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පදනම් අදියර ව්යාපාර සඳහා ප්රමාණාත්මක ක්රම (QMB/FL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 
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ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය  

පදනම් අදියර  

ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්  
 

1. අනුමත කාලය පැය දෙක (2) කි. 

2. මුලු ලකුණු 100 කි. 

3. දමම පත්රය බහු වර්ණ/දකටි ප්රශ්ණ 50 කින් යුක්තය. සියලුම ප්රශ්ණ වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

4. බහු වර්ණ ප්රශ්ණ සම්බන්ධදයන් ඔදේ දේරීම් අංකය රවූම් කරන්න. දකටි පිළිතුරු අවශය ප්රශ්න වලදී සපයා ඇති 

ඉඩ තුල ලුහුඬු පිළිතුරක් සපයන්න. අතිදර්ක පත්ර අවශය දනොදේ.  

5. අයදුම්කරුවන්ට ක්රම දේඛ්ය දනොවන ගණක යන්ත්ර දයොොගැනීමට අනුමැතිය ඇත. 

6. පිළිතුරු ඉංග්රීසි භාෂාදවන් සැපයිය යුතුය. 

 

                    විෂයය                   විෂය දේතය  

වයාපාර සඳහා ප්රමාණාත්මක ක්රම                 (QMB/FL 4) 
   

 

1)සරල කරන්න: (  XY3 )(X-1  Y-2) 

 (a) 1/X 7/5 .  

 (b) 1/X4/5.Y7/5 

 (c )X7/5.Y4/5 

 (d) X4/5 .Y7/5 

 

2) සාධක දසොයන්න: 125/x3 – 64 

(a)  (5/x + 4) (25/x2 – 10/x + 16)  

(b)  (5/x - 4) (25/x2 + 10/x + 16)  

(c)  (5/x + 4) (25/x2 – 20/x + 16)  

(d)  (5/x - 4) (25/x2 + 20/x + 16) 

  



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර ව්යාපාර සඳහා ප්රමාණාත්මක ක්රම (QMB/FL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

3) දක්තුවක පාෙයට අර්ධ-දගෝලයක් සවිකර ඇති (අරය r) සංයුක්ත වස්තුවක පරිමාව ෙක්වන්න. (අරය r සහ උස h) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4)  x සඳහා විසඳන්න:  2x2 - 7x + 2 = 0 

(a) 7/8 ± √33/8  

(b) 14/5 ± √33/5  

(c) 7/4 ± √33/4  

(d) 7/6 ± √33/6   

 

5) දෙදකහි එකතුව 28 ක් වන සහ දවනස 4 ක් වන අංක දෙක දසොයන්න. 

....................................................................................................................... 

 

6)  -1/4 ක අනුක්රමණයක් සහිතව (5,2) ඔස්දසේ විහිදෙන සමීකරණය  

 

(a) Y + 4X +10 = 0 

(b) Y – 4X-10 =0 

(c) (c) 4Y + X – 13 = 0 

(d) 4Y – X + 13 = 0 

 

(7) 2X + Y < 1 ,  අසමානතාවය සපුරාලන සරිය  ප්රස්තාරිකව දපන්වන්න  

............................................................................................................................... 

 

8) p = 12, q =40 සහ p =18 සහ  q =25 වන ආකාරදයන් p සහ q සංඝඨකව ඇත. p සහ  q අතර දර්ඛිය 

සංඝඨනතාවය නිගමනය කිරීදමන් q = 30  වන විට p  වල අගය දසොයන්න. 

 

(a)  14  

(b)  15  

(c)  16  

(d)  17  
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9)    3x – 4      ශ්රීතය අවකලනය කරන්න.    

        2x2 + 7 

 

(a) -6x2 +16x +21 

         (2x2 +7)2 

(b) 6x2 – 16x -21 

         (2x2 +7)2 

(c) 6x2 - 16x -21 

 (2x2 + 7)4 

(d )  -6x2 + 16x -21 

 (2x2 + 7)3 

 

10) 4x3 + 20x2 + 5x + 18 ශ්රීතය අනුකලනය කරන්න. 

 

11) මැෙ දපරදිග දසේවදේ නියුතු ශ්රී ලාංකිකදයක් සිය ඉතුරුම් වාර්ෂික පෙනමක් මත තැන්පේ කිරිම ඇරඹීය. සෑම 

වර්ෂයක් අවසානදේදී ඔහු දපර වර්ෂදේ තැන්පේ කළ මුෙල දමන් 1.5 ගුණයක මුෙලක් තැන්පේ කදළේය. ඔහුදේ 

ප්රථම තැන්පතුව ඇ.එ.ජ. $ 1,000 ක් විය. අවුරුදු පහක කාලයක් තුලදී ආසන්න අගයක් දලස ඔහුදේ මුළු ඉතුරුම් 

මුෙල දසොයන්න. දපොලිය සමුච්චිත වීමක් දනොමැේදේයයි සිතාගන්න.  

 (a)     ඇ.එ.ජ. $ 11,000  

(b)     ඇ.එ.ජ. $ 12,000  

(c)     ඇ.එ.ජ. $ 13,000  

(d)    ඇ.එ.ජ. $  14,000 

   

12) නිෂප්ාෙකදයක්, ඔහු නිෂප්ාෙනය කරන නිමවුමක ලාභ ශ්රීතය ∏  (X) = 60,000+20,000 X-X2  දලස නිර්වචනය 

කරයි. එහි X යනු ප්රවර්ධන වියෙම්ය. උපයාගේ ලාභය උපරිම මට්ටමට පේ කරන ප්රවර්ධන වියෙම් දකොපමණක්ෙ? 

 (a)    රු:10,000/- 

 (b)    රු:20,000/- 

 (c)    රු:30,000/- 

 (d)    රු:40,000/- 

 

13. ඉහත ප්රශ්ණ අංක 12 ට දී ඇති පිළිතුර, ඇේත වශදයන්ම ලාභ උපරිමකරණය පිරිවැය බව ගණිතමය අන්ෙමින් 

පැහැදිලිකරන්න 

...............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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14.    10% ක (වාර්ෂික) දපොලියක් දගවන, අවුරුදු 5 ක, රු:10,000 ක තැන්පතු සහතිකයක් සැලකිල්ලට ගන්න. කල් 

පිරීදම්දී එහි අගය දකොපමණෙ? 

(a)   රු:16,105  

(b)   රු:16,150  

(c)   රු:16,289  

(d)  රු:16,829  

 

15) 10.0 % නාමික(ප්රකාශිත) දපොලියක් සහිත, නමුේ අර්ධ වාර්ෂිකව සංයුක්ත කළ රු:10,000 ක තැන්පතු 

සහතිකයක් සැලකිල්ලට ගන්න. තැන්පතු සහතිකයට බලපැවැේදවන වාර්ෂික දපොලිය කුමක්ෙ?  

 (a)  10.00% 

 (b)  10.25% 

 (c)  10.50 % 

 (d)  10.52% 

 

16) එකක් රු. 2,000 බැගින් වූ වාර්ෂික දගවීම් 5 ක් සැලකිල්ලට ගන්න. දගවීම්, වර්ෂය අවසානදේදී කරන්දන්යැයි 

සිතාගන්න. දමය කුමන ආකාරදේ දගවීමි දරේණිය ක්ෙ? 

(a) සාමානය මුෙල් ප්රවාහයක්  

(b) නියමිත මුෙල් ප්රවාහයක්  

(c) සාමානය වාර්ෂිකයක් 

(d) දගවිය යුතු  වාර්ෂිකයක්    

 

17) දගවීම්, වාර්ෂිකව 10% ක දපොලියක් දගවන ගිනුමක ආදයෝජනය කළදහොේ, ඉහත දරේණිදේ අනාගත අගය 

කුමක් වනු ඇේෙ? 

 

 (a)   රු:12,000  

 (b)   රු:12,210  

 (c)   රු:12,271  

 (d)  රු:12,250  

 

18) සිය දියණියදේ විවාහ මංගලයයට රු:200,000 ක ණයක් ලබා ගැනීමටේ එම ණය අවුරුදු හතරක කාලයක් තුලදී 

සමාන වාරිකයන්දගන් ආපසු දගවීමටේ ආදරොන් මහතා අෙහස් කරයි. ඔහුට, මුෙල  10% දපොලි අනුපාතිකයකට 

ණයට  ලබාගත හැකිදේයැයි උපකල්පනය කළ  විට, වාර්ෂික වාරිකදේ අගය (මුල් මුෙල සහ දපොලිය) කුමක් 

වන්දන්ෙ?    

 (a)   රු:61,000  

 (b)   රු:62,000  

 (c)   රු: 63,000  

 (d)  රු:63,090  

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර ව්යාපාර සඳහා ප්රමාණාත්මක ක්රම (QMB/FL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

19) මුෙල් ප්රවාහ මාලාවක වට්ටම් අනුපාතිකයට පර්යාය පෙයක් දනොවන්දන් පහත සඳහන් ඒවා අතරින් කවරක්ෙ?  

 

(a) ආවස්ථික වියෙම  

(b) ප්රාේධනදේ වියෙම  

(c) ප්රාේධනදේ ආන්තික වියෙම  

(d) උද්ධමන අනුපාතිකය  

 

20) පහත වගුදවහි ශක්තීන් දෙකක් සහ දුර්වලතා දෙකක් ප්රකාශ කරන්න. 

 

                     වගු අංක 1:   A  යන්ත්රදයහි ධාරිතාවන්  

කාණ්ඩය (ප්රමාණය මි.මී 

වලින් ) 
SKU (දමෝස්තර සංඛ්යාව) නිෂප්ාෙන මිශ්රණය (%) 

       200 X 200             38       22.91 

         200 X 300             82       63.07 

           300 X 300           30        14.02 
                එකතුව          150           100  

 

ශක්තීන්: 

(i).............................................................. 

(ii)........................................................ 

 

දුර්වලතා 

(i)................................................. 

(ii)  ............................................. 

 

(21) දේ කිදලෝවක නිෂ්පාෙන පිරිවැදයහි සංරචකයන් අඩංගුවන පහත සඳහන් දතොරතුරු ඉදිරිපේ කිරීම සඳහා, පහත 

ෙැක්දවන ශිල්ප ක්රම අතරින් වඩාේ සුදුසුවන්දන් කුමක්ෙ? 

 

                  සංරචකය                                    පිරිවැය(රු:) 

ෙළු දනලීම      400  

 කර්මාන්තශාලාදවහි නිෂ්පාෙනය   260  

සාමානය අයකිරීම්       72  

වැඩුණු ප්රදද්ශ නඩේතු කිරීම               40  

ප්රවාහනය        28  

එකතුව        800  



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර ව්යාපාර සඳහා ප්රමාණාත්මක ක්රම (QMB/FL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

(a)   ස්ථම්භ ප්රස්ථාරය  

(b)   දර්ඛීය ප්රස්ථාරය  

(c)   පයි ප්රස්ථාරය 

(d)   දලොදරන්ස් ප්රස්ථාරය 

 

(22) වර්ෂයක් තුල සහ පසුගිය වර්ෂ තුන තුල නිමැවුම් තුනක (A,B,සහ C) විකුණුම්, එකම රූප සටහදනහි ඉතා 

දහොඳින් නිරුපණය කළ හැක්දක්: 

(a)     ස්ථම්භ ප්රස්තාරයකින්  

(b)    බහුවිධ ස්ථම්භ ප්රස්තාරයකින්  

(c)    සංරචක ස්ථම්භ ප්රස්තාරයකින්  

(d)    ප්රතිශත සංරචක ස්ථම්භ ප්රස්තාරයකින්   

 

23) නිෂප්ාෙන මාර්ගයකින් පිටවන අයිතමයක සම්භාවිතාව තහවුරු කරගැනීදම්දී දයොොගත හැකි ඉතාමේ සුදුසු 

ප්රදේශය වනු ඇේදේ: 

 (a)  සම්භාවය  

 (b)  සාදේක්ෂ සංඛ්යාතය  

 (c)  විෂය බද්ධ  

 (d) දපරටු අවස්ථාබද්ධ Scenario  

 

24) පහත සඳහන් ඒවා අතරින්, අදනයෝනය වශදයන් බහිෂ්කර වන්දන් කුමන ඒවාෙ? 

i. කාසියක් එක් වරක් උඩ ෙැමීදමන් H සහ T ලබාගැනීම 

ii. කාසියක් පිළිදවලින් දතවරක් උඩ ෙැමීදමන් T, H සහ  H ලබාගැනීම    

iii.දමතැන් සිට ෙස වසරකදී ජිවේව සිටීම සහ මරණය  

iv. දමතැන් සිට ෙස වසරකදී ජිවේව සිටීම දහෝ  මරණය   

v.ොදු කැටයක් එක් වරක් උඩ ෙැමීදමන් 3, 4,සහ 6 ලබා ගැනීම  

             

(a)   i, iii  සහ v  පමණයි. 

(b)   ii සහ iv පමණයි. 

(c)   i, ii සහ iii පමණයි. 

(d)  v පමණයි. 

 

25) නියැදිකරණයට අොලව, පහත සඳහන් ප්රකාශනයන් අතරින් සතය දනොවන්දන් කුමක්ෙ? 

 

(a)   සසම්භාවිතාවය පිලිබඳ අධස්ථ මූල ධර්මය දහේතුදකොටදගන සසම්භාවී නියැදියක් පක්ෂග්රාහී එකක් 

මතුකළ හැකිය. 

(b) ස්තෘත නියදිකරණදේදී අයිතමයන් ස්තර කිහිපයකින් දතෝරාගැදන්. 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර ව්යාපාර සඳහා ප්රමාණාත්මක ක්රම (QMB/FL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

(c) දපොකුරු (ප්රදද්ශ) නියදිකරණදේදී අයිතමයන් දතෝරාගන්දන් දපොකුරු කිහිපයකිනි. 

(d) දලොතරැයි ක්රමය දකදනකුට සම්භාවි නියැදියක් දතෝරාගැනීමට ඉඩ සලසයි. 

 

26) කර්මාන්තදේ කම්කරු ඵලොයිතාවය තක්දසේරු කිරීම සඳහා, පර්දේෂකදයක්, රසකැවිලි කර්මාන්තදයන්     

කර්මාන්තශාලා දසේවකයින් 350 ක නියැදියක් දතෝරාගැනීමට අදේක්ෂා කරයි.  ජන සංඛ්යාව විශාල, මධයම සහ කුඩා 

පරිමාණදේ කර්මාන්ත ශාලා අතර පැතුරුණු දසේවකයින් 5,000 කින් සමන්විතයයි සිතන්න. කර්මාන්තශාලාදේ 

විශාලේවය දමන්ම දසේවක සත්රී-පුරුෂභාවය, දසේවකයින්දේ ඵලොයිතා මට්ටම් දකදරහි සැලකියයුතු බලපෑමක් 

තිබිය හැකියැයි ඔහු අෙහස් කරන අතර, එදහයින්, දමම මිනුම් දෙකම නිදයෝජනය කරන දසේවකයින් නියදිදයහි 

ඇතුලේවීම තහවුරු කරගැනීමට ඔහු අදේක්ෂා කරයි. නියැදිය දතෝරාගැනීම සඳහා සුදුසු නියදිකරණ ක්රමය කුමක්ෙ? 

 (a)  සරල සසම්භාවී නියදිකරණය  

(b)  ස්තෘත නියැදිකරණය  

(c)  ස්තෘත සසම්භාවී නියදිකරණය  

(d) දපොකුරු නියැදිකරණය   

 

27) කාඩ් කූට්ටමකින් කාඩ්පේ දෙකක් අදින ලදී. පළමු කාඩ්පත (i) ප්රතිස්ථාපනය කළ විට; (ii ) ප්රතිස්ථාපනය 

දනොකළ විට, එම කාඩ්පේ දෙකම A කාඩීපේ වීදම් සම්භාවිතාව දසොයන්න. 

(a)    1/169 සහ 1/169  

(b)    1/169 සහ 1/221  

(c)     1/221 සහ 1/169   

(d)     1/221 සහ 1/221  

 

ප්රශ්ණ අංක 28, 29 සහ 30 පහත සඳහන් දතොරතුරු මත පෙනම්දේ. 

කර්මාන්ත ශාලාවක A සහ  B යනුදවන් එක හා සමාන යන්ත්ර දෙකක් භාවිතා දේ. A යන්ත්රය අයිතමයන්දගන් 30% ක් 

නිෂප්ාෙනය කරන අතර B යන්ත්රය අයිතමයන්දෙන් 70% ක් නිෂ්පාෙනය කරයි. A යන්ත්රය මගින් නිෂප්ාෙනය කරන 

අයිතමයන්දගන් 4% ක් දෙෝෂ සහිත බවෙ, B යන්ත්රය නිෂ්පාෙනය කරන අයිතමයන්දගන් 2% ක් දෙෝෂ සහිත බවෙ 

දසොයා ගැනිණි. අයිතමයක් සසම්භාවිව දතෝරාගතදහොේ එය පහත සඳහන් අයුරු වීදම් සම්භාවිතාවය කුමක්ෙ? 

28) A යන්ත්රදයන් සහ දෙෝෂ-රහිත වීම  

(a)   0.012  

(b)   0.288  

(c)   0.014  

(d)  0.686  

 

29). දෙෝෂ සහිත වීම  

(a)  0.014  

(b) 0.026  

(c)  0.974  

(d) 0.972   



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර ව්යාපාර සඳහා ප්රමාණාත්මක ක්රම (QMB/FL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

30) අයිතමය දෙෝෂ සහිත වී නම් එය A යන්ත්රදයන් පැමිණි එකක් වීදම් සම්භාවිතාවය කුමක්ෙ? 

(a)  0.462  

(b)  0.012  

(c)  0.538  

(d)  0.414  

 

ප්රශ්ණ අංක 31-32 පහත සඳහන් දතොරතුරු මත පෙනම්ව ඇත. 

කිසියම් විදශේෂිත බල්බ වර්ගයක ජිව කාලය පැය 3,000 ක මධයනයක් සහ පැය 200 ක සම්මත අපගමනයක් සහිතව 

සාමානයව වයාේතව ඇත. දමම බල්බවලින් එක් බල්බයක් පැවතීදම් සම්භාවිතාව දසොයන්න. 

31) පැය 3,000 සහ 3,500 ක් අතර  

 

(a)   0.4938  

(b)   0.9710  

(c)   0.9938  

(d)   0.1587 

 

32) පැය 2500 කට වඩා වැඩි  

(a)   0.1587  

(b)   0.9710  

(c)   0.9938  

(d)   0.9910   

 

ප්රශ්ණ අංක 33 සිට 39  ෙක්වා පහත සඳහන් දතොරතුරු මත පෙනම් වී ඇත. 

සමාගමකට, එක් විකුණුම් ප්රදද්ශයක ෙළ වශදයන් සමාන විකුනුම්කරුවන් සංඛ්යාවක් සහිත, විකුණුම් ප්රදද්ශ ෙහයක් 

ඇත. පසුගිය මාසදේ ලැබුණු විකුණුම් ඇනවුම් (රු:’000 ) පහත සඳහන් අයුරු විය.  

ප්රදේශය    A    B     C    D E   F  G   H   I   J 

විකුණුම්   150   130   140  150  140  300  110  120  140  120  

 

33) මධයයන විකුණුම් ඇනවුම් අගය 

 

(a)   රු 120,000  

(b)   රු 130,000  

(c)   රු 140,000  

(d)   රු 150,000  

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර ව්යාපාර සඳහා ප්රමාණාත්මක ක්රම (QMB/FL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

34) මධයස්ථ විකුණුම් ඇනවුම් අගය  

(a)   රු 120,000  

(b)   රු 130,000  

(c)   රු 140,000  

(d)   රු 150,000  

 

35) මාත විකුණුම් ඇනවුම් අගය 

(a)   රු 120,000  

(b)   රු 130,000  

(c)   රු 140,000  

(d)   රු 150,000 

  

36)අන්තශ්-චතුර්ථක පරාසය  

(a)   රු 20,000  

(b)   රු 30,000  

(c)   රු 40,000  

(d)   රු 50,000  

37) වයාේතිදේ ස්වභාවය  

(a)  ධනාේමකව කුටික  

(b)  ඍනාේමක ව කුටික  

(c)  සමමිතික 

(d)  සමතල 

 

38) ඉහත වයාේතිය විස්තර කිරීමට පහත ෙැක්දවන ඒවා අතරින් සුදුසු දනොවන්දන් කුමක්ෙ? 

(a)  මධයයනය  

(b)  මධයස්ථය  

(c)  මාතය  

(d)  චතුර්ථකය  

 

39) ෙේත කට්ටලයක සම්මත අපගමනය මගින් පරික්ෂාවට ලක් දනොවන්දන් පහත සඳහන් ඒවා අතරින් කුමක්ෙ? 

(a)   සංගතභාවය  

(b)   විසිරීම 

(c)   විශ්වශයතාවය  

(d)  විචලයතාවය  

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර ව්යාපාර සඳහා ප්රමාණාත්මක ක්රම (QMB/FL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

40) A සහ B යන කළමනාකරුවන් යටදේ ඇති අංශයන්හි ඵලොයිතා මට්ටම් පහත සඳහන් අයුරු නම්, ඔවුන්දේ 

කාර්ය සාධනය සම්බන්ධදයන් පහත සඳහන් ප්රකාශනයන් අතරින් වලංගු වන්දන් කිනම් ඒවාෙ? 

   මධයනයය  සම්මත අපෙමනය  

කළමනාකරු  A     20       5  

කළමනාකරු B     30       7  

 

(a)  B කළමනාකරුදේ සාමානය කාර්ය සාධනය සහ සාදේක්ෂ විසරණය, A  කළමනාකරු ට වඩා ඉහළය  

(b)  A කළමනාකරුදේ සාමානය කාර්ය සාධනය සහ සාදේක්ෂ විසරණය B  කළමනාකරු ට වඩා ඉහළය  

 (c)  A කළමනාකරුදේ සාමානය කාර්ය සාධනය ඉහල වුවෙ,   B   කළමනාකරුදේ සාදේක්ෂ විසරණය වඩා ඉහලය. 

(d)  B කළමනාකරුදේ සාමානය කාර්ය සාධනය ඉහල වුවෙ,   A  කළමනාකරුදේ සාදේක්ෂ විසරණය වඩා ඉහලය.   

 

ප්රශ්ණ අංක 41 – 44 පහත සඳහන් දතොරතුරු මත පෙනම් වී ඇත.  

ජම්දබෝ සමාගදම් කළමනාකාර අධයක්ෂවරයා, , ඉදිරියට පැමිදණන කාලය සඳහා ප්රචාරක අයවැයට වැඩි අරමුෙල් 

සඳහා වූ ඔහුදේ අදලවි අධයක්ෂකදේ ඉල්ලීම සාධාරණීකරණය කරන දමන් ඔහුහට ෙැන්විය. දමය ඉටු කිරීම පිණිස, 

අදලවි අධයක්ෂකවරයා, මෑත කාල පරිච්දේෙ ෙහයක් සඳහා පහත සඳහන් ෙේත එක්රැස්කරදගන ප්රතීපායන 

විශ්දල්ෂණයක් සිදු කදළේය.  

 කාල 

පරිච්දේෙය  
ප්රචාරක වියෙම රු 00,000  විකුණුම් රු 000,000  

1 15 200 

2 21 290 

3 24 340 

4 17 235 

5 37 470 

6 26 380 

7 34 410 

8 23 300 

9 28 370 

10 18 260 

 

ප්රතීපායන විශ්දල්ෂණදේ SPSS  මුද්රිතදයන් උපුටගැනිමක් පහත ෙැක්දේ. 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර ව්යාපාර සඳහා ප්රමාණාත්මක ක්රම (QMB/FL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

ප්රතීපායන සමීකරණදයන් කියදවනුදේ:  

  

Y = 48.074 + 11.42 (ප්රචාරණ වියෙම්) 

සම්මත දෙෝෂය = 18.82  

R2 = 0.955   

සූචකය  P 

නියතය  (C) 0.061  

ප්රචාරක වියෙම් (X) 0.000  

 

ප්රතීපායන සමීකරණයට අනුව: 

41) ප්රචාරක වියෙම්වල ඒකක වැඩිවීමකින්, විකුණුම් වැඩිවන්දන් කවර ප්රමාණයකින් ෙ?  

.............................................................................................................................. 

 

42) රු;2,500,000 ක ප්රචාරක වියෙම් වලින් සිදුවන විකුණුම් අගය ඇස්තදම්න්තු කරන්න? 

............................................................................................................................... 

 

43) ප්රචාරක වියෙම් වලින්, විකුණුම් වල විචලනය පැහැදිලි කර ඇති ප්රමාණය? 

.............................................................................................................................. 

 

44) C (නියතය ) සහ  X (ස්වාධින විචලයය) සම්බන්ධදයන්, පහත සඳහන් ඒවා අතුරින් සතය කුමක්ෙ? 

(a)  C වැෙගේ වන අතර X වැෙගේ දනොදේ. 

(b)  X වැෙගේ වන අතර C වැෙගේ දනොදේ. 

(c)  C සහ X යන දෙකම වැෙගේ දේ. 

(d)  C සහ X යන දෙකම වැෙගේ දනොදේ. 

 

45) පහත සඳහන් ප්රකාශනයන් අතරින් සතය වන්දන් කුමක්ෙ? 

i. අන්තර් නිදේශනය සමිබන්ධවන්දන්, ස්වාධීන විචලයය සඳහා දෙන ලෙ අගයන් පරාසයක් තුල,  අගයක්  

සඳහා  පරායේත විචලයය ඇස්තදම්න්තු කිරීමටයි. 

ii. බහිර් නිදේශනය සමිබන්ධවන්දන්, ස්වාධීන විචලයය සඳහා දෙන ලෙ අගයන් පරාසදයන් බැහැර  අගයක්  

සඳහා  පරායේත විචලයය ඇස්තදම්න්තු කිරීමයි. 

iii. අන්තර් නිදේශනය, සාමානයදයන් බහිර් නිදේෂණයට වඩා වැඩි විශ්වාසවන්ත ඇස්තදම්න්තු ලබාදෙයි. 

iv.බහිර් නිදේශනය, සාමානයදයන් අන්තර් නිදේෂණයට වඩා වැඩි  විශ්වාසවන්ත අගයන් ලබාදෙයි. 

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර ව්යාපාර සඳහා ප්රමාණාත්මක ක්රම (QMB/FL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

(a)       (i), (ii) සහ (iv) පමණකි 

(b)       (i) සහ (iii) පමණකි. 

(c)       (ii) සහ (iii) පමණකි. 

(d)       (i ), (ii) සහ ( iii) පමණකි. 

 

46)    Spearman දේ සහසම්බන්ධ සංගුණකයට අොලව, පහත සඳහන් ප්රකාශනයන් අතරින් අසතය වන්දන් කුමක්ෙ? 

(a) ෙේතයන්, දරේණි දලස ප්රකාශ කළ විට, එය, විචලයයන් අතර සම්බන්ධය මිනුම්කරණය කරයි. 

(b) අගය 0 සහ 1 අතර විචලය දේ. 

(c) Spearman දේ සංගුණකය දයොොගනිමින් ගණනය කල ඕනෑම දෙයක් Pearson දේ සංගුණකය 

දයොොගනිමින් ෙ කළ හැකිය.  

(d) එය Pearson දේ සංගුණකයට වඩා ෙැඩි මිනුමකි. 

 

ප්රශ්ණ අංක 47-49 පහත සඳහන් දතොරතුරු මත පෙනම්වී ඇත. 

ගාල්ල දිස්ත්රික්කදේ දහෝටලයක්, පසුගිය වර්ෂ 5 සඳහා එක් එක් කාර්තුවට පදිංචිව සිටීදම් අනුපාතය වාර්තා කර ඇත. 

ෙේත පිළිදයළ කරන ලෙ අතර, කාල දරේණි විශ්දල්ෂණදේ ප්රතිඵල පහත ෙක්වා ඇත.  

ෙැලපූ උපනති සමීකරණය  

Yt = 0.638747 + 0.00535513*t   

 

වාරික ෙර්ශකයන්  

කාල පරිච්දේෙය         ෙර්ශකය  

1   0.87684 

2   1.07939  

3   1.17764  

4   0.86613  

 

47. උපනතිය යන පෙදයන් අරුේ ගැන්දවන්දන් කුමක්ෙැයි ප්රකාශ කරන්න? 

 

...................................................................................................... 

 

48) ඊළඟ වර්ෂදේ 2 වැනි  කාර්තුවට පදිංචිව සිටීදම් අනුපාතය ගණනය කරන්න.  

 

....................................................................................................... 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර ව්යාපාර සඳහා ප්රමාණාත්මක ක්රම (QMB/FL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

49. කාල දරේණියක් අවාරිකමය / වාරිකේවදයන් බාහිර කළ හැක්දක් දකදසේෙ? 

(a) කාල දරේණි අගය, අොළ වාරික විචලය අගදයන් දබදීදමන්  

(b) කාල දරේණි අගය, අොළ වාරික විචලය අගදයන් වැඩි  කිරීදමන් 

(c) කාල පරිච්දේෙය සඳහා උපනති අගය, අොළ වාරික විචලයතා අගදයන් දබදීදමන්    

(d) කාල පරිච්දේෙය සඳහා උපනති අගය, අොළ වාරික විචලයතා අගදයන් වැඩි කිරීදමන්  

 

50) කාල දරේණිය හා සම්බන්ධදයන් පහත සඳහන් ප්රකාශනයන් අතරින් අසතය වන්දන් කුමන ප්රකාශයක්ෙ? 

(a)  කාල දරේණියක වාරික විචලයයන්හි එකතුව 1 ට සමාන දවයි. 

(b)  චක්රික විචලයතාවයට, කාල දරේණිදේ දකටි කාලින නැඹුරුව පරික්ෂා කිරීමක් සම්බන්ධ දවයි.  

(c)  කාල දරේණියක්, ගුනයන දහෝ ආකලන ආකෘතියක් භාවිතදයන් විශ්දල්ෂණය කළ හැකිය. 

(d)  නැඹුරුව දහෝ වාරික විචලයතාවය ඔස්දසේ ග්රහණය කරගත දනොහැකි කරුණු, සසම්භාවී විචලයතාවදයන් 

පැහැදිලි දකදර්. 

 

 

ප්රශ්න පත්රදයහි අවසානය  

        

  

 

 


