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whÿïlrejkag Wmfoia( 

1' kshñ; ld,h meh 3 ls' 
2' uq¿ ,l=Kq 100 hs' 
3' I fldgfia ish¨u m%Yakj,g o" II fldgfia A yd B ldKavj,ska m%Yak 2 ne.ska f;dardf.k 

;j;a m%Yak 04 lg o W;a;r imhkak' 
4' ms<s;+re iemhsh hq;Af;A isxy, NdIdfjkA muKs' 

 

úIh úIh ixfla;h 

fufyhqï l<ukdlrK .sKqïlrKh (OMA / OL1 – 201) 
 

I fldgi  

m%Yak wxl 01 ( ^,l=Kq 20& 

m%Yak wxl 01 ys ^1& isg ^10& olajd fldgia i|yd (a), (b), (c) iy (d) hkdoS we;s W;a;r j,ska jvd;au 

ksjeros W;a;rh f;dard W;a;rhg wod< bx.%Sis wlaIrh m%Yak wxlh iuÕ ms<s;=re fmdf;a ,shkak¡ 

Wod((a) fyda (b) fyda (c) fyda (d) jYfhka¡ 

(1) කළමණාකරන 	
�කරණෙ කා�යය� හ�නාගත හැ�ෙ� �� �මන �කාශනෙය�ද? 

(i) සැල��  !ම, සං#ධානය  !ම, ස�බ�&කරණය සහ පාලනය යනා( කලමණාකරන )රණ 

සඳහා අවශ- 	
�කරණ ෙත.ර/0 සැප1ම. 

(ii)  ව-ාපාර කට3/ පව4වා ෙගන යාම සදහා අවශ- ස�ප4 5ෙර6කථනය  !ම. 

(iii)  කලමණාක0ව�ෙ9 කා�යඵල ඇග1ම 
 

(a) (i) පම< 

(b) (ii)  පම< 

(c) (i) සහ (ii)  යන ෙදකම 

(d) ඉහත >ය?ලම 

 

(2) “ඊළඟ ෙහ.ඳම #ක?පය සඳහා පහ�ක� භා#තා ෙන. !ම Cසා අ�� D 	ය �Eලාභෙ අගය 

ව�ෙ�”: 

(a) ව�ධක GHවැය 

(b) ආවස්Kක GHවැය 

(c) ආ�Kක GHවැය 

(d) ඉහත  >ව� ෙන.ෙL 
 

(3) කාලෙMද GHවැය GNබඳ �� Cරවද- �කාශ (ය) �ම�ද? 

(i) එම GHවැය� ෙත.ග වRනක� /ල අ�ත�ගත ෙL. 

(ii)  GHවැය වා�තා GSෙයල  !ෙ�(, ෙමවැC GHවැය� ෙය.දවන ලද භාTඩ # ෙණන ෙත� 

ව4ක� ෙලස සලකV ලැෙW. 

(iii)  GHවැය වා�තා GSෙයල  !ෙ�(, ෙමම GHවැය� දරV ලබන කාලපHXෙMදයට අදාල #යදම� 

ෙලස සලකV ලැෙW. 

(iv) කාලෙMද GHවැයට අදාල උදාහරණ වVෙ: අZ[ව- හා සෘ] ^ම GHවැය, ය�_ හා උපකරණ 

�ෂය. 

        



 

(a) (i), (ii ) සහ (iii) පම< 
(b) (i), (ii) සහ (iv) පම< 
(c) (ii), (iii) සහ (iv) පම< 
(d) (i), (iii) සහ (iv) පම<  

 

(4) )රණ ගැaෙ� bයාවNයට අදාල ෙන.වන �කාශ(ය) �ම�ද? 

(i) )රණ ගැටcව #ස්තර  !ම 

(ii)  #ක?පය� හ�නාගැaම 

(iii)  )රණ ආකෘEය� ෙග.ඩනැdම 

(iv) ද4ත එ�eස්  !ම 
 

(a) (i) පම< 

(b) (iv) පම< 

(c) ඉහත  >ව�  )රණ ගැaෙ� bයාවNෙය� ෙක.ටස් ෙන.ෙL 

(d) ඉහත >ය?ලම )රණ ගැaෙ� bයාවNෙය� ෙක.ටස ්ෙL 

 

(5) පහත සඳහ� ෙත.ර/0 අVව PP සමාගමට අය4 ෙ�fය GHවැය gතය �ම�ද? 

කාල පHXෙMදයට අදාල සථ්ාවර GHවැය 0. 100,000 

ඒකකයක සාමාන-ය #චල- GHවැය 0. 300 

GHවැය වාහකය සෘ] ^ම පැය ෙL. 

කාල පHXෙMදෙ  Cපදj ඒකක ගණන 25,000   
 

(a) Zc GHවැය = 100,000 - 300 x කාල පHXෙMදෙ  Cපදj ඒකක ගණන 

(b) Zc GHවැය = 100,000 + 300 x 25,000 

(c) Zc GHවැය = 100,000 + 300 x සෘ] ^ම පැය ගණන 

(d) ඉහත  >ව� ෙන.ෙL 

 

(6) බkධ Cෂ්පාදන GHවැයට අදාල �කාශ(ය)  �ම�ද? 

(i) ෙප.l Cෂප්ාදන අZ[ව- � ෙහ6 Cෂප්ාදන bයාවNය � CපදවV ලබන Cෂ්පාදනය�ෙ9 

GHවැය. 

(ii)  එකම bයාවNය � CපදවV ලබන Cෂ්පාදන ෙව� ෙව�ව හ�නාගත හැ  අවසථ්ාවට ෙපර 

දරනා GHවැය. 
 

(a) (i) පම< 

(b) (ii)  පම< 

(c) ඉහත >ය?ලම 

(d) ඉහත  >ව� ෙන.ෙL 

 

(7) Cෂ්පාදන /න� Cපදවන ආයතනයකට අදාල ෙත.ර/0 පහත දැ�ෙL. A, B සහ C  Cෂ්පාmත ^ම පැය 

GNෙවN� 2, 5 සහ 1.5 භා#තා කරn. ආයතනය ස/ ^ම පැය oමාස�ත වන අතර Cෂ්පාදන 

අVGSෙවල  සහ Cෂ්පාදන �Zඛතාවය )රණය  !මට ඔබෙ9 උපෙදස් අෙr�ෂා ෙකෙ�. 

 A �ෂ්පා�තය (0.) B �ෂප්ා�තය (0.) C �ෂ්පා�තය (0.) 

#�
� �ල 190 400 220 

අsකලd: #චල- GHවැය 75 125 100 

දායකය 115 275 120 
 

�l� Cෂප්ාදන අVGNෙවල  ව�ෙ�: 

(a) A Cෂ්පාmතය, B Cෂ්පාmතය සහ  C Cෂ්පාmතය 

(b) B Cෂ්පාmතය, C Cෂ්පාmතය සහ  A Cෂ්පාmතය 

(c) C Cෂ්පාmතය, A Cෂ්පාmතය සහ  B Cෂ්පාmතය 

(d) C Cෂ්පාmතය, B Cෂ්පාmතය සහ  A Cෂ්පාmතය 

 

 



 

(8) A �කාශය-  අනාගත >lD� 5ෙර6කතනය කර, එම ෙවනස්ක� ඇEDමට ෙපර අදාළ කට3/    

bයා4මක  !ම. 

B �කාශය - සත- සහ අයවැයගත �Eඵල ෙවනස 5ෙර6කතනය කර, අෙr�tත �Eඵලය ලබාගැaමට 

ඉmH කට3/ / සැල�� ෙවනස්  !ම. 

GNෙවN� A  සහ B �කාශ ම	� පැහැmN ෙකෙර�ෙ�: 

(a) ඉmH ෙප6ෂණ පාලනය සහ �Eෙප6ෂණය පාලනය  

(b) �Eෙප6ෂණය පාලනය සහ ඉmH ෙප6ෂණ පාලනය 

(c) සෘණා4මක �Eෙප6ෂණය සහ ධනා4මක �Eෙප6ෂණය  

(d) ඉහත  >ව� ෙන.ෙL 

 

(9) පහත අVපාතෙය� දැ�ෙවVෙ : 

 

 

(a) කා�ය�ෂමතා අVපාතය 

(b) Cර�ථක ධාHතා අVපාතය 

(c) Cෂ්පාදන පHමා  අVපාතය 

(d) ඉහත  >ව� ෙන.ෙL 

 

(10) Cෂ්පාදනයක අZ[වය GHවැය, ^ම GHවැය හා ෙප.lකා�ය GHවැය GNෙවN� 0.15, 0.12 සහ 0.13 

වන අතර ලාභා�Eකය #�
�  �ෙල� 20%  .  එ� #�
� �ල වVෙ? 

(a) 0.50 

(b) 0.48 

(c) 0.80 

(d) ඉහත  >ව� ෙන.ෙL 

(10 × ල�� 2 = �� ල�� 20)  

I ෙක�ටස අවසාන�. 

 

II ෙක�ටස 
 

A කා�ඩය 
 

ඕනෑම �ශ්න 02කට  !"# සපය$න. 

�ශ්න අංක 02 (ල�� 20)  

(a) සා��දාnක අ�ත�vහණ GHවැයකරණය (Traditional absorption costing) සහ කා�යය පදන� 
GHවැයකරණය (Activity Based Costing) අතර ෙවනසක්� ෙම.නවාදැn සඳහ� කර�න. 

(ල�� 05) 
 

(b) XX ව-ාපාරය Y1,Y2 සහ Y3  යන භාTඩ /න Cෂප්ාදනෙ Cරත ෙL. අදාල කාලoමාව සඳහා 
එම භාTඩවලට අදාල සත- ෙමෙහ3� ෙත.ර/0 පහත දැ�ෙL. 

 
 Y1 Y2 Y3 

සෘ] GHවැය (0.) 300,000 200,000 400,000 
ය�_ සැක�� වාර ගණන 30 20 40 
ප!�ෂා  !ෙ� වාර ගණන 60 50 80 
අZ[ව- ලබා ගැaෙ� වාර ගණන 100 70 120 
Cෂ්පාmත ඒකක ගණන 1900 355 600 

 

 

  Cපදj ��ත පැය      x  100% 

අයවැයගත ධාHතාව 



 

එම කාලoමාෙL ෙප.lකා�ය GHවැය පහත පHm ෙL. 

Zc ය�_ G�wDෙ� GHවැය   0. 900,000 

GH��� GHවැය    0. 665,000 

අZ[ව- ලබා ගැaෙ� GHවැය  0. 638,000 

කා�යය පදන� GHවැයකරණය භා#තා කර�� Y1,Y2 සහ Y3  භා�ඩය�� ඒකකයක GHවැය 
ගණනය කර�න.            (ල�� 15) 

             (�� ල�� 20) 
 

�ශ්න අංක 03 (ල�� 20)  

(a) බkධ GHවැය ෙබදාහැ!ෙ� xමය� වන ykධ උපලWz අගය xමය (Net Realizable Value Method) 

ෙකRෙය� පැහැmN කර�න.          (ල�� 03) 
 

(b) MM ආයතනය “MA” සහ “MB” යන Cෂ්පාදනය� ෙදක බkධ bයවNය� /N� Cපදවn. එ�තරා 

කාලoමාවක ෙබදා ෙව�කරන අවසථ්ාව ද�වා bයවNෙය� GHවැය 0  525,000  . ෙබදා ෙව�කරන 

අවසථ්ාව හා ස�බ�ධ ෙත.ර/0 පහත දැ�ෙL. 

“MA” �ෂප්ා�තය  

�මාණය ({ට�) 300 

{ටරයක #�
� �ල (0.) 3,000 

“MB” �ෂප්ා�තය  

�මාණය ({ට�) 225 

{ටරයක #�
� �ල (0.) 2,200 
 

ඉහත ෙත.ර/0 උපෙය6d කරෙගන Cෂප්ාදන ෙදකට අදාල බkධ GHවැය ෙක.ටස පහත xම අVව 

ගණනය කර�න. 

(i)   ෙභ.Eක Cමැj� xමය (Physical output method)      (ල�� 04) 
(ii)    #�
� වRනාක� xමය (Sales value method)      (ල�� 06) 
 

(c) LL Cෂ්පාදකෙය6, රබ� ෙස?ල� භා�ඩය� වන “HA” Cෂ්පාmතය  bයවN /න�  /N� Cෂ්පාදනය 

කරn.  30.09.2015� අවස� ව�ෂය සඳහා එ� |Nක bයවNයට අදාල ද4ත පහත දැ�ෙL. 

                0. 
වx GHවැය                               21,000 
අZ[ව- (ඒකක 5000)                    750,000 
^මය                89,000 

සාමාන- අලාභය ෙයදj� වN�  5%  . 

අලාභ ඒකකය� 0.200   බැ	� අෙල# කරV ලැෙW. 

 

bයවN GHවැය 	
ම GSෙයල කර ඒකකයක GHවැය ගණනය කර�න.                     

(ල�� 07) 
(�� ල�� 20) 

 

 

 

 



 
 

�ශ්න අංක 04 (ල�� 20)  

“SS භා�ඩ” යV කා�තා අ4 බෑ9 Cපදවන ආයතනය . එම ආයතනෙ Cෂ්පාදනයකට අදාල ෙත.ර/0 

පහත දැ�ෙL. 

ඒකකයක #�
� �ල    0. 75 

ඒකකයක ආ�Eක GHවැය   0. 30 

වා�tක සථ්ාවර GHවැය         0. 12,000 
 

ඉහත දැ�ෙවන ෙත.ර/0 උපෙය6d කරගC�� පහත ද�ෙවන දෑ ගණනය කර�න. 

(a) එ� අ4 බෑගය� # aෙම� ලැෙබන දායකය               (ල�� 02) 

(b) වා�tක #�
� ඒකක 1�,100�,150� හා 200� යටෙ4 ලාභය       (ල�� 04) 

(c) ලාභ පHමා අVපාතය (P/V ratio) or (C/S ratio)         (ල�� 04) 

(d) සමෙMද  ල�ෂ-ය ඒකක වN�             (ල�� 03) 

(e) සමෙMද #�
� අගය                       (ල�� 03) 

(f) 0. 25,000ක ලාභය� ලැ~ම සඳහා අවශ- #�
� අගය             (ල�� 04) 

        (�� ල�� 20) 
A කා�ඩය අවසාන� 

 

 

B කා�ඩය 

ඕනෑම �ශ්න 02කට  !"# සපය$න 

�ශ්න අංක 05 (ල�� 20)  

(a) ව-ාපාර සං#ධාන /ල  කලමණාකරනයට පාලන )රණ ගැaමට උපකාරය� වශෙය� �Eෙප6ෂණ 
ෙත.ර/0 භා#තා කරn. �Eෙප6ෂණ පාලන පkධE ව�ග ෙදක . එම �Eෙප6ෂණ පාලන පkධE 
ෙදක ෙකRෙය� පැහැmN කර�න.                  (ල�� 05) 

 
(b) පහත දැ�ෙවන ෙත.ර/0  VV ව-ාපාරයට අදාල ෙL. 
 

&ම ෙ&'(ය �)ත ෙමෙහ+, ම-ටම සත. ෙමෙහ+, ම-ටම 

1 ෙ �̂<ය 
100,000 ^ම පැය  

0. 5 බැ	� 
90,000 ^ම පැය  

0.5.50 බැ	� 

2 ෙ �̂<ය 
150,000 ^ම පැය  

0. 8 බැ	� 
160,000 ^ම පැය  

0. 7 බැ	� 
 

ඉහත දැ�ෙවන ෙත.ර/0 උපෙය6d කරගC�� පහත ද�ෙවන දෑ ගණනය කර�න. 

(i) ^ම GHවැය #චලනය 

(ii)  ^ම අVපාත #චලනය 
(iii)  ^ම කා�ය�ෂමතා #චලනය 

  (ල�� 15) 
            (�� ල�� 20) 

 

 

 



 

 

 

�ශ්න අංක 06 (ල�� 20)  

(a) ඉෙගV� වx සංක?පය (Learning-Curve Effect) ෙකRෙය� පැහැmN කර�න.    (ල�� 01) 
 

(b) සථ්ාවර කා�ය�ෂම ම�ටම� (Steady – State level) යVෙව� අදහස් කර�ෙ� �ම�ද? ඉෙගV� 

වxවලට අදාලව පැහැmN කර�න.         (ල�� 02) 
 

(c) ව-ාපාරයක )රණ ගැaෙ�(  ඉෙගV� වx භා#තා වන අවසථ්ා 03/ ෙකRෙය� පැහැmN කර�න.  

(ල�� 03) 
 

(d) ��ණ �ණ4ව කලමණාකා!4වයට (TQM) අදාලවන |ලධ�ම හත (07) සාකXඡා කර�න.   

(ල�� 14)                  
      (�� ල�� 20) 

 

�ශ්න අංක 07 (ල��  20)  

(a) ෙවළඳෙප.ළක �ල GSග�න� (price takers) සහ �ල )රණය කරන ආයතන (Price setters) අතර 

ෙවනස පැහැmN කර�න.             (ල�� 03) 
 

(b) “AA Cෂ්පාදකෙය6”  මැR භාTඩ Cපදවන ආයතනය� වන අතර පහත දැ�ෙවන ෙත.ර/0 එම 

ආයතනයට අදාල ෙL. අදාල කාලය /ල මැR භාTඩවල Cෂ්පාදන හා #�V� ම�ටම ඒකක 50,000 

 .  මැR භාTඩයක #�V� �ල 0. 125  .  

ඒකක 25,000 >ට 40,000 ක ධාHතාවය� ද�වා දරන සථ්ාවර GHවැය  - 0.   90,000/- 

ඒකක 40,001 >ට 50,000 ක ධාHතාවය� ද�වා දරන සථ්ාවර GHවැය  - 0. 100,000/- 

ඒකක 50,001  >ට 75,000 ක ධාHතාවය� ද�වා දරන ස්ථාවර GHවැය - 0. 125,000/-  

ඒකක ව4ම� #චල- GHවැය 0. 80  .  එය ඉmH කාලපHXෙMදෙ4 අදාල ෙL. Cෂ්පාදකn�ට 

ලැ~ ඇE ඉ?�මට අදාල #ක?ප ෙදක� පව). 

ඇණ2ම I  : එක� 0. 120 කට # �ම සඳහා තව4 ඒකක 10,000 Cෂ්පාදනය  !මට. 

ඇණ2ම II : ඒකක 10,000ක  ඇණjම�, ෙම�( ව-ාපාරයට භාTඩ ඒකක 20,000 � 0. 85 බැ	� 

ෙවළඳෙප.ෙල� �ල( ෙගන 0.120 බැ	�  #�ණා Cෂ්පාදනය අs කර ගැaමට 

අවසථ්ාව පව). 

#ක?ප ෙදෙක� ලාභදාn4වය ගණනය කර ෙමම ඇනj� ෙදක බාරග�නවාද නැkද ය�න GNබඳව 
ඔෙW අදහස් ද�ව�න.                        (ල�� 07) 

 
(c) “ත4කා{න Cෂ්පාදනෙ (Just-In-Time) �ධාන වා>ය ව�ෙ� Cෂ්පාදන ඵලදා1තාවය ව�ධනය 

කරගැaමට හැ Dම හා  ඉ� ව-ාපාරය�� තරඟකා! හැ යව ඉහලයාමn”. ෙමම �කාශය GNබඳ 

අදහස් සාකXඡා කර�න.           (ල�� 05) 
 

(d) ව-ාපාරය� #>� ආයතCක ස�ප4 සැල��  !ෙ� පkධEය� (ERP) භා#තා  !මට �ධාන ෙහ�/ 

ෙම.නවාද?            (ල�� 05) 
(�� ල�� 20) 

B කා�ඩය අවසාන� 

II ෙක�ටස අවසාන� 

�ශ්න ප4ය අවසාන� 

 


