකකයකට ඍජු ද්රවය පිරිවැය (රු:)                  30  45 
ඒකකයකට ඍජු රම පිරිවැය  (රු:)                   15  25 
ඒකකයකට යන්ත්ර පැය ගණන 1 2 

වසරකට මිල දි ගැනීේ ඇනවුේ සංඛ්යාව            20,000  30,000 

 වසරකට ගබදාහැරීගේ  සංඛ්යාව            50,000  25,000 
    

වාර්ෂික නිෂ්පාදන ගපොදුකාර්ය පිරිවැය පහත දැක්ගවන පරිදි විය.  

 

       රු. 

යන්ත්ර පිහිටුවීගේ පිරිවැය      250,000  
ප්රසේපාදන පිරිවැය      100,000  

ගබදාහැරීගේ පිරිවැය       150,000  
 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය (MA/OL1)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

10. ගපොදුකාර්ය පිරිවැය විභජනගයහි පදනම ගලස යන්ත්ර පැය ගණන් ගයොදාගේගේ නේ, අවගශෝෂණ  

පිරිවැයකරන ක්රමයක් යටගේ B නේ වූ නිමැවුගමහි ඒකකයක පිරිවැය ගකොපමණක්ද? 

 

a)   රු.40  

b)   රු.70  

c)   රු.90  

d)  රු.110  

 

11.  ගපොදුකාර්ය පිරිවැය විභජනගයහි පදනම ගලස යන්ත්ර පැය ගණන් ගයොදාගේගේ නේ, අවගශෝෂණ  

පිරිවැයකරන ක්රමයක් යටගේ B නේ වූ නිමැවුගමහි ඒකකයක පිරිවැය ගකොපමණක්ද? 

 

a)   රු.70  

b)   රු.97.66  

c)    රු.101  

d)    රු. 110  

 

ප්රශ්ණ අංක 12 ට සහ 13 ට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත සඳහන් පතොරතුරු භාවිතා කරන්න.  

Hair Company සමාගම ගකොණ්ඩය සඳහා තුන් ආකාරයක විදුේ භාණ්ඩ නිෂප්ාදනය කරයි. කැරලිකාරක (C 

), සෘජු කිරීගේ ගරදි මදනය (S) සහ  වියලනයන් (D)ය. ඊළඟ වසර සඳහා අයවැය ගත කළ විකුණුේ මිල ගණන් 

සහ ප්රමාණයන්පහත සඳහන් පරිදිය.  

              C           S           D  
   විකුණුේ මිල (රු.)           100          150           120  
      ඒකක      20,000     24,000         6,000  

එක් එක් නිමැවුම සාදා ඇේගේ එකම ද්රවය සහ රමගයහි ගවනස් මිරණයන් භාවිතා කිරීගමනි. 

එක් එක් නිමැවුම සඳහා සේමත පිරිවැය කාඩ්පත පහත දක්වා ඇත. 

    නිමැවුම              C           S            D 
ද්රවය (රු.)       20         50        42  

රමය (රු.)         30         54        30  

විචලය ගපොදුකාර්ය (රු.)         10          16         18  
මුළු විචලය පිරිවැය (රු.)         60         120          90  

ඊළඟ වර්ෂය සඳහා සාමානය ස්ථාවර ගපොදුකාර්ය පිරිවැය රු. 429,000 ක් යයි අගේක්ෂා ගකගර්. 

 

12. විකුණුේ අනුපාතයට භාරිත සාමානය දායකේවය කුමක්ද? 

 

 a)    25%  

 b)    30%  

 c)    28.6%  

 d)    40%  



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය (MA/OL1)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

13. සමායන විකුණුේ ආදායම කුමක්ද? 

 a)    රු. 1,072,500  

 b)    රු. 1,430,000  

 c)    රු.  1,500,000  

 d)    රු. 1,716,000  

 

14) සමාගමක්, නව නිමැවුමක් නිෂ්පාදනය සඳහා උද්ග්රහණ අනුපාතය 80% වනු ඇතැයි පුගරෝකථනය 

කගළේය. තතය උද්ග්රහණ අනුපාතය 75% ක් විය. ගේ සඳහා පහත සඳහන් සේභාවය ගහේතුන් ප්රකාශ කරන ලදී. 

1.  බඳවාගේ නව ගසේවකයින් සංඛ්යාව අගේක්ෂා කළ සංඛ්යාවට වඩා අඩුවිය. 

2. නිෂප්ාදනය සමිබන්ධගයන් අනගේක්ෂිත ගැටළු මතුවිය  

3. ගසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂක නීති වලට කරනු ලැබූ අනගේක්ෂිත ගවනසක්ේ වලින් අදහස් වූගේ, නිෂප්ාදනය 

අතරතුර ගසේවකයින්ට දියයුතු විගේකයන් සංඛ්යාව සමාගම විසින් වැඩි කළ යුතු බවයි. 

ඉහත සඳහන් කරුණු අතරින්, අගේක්ෂිත ඉගගනුේ අනුපාතය සහ තතය ඉගගනුේ අනුපාතය අතර ගවනස ඇති 

කිරීමට ගහේතු විය හැක්ගක්, කුමක්ද? 

a) ඉහත සියේල  

b) 2 සහ 3 පමණයි  

c) 1 පමණයි. 

d) ඉහත කිසිවක් ගනොගේ. 

 

15. සමාගමක්, කි.ග්රෑමයකට  රු.80 ක වර්තමාන ගවළඳ ගපොළ මිලක් ඇති B  නේ ද්රවයය භාවිතා කරයි. 

අරමුණ ලාභ උපරිමකරණය වන ගර්ඛීය වැඩ සටහනක, B  ද්රවයගේ  ඡායා මිල කි.ග්රෑේ 1 කට රු.120 කි. පහත 

සඳහන් ප්රකාශනයන් කරන ලදී. 

1. පවතින ගවළඳගපොල මිලට මිල දී ගන්නා B  ද්රවයගේ සෑම අතිගර්ක කිගලෝ ග්රෑේ  එකකට දායකේවය රු.120 

කින් වැඩි කරනු ඇත. 

2. B ද්රවයගේ අතිගර්ක කිගලෝ ග්රෑමයකට ගගවිය යුතු  උපරිම මිල රු.120 කි. 

3. පවතින ගවළඳගපොල මිලට මිල දී ගන්නා B ද්රවයගේ සෑම අතිගර්ක කිගලෝ ග්රෑමයකට දායකේවය රු.40 කින් 

ඉහල දමනු ලැගේ.  

4.  B ද්රවයගේ අතිගර්ක කිගලෝ ග්රෑමයකට ගගවිය යුතු උපරිම මිල රු.200 කි. 

ඉහත ප්රකාශනයන්ගගන් නිවැරදි වන්ගන් කුමක්ද? 

a) 2 පමණයි 

b) 2 සහ 3  

c) 1 පමණයි  

d) 1 සහ 4  

 

 

 

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය (MA/OL1)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

16. නමය අයවැයක් ඉතාමත් පහොඳින් විස්තර කරනුගේ පහත සඳහන් ඒවා අතරින් කවරකින්ද? 

 

a)    විචලය නිෂ්පාදන පිරිවැය පමණක් ගපන්වන අයවැයක්  

b)   මාසගේ දින ගණන ගපන්වීම සඳහා ගවනසව්න මාසික අයවැයක්  

c)   ගවනස් ක්රියාකාරිේව මට්ටේ හිදී විකුණුේ ආදායම සහ පිරිවැය ගපන්වන අයවැයක්  

d)   වර්ෂගේ ප්රථම අර්ධගේ තතය ප්රතිඵල අන්තර්ගත කිරීමට වර්ෂය මැදදී යාවේකාලින ගකගරන අයවැය කි.  

 

 

17. ක්රියාවලි පිරිවැය පද්ධතියක් ක්රියාේමක කරන සමාගමකට, පසුගිය මාසය ආරේභය වන විට, රු.19,200 

කට අගය කල ඒකක 300 ක ගනොනිමි වැඩ පැවති අතර, ඒවා සියලු පිරිවැය සේබන්ධගයන් 60% සේපුර්ණ 

විය. පසුගිය මාසගේදී, ඒකක 2000 ක මුළු සංඛ්යාවක් සේපුර්ණ කර  නිමි භාණ්ඩ ගතොග ගබඩාවට මාරු කරන 

ලදී. පසුගිය මාසගේදී, මතුවන පිරිවැය වලට සමාන ඒකකයක පිරිවැය වුගේ රු.105 කි. සමාගම පිරිවැය ගවන් 

කිරීගේ FIFO  ක්රමය භාවිතා කරයි. 

පසුගිය මාසගේදී, අවසන් භාණ්ඩ ගතොග ගබඩාවට මාරු කරන ලද ඒකක 2,000 ප්රමාණගේ මුළු වටිනාකම 

ගකොපමණක් වීද? 

a) රු.191,100  

b) රු.197,700  

c) රු.210,000  

d) රු.210,300  

18. අයවැයකරනගේ ප්රතිලාභ වනුගේ පහත සඳහන් ඒවා අතරින් කවරක්ද? 

     1. එය විවිධ ගදපාර්තගේන්තු අතර කටයුතු සේබන්ධීකරණය සඳහා උපකාරී ගවයි. 

     2. එය, නනතික වාර්තා කිරී ගේ බැඳීේ සපුරාලයි. 

     3. එය පාලන පද්ධතියක් ස්ථාපනය කරයි.  

a)    1 සහ 2 

b)    2 සහ 3  

c)    1 සහ 3 

d)    ඉහත සියේල  

 

19. නිෂ්පාදිතයක ද්රවය පිරිවැය, රම පිරිවැය සහ ගපොදුකාර්ය පිරිවැය පිළිගවලින් රු.15/-, රු.12/- සහ රු.13/- 

නේ සහ ලාභ තීරුව විකුණුේ මිගලන් 20% ක් නේ, විකුණුේ මිල වන්ගන් කුමක්ද? 

 

a)   රු.50  

b)   රු.48  

c)    රු.80  

d)   ඉහත කිසිවක් ගනොගේ. 

 

20) A ප්රකාශය සහ B ප්රකාශය පිළිගවලින් පැහැදිලිකරන්ගන්: 

ප්රකාශය A: අනාගත සිදුවීේ පුගරෝකථනය කිරීම සහ පුර්වාරක්ෂණ පියවරයන් ගැනීම  

ප්රකාශය B: සැලසුේ කළ සහ ළඟා කරගේ නිමැවුම අතර විචලයතාවයන් මිනුේකරණය කිරීම, විචලයතාවය ට 

ගහේතු විශ්ගේෂණය කිරීම සහ අනාගතගේදී අවශය නිමැවුම ලබාගැනීම සඳහා පියවර සැලසුේ කිරීම. 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය (MA/OL1)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

a) ඉදිරි පාලනය ගපෝෂණය කිරීම සහ ප්රතිගපෝෂණය පාලනය  

b) ප්රතිගපෝෂණය පාලනය සහ ඉදිරි පාලනය ගපෝෂණය කිරීම  

c) නිගශේධාේමක ප්රතිචාරය සහ ධනාේමක ප්රතිචාරය  

d) ඉහත කිසිවක් ගනොගේ  

 

                       II පකොටස  

1 වැනි ප්රශ්ණය  

(i) ගසනුදා සමාගම, ක්රියාවලීන් ගදකක්  ඔස්ගසේ සැකගසන රබර් සපේතුවක් නිෂ්පාදනය කරයි. පළමුවන 

ක්රියාවලිය ආරේභගේදී ද්රවය එකතු ගකගර්. 1 වැනි ක්රියාවලිගේ නිමැවුම 2 වැනි ක්රියාවලියට මාරු ගකගර්. 

2016 සැේතැේබර් මාසය සඳහා 2 වැනි ක්රියාවලියට පහත සඳහන් ගතොරතුරු අදාලගේ.  

2 වැනි  ක්රියාවලිය 

 

1 වැනි ක්රියාවලිගයන් මාරුකළ ඒකක     11,500  

1 වැනි ක්රියාවලිගයන් මාරුකළ පිරිවැය           රු.948,000   

2 වැනි ක්රියාවලිගේ නිමැවුේ ඒකක                  11,000  

විවෘත කිරීගේදී ගනොනිමි කාර්ය ඒකක         1,500  

ගනොනිමි කාර්ය  විවෘත කිරීගේ පිරිවැය             රු.200,000 

රම පිරිවැය              රු.600,050 

නිෂප්ාදන ගපොදුකාර්ය පිරිවැය             රු.400,225    

අවසන් කිරීගේදී ගනොනිමි කාර්ය  ඒකක                     1,200 

පහත දැක්ගවන අතිගර්ක ගතොරතුරුද ඇත. 

a) 2 වැනි ක්රියාවලිගේ  සිදුවීගගන යන කාර්යයන්ගේ , රමය සඳහා 25 ක ප්රතිශතයක්ද ගපොදුකාර්ය 

සඳහා 50 ක ප්රතිශතයක් ද සේපුර්ණ කර ඇත. 

b) 2 වැනි ක්රියාවලිගේ  ගනොනිමි කාර්යයන්ගේ, රමය සඳහා 60  ක ප්රතිශතයක්ද ගපොදුකාර්ය සඳහා 

75  ක ප්රතිශතයක් ද සේපුර්ණ කර ඇත.  2 වැනි ක්රියාවලිගේදී අමතර ද්රවය කිසිවක් එකතු 

ගනොකරන ලදී. 

c) මුළු නිමවුගමන් සාමානය පාඩුව 5% කි. මුළු ගයදවුේ වල කිසියේ ගහෝ ගනොනිමි කාර්යයන් 

ඇතුලේ විය යුතුය. 

d) ක්රියාවලි 2 හි සාමානය පාඩුව, ඒකකයක් රු.35 ක අගයකට විකිණිය හැකිය.  

e) අසාමානය පාඩුවල කිසියේ ගහෝ සුන්බුන් අගයක් ගනොමැත. 

f) ආරේභක ගනොනිමි කාර්යයන් (WIP),  FIFO  ක්රමය භාවිතා කරමින් අගය කරනු ලැගේ.  

     අවශය වන්පන්: 

ක්රියාවලි 2 ගිණුම පිළිගයළ කරන්න.  

සමනල PLC  සමාගම, නිමැවුේ පිරිවැයකරණය සඳහා, නිෂප්ාදන පරිමාව මත පදනේ වූ, අවගශෝෂණ පිරිවැය 

කාරක ක්රමයක් සාමිප්රදායික ගලස  භාවිතා කරන ලදී. මෑතදී ක්රියාකාරකේ පදනේ කරගේ පිරිවැය කාරක 

(ABC) ක්රමයක් එහි හඳුන්වා ගදන ලදී. සමාගම නිමැවුේ තුනක් නිෂ්පාදනය කරන අතර එහි විස්තර පහත 

සඳහන් ගේ. 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය (MA/OL1)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

                විස්තරය   නිමැවුම   

 S       A      M 
අයවැයගත කළ නිමැවුම (ඒකක) 200,000  300,000  150,000  
කාණ්ඩයක විශාලේවය (ඒකක)        100         150         150  
කාණ්ඩයකට මිලදී ගැනීගේ ඇනවුේ            2            4           5  
කාණ්ඩයකට යන්ත්ර පිහිටුවීම            3            2           1  
 

පිරිවැය සංයුතීන් ගදකක් හඳුනාගන්නා ලදී. 2014 මාර්තු 31 දිගනන් අවසන් වන වර්ෂය සඳහා ඒවාගේ අයවැය 

ගත කළ පිරිවැය පහත සඳහන් පරිදිය. 

         රු: 
යන්ත්ර පිහිටුවීගේ පිරිවැය       1,100,000  

පිළිගයළ කිරීගේ පිරිවැය        1,700,000  

 

අවශය වන්පන්: 

සාේප්රදායික පිරිවැය කරණය සහ ABC  මත පදනේ වූ, එක් එක් නිමැවුම සඳහා වූ පිරිවැය ගවනස හඳුනාගන්න.   

                                                                                                                (එකතුව ලකුණු 15 කි.) 

2 වැනි ප්රශ්නය  

“පැතුේ උතුේ” යනු සුබ පැතුේ පේ මුද්රණය කරන සමාගමකි. අස්ථිර විකුණුේ ගහේතුගකොටගගන, සමාගම 

කාලයක් තුල දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ ගදමින් සිටියි. ඉතාමේ ආසන්න මාසය සඳහා සමාගගේ ආදායේ 

ප්රකාශනය පහත දැක්ගේ. 

                                                                           රු:                        රු: 

විකුණුේ (19,500 @ රු.30)          585,000 

අඩු කළා : විචලය වියදේ                                409,500     

ස්ථාවර වියදේ                                               180,000                 589,500  

ශුද්ධ අලාභය                 (4,500)    

අවශය වන්පන්: 

i.   සමාගගේ සමායන ලක්ෂයය ඒකක වලින් සහ රුපියේ වලින් යන ගදගකන්ම ගණනය කරන්න. 

ii.  සභාපති, විකුණුේ කළමනාකරු සහ නිෂප්ාදන කළමනාකරු සහභාගිවූ මෑත රැස්වීමකදී පහත සඳහන් 

ගයෝජනා ඉදිරිපේ විය. 

 

a) විකුණුේ කාර්ය මණ්ඩලගේ වැඩිකළ උේසාහයක් සමග මාසික ප්රචාරක අයවැගයහි රු. 16,000 ක 

වැඩිකිරීමක් මගින්, මාසික විකුණුේ වල රු.90,000 ක ඉහල යාමක් සිදුවනු ඇතැයි සභාපතිවරයාට සහතිකය. 

සභාපතිවරයා නිවැරදි නේ, සමාගගේ ශුද්ධ ආදායම ගහෝ පාඩුව ගකගරහි විය හැකි බලපෑම කුමක්ද? 

b) මුේ දේත ගකගරහි ගයොමුවන්න. මාසික ප්රචාරක අයවැගයහි රු.60,000 ක වැඩිකිරීමක් සමග විකුණුේ 

මිගලහි 10% ක අඩුකිරීමක්  මගින් ඒකක විකුණුේ ගදගුණ වනු ඇතැයි විකුණුේ කලමනාකරුට ඒේතු ගගොස් 

ඇත. ගමම ගවනස්කේ ගයොදාගතගහොේ නව ආදායේ ප්රකාශනය කිනේ ආකාරයකට දිස්වනු ඇේද?  

(c) මුේ දේත ගකගරහි ගයොමුවන්න. යේ ක්රියාකාරකේ ස්වයංක්රීයකරණය කිරීගමන් සමාගමට ඒකකයට රු.3 

බැගින් විචලය පිරිවැය අඩුකරගත හැකිය. ගකගසේවුවද, ස්ථාවර පිරිවැය සෑම මසකම රු.72,000 බැගින් 

වැඩිවනු ඇත.  



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය (MA/OL1)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

නව සමායන ලක්ෂයය, ඒකක වලින් සහ රුපියේ යන ගදයාකාරගයන්ම ගණනය කරන්න. අනාගත ආර්ථික 

තේවය පසුගාමී වියහැකි ගේ නේ, ඔබ ගමම ගවනස නිර්ගද්ශ කරන්ගන්ද? 

 

3 වන ප්රශ්ණය  

 

සිරිසර යනු ආහාර ඇසුරුම සඳහා භාවිතා කරන විගශේෂ කාඩ්ගබෝඩ් ගපට්ටි මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම කරන 

සමාගමකි. සමාගගේ අනාගත අයවැය ඇස්තගේන්තු පහත සඳහන් පරිදිය. 

(i) 2016 වර්ෂය -  අගගෝස්තු  සැේතැේබර්  ඔක්ගතෝබර්  ගනොවැේබර්  

     විකුණුේ ඒකක - 5,000   7,000   10,000   15,000  

     විකුණුේ මිල     - ඒකකයක් රු.100  

(ii) ගතොග රඳවාගැනීගේ ප්රතිපේතිය - ඊළඟ මාසගේ විකුණුේවලින් 20% කට සමානය. 

(iii) විකුණුේ ප්රතිපේතිය - මුළු විකුණුේවලින් 50% ක් මුදලටේ, ඉතිරිය ණයටේ 

(iv) ණය විකුණුේවලින් සිදු ගකගරන එකතුවීම; (ගබොේ ණය සඳහා ප්රතිපාදනය, කාල පරිගේදය ආරේභගේ දී 

කරන ලදැයි උපකේපනය කරන්න) 

- 50% එක් මාසයකින් පසු  

- 40% මාස ගදකකින් පසු  

- 10% ගබොේ ණය    

(v) අගේක්ෂිත මාසික වියදේ එම මාමසදීම  ගගවිය හැකිය. 

   - පරිපාලනය - රු.10,000 ක ක්ෂයවිමක් ද ඇතුළුව, රු.60,000 

  - විකිණීම  - දළ විකුණුේ ආදායගමන් 10% ක් ද සහ රු.25,000  

(vi) සැපයුේකරුගගන් භාණ්ඩ ඒකකයක් රු.60 බැගින් මිලට ගන්නා ලදී. ගිවිසුම මත පදනේව, ගගවීම මසකට 

පසු සිදු කළයුතු ගේ. ( ණය කාලය එක් මාසයකි.) 

(vii )  2016 අගගෝස්තු 1 දින වන විට ගශේෂයන්. 

       මුදේ සහ බැංකු ගශේෂය  - රු.50,000  

       නිමි භාණ්ඩ    - රු.70,000 ක්  ගලස අගය කල ඒකක 1,000 

       ගවළඳ ණය ගැතියන්              - ජූනි විකුණුේවලින්  රු.100,000  

       - ජූලි විකුණුේවලින්  රු. 270,000  

      ගවළඳ ණය හිමියන්   - රු.300,000  

අවශය වන්පන්: 

i. 2016 වර්ෂගේ අගගෝස්තු, සැේතැේබර් සහ ඔක්ගතෝබර් මාස සඳහා ස්ථේභාකාර ස්වරුපගයන් පහත 

සඳහන් අයවැය සකසන්න. 

 

මිලදී ගැනීේ අයවැය (ඒකක වලින්) 

(ලකුණු 04) 

මුදේ අයවැය   

(ලකුණු 08) 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය (MA/OL1)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

 

ii. “මුදේ අයවැය හැකි තරේ ගකටි කාල පරිගේදයන්ට කඩා ගවන්කළ යුතුය”. ඔබ ගමම ප්රකාශය සමග එකඟ 

වන්ගන්ද? සාකච්ඡා කරන්න. 

(ලකුණු 03) 

(මුලු ලකුණු 15) 

4 වන ප්රශ්ණය  

i. පාදක වූ දර්ශනය පැහැදිලිව ප්රකාශ කරමින්, අයවැය සැලසුේකරණය ට ඇති  පහත සඳහන් ප්රගේශයන් 

අතරින්  ඕනෑම තුනක් පිළිබඳව ගකටි සටහන් ලියන්න. 

 a. වර්ධක අයවැයකරණය  

 b. බිංදු පාදක අයවැයකරණය  

 c. වැඩසටහන් අයවැයකරණය  

 d. ක්රියාකාරකේ පදනේ වූ අයවැයකරණය  

 e. කයිගසන් අයවැයකරණය  

(ලකුණු 06) 

 

ii. මධයම ප්රමාණගේ සමාගමක් වන ගහන්රි පුද්ගලික සමාගම, සිය කර්මාන්ත ශාලාගේ එක් නිමැවුමක් 

නිෂප්ාදනය කරයි. පාලන අරමුණු සඳහා, සේමත පිරිවැය කාරක පද්ධතියක් මෑතදී හඳුන්වාගදන ලදී.  

 

2016 සැේතැේබර් මාසය සඳහා ඇතිකළ ප්රමිතීන් පහත දැක්ගේ. 

නිෂප්ාදනය සහ විකුණුේ     ඒකක 15,000  

  

විකුණුේ මිල      ඒකකයක් රු.1,300  

ඍජු ද්රවය : 

ද්රවය 001     කි.ග්රෑමයක් රු.12 බැගින් ඒකකයකට කි.ග්රෑේ 5  

ද්රවය 009                 කි.ග්රෑමයක් රු.3 බැගින් ඒකකයකට කි.ග්රෑේ 3  

ඍජු ශ්රමය     පැයකට රු.140 බැගින් ඒකකයකට පැය 5  

විචලය පපොදුකාර්ය පිරිවැය    රු.4,050,000  

ස්ථාවර පපොදුකාර්ය පිරිවැය    රු.1,800,000  

 

විචලය ගපොදුකාර්ය පිරිවැය සහ ස්ථාවර ගපොදුකාර්ය පිරිවැය, පිළිගවලින්, ඍජු රම පැය ගණන සහ ඒකක 

ගණන පදනේ කරගගන නිමැවුමට අවගශෝෂණය ගකගර්. 

2016 සැේතැේබර් මාසය සඳහා තතය දේතයන් පහත සඳහන් පරිදිය. 

එකක් රු.125 බැගින් විකුණු ඒකක 14,500 ක් නිෂප්ාදනය කරන ලදී. 

ඍජු ද්රවය : රු.796,950 ක මුළු පිරිවැයකට 001 ද්රවයගයන් කිගලෝ 69,300 ක් භාවිතා කරන ලද අතර 

රු.127,050 ක මුළු පිරිවැයකට 009 ද්රවයගයන් කිගලෝ 46,200 ක් භාවිතා කරන ලදී.  

ඍජු ශ්රමය: ඍජු රමයට පැයකට රු.130 ක තතය ගාස්තුවක් ගගවන ලදී. ගගවන ලද මුළු මුදල රු.11,310,00 

ක් විය. 

විචලය පපොදුකාර්ය පිරිවැය: ගගවන ලද මුළු ගණන රු.1,650,000 ක් විය. 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය (MA/OL1)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

අවශය වන්පන්: 

හැකිතරම් විස්තර සහිතව පහත සඳහන් විචලයතාවයන් ගණනය කරන්න. 

 

I.    ද්රවය මිල විචලනය සහ භාවිතාගේ විචලනය                (ලකුණු 3) 

II . රමයට ගගවීේවල විචලයතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාවගේ විචලයතාවය              (ලකුණු 2) 

III. විචලය ගපොදුකාර්ය පිරිවැගයහි විචලයතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාවගේ විචලයතාවය  (ලකුණු 2) 

IV.ස්ථාවර ගපොදුකාර්ය පිරිවැය විචලයතාවය සහ පරිමාගේ විචලයතාවය               (ලකුණු 2)      

(මුලු ලකුණු 15) 

(ප්රශ්න පත්රපේ අවසානය) 

 


