
ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණය මුලධර්ම සහ ආර්ථික විද්යාව (FME/FL3)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 
 

 

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

ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය  

පදනම් අදියර  

ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

අපේක්ෂකයන්හට උපපද්ස්  

1. අනුමත කාලය පැය (2) පද්කකි. 

2.  මුලු ලකුණු 100 කි. 

3. සියලුම ප්රශණ් වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

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

5. පිළිතුරු ඉංග්රීසි භාෂාපවන් සැපයිය යුතුය.  

  

                                      විෂයය            විෂය පක්තය  
කළමනාකරණය මුලධර්ම සහ ආර්ථික විද්යාව       (FME/FL 3) 
 

කළමනාකරණපේ මුලධර්ම (50%) 

 

(1)  කළමනාකරණය යනු, ගපොදු ඉලක්කයන් සහ අරමුණු ලඟා කරගැනීම උගෙසා සංවිධාන සාමාජිකයින්ගේ 

උේසාහයන්............ ට අොල ක්රියාවලියයි. 

  (a) සැලසුේකිරීම, සංවිධානය කිරීම, නායකේවය සැපයීම සහ පාලනය  

  (b)නායකේවය සැපයීම, ගමගහයවීම,අභිගප්රේරණය සහ සැලසුේ කිරීම  

  (c)සැලසුේ කිරීම, සංවිධානය කිරීම, අභිගප්රේරණය සහ පාලනය 

  (d) සැලසුේ කිරීම, සංවිධානය කිරීම, නායකේවය සැපයීම සහ ගමගහයවීම  

 

(2) කළමනාකරුවන්,ඉහල, මධයම සහ පමපහයුමි යන මට්ටේවලට කාණ්ඩගත කරනු ලැබ ඇේගේ  පහත                    

පෙනම මතයි. 

  (a) විගශේෂඥතා ක්ගෂේත්රය  

  (b) කළමනාකරණ හැකියාවන් 

  (c) අධිකාරීේව මට්ටම  

  (d) ගර්ඛිය සහ මාණ්ඩලික සේබන්ධතාවය. 

 

 

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණය මුලධර්ම සහ ආර්ථික විද්යාව (FME/FL3)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 
 

(3) ගමය, සංවිධානයක් නිර්වචනය කිරීගේදී අතයාවශ්ය මුලාංගයක් පනොපේ. 

   (a) ජන කණ්ඩායමක්  

   (b) ආර්ථික කටයුේතක්  

   (c) එක්ව වැඩ කිරීම  

   (d) ගපොදු අරමුණක්(අරමුණු) ළඟා කරගැනීමට නැඹුරු වූ  

 

(4) . සංවිධානයන් පුද්ගලික, පපොදු සහ සමුපකාර යනුගවන් කාණ්ඩගත කිරීමට පෙනම: 

  (a) අරමුණුවල ස්වභාවය  

  (b) සංවිධානගේ විශාලේවය  

  (c) සංවිධානගේ ප්රධාන කාර්යයන්හි ස්වභාවය  

  (d) හිමිකාරිේවය  

 

(5) පහත සඳහන් ප්රකාශනයන්ගගන් නිවැරදි ප්රකාශ්ය කුමක්ෙ? 

  (a) කාර්යක්ෂමතාවය යනු නිවැරදි ගේ කිරීමයි. 

  (b) සඵලේවය  යනු නිවැරදිව කිරීමයි. 

  (c) ඵලොයිතාවය යනු නිවැරදි ගේ නිවැරදි ආකාරයට කිරීමයි. 

  (d) සඵලේවය සංවිධාන පේධතිගේ භාවිතා ගකගරන ගයෙැවුේ හා බැඳී පවතී. 

 

(6) සංවිධානයක්, එය අන් අයගගන් ද්ැඩි තරඟයකට මුහුණ පෑවෙ ,ඊට කැප වූ ශ්රම හමුද්ාවක් සිටිනේ, එවැනි 

සංවිධානයක්  පහත සඳහන් කරුණු ඇමතිය යුතුය. 

  (a) පාරිසරික තර්ජන වලට මුහුණ දීමට සිය ශක්තීන් භාවිතා කරන ක්රම  

  (b) එය ඉදිරිගේ ඇති තර්ජන වලට මුහුණ දීමට අවස්ථාවන්හි ප්රගයෝජන ලබාගන්නා ආකාරය   

  (c) දුර්වලතා මැඩපැවැේවීම පිණිස අවස්ථාවන් වාසියට හරවාගැනීගේ උපායයන්  

  (d) ශක්තීන් මගින් එහි දුර්වලතාවයන් ජය ගන්නා ආකාරය   

 

(7) ‘වැඩ කිරීපේ සැබෑ විද්යාව’ පිලිබඳ අෙහස හඳුන්වා ගෙන ලේගේ: 

   (a) Elton Mayo  

   (b) F.W.taylor 

   (c) Henry Fayol  

   (d)Douglas McGregor 

 

(8) ගමම කළමනාකරණ ප්රගේශගයහි මිනිසා සමාජ සත්වපයක් පලස සැලපක්; 

   (a) විෙයාේමක කළමනාකරණය  

   (b) පරිපාලනමය කළමනාකරණය  

   (c) චර්යාේමක ප්රගේශය  

   (d) හදිසි අවස්ථා ප්රගේශය 

 

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණය මුලධර්ම සහ ආර්ථික විද්යාව (FME/FL3)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 
 

(9) පහත සඳහන් ඒවා අතරින් Henry Fayol විසින් හඳුන්වා දුන් කළමනාකරණ මුලධර්ම 14 අතරින් එකක් 

පනොවන්පන් කුමක්ෙ? 

   (a) සාධාරණේවය  

   (b) විමධයගත කිරීම  

   (c) විනය  

   (d) ප්රාරමිභය 

 

(10) Hawthorne අධයයනපයන් ගයෝජනා කරන ලේෙක් වූගේ: 

  (a) ආගලෝකකරණය සහ කාර්යක්ෂමතාවය අතර ඍජු සේබන්ධතාවයක් ඇත. 

  (b) කළමනාකරණ ගැටළු විසඳීම සඳහා ගණිතමය ක්රම භාවිතා කළහැකිය. 

  (c) ජනතාව අභිගප්රේරණය කිරීම සඳහා ආර්ථික ගපළඹවීේ ඉතා ඵලොයී ගේ. 

  (d) කාර්යයන් කිරීගමහි සමාජ ලක්ෂණය, පුේගලයින්ට පරම වැෙගේකමක් විය. 

 

11. සැලසුේකරණය යන්න සාමානයගයන් අර්ථ නිරෑපණය කරණු ලබන්ගන් පහත පරිදි ය; 

(a) සාමාජිකයින් අතර ගවන් කර ගෙනු ලැබඇති වැඩ කිරීගේ විලාශය, මූලාශ්ර සහ අධිකාරිේවය පැහැදිලි කර 

දීම සඳහා සංවිධානයන්ට රාමුවක් තීරණය කිරීගේ ක්රියාවලිය  

(b) සංවිධානයක අගේක්ෂිත ප්රතිඵල ලඟා කරගන්ගන්ෙ, නැේෙ යන්න තහවුරු කරගැනීගේ ක්රියාවලියක්  

(c)  අරමුණු සහ පරමාර්ථ ළඟා කරගැනීම සඳහා, අරමුණු සහ පරමාර්ථ ඇතිකරගැනිගේ සහ උපාය මාර්ගයන් 

ගගොඩ නැංවීගේ  ක්රියාවලියක් 

(d )සංවිධානයක ක්රියාකාරිේවය මැනීම සඳහා ශිල්ප ක්රමයක් 

   

12. අරමුණු සහ පරමාර්ථ පිහිටුවා ගැනීම පිණිස භාවිතා ගකගරන “SMART” යන ප්රථමාක්ෂර නාමය යන්න 

කුමක්ෙ? 

(a) Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound 

විගශේෂිත, මැනිය හැකි,ලඟා කරගත හැකි, අොළ, කාල නිශ්චිත 

(b) Speed, Medium, Attainable, Restrict, Total 

ගේගය, මාධයය,ලඟා කරගත හැකි, සීමා ගකරුණු, සමස්ත  

(c) Self, Measure, Applied, Resume, Technique 

තමන්, මැනීම, භාවිත, නැවත ආරේභ කිරීම, සමස්ත  

(d) ඉහත කිසිවක් ගනොගේ.   

 

13. සංවිධානයක සැලසුේ ධුරාවලිය යනු කුමක්ෙ? 

 

  (a) ගවළඳගපොල සැලැස්ම, බහස් සැලැස්ම ගසේවස්ථාන සැලැස්ම, මානව සේපේ සැලැස්ම  

  (b) ගමගහයුේ සැලැස්ම, උපායමාර්ගික සැලැස්ම , ගසේවක සැලැස්ම 

  (c) අයවැය සැලැස්ම, ගසේවක සැලැස්ම, ක්රගමෝපායික සැලැස්ම  

  (d) ගමගහයුේ සැලැස්ම, ක්රමමෝපායික සැලැස්ම, උපායමාර්ගික සැලැස්ම 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණය මුලධර්ම සහ ආර්ථික විද්යාව (FME/FL3)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 
 

14.පුේගලයින් ගහෝ කණඩායමි විසින් තර්කානුකුලව සහ පහසුගවන් සාධනය කළහැකි මුළු වැඩ ප්රමාණය 

කාර්යයන් වලට පබදීම හැඳින්ගවනුගේ පහත පරිදි ය. 

  (a) ගෙපාර්තගේන්තුකරණය  

  (b) වැඩ ගබදීම  

  (c) සංවිධානය කිරීම  

  (d) පැවරීම  

  

15.කළමනාකරණගේ සංවිධානය කිරීපේ ක්රියාවලිපේ ඵලය කුමක්ෙ? 

   (a) සංවිධානමය වුහයක්  

   (b) සංවිධානමය සටහනක්  

   (c) සංවිධානමය ධුරාවලියක්  

   (d) ඉහත සියල්ල  

 

16. ගමය සංවිධානය කිරීගේ ක්රියාවලිගයහි අංගයක් පනොපේ. 

   (a) අභිගප්රේරණය  

   (b) බලය පැවරීම  

   (c) සේබන්ධීකරණය  

   (d) විගශේෂීකරණය  

 

17. ගමම බල මූලාශ්රය පැහැදිලිවම පද්නේ වී ඇත්පත් තනතුර මතයි. පුේගලයා මත ගනොගේ. 

   (a) විගශේෂඥතා බලය  

   (b) විමර්ශණ බලය  

   (c) නිතයානුකුල බලය  

   (d) ප්රතිොන බලය  

 

18. ‘නායකයන් වනුගේ උපතින්මය. ඔවුන් සෑදිය ගනොහැකිය’ යනුගවන් තර්ක ගකගරන්ගන් කිනේ නයාපේ 

(පහෝ නයායන්හි) ෙ? 

   (a) චර්යාේමක නායකේව ප්රගේශයන්  

   (b) නායකේවය පිලිබඳ ආපතිකතා නයායන්  

   (c) නායකේවය ගකගරහි ගතිලක්ෂණ ප්රගේශයන්  

   (d) නායකේවය ගකගරහි ගති ලක්ෂණ සහ අවස්ථාමය ප්රගේශයන් යන ගෙකම  

 

19. කළමනාකාරිේව ජාලකය පිළිබඳ නිවැරදි ප්රකාශ්ය කුමක්ෙ? 

   (a) ප්රමුඛ කළමනාකාරිේව විලාශයන් පහක් පවතී.  

   (b) ගමය කළමනාකරුගවකුගේ ධාරිතාව මැනීම සඳහා නයාසයකි. 

   (c) කළමනාකාර කාණ්ඩයන් ඇේගේ ගෙකක්  පමණකි. එනේ, කාර්ය නැඹුරු වූ සහ ගසේවක නැඹුරු වූ 

යනුගවනි. 

   (d) සියලුම කළමනාකරුවන් පැහැදිලිවම කාණ්ඩ පහකට වර්ගීකරණය කළ හැකිය.  

 

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණය මුලධර්ම සහ ආර්ථික විද්යාව (FME/FL3)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 
 

20. ඒබ්රහේ මැස්ගලෝ විසින් සේපාෙනය කල අභිගප්රේරණ නයායය, මිනිස් වර්ගයාට ගපොදු අවශයතා පහක් ඇති 

බවේ ඒවා ධුරානුක්රමයකට පිළිගයළ කළහැකි බවේ පිළි ගේගේය. මැස්ගලෝ ගේ නයායට අනුව, නිවැරදි 

ක්රමයට අනුපිළිපවළ කර ඇේගේ පහත සඳහන් අවශයතා කට්ටලයන් අතරින් කුමක්ෙ? 

   (a) ශාරීරික, සමාජයීය,ආරක්ෂක, අභිමානය, ආේම පරිපූර්ණේවය  

   (b) ශාරීරික, ආරක්ෂක, අභිමානය,  සමාජයීය, ආේම පරිපූර්ණේවය 

   (c) ශාරීරික, ආරක්ෂක, සමාජයීය, අභිමානය, ආේම පරිපූර්ණේවය 

   (d) ශාරීරික,  අභිමානය සමාජයීය, ආරක්ෂක, ආේම පරිපූර්ණේවය  

 

21. පහත සඳහන් අභිගප්රේරණ නයායන් අතරින් ජනතාවගේ පහළ  මට්ටපේ මූලික අවශ්යතාවයන් පනොසලකා 

හරිනුපේ කුමකින්ෙ? 

  (a) සාධක ගෙගක් නයාය  

  (b) අගේක්ෂා නයාය  

  (c) ERG  නයාය  

  (d) අවශයතා තුගන් නයාය  

 

22.  කාර්යක්ෂම සන්නිපේද්න ක්රියාවලියක අනුක්රමික පියවරයන් පහත පරිදි ය. 

   (a) යවන්නා, ගක්තීකරණය, පණිවිඩය, මාධයය, ගක්තහරණය, ප්රතිග්රාහකයා, ප්රතිචාරය  

   (b) යවන්නා, ගක්තීකරණය, පණිවිඩය, මාධයය, ගක්තහරණය, ප්රතිචාරය, ප්රතිග්රාහකයා  

   (c) යවන්නා, ගක්තහරණය, පණිවිඩය, මාධයය, ගක්තකරණය, ප්රතිග්රාහකයා, ප්රතිචාරය 

   (d) යවන්නා, ගක්තහරණය, මාධයය, පණිවිඩය, ගක්තකරණය, ප්රතිග්රාහකයා, ප්රතිචාරය 

 

23. වාචික සන්නිගේෙනය සේබන්ධගයන් නිවැරදි ප්රකාශ්ය කුමක්ෙ? 

   (a) වාචික සන්නිගේෙනය සෑම විටම ලිඛිත විය යුතුය. 

   (b) වාචික සන්නිගේෙනගේදීෙ සංගක්ත භාවිතා ගේ. 

   (c) වාචික සන්නිගේෙනය වාචික ගහෝ ලිඛිත විය හැකිය. ගකගසේ වුවෙ වචන පමණක් භාවිතා ගකගර්. 

   (d) අවිධිමේ සන්නිගේෙනගේදී, වාචික සන්නිගේෙනය ගයොොගැනීම අනිවාර්ය ගේ.  

 

24. කළමනාකරණ පාලනය සඳහා අවශ්ය පේ: 

  (a) කළමනාකාරිේව තීරණයන්හි වාසි සහ අවාසි සැසඳිම  

  (b) සංවිධානගේ ආොයම සහ වියෙම සැසඳිම  

  (c) සංවිධානයක අගේක්ෂිත/සැලසුේ කළ කාර්ය සාධනය, තථය කාර්ය සාධනය සමග සැසඳිම  

  (d) සංවිධානයක අගේක්ෂිත/සැලසුේ කළ කාර්ය සාධනය, තථය කාර්ය සාධනය සමග සැසඳිම සහ අවශය වූ 

විට නිවැරදි කිරීගේ පියවර ගැනීම  

 

25. ....................යන්න මූලය පනොවන පාලන ශිල්පික්රමයකි. 

   (a)  මූලය විගණනයන්  

   (b)  තේව පාලනය  

   (c)   විචලයතා විශ්ගල්ෂණය 

   (d)   අනුපාත විශ්ගල්ෂණය  

(ලකුණු 02 X 25 = 50) 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණය මුලධර්ම සහ ආර්ථික විද්යාව (FME/FL3)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 
 

ආර්ථික විද්යාපේ මුලධර්ම (50%) 

(1) ක්ෂුද්ර ආර්ථික විෙයාව සමිබන්ධගයන් සතය ප්රකාශනය කුමක්ෙ? 

  (a) එය, සියලුම ආර්ථික කාරකයන්ගේ ආර්ථික හැසිරීම අධයයනය කරයි. 

  (b) එය, ආර්ථික සමාහාරයන්හි ස්වභාවය සහ සේබන්ධතා පිලිබඳ අධයයන ඒකකයකි.  

  (c) එය, ආර්ථිකගේ එක් එක් ආර්ථික ක්රිකාරකයන් පිළිබඳව කටයුතු කරයි. 

  (d) එය, ජාතික ආොයම සහ සමාහාර ඉල්ලුම වැනි සංකල්ප පිළිබඳව කටයුතු කරයි.  

 

 

(2) “වඩා වැඩි වී ප්රමාණයක් නිෂප්ාෙනය කිරීම ට  ගේශීය ගගොවීන් ධධර්යමේ කිරීම සඳහා, ශ්රී ලංකාගවහි 

වගාකරන වී සඳහා රජය මගින් අවම මිල ගණන් නියම කළ යුතුය.” යන්න,   

  (a) ධනාේමක ප්රකාශනයකි. 

  (b) ප්රතිමානන ප්රකාශනයකි  

  (c) ධනාේමක සහ ප්රතිමානන ප්රකාශනයන්හි මිශ්රණයකි. 

  (d)ඉහත කිසිවක් ගනොගේ. 

 

 

(3) ඉල්ලුේ නයායය, පහත පරිදි උපග්රහණය කරයි.  

  (a) භාණ්ඩයක මිල ඉහල යනවිට, එහි ඉල්ලුමෙ එම දිශාවටම ගමන් කරයි. 

  (b) ගෙන ලෙ භාණ්ඩයක මිල සහ ප්රමාණය අතර ධනාේමක සේබන්ධිත ය. 

  (c) කිසියේ භාණ්ඩයක ඉල්ලුම  ඉහළ නේ මිල ෙ ඉහළ ය. 

  (d) අඩු මිල ගණන්වලදී භාණ්ඩයක  වඩා විශාල ප්රමාණයක් ඉල්ලුේ ගකගර්. 

  

 

(4) ඉල්ලුේ වක්රය ෙකුණට විතැන් විය හැක්ගක් පහත සඳහන් ගහේතුව නිසාය. 

  (a) පාරිගභෝගික ආොයම ඉහල යාමක්  

  (b) භාණ්ඩය පිළිබඳව අයහපේ ආකල්පයක්  

  (c) ආගේශක භාණ්ඩයක මිල පහල යාමක්  

  (d) අනුපූරක භාණ්ඩයක මිල ඉහල යාමක්  

 

(5) සැපයුගමහි නිර්චායක කාරකයක් ගනොවන විකල්පය ගතෝරන්න. 

  (a) රසයන් සහ මනාපයන් 

  (b) ශිල්පක්රමය  

  (c) නිෂ්පාෙන සාධක පිරිවැය  

  (d) කාලගුණික තේවයන්   

 

 

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණය මුලධර්ම සහ ආර්ථික විද්යාව (FME/FL3)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 
 

(6) Qd = 10-4p සහ Qs = -2+8p නේ සමතුලිත මිල සහ ප්රමාණය විය හැක්ගක්; 

   (a)  ප්රමාණය = 6 සහ මිල = 12  

   (b) ප්රමාණය = 1 සහ මිල = 6 

   (c)  ප්රමාණය = 6 සහ මිල = 1  

   (d) ප්රමාණය = 12 සහ මිල = 6  

 

(7) කිසියේ ද්රවයයක් මත රජය මගින් ඒකක බේෙක් පැනවීගේ එක් ප්රතිඵලයක් වනුගේ; 

  (a) සැපයුේ වක්රය වමට විතැන් වීම  

  (b) ඉල්ලුේ වක්රය ෙකුණට විතැන් වීම 

  (c) සැපයුේ වක්රය සහ ඉල්ලුේ වක්රය එක් වරම වමට විතැන්විම  

  (d) සැපයුේ වක්රය ෙකුණට විතැන්විම  

 

(8) X  භාණ්ඩගේ මිල  පහතට වැගටන විට, එම භාණ්ඩයට ඇති ඉල්ලුේ ප්රමාණය, මිගලහි ගවනසට වඩා වැඩි 

අනුපාතයකින්   ඉහල යයි. ගමයින් ෙැක්ගවන්ගන්; 

  (a) X  භාණ්ඩය ඒකීය නමයතාවයක් සහිත ඉල්ලුමකට මුහුණ ගෙන බවයි.  

  (b) X  භාණ්ඩය නමය ඉල්ලුමකට මුහුණ ගෙන බවයි 

  (c) X  භාණ්ඩය පූර්ණ නමය ඉල්ලුමකට මුහුණ ගෙන බවයි. 

  (d) X භාණ්ඩය අනමය ඉල්ලුමකට මුහුණ ගෙන බවයි.  

 

(9) ශ්රී ලංකාගවහි ගේ වලට ඇති ඉල්ලුම සේබන්ධගයන් ඔබට පහත සඳහන් ගතොරතුරු සපයා ඇත. ඉල්ලුගමහි 

ලක්ෂය මිල නමයතාවය වනු ඇේගේ; 

ගේ කිගලෝග්රෑමයක මිල  ගේ වලට ඉල්ලුම කිගලෝ ග්රෑේ වලින්  

     120       241,200  
     160       180,000  

 

(a)  -1.36, නමය ඉල්ලුමක්  

(b)  -1.36, අනමය ඉල්ලුමක්  

(c)  -0.76, අනමය ඉල්ලුමක්  

(d)  -0.76, නමය ඉල්ලුමක්  

 

(10) නිෂප්ාෙන නයායය යටගේ, දිගු කාලය සහ ගකටි කාලය අතර ප්රධාන විගේධක සාධකය වන්ගන්; 

  (a) දිගුකාලගේදී සියලුම ගයෙවුේ විචලය ගේ. 

  (b) ගකටි කාලගේදී සියලුම ගයෙවුේ විචලය ගේ. 

  (c) දිගු කාලගේදී, ඇතැමි ගයෙවුේ ස්ථාවර වන ඇතැමි ගයෙවුේ විචලය ගේ. 

  (d) දිගු කාලගේදී, ගයෙවුේ කිහිපයක් ස්ථාවර වන අතර වඩා ේශාල ගයෙවුේ ප්රමාණයක් විචලය ගේ.  

 

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණය මුලධර්ම සහ ආර්ථික විද්යාව (FME/FL3)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 
 

(11)  ශ්රම ආන්තික ඵලොව, ගණනය කළ හැක්ගක් පහත පරිදි ය.:  

 

(a) MPL = මුළු නිපැයුම / මුළු ශ්රම ගයෙැවුම  

(b) MPL = මුළු නිමවුගේ ගවනස්වීම  / මුළු ශ්රම නිමැවුම  

(c) MPL = මුළු නිමැවුම / ශ්රම නිපැයුගේ ගවනස්වීම 

(d) MPL = ශ්රම නිපැයුගේ ගවනස්වීම / නිමවුගේ ගවනස්වීම  

 

(12) හීනවන ආන්තික ඵලොයිතා නයාය පිහිටන්ගන්; 

a) සාමානය නිෂ්පාදිතය අඩුවීමට ආරමිභ වන අවස්ථා ගේදී ය.  

b) ආන්තික නිමැවුම අඩුවීමට ආරමිභ වන අවස්ථා ගේදී ය 

c) ආන්තික නිමැවුම බින්දුවට ළඟා වන අවස්ථා ගේදී ය 

d) මුළු නිමැවුම පහත වැටීමට ආරමිභ වන අවස්ථා ගේදී ය  

 

(13) සම නිෂප්ාෙන වක්රයක් යනු; 

a) සමාන නිමැවුේ මට්ටමක් ලබාගෙන, නිමැවුේවල  සමිභාවය  සියලුම සංගයෝජනයන් ගපන්වන වක්රයයි 

b) සමාන ගයෙවුේ මට්ටමක් භාවිතා කරමින් නිෂප්ාෙනය ගකගරන භාණ්ඩ ගෙකක හැකි සියලුම 

සංගයෝජනයන් ගපන්වන වක්රයයි. 

c) හැකි සියලුම ගයෙවුේ සංගයෝජනයන් ගපන්වන වක්රයයි. 

d) සමාන ගයෙවුේ පිරිවැයක් ඇති භාණ්ඩ ගෙකක හැකි සියලු නිමැවුේ සංගයෝජනයන් ගපන්නුේ 

ගකගරන වක්රයයි. 

 

(14) සම-පිරිවැය වක්රය සේබන්ධගයන් නිවැරදි ප්රකාශනය කුමක්ෙ? 

a) එය, ගෙනලෙ මුළු පිරිවැයක් තුල, එක් භාණ්ඩයක් සහ තගවකක නිමවුගමහි හැකි සියලුම 

සංගයෝජනයන් ගපන්නුේ කරයි. 

b) එය, ගෙනලෙ මුළු පිරිවැයක් තුල, ශ්රමගේ සහ ප්රාේ ධනගේ හැකි සියලුම සංගයෝජනයන් ගපන්නුේ 

කරයි.  

c) එය, ගෙනලෙ නිමැවුමක්  තුල, ශ්රමගේ සහ ප්රාේධනගේ හැකි සියලුම පිරිවැය සංගයෝජනයන් ගපන්නුේ 

කරයි. 

d) එය, ගෙනලෙ මුළු නිමැවුමක් සඳහා ශ්රමගේ සහ ප්රාේධනගේ හැකි සියලුම සංගයෝජනයන් ගපන්නුේ 

කරයි. 

 

(15) දිගු කාලීන සාමානය පිරිවැය පහත වැගටන්ගන්; 

a) ස්ථාවර පරිමාණානුකූල ඵල ඇති විටය. 

b) පරිමාණානුකූල පිරිමැසුේ ඇති විටය  

c) පරිමාණානුකූල අපිරිමැසුේ ඇති විටය   

d) පරිමාණානුකූල පිරිමැසුේ සහ පරිමාණානුකූල අපිරිමැසුේ වල මිශ්රණයක් ඇතිවිටය. 

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණය මුලධර්ම සහ ආර්ථික විද්යාව (FME/FL3)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 
 

(16)ගමෝටර් රථ නිෂ්පාෙකගයක් සඳහා මුළු පිරිවැය ශ්රීතය සහ ඉල්ලුේ සමීකරණය පහත සපයා ඇත. ලාභ 

උපරිමකරණය කරන නිමැවුේ මට්ටම වනුගේ;  

TC = 500 + 20Q2 

  P   = 400 -20Q 

 (a) ඒකක 8.5 

 (b) ඒකක 1.5  

 (b) ඒකක 5  

 (d) ඒකක 50  

 

(17) පහත සඳහන් ලක්ෂණයන් අතරින් පූර්ණ තරඟය සඳහා අොළ වන්ගන් කුමක්ෙ? 

a) නිමැවුේ විෂමජාතීයතාවය  

b) නිමැවුේ විවිධාංගීකරණය  

c) ගවළඳගපොළට නිෙහගසේ ඇතුල්වීම සහ ඉන් බැහැර වීම  

d) විකුණුේකරුවන් සුළු සංඛයාවක්  

 

(18) ඒකාධිකාරී බලගයහි මුලාශ්රයක් වශගයන් ගනොසැලගකන්ගන් පහත සඳහන් ඒවා අතරින් කවරක්ෙ? 

a) ආයතනයක නිමවුමක්  සමිබන්ධගයන් ගේටන්ට් බලපත්රයක් ගහෝ ප්රකාශන හිමිකමක් සතුවීම  

b) නිෂප්ාෙනය සඳහා අවශය වන අමු ද්රවයගයහි සමස්ත සැපයුම හිමිකම  

c) ආයතනයට නිෂ්පාෙනගේ ආර්ථික පිරිමැසුේ භුක්ති විඳීම  

d) ආයතනගේ නිමැවුමට අොලව ගවළඳගපොගළහි ගබොගහෝ ආගේශකයන් පැවතීම  

 

(19) රජගේ එක් සාර්ව ආර්ථික අරමුණක් වනුගේ; 

a) සාමානය මිල වල ස්ථායි මට්ටමක් පවේවා ගැනීම  

b) රජගේ බදු ආොයම වැඩි කර ගැනීම  

c) ගගවුේ ගශේෂගේ අතිරික්තයක් ලඟා කරගැනීම  

d) රජගේ වියෙේ වැඩිකරගැනීම  

 

(20) සිවු අංශ ආර්ථිකයක දී කාන්දුවීේ වනුගේ; 

a) ඉතුරුේ, රාජය වියෙේ සහ නිර්යාත  

b) බදු, ආනයන සහ ඉතුරුේ  

c) බදු, ආගයෝජන සහ ආනයන  

d) රාජය වියෙේ, අපනයන සහ ආගයෝජන  

 

(21) ජාතික ආොයේ ගිණුේකරණ රාමුගවහි එක් සීමාකාරකයක් වනුගේ; 

a) එය, සියලුම අවිධිමේ සහ විධිමේ අංශ වල ක්රියාකාරකේ සැලකිල්ලට ගනියි  

b) ශ්රම හමුොගේ විගේක කාලයෙ පේධතිය තුල ගණනය ගකගර්.  

c) එය, පරිසරය ගකගරහි සිදුවන නිගෂේධාේමක බලපෑම සැලකිල්ලට ගනියි 

d) එය, ආර්ථිකගේ සියලුම ඵලොයී කාර්යයන් සැලකිල්ලට ගැනීමට අසමේ ගවයි. 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- කළමනාකරණය මුලධර්ම සහ ආර්ථික විද්යාව (FME/FL3)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 
 

 

(22) කළමනාකරණය කළ පාගවන විනිමය අනුපාත ක්රමයකදී; 

a) රජය ගවනුගවන් මහ බැංකුව විනිමය අනුපාතය නියම කරයි. 

b) ගවළඳගපොල ඉල්ලුේ සහ සැපයුේ බලගේගයන් විනිමය අනුපාතය නිගමනය කරයි  

c) ගවළඳගපොල බලගේගයන් විනිමය අනුපාතය නිගමනය කරන අතර මහ බැංකුව එය නියාමනය කරයි. 

d) රජය ගහෝ මහ බැංකුව, විනිමය අනුපාතය ගවනේ විගේශ මුෙලකට සේබන්ධ කරයි  

 

(23) උේධමනය යනු;  

a) සාධක පිරිවැය සහ ගතොග මිල වැඩිවීමකි. 

b) නිෂප්ාධන සාධක මිල වැඩිවීමකි.. 

c) සාමානය මිල මට්ටගමහි අඛණ්ඩ වැඩිවීමකි. 

d) භාණ්ඩ සහ ගසේවාවල සිල්ලර මිල ගණන්වල අඛණ්ඩ වැඩිවීමකි.  

 

(24) ගකටි කාලගේදී ගසේවා නියුක්තිය සහ උේධමනය අතර ඇති සේබන්ධතාවය වඩාේම ගහොඳින් 

පැහැදිලිකරන්ගන් කිනේ ප්රකාශනගයන් ෙ?  

a) ගසේවා වියුක්තිය ඉහල වන විට සාමානයගයන් උේධමනය අඩුය. 

b) උේධමන අනුපාතිකය ඉහල වන විට ගසේවා වියුක්ති අනුපාතයෙ ඉහල ගේ. 

c) ඒවා අතර ධනාේමක සේබන්ධතාවයක් ඇත. 

d) විචලයයන් ගෙක අතර කැපී ගපගනන සේබන්ධතාවයක් ගනොමැත  

 

(25) රාජය වියෙගමහි වැඩිවීමක්, පහත සඳහන් කරුණකට උොහරණයකි. 

a) සංගකෝචනාේමක මූලය ප්රතිපේතියක් 

b) ප්රසාරානාේමක මූලය ප්රතිපේතියක්  

c) සංගකෝචනාේමක ෆිස්කල් ප්රතිපේතියක් 

d) ප්රසාරනාේමක ෆිස්කල් ප්රතිපේතියක්     

    

(ලකුණු 02 X 25 = 50) 

ප්රශ්්න පත්රපයහි අවසානය  

 

    

  

 

          


