
ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුමිකරණ මූලධර්ම (MAF/FL1)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

 

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

ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය  

පදනම් අදියර  

ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

අපේක්ෂකයන්හට උපපෙස් 

1. අනුමත කාලය පැය (2) පෙකකි. 

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. 

6. පිළිතුරු ඉංග්රීසි භාෂාපෙන් සැපයිය යුතුය.  

 

විෂයය විෂය පක්තය 

කළමනාකරණ ගිණුමිකරණ මූලධර්ම (MAF/FL 1) 

 

 

1. පහත දැක්ගවන උපමානයන් අතරින්, කළමනාකරණ ගිණුමිකරණ සහ මුලය ගිණුමිකරණ අතර 

ගවනසක්ේ ඇේගේ කවරකද? 

 

(i)     සකසක්ළ වාර්තා වර්ග  

(ii)    වාර්තා සංඛ්යාතය  

(iii)   වාර්තාවල ආකෘතිය  

(iv)   වාර්තා භාවිතා කරන්නන්  

 

a) ඉහත දැක්ගවන සියේල  

b) (ii), (iii) සහ  (iv) පමණක් 

c) (i), (ii) සහ (iii) පමණක්   

d) (iv) පමණක්  

 

2. ගමහි දැක්ගවන පහත කරුණ හැර, අන් සියේල කළමනාකරණ ගිණුමිකරණගයහි ලක්ෂණයන්ය.  

 

a) කළමනාකරණ ගිණුමිකරණ (MA) වාර්තා මුලික වශගයන් භාවිතා කරන්ගන් වයාපාර ඒකකගයන් 

බැහැර වුවන් ගනොව ඇතුලත සිටින්නන් විසිනි. 

b) කළමනාකරණ  ගිණුමිකරණගයහි අරමුණ, වයාපාර ගමගහයුමි සැලසුේ කිරීමට සහ පාලනය කිරීමට 

කළමනාකරුවන්ට සහාය වීමය.  

c) කළමනාකරණ ගිණුමිකරණ ගතොරතුරු, ගපොදුගේ පිළිගේ ගිණුමිකරණ මූලධර්මයන් ගහෝ ආදායේ බදු 

ගරගුලාසි හා අනුකුල වන ආකාරගයන් සකස් කළ යුතුය.   

d) කළමනාකරණ ගිණුමිකරණගතොරතුරු නිශ්චිත කළමනාකරණ තීරණයන් ට සහාය වීම සඳහා 

ගැලගපන ගලස සකස් කළ හැකිය.  



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුමිකරණ මූලධර්ම (MAF/FL1)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

 3. පහත සඳහන් ප්රකාශයන් ගදක සපයා ඇත. 

 

(i) බාහිර වාර්තාකරණය සහ අභයන්තර ලාභ මිනුේකරණ අවශයතාවයන් සපුරාලීම පිණිස ගතොග ඇගයීම  

සඳහා පිරිවැය එකතුවිම පිළිබඳව සැලකිලිමේවන්ගන් ____________  යි. 

(ii) ________________තීරණ ගැනීම, සැලසුේකරණය, පාලනය සහ කාර්ය සාධනය ඇගයීම සඳහා සුදුසු 

ගතොරතුරු සැපයීම සේබන්ධගයන් අදාළ ගේ. 

 

ඉහත (i) සහ  (ii) හි හිස්තැන් පිළිගවලින් ගයදිය යුේගේ: 

a) පිරිවැය ගිණුේකරණය, කළමනාකරණ ගිණුේකරණය  

b) කළමනාකරණ ගිණුේකරණය, පිරිවැය ගිණුේකරණය  

c) මූලය ගිණුේකරණය. පිරිවැය ගිණුේකරණය  

d) ඉහත සඳහන් කිසිවක් ගනොගේ. 

 

4. සයානු (පුද්) සමාගම මෘදුකාංග සකස් කරයි. සමාගගේ මෘදුකාංග ඉංජිගන්රුවන්ට ගගවන වැටුප් සලකනු 

ලබන්ගන්; 

 

a) පරිපාලන පිරිවැය 

b) වක්ර පිරිවැය  

c) වයාප්ති පිරිවැය 

d) ඍජු පිරිවැය 

  

5. ඇඳුේ පැළඳුේ සමාගමක් එහි යන්ත්ර ක්රියාකරුවන්ට රු:12,000 ක සථ්ිර වැටුපක් සහ නිපදවනු ලබන සෑම 

ඒකකයකටම රු:10 ක් බැගින් කෑලි කුලියද ගගවනු ඇත. ගමවැනි පිරිවැයක් පහත දැක්ගවන ගගවීමක් 

පිළිබඳව උදාහරණයක් වනු ඇත.;  

 

a) අර්ධ-ස්ථාවර පිරිවැයක්  

b) ස්ථාවර පිරිවැයක්  

c) අර්ධ විචලය පිරිවැයක්  

d) විචලය පිරිවැයක්    

                 

6. ක්රියාකාරී මට්ටේ සහ එහි මුළු පිරිවැය පිළිබඳව පහත සඳහන් ගතොරතුරු සපයනු ලැබ ඇත. 

 

ක්රියාකාරී මට්ටම (ඒකක) මුළු පිරිෙැය (රු:) 

8,000  230,000 

12,000  285,000 

15,000  315,000 
 

ක්රියාකාරිේව මට්ටම ඒකක 9999 ඉක්මවා යන විට, මුළු  ස්ථාවර පිරිවැය 10% කින් වැඩිවන අතර විචලය 

පිරිවැය ස්ථාවර ව පවතී.  

10000 ක ක්රියාකාරී මට්ටමක දී සමාගගේ මුළු පිරිවැය ගණනය කරන්න,  

 

   a)     රු: 265000 

   b)      රු:260000 

   c)      රු:237500 

   d)      රු:272500  

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුමිකරණ මූලධර්ම (MAF/FL1)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

7. __________යනු කළමනාකරණ තීරණ ගකගරහි බලපාන අනාගත පිරිවැය ගේ. 

 

   (a)    නිදන්ගත පිරිවැය  

   (b)    සේමත පිරිවැය  

   (c)    අදාළ පිරිවැය  

   (d)    අදාළ ගනොවන පිරිවැය  

 

8. චතුර යනු සහේ ගතොග විකුණුේ කරුගවකි. 2015 සැප්තැේබර් 30 වන දා වන විට ඔහුගේ ගබඩාගවහි කිගලෝ 

එකක් රු: 65 ක අගයක් සහිත සහේ කි.ග්රෑේ 600 ක් තිබිණි. 2015 ඔක්ගතෝබර් මාසගේ පළමු සතිය තුල 

ගතොගවල චලනය පහත දැක්ගවන අයුරු ගේ.   

 

දිනය මිලදී ගැනීම් (කි.ග්රෑම් ) විකුණුම් (කි.ග්රෑම්) කි.ග්රෑමයක මිල (රු:) 

02.10.2015  400   68  

04.10.2015  -  700   

06.10.2015  500   70  

    

 

චතුර, සිය ගතොග අගය කිරීම සඳහා මුලින් පැමිණි මුලින් නිකුතු ක්රමය ගයොදාගන්ගන් නේ, 2015 ඔක්ගතෝබර් 

6 වැනි දින වන විට ගතොගගේ අගය වනුගේ;  

                  

a)     රු: 54,500 

b)     රු: 55,400 

c)     රු: 54,860 

d)     ඉහත කිසිවක් ගනොගේ  

 

9. සමාගමක්, “ආර්ථික පිරිමැසුමි ඇණවුමි ප්රමාණය” ගලසද හැඳින්ගවන,  ප්රශස්ත ගතොග මට්ටමක් පවේවා 

ගන්නා ඇති අතර, එය එගසේ වන්ගන්; 

 

a) ගතොග ධාරණ පිරිවැය ගතොගය ඇනවුේ පිරිවැයට සමාන වන විටය  

b) ගතොගය ඇනවුේ පිරිවැය ගතොග ධාරණ පිරිවැයට වඩා ඉහල වන විටය 

c) ගතොගය ධාරණ පිරිවැය ගතොගය ඇනවුේ  පිරිවැයට වඩා වැඩිවන විටය  

d) ගතොගය ධාරණ පිරිවැය, ගතොගය ඇණවුේ පිරිවැය සහ ගතොගය බැහැර කිරීගේ පිරිවැය සමාන වන විටය  

 

10. සිේලර සුවඳ විලවුන් අගලවිකරුගවකුට, ආනයනික සුවඳ විලවුන් නිමැවුමක් සඳහා ඒකක 60,000 ක 

වාර්ෂික ඉේලුමක් ඇත. ඒකකයක මිලදී ගැනීගේ පිරිවැය රු:800 ක් වන අතර ඒකකයක් රඳවා තබාගැනීගේ 

පිරිවැය මිලදී ගැනීගේ මිගලන් 10% ක් ගලස ගණනය කර ඇත. ඒකකයක ඇනවුේ කිරීගේ පිරීගේ පිරිවැය 

රු:60 කි. සුවඳ විලවුන් ඇනවුේ කිරීම සඳහා ඉතාමේ පිරිවැය කාර්යක්ෂම ඇනවුේ ප්රමාණය (ඒකක) වනු 

ඇේගේ; 

      a)    300 

      b)    400 

      c)    212 

      d)    109   

 

11. පහත සඳහන් අවස්ථාවන් අතරින්, වයාපාර ගයදවුේ, ක්රියාවලි පිරිවැය පද්ධති සහ රැකියා පිරිවැය පද්ධති 

ගලස වර්ගීකරණය ගයෝගය ගලස ගකගරන්ගන් කුමක්ද?  



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුමිකරණ මූලධර්ම (MAF/FL1)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

ක්රියාෙලි පිරිෙැය                                      රැකියා පිරිෙැය 

a) ගතේ පිරිපහදුවක්                              විස්ගකෝතු නිෂප්ාදකගයක්   

b) බිම නිෂප්ාදකගයක්                            ගරාජයක්  

c) තීන්ත නිෂප්ාදකගයක්                        විස්ගකෝතු නිෂප්ාදකගයක්  

d) ගමෝටර් රථ නිෂ්පාදකගයක්                 ඇඳුේ  

 

12. ශ්රම පිරිවැටුගේ පිරිවැගයහි ඇතුලේ වන දෑ  

 

  a)   නිවාඩු පිරිවැය / හැරයාමි පිරිවැය 

  b)   පුහුණු පිරිවැය  

  c)   ඉගගනුේ පිරිවැය  

  d)   ඉහත සඳහන් සියේලම    
 

13. ගසේලේ බඩු නිෂ්පාදන සමාගමක් එහි ගසේවකයන්ට පැයකට රු:60 බැගින් ගගවන අතර පැයකදී 

අගප්ක්ෂිත නිමැවුම ඒකක 10 කි. සෑම අතිගර්ක නිමවුමකට රු: 8 බැගින් ගගවනු ඇත. ගසේවකගයක් පැය 7 ක 

වැඩ කාලයක් තුලදී ඒකක 82 ක් නිපදවුගේ නේ, ඔහුගේ මුළු ඉපයුම වන ඇේගේ;  

 

  a)    රු:420  

  b)    රු:656  

  c)    රු:615  

  d)    රු:516  

14. J PLC, සාේප්රදායික අන්තර්ග්රහණ පිරිවැය ගයොදාගන්නා අතර, නිෂප්ාදන ගපොදුකාර්යයන් සේමත යන්ත්ර 

පැය ගණගන් පදනම මත අන්තර්ග්රහණය කරගනියි. පහත දැක්ගවන අයවැයකරණය කල සහ සතය ගතොරතුරු, 

පසුගිය ගිණුේ කාල පරිච්ගේදගයන් උපුටා ගනු ලැබීය.  

 අයෙැය සතය 

නිෂප්ාදන ගපොදුකාර්ය (රු:) 180,000  178,080  

යන්ත්ර පැය    50,000    48,260  

නිපැයූ ඒකක ගණන    40,000    38,760  

 

කාල පරිච්ගේදය  අවසානගේදී, නිෂප්ාදන ගපොදු කාර්ය පිරිවැය වාර්තා කරනු ඇේගේ පහත ආකාරයට ය: 

 a)    රු: 4,344 ක ඌන - අන්තර්ග්රහණයක් විය  

             b)   රු: 3,660 ක ඌන - අන්තර්ග්රහණයක් විය  

             c)   රු:4,344 ක අධි- අන්තර්ග්රහණයක්  විය 

             d)   රු: 3,660 ක අධි- අන්තර්ග්රහණයක් විය  

  

 

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුමිකරණ මූලධර්ම (MAF/FL1)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

ප්රශ්ණ අංක 15 ට සහ 16 ට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත සඳහන් පතොරතුරු භාවිතා කරන්න.  

 වර්ෂය සඳහා අයවැය ගත කළ ගපොදු කාර්ය පිරිවැය                          රු. 450,000  

 1 වැනි කාර්තුව සඳහා සතය යන්ත්ර පැය                                                  රු. 8,000  

             1 වැනි කාර්තුව සඳහා සතය ගපොදුකාර්ය පිරිවැය                                   රු. 90,000 

             1 වැනි කාර්තුව සඳහා සතය නිමැවුම                                                      රු. 2,000   

             ඒකකයක් සඳහා ප්රාථමික පිරිවැය                                                                 රු. 61  

             යන්ත්ර පැය ගණන පදනම මත අන්තර්ග්රහණය කළ ගපොදුකාර්ය පිරිවැය  රු. 72,000    

15. අයවැය ගත කළ ගපොදුකාර්ය අන්තර්ග්රහණ ගාස්තුව  

             a)    යන්ත්ර පැයකට රු. 12.50  

             b)    යන්ත්ර පැයකට රු. 9.00  

             c)    යන්ත්ර පැයකට රු. 56.25  

             d)    යන්ත්ර පැයකට රු. 14.06  

16. ඒකකයක් සඳහා මුළු පිරිවැය  

             a)    රු. 106.00 

             b)    රු. 73.50  

             c)    රු. 117.25  

             d)    රු. 97.00  

17. ආන්තික පිරිවැය කරණගයහි ලක්ෂණයක් වශගයන්, පහත සඳහන් ප්රකාශයන් අතරින් සාවදය වන්ගන් 

කුමන ප්රකාශයද? 

             a) පිරිවැය යන්න, ස්ථාවර සහ විචලය යනුගවන් වර්ගීකරණය ගකගර්. 

             b) නිමැවුේ පිරිවැය ගලස නිමැවුමට අයකරනුගේ විචලය පිරිවැය පමණකි.  

             c) ස්ථාවර පිරිවැය බැර ගකගරනුගේ ලාභයට යි. 

             d) ගතොග ඇගයීම, ස්ථාවර සහ විචලය යන පිරිවැය ගදකම අනුව සිදු ගකගර්. 

18. විචලය පිරිවැයකරණය යන්න පහත පරිදිද හැඳින්ගේ; 

            a) ඍජු පිරිවැයකරණය  

            b) වක්ර පිරිවැයකරණය  

            c) ආන්තික පිරිවැයකරණය  

            d)  (a) සහ (c) යන ගදයාකාරයටම  

 

19. පහත සඳහන් දේතයන් ගයොදාගනිමින්, අන්තර්ග්රහණ පිරිවැය කරන ක්රමය යටගේ ඒකක නිමැවුේ පිරිවැය 

වනුගේ; 

නිමවූ ඒකක ගණන  1,000  

ඍජු ද්රවයයන්  රු. 6  

ඍජු ශ්රමය  රු. 10  

ස්ථාවර නිමැවුේ ගපොදුකාර්ය    රු. 6000  

විචලය නිමැවුේ ගපොදුකාර්ය  රු. 6  

ස්ථාවර විකුණුේ සහ පරිපාලන පිරිවැය  රු. 2,000  

විචලය විකුණුේ සහ පරිපාලන පිරිවැය  රු. 2  



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුමිකරණ මූලධර්ම (MAF/FL1)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

 a) රු. 24  

             b) රු. 28  

             c) රු. 30  

             d) ඉහත කිසිවක් ගනොගේ  

20. සමායන ලක්ෂයගේදී: 

           (a) ලාභය රු:0. 

           (b) ස්ථාවර පිරිවැය + විචලය පිරිවැය = විකුණුේ  

           (c) ස්ථාවර පිරිවැය = දායකේව ආන්තිකය  

           (d) ඉහත සඳහන් සියේල  

21. ජැනිට්, නිෂප්ාදිතයක් රු.6.25 කට විකුණයි. ඒකකයක් සඳහා විචලය පිරිවැය රු.3.75 කි. ජැනිට් ගේ 

සමායන ඒකක සංඛ්යාව 35,000 කි. ස්ථාවර පිරිවැය ප්රමාණය ගකොපමණක්ද? 

          (a) රු. 87,500  

          (b) රු. 35,000  

          (c) රු. 131,250  

          (d) රු. 104,750  

 

ප්රශ්ණ අංක 22 සහ 23 ට පිළිතුරු දීම සඳහා පහත ෙැක්පෙන පතොරතුරු භාවිතා කරන්න. 

අමා (පුද්ගලික) සමාගම, 2014 වර්ෂගේදී සිය වයාපාර කටයුතු ආරේභ කගළේය. සමාගම, සිය ප්රථම ගණක 

කාලපරිච්ගේදයන් වූ 2014 සහ 2015 වර්ෂ සඳහා පහත දැක්ගවන ගලස සිය අයවැය පිළිගයළ කගළේය.    

  

 2014 2015 

විකුණුේ ඒකක  95,000  103,000  

නිෂප්ාධන ධාරිතාවය  100,000  100,000  

 

අයවැයගත කළ පහත සඳහන් ගතොරතුරු කාල පරිච්ගේදයන් ගදකටම අදාළ ගේ.  

 රුපියල්  

ඒකකයක විකුණුේ මිල  6.40  

ඒකකයක විචලය පිරිවැය  3.60  

කාල පරිච්ගේදයක් සඳහා ස්ථාවර නිෂ්පාදන ගපොදුකාර්ය පිරිවැය  150,000  

 

22.   2014 දී වර්ෂගේදී අයවැය ගත කළ ලාභය වනු ඇේගේ  

     a) අන්තර්ග්රහණ පිරිවැයකරණය සහ ආන්තික පිරිවැයකරණය යන ගදගකහිදීම එකම ගේ. . 

     b) ආන්තික පිරිවැයකරණය යටගේ රු: 7500 කින් ඉහල ගේ.  

     c) අන්තර්ග්රහණ පිරිවැය කරණගේදී රු:7500 කින් ඉහල ගේ.  

     d) අන්තර්ග්රහණ පිරිවැයකරණගේදී  රු:14,000 කින් ඉහල ගේ.  



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුමිකරණ මූලධර්ම (MAF/FL1)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

23. 2015 වර්ෂගේදී, රු: 157,000 ක් වූ ස්ථාවර නිෂප්ාදන ගපොදුකාර්ය පිරිවැය හැර අන් සියේල 

අයවැයකරණය ට අනුකුලව සිදුවිය. 2015 වර්ෂගේදී අන්තර්ග්රහණ පිරිවැයකරණය භාවිතා කරමින් වාර්තා වූ 

ලාභය වනු ඇේගේ, 

 

       a)    රු:123,000  

      b)    රු:126,900  

      c)    රු: 133,900  

      d)    රු: 138,400  

  

24. සංකලිත ගිණුේකරණ ක්රමයට අදාලව නිෙැරදි ප්රකාශය ගතෝරන්න.  

 

      a)   පිරිවැය ගලජරයක් ගවනම පවේවා ගගන යනු ලැගේ.  

      b)  මුලය ගලජරයක් ගවනම පවේවා ගගන යනු ලැගේ 

      c) ස්වයං තුලිත ගලජර ක්රමයක් පවේවා ගගන යනු ලැගේ 

      d) මූලය සහ පිරිවැය ගිණුේකරණ යන අරමුණු ගදකම සඳහා තනි ගලජරයක් පවේවා ගගන යනු ලැගේ.  

    

25. පාරිගභොගිකයින්ගේ ඇනවුේ සහ පිරිවිතරයන්ට ප්රතිචාරයන් ගලස, භාණ්ඩ හා ගසේවා සපයන ඒකකයන් 

භාවිතා කරන පිරිවැය කාරක ක්රමය හැඳින්ගවනුගේ: 

 

       a) ක්රියාවලි පිරිවැයකරණය  

       b) කාර්ය පිරිවැයකරණය  

       c) සම ගකොටස් ඒකක පිරිවැයකරණය  

       d) පරිවර්තන පිරිවැයකරණය  

  

26. ක්රියාවලි පිරිවැයකරණයට අදාලව නිවැරදි ප්රකාශනය ගතෝරන්න.  

        අ) සාමානය පාඩුගවහි පිරිවැය, ලාභ සහ පාඩු ගිණුමට බැර කළ යුතුය. 

        ආ) සාමානය පාඩුගවහි පිරිවැය, සේපූර්ණ කරනු ලැබ ඇති ඒකක මගින් අවගශෝෂණය කරගත යුතුය.  

        ඇ) සාමානය පාඩුගවහි පිරිවැය, ඉතිරිව ඇති භාන්ඩ අයිතමයන් මගින් අවගශෝෂණය කරගත යුතුය.  

        ඈ) සාමානය පාඩුගවහි පිරිවැය, ගනොතකා හැරිය යුතුය.     

27. කාර්ය අංක 602 ට අදාලව පහත දැක්ගවන ගතොරතුරු සපයා ඇත.          

 ප්රමාණය මිල/ගාස්තුෙ (රු:) 

භාවිතා කල ඍජු ද්රවය  -      X  ඒකක 30              60  

-  Y  ඒකක 20              40   

ඍජු ශ්රමය          -ගශ්රේණිය  I   පැය  10             100  

                         -ගශ්රේණිය  II   පැය 18               70  

 

ගපොදු කාර්ය  අන්තර්ග්රහණ ශීඝ්රතාවය පැයක ශ්රමයට  රු: 30 කි. අගප්ක්ෂිත දළ ලාභය පිරිවැය මත 50% කි. 

ගමම කාර්යය සඳහා පාරිගභෝගිකයාගගන් අයකළ යුතු ගාසත්ුව වන්ගන්: 

           a) රු: 8,550  

           b) රු: 7,740  

           c) රු: 5,700  

           d) රු: 7,290   



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුමිකරණ මූලධර්ම (MAF/FL1)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

28. කාල පරිච්ගේදයක් තුලදී  සිදුගකළ ක්රියාවලියකින් සේපුර්ණ කළ නිමැවුම ඒකක සංඛ්යාව 160,000 කි. 

ගනොනිමි වැඩ ආරමිභ කර ගනොතිබිණි. ගකගසේ වුවද, කාල පරිච්ගේදය අවසානගේදී, ද්රවයමය වශගයන් 

මුළුමනින් සේපුර්ණ කළ, නමුේ අනුවර්තනයට අදාලව 40% ක් පමණක් පිළිගයළ කරන ලද, අවසන් ගනොකළ 

ඒකක 12,000 ක් පැවතිනි. 

කාල පරිච්ගේදය සඳහා සමාන ඒකක එකකට පිරිවැය: 

ද්රවයයන්                රු:12.60 

පරිවර්තන පිරිවැය රු: 8.70  

 පනොනිමි ෙැඩෙල අගය කුමක් විෙ? 

 

    a)  රු:  225,600 

    b)  රු: 127,800  

    c)  රු: 192,960  

    d)  රු: 213,840  

29. සාමානය සහ අසාමානය පාඩු වල සුන්බුන් අගයන් සඳහා සුදුසු ගයදීම ගතෝරාගන්න. 

 

                        සාමානය පාඩු                                              අසාමානය පාඩු  

(a) ආදායේ ප්රකාශනයට බැරගකගර්                          ආදායේ ප්රකාශනයට බැරගකගර් 

(b) ක්රියාවලි පිරිවැගයන් අඩුගකගර්                           ක්රියාවලි පිරිවැගයන් අඩුගකගර්. 

(c) ක්රියාවලි පිරිවැගයන් අඩුගකගර්                           අසාමානය පාඩු පිරිවැගයන් අඩුගකගර්.  

(d) ආදායේ ප්රකාශනයට බැරගකගර්                         ක්රියාවලි පිරිවැගයන් අඩුගකගර්.  

30. සාමානය අලාභයක් ගනොපවතින තේවයක් හා සංසන්දනාේමකව සාමානය අලාභයක් මගින් සමස්ත ඒකක 

පිරිවැය මත ඇතිවන බලපෑම කුමක් වනු ඇේද? 

 

  (a) ඒකක පිරිවැය අඩුවනු ඇත  

  (b) ඒකක පිරිවැය ගනොගවනස්ව පවතී  

  (c) ඒකක පිරිවැය වැඩිවනු ඇත  

  (d) සාමානය අලාභය, ඒකක පිරිවැය සමග සේබන්ධයක් ගනොමැත. 

31. අසාමානය අපතයන්හි පිරිවැය; 

     

a) නිමැවුේ පිරිවැයට බැර ගකගරනු ඇත. 

b)  ආදායේ ප්රකාශනයට බැර ගකගරනු ඇත. 

c) අර්ධ වශගයන් නිමවුමටේ අර්ධ වශගයන් ආදායේ ප්රකාශනයටේ බැර ගකගරනු ඇත. 

d) ආදායේ ප්රකාශනයට කිසිගසේේ බැර ගනොගකගර්.    

 

අංක 32 සිට 34 ෙක්ො වූ ප්රශ්ණ ෙලට පිළිතුරු දීමට පහත ෙැක්පෙන පතොරතුරු භාවිතා කරන්න. 

 අංක I දරණ ක්රියාවලියට අදාළ පිරිවැය වනුගේ:                          රු: 

ඍජු ද්රවය                           28,100  

ඍජු ශ්රමය                           13,800    

අවගශෝෂණය කල ගපොදුකාර්ය පිරිවැය                           15,870  

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුමිකරණ මූලධර්ම (MAF/FL1)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

ක්රියාවලිය සඳහා ඒකක 1,000 ක් හඳුන්වා ගදන ලදී. සාමානය අලාභයන්, ගයදවුගමන් 10% ක් ගේයැයි 

අගප්ක්ෂා ගකගර්. සාමානය සහ අසාමානය අලාභය යන ද්විේවගයන්ම අබලි අගය ඒකකයකට රු:20 කි.  

සේපුර්ණ කළ ඒකක ගණන 600 කි. ඒකක 150 ක වැඩ කිරීගේ ප්රගතිය 100% ක් ඍජු ද්රවය වලින්ද, 40% ක් 

අනුවර්තන පිරිවැය වලින්ද විය. කාල පරිච්ගේදය ආරේභගේදී අමු ද්රවයයන් එකතු කරන ලද අතර, අලාභයන් 

පූර්ණේවගයන් 20%  කදී  හඳුනා ගන්නා ලදී. සාමානය අලාභගේ අබලි අගය, ඍජු ද්රවය පිරිවැයට ගැලපිය 

යුතුය.  

32. නිමි භාණ්ඩ වල වියදම වනුගේ  

   a)   රු: 39,378 

   b)  රු: 45,180  

   c)  රු:43,200  

   d)  රු: 43,800  

 
33. ක්රියාකිරීගේ ප්රගතිගේ පිරිවැය වනුගේ  

    a)    රු: 6,548  

    b)   රු:  6,930  

    c)   රු:   7,425  

    d)   රු: 11,295  

 

34. ලාභ ගහෝ පාඩු ගිණුමට බැර කළ යුතු අසාමානය අලාභගේ ප්රමාණය වනුගේ  

     a)      රු:4,980  

     b)     රු:1,890  

     c)      රු: 2,640  

     d)      රු: 9,450  

35. සාේප්රදායික පිරිවැය-පරිමාව-ලාභය විශ්ගේෂණය භාවිතා කරන විට, පිරිවැය සහ විකුණුේ මිල පිළිබඳව 

යේ උපකේපනයන් කරනු ලැගේ. එවැනි සිතාගැනීේ වලින් එකක්  ගනොවන්ගන් පහත සඳහන් ඒවායින් 

කවරක්ද? 

   a) පිරිවැය, සමායන ප්රස්ථාරයක ඍජු ගර්ඛ්ා ගලස ප්රකාශ කළ හැකිය. 

   b) ඒකකයක තතය විචලය පිරිවැය, නිෂප්ාදන පරාසය ඔස්ගසේ අනිවාර්යගයන් ගවනස් විය යුතුය. 

   c) ඒකකයක විකුණුේ මිල ගනොගවනසව් පවතිනු ඇත.  

   d) ඒකකයක ස්ථාවර පිරිවැය අඩුවනු ඇත  

 

 

අංක 36 සිට 37 ෙක්ො වූ ප්රශ්ණ ෙලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත ෙැක්පෙන පතොරතුරු භාවිතා 

කරන්න.  

a) පහත සපයා ඇති පතොරතුරු WLC (පුද්ගලික) සමාගමට අොළ පේ.  

   ඒකකයක විකුණුේ මිල     රු:11.60  

   ඒකකයක විචලය නිෂප්ාදන පිරිවැය          රු:  3.40  

   විකුණුේ ගකොමිස් මුදල                               විකුණුේ මිගලන් 5% ක්  

   ස්ථාවර නිෂ්පාදන පිරිවැය                           රු: 430,500  

  ස්ථාවර විකුණුේ සහ පරිපාලන පිරිවැය         රු: 198,150  

  විකුණුේ                                                    ඒකක 90000       



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුමිකරණ මූලධර්ම (MAF/FL1)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

36. සුරක්ෂිතතා අන්තරය නිගයෝජනය කරන්ගන්  

 

  a) අයවැය ගතකළ විකුණුේවලින් 5.6% කි 

  b) අයවැය ගතකළ විකුණුේවලින් 8.3% කි. 

  c) අයවැයගත කළ විකුණුේවලින් 11.6% කි. 

  d) අයවැයගත කළ විකුණුේ වලින් 14.8% කි.  

 

37. විකුණු ඒකක සංඛ්යාගේ ගවනසක් ගනොමැතිව ඒකකයක විකුණුේ මිල රු:12.25 දක්වා වැඩිකළ හැකි බවට 

අගලවි කළමනාකරු ඇස්තගේන්තු කර ඇත. නමුේ, විකුණුේ ගකොමිස් මුදල, විකුණුේ මිගලන් 8% ක් දක්වා 

ඉහල නැංවිය යුතුය. ගවනසක්ේ සිදු කිරීමට නේ, නව සමායන ලක්ෂයය වනු ඇේගේ, 

   a)      ඒකක 71,033  

   b)     ඒකක 76,016  

   c)     ඒකක 79,879  

   d)     ඒකක 87,070  

38.    ‘HC 123”  නේවූ නව කාණ්ඩගේ පැන්සලක් නිෂප්ාදනය කිරීම සඳහා විගද්ශීය ගනුගදනුකරුගවකුගගන් 

නව ඇනවුමක් ලබාගැනීමට අවස්ථාව Amal Plc නේ වයාපාරික ආයතනයට  සැලසී ඇත.  නව ඇනවුම සඳහා,  

දැනට ‘HC121’  මගින්  පූර්ණ ධාරිතාවගයන් භාවිතයට ගගන ඇති  D යන්ත්රය පැය 900 ක කාලයක් තුල 

ක්රියාවලියක ගයදවීම අවශය ගේ.  ආයතනය HC 123 ඇනවුම භාර ගන්ගන් නේ, ඊට අනුකුලව HC 121  

නිෂප්ාදනය අඩු කළ යුතුය. D යන්ත්රගයහි එක් ඒකකයක් නිපදවීම සඳහා HC 121 යන්ත්රය පැය තුනක කාලයක් 

ගනී. නව ඇනවුම, විචලය වියදම  රු:10,500 කින් ඉහල නංවනු ඇත.  Amal Plc ආයතනය නව ඇනවුම සඳහා 

රු:12,000 ක අවම මිලක් ඉදිරිපේ කරන්ගන් නේ, HC 121  හි එක් ඒකකයක දායකේවය ගකොපමණක් විය 

හැකිව තිබිණිද? 

   (a)    රු:1.33 

   (b)    රු: 5  

   (c)    රු:2.66  

   (d)    ඉහත කිසිවක් ගනොගේ  

 

39. DN Plc විසින්, එහි එක් ප්රධාන අමු ද්රවයයක මිල ඉහල යනු ඇතැයි හඳුනාගන්නා ලදී. අගනකුේ සියලුම 

බලපෑහැකි සාධක ස්ථාවරව පවතින්ගන්යැයි සිතාගනිමින්, සුරක්ෂිතතා අන්තරය සහ සමායන ලක්ෂයය ගවත 

ගමයින් ඇතිවිය හැකි බලපෑම.   

  (අ) සුරක්ෂිතතා අන්තරය ඉහල යනු ඇති අතර සමතුලිතතා ලක්ෂයය ද ඉහල යනු ඇත. 

  (ආ) සුරක්ෂිතතා අන්තරය පහල යනු ඇති අතර සමතුලිතතා ලක්ෂයය  ඉහල යනු ඇත. 

  (ඇ) සුරක්ෂිතතා අන්තරය පහල යනු ඇති අතර සමතුලිතතා ලක්ෂයය ද පහල යනු ඇත. 

  (ඈ) සුරක්ෂිතතා අන්තරය ඉහල යනු ඇති අතර සමතුලිතතා ලක්ෂයය  පහල යනු ඇත.   

 

40. පහත සඳහන් පිරිවැය විස්තර, RS Traders  විසින් නිෂ්පාදනය කරන එක් නිමවුමකට අදාළ ගේ.   

                                                                                 එක් ඒකකයකට  

ඍජු ද්රවය (කි.ග්රෑේ 6 )                                                     රු:36  

ඍජු ශ්රමය (පැය 12 )                                                      රු:84  

නිෂප්ාදන ගපොදු කාර්ය පිරිවැය                                        රු: 55  

ඉේලුම ඒකක 45,000 ක් ගේයැයි අගප්ක්ෂා ගකගර්.  

ඊළඟ කාල පරිච්ගච්දගේදී ඍජු ශ්රමය පැය 450,000 කට සිමා කරනු ඇති අතර, ද්රවය ලැගබනු ඇේගේ කි.ග්රෑේ 

260,000 ක් පමණකි. 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුමිකරණ මූලධර්ම (MAF/FL1)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

ඊළඟ කාල පරිච්ගච්දය සඳහා සීමාකාරී සාධකය වනු ඇේගේ කුමක්ද? 

    a) ද්රවය පමණකි.  

    b) ශ්රමය පමණකි.  

    c) ද්රවය සහ ශ්රමය  

    d) ද්රවය ගහෝ ශ්රමය ගහෝ ගනොගේ. 

 

41. පාලනය සඳහා යාන්ත්රණයක් ගලස මුදේ අයවැයක් ගයොදාගතහැක්ගක් ගකගසේද  යන්න පැහැදිලි කරනුගේ 

පහත සඳහන් ප්රකාශයන් අතරින් කවරකින්ද? 

 

  (1) අගප්ක්ෂිත තේවගයන් ගවනසව්ීේ ගහලිකරගැනීම සඳහා, සතය මුදේ ප්රවාහයන් අයවැයගත කළ මුදේ 

ප්රවාහයන් හා සැසඳිය හැකිය.  

 (2) පුගරෝකථනය කිරීගේ අරමුණු සඳහා, මුදේ අයවැය ක්රමවේ පදනමක් මත සංගශෝධනය කල හැකිය. 

        a) 1 පමණයි  

        b) 2 පමණයි  

        c) 1 සහ 2 යන ගදකම  

        d) 1 ගහෝ 2 ගහෝ ගනොගේ. 

42. ශ්රමගේ මිගළහි විචලයයන් පහත සඳහන් ගහේතු නිසා ඇති විය හැකිය. 

   (i)  වෘේතීය සංගේ වල කටයුතු නිසා ගේතන වල හදිසි ඉහල යෑේ. 

   (ii) සේමත ගාස්තුව තුල අඩංගු,  මුලික වැටුගපහි එකඟවූ වාර්ෂික වැඩිවීම 

   (iii)සේමත ගාස්තුවට වඩා ඉහල ගහෝ පහල ගාස්තුවකට අතිකාල වැඩ  

      (a)   (i) සහ (iii) පමණකි. 

      (b)   (i) සහ (ii) පමණකි. 

      (c)   (ii) සහ (iii) පමණකි. 

      (d)   ඉහත සඳහන් සියේල    

43. INS (Pvt) සමාගම, යන්ත්ර පැය ගණන මත පදනේවූ ගපොදුකාර්ය අන්තර්ග්රහණ ගාස්තුවක් භාවිතා කරයි. 

වර්ෂයක් සඳහා අයවැයගත කළ කර්මාන්ත ශාලා ගපොදුකාර්ය පිරිවැය රු:600,000 ක් වූ නමුේ, වැය කළ සතය 

ගපොදුකාර්ය පිරිවැය වුගේ රු: 640,000 කි. වර්ෂය තුලදී, සතය යන්ත්ර පැය 106000 ක් සඳහා සමාගම 

රු:636,000 ක් අන්තර්ග්රහණය කරගන්නා ලදී. වර්ෂය සඳහා සමාගගමහි යන්ත්ර පැයවල අයවැයගත කළ 

මට්ටම කුමක් විද?    

        a)     100,000  

        b)       99,375  

        c)     106,000  

        d)     106,667  

44. අයවැය ගතකිරීගේ ප්රතිලාභ අතරට පහත සඳහා දෑ ඇතුලේගේ. 

         a) පාලන උපකරණයක් ගලස ප්රතිලාභය  

         b) ගමගහයුමි සැලැස්මක් ගලස ලැගබන ප්රතිලාභය  

         c) අනාගතගේ ඇතිවිය හැකි සමහර ගැටළු කේ ඇතිව හඳුනාගතහැකිවීගේ ප්රතිලාභය  

         d) ඉහත සඳහන් සියලු ප්රතිලාභයන් ලබාගත හැකිය. 

  

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුමිකරණ මූලධර්ම (MAF/FL1)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

අංක 45 සිට 46 ෙක්ො ප්රශ්ණ ෙලට පිළිතුරු දීමට පහත සඳහන් පතොරතුරු භාවිතා කරන්න.  

අයවැයගත කළ ශ්රම පැය                          8500 

අයවැයගත කළ ගපොදුකාර්ය පිරිවැය    රු: 1,700,000 

සතය ශ්රම පැය ගණන                                7,950  

සතය ගපොදුකාර්ය පිරිවැය                     රු:1,805,000  

45. ඉහත සපයා ඇති ගතොරතුරු මත පදනේව, ශ්රම පැයක් සඳහා ගපොදුකාර්ය අන්තර්ග්රහණ අනුපාතය 

ගකොපමණද?  

 

      a)   පැයකට රු: 213.84 

      b)   පැයකට රු:  200.00  

      c)   පැයකට රු:  227.04  

      d)   පැයකට රු:  212.35  

 

46. ඉහත සපයා ඇති ගතොරතුරු මත පදනේව, ගපොදු කාර්ය පිරිවැගයහි ඌන/අධි අන්තර්ග්රහණය කළ ප්රමාණය 

ගකොපමණද? 

a)  රු:105,000 ක ඌන අන්තර්ග්රහණයක්  

b)  රු:215,000 ක අධි- අන්තර්ග්රහණයක්  

c)  රු:215,000 ක ඌන අන්තර්ග්රහණයක් 

d)  රු: 10,500 ක අධි- අන්තර්ග්රහණයක්    

47. සේමත පිරිවැයට අදාලව පහත සඳහන් ප්රකාශනයන්ගගන් සතය ගනොවන්ගන් කුමක්ද? 

a) ඒවා පූර්ව නිගමනය කරන ලද පිරිවැය ගේ.  

b) ඒවා, සතය කාර්ය සාධනය ඇගයීමට ලක් කරනු ලැබීම සඳහා ප්රමිතීන් ගලස ක්රියා කරයි.  

c) ගමම ප්රගේශය, ගසේවා වයාපාරයක් සඳහා සුදුසු ගනොගේ. 

d) සතය පිරිවැය, සේමත පිරිවැය ඉක්මවා යනවිට අසතුටුදායක විචලයතාවයක් ඇතිගේ. 

 

ප්රශ්ණ අංක 48 සහ 49 ට පිළිතුරු දීම සඳහා පහත සඳහන් පතොරතුරු භාවිතා කරන්න. 

TOD (පුද්) සමාගම, එහි මුදේ වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික පදනමක් මත අයවැය සකසයි. 2016 අගප්රේේ 1 සිට 2017 

මාර්තු 31 දක්වා මුදේ වර්ෂය සඳහා පහත දැක්ගවන ආරේභක සහ අවසාන ගතොග මට්ටේ (ඒකක ගලස) 

සැලසුේ කර ඇත.  

                                                        2016 අගප්රේේ 1                              2017 මාර්තු 31 

         අමු ද්රවය *                                   50,000                                        20,000  

         නිමි භාණ්ඩ                                 20,000                                        10,000  

* නිමවුේ ඒකකයක් නිපදවීම සඳහා අමු ද්රවය කි.ග්රෑේ 2.5 ක් අවශය ගේ.  

48. TOD (පුද්) සමාගම 2016-2017 වර්ෂය තුලදී ඒකක 600 ක් විකිනීමට සැලසුේ කරන්ගන් නේ, වර්ෂය තුලදී 

ඔවුනට නිෂප්ාදනය කිරීමට සිදුවන ඒකක සංඛ්යාව වනු ඇේගේ: 

             a)     ඒකක 590,000  

             b)     ඒකක  610,000  

             c)     ඒකක 630,000  

             d)     ඒකක 600,000  



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණ ගිණුමිකරණ මූලධර්ම (MAF/FL1)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

49.  TOD (පුද්) සමාගම 2016-2017 වර්ෂය තුලදී නිමි භාණ්ඩ ඒකක 550,000 ක් නිපදවන්ගන් නේ, එය මිලදී 

ගතයුතු අමු ද්රවය ඒකක සංඛ්යාව වනු ඇේගේ: 

     a)    ඒකක 1,305,000  

     b)   ඒකක  620,000  

     c)   ඒකක 1,445,000  

     d)   ඒකක 1,345,000     

50. කාර්ය අංක 1298 සඳහා සේමත පිරිවැය පහත දක්වා ඇත; 

වැඩ කළ සේමත පැය ගණන  55 

වැඩ කළ නියම පැය ගණන  50 

සේමත වැටුප් පරිමාණය (රු:) 8.25 

සතය වැටුප් පරිමාණය (රු:) 8.50 

 

අංක 1298 දරණ කාර්යය සඳහා සමස්ත ශ්රම විචලයතාවය වනුගේ; 

       a)  රු: 28.75 අසතුටුදායකයි  

       b)  රු: 28.75 සතුටුදායකයි  

       c)   රු: 55    සතුටුදායකයි  

       d)  ඉහත සඳහන් කිසිවක් ගනොගේ. 

ප්රශ්න පත්රපේ අෙසානය 

 


