
 
ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- මූල්ය  ගිණුමිකරණ සහ මූල්ය මුලධර්ම (FAF/FL2)- 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  
මූල්ය  ගිණුමිකරණ සහ මූල්ය මුලධර්ම        (FAF/FL 2) 

  

                       

මූල්ය ගිණුමිකරණ මුලධර්ම (ල්කුණු 70) 

අංක 1 සිට 35 ෙක්ො ප්රශ්ණ ෙල්ට ඉතාමත් සුදුසු පිළිතුර පතෝරන්න.  

 

1. පහත සඳහන් ප්රකාශනයන් අතරින් මුලය ගිණුමිකරණය ඉතාමත් පහොඳින් විස්තර කරනුපේ කුමකින්ද? 

(a) එය, වයාපාරයක දේතයන් ගතොරතුරුවලට පරිවර්තනය කරන ක්රමයයි. 

  (b) එය, වයාපාරයක් පිළිබඳව ගතොරතුරු සපයන ගතොරතුරු පද්ධතියකි.  

  (c) එය,  වයාපාරයක මූලය කාර්ය සාධනය පිළිබඳව ගතොරතුරු සපයන පද්ධතියයි.  

  (d) එය, වයාපාරයක් පිළිබඳව මූලය ගතොරතුරු බාහිර භාවිතා කරන්නන්හට තීරණ ගැනීම සඳහා සපයන 

පද්ධතියකි.   

 

2. පහත සඳහන් කණ්ඩායේ අතරින්, වයාපාරයක බාහිර පරදු දරන්නන් යන නිර්වචනය තුලට ගැගනන 

කණ්ඩායම කුමක්ද?  

(a) හිමිකරුවන්, කළමනාකරුවන්, පාරිගභෝගිකයින්, ආගයෝජකයින්, රජය  

(b) ණය ගදන්නන්,සැපයුේ කරුවන්, පාරිගභෝගිකයින්, ආගයෝජකයින්, රජය  

(c) කළමනාකරුවන්, සැපයුේ කරුවන්, පාරිගභෝගිකයින්, ආගයෝජකයින්, රජය 

(d) ගසේවකයින්, කළමනාකරුවන්, පාරිගභෝගිකයින්, ආගයෝජකයින්, රජය 



 
ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- මූල්ය  ගිණුමිකරණ සහ මූල්ය මුලධර්ම (FAF/FL2)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

 

3. මූලය ගිණුේකරණය සහ කළමනාකරණ ගිණුේකරණය අතර ගවනසට අදාලව පහත සඳහන් ප්රකාශයන් 

අතරින් සතය වන්ගන් කුමක්ද? 

(a) මූලය ගිණුේකරණ වාර්තා සකස් කරන්ගන් ඉේලුමක් ඇතිවිට වන අතර, කළමනාකරණ ගිණුේ වාර්තා 

සකස් කරන්ගන් වාරිකව ය . 

(b) කළමනාකරණ ගිණුේකරණ වාර්තාවලදී  නිශ්චිත ආකෘති භාවිතා කරන අතර, මූලය ගිණුේකරණ 

වාර්තාවලදී එවැනි නිශ්චිත ආකෘති භාවිතා ගනොගකගර්.  

(c) කළමනාකරණ ගිණුේකරණගේදී අදාළ කරගත හැකි සංකේපික රාමුවක් ඇති නමුේ, මූලය 

ගිණුේකරණගේදී එවැනි සංකේපික රාමුවක් ගනොමැත. 

(d) මූලය ගිණුේකරණගේ අරමුණ බාහිර පරදු දරන්නන් හට ගතොරතුරු සැපයීමට වන අතර, කළමනාකරණ 

ගිණුේකරණගේ අරමුණ වනුගේ අභයන්තර පරදු දරන්නන් හට ගතොරතුරු සැපයීමය.   

4. පහත සඳහන් ඒවා අතරින් වේකමක අතයාවශය ලක්ෂණයක් පනොෙන්පන් කුමක් ද? 

   (a) එය අතීත ගනුගදනුවක ප්රතිඵලයකි. 

   (b) වර්තමාන බැඳීමක් තිබිය යුතුය.  

   (c) එය, වයාපාරික ආයතනය මගින් පාලනය වන සේපතක් විය යුතුය. 

   (d) එමගින්, වයාපාරික ආයතනයට අනාගත ආර්ථික ප්රතිලාභයන් ගලා එනු ඇතැයි අගේක්ෂා ගකගර්. 

 

5. වයාපාරයක වගකීේවලට අදාලව පහත සඳහන් ප්රකාශනයන් අතරින් සතය වන්ගන් කුමක්ද? 

    (a) වගකීේ යනු, ගේරුේ කිරීගේදී සේපේ බැහැරට ගලායන වර්තමාන බැඳීේ ය.  

    (b) වගකීේ යනු, ගේරුේ කිරීගේදී සේපේ බැහැරට ගලායන අනාගත බැඳීේ ය. 

    (c) වගකීේ යනු, ගේරුේ කිරීගේදී සේපේ ඇතුලට ගලාඑන  වර්තමාන බැඳීේ ය. 

    (d) වගකීේ යනු, ගේරුේ කිරීගේදී සේපේ ඇතුලට ගලාඑන අනාගත බැඳීේ ය. 

 

6., නැවත විකිණීගේ අරමුණ ඇතිව රු:150,000 ක භාණ්ඩ වයාපාරයක් ණයට මිලදී ගේගේය. වයාපාරයට ගමම 

ගනුගදනුගේ බලපෑම කුමක්ද? 

 

    (a) වේකේ සහ සාමානය ගකොටස් යන ගදකම රු:150,000 කින් වැඩිවිය. 

    (b) වේකේ සහ වගකීේ  යන ගදකම රු:150,000 කින් වැඩිවිය. 

    (c) වේකේ සහ වගකීේ යන ගදකම රු:150,000 කින් අඩු විය. 

    (d) වේකේ රු:150,000 කින් වැඩිවූ අතර වගකීේ රු:150,000 කින් අඩුවිය. 

7. වයාපාරයක් විසින්, රු:200,000 කට මිලදී ගේ භාණ්ඩ රු:250,000 කට ණය පදනම මත විකුණන ලදී. ගමම 

ගනුගදනුගවන් වයාපාරයට ඇති බලපෑම කුමක්ද? 

 

    (a) වේකේ සහ වගකීේ යන ගදකම රු:50,000 කින් වැඩිවිය. 

   (b) වේකේ සහ වගකීේ යන ගදකම  රු:50,000 කින් අඩුවිය. 

   (c) වේකේ රු:250,000 කින් වැඩිවීමක් සහ රු:200,000 කින් අඩු වීමක් වූ අතර, සාමානය ගකොටස් රු:50,000 

කින් වැඩිවිය.  

   (d) වේකේ රු:200,000 කින් වැඩිවීමක් සහ රු:250,000 කින් අඩු වීමක් වූ අතර සාමානය ගකොටස් රු:50,000 

කින් වැඩිවිය. 

 

 



 
ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- මූල්ය  ගිණුමිකරණ සහ මූල්ය මුලධර්ම (FAF/FL2)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

 

8. වයාපාරයක රු:100,000 ක ණය හිමියන් ට රු:90,000 ක ගචක් පතක් නිකුේ කිරීම මගින් ගනුගදනුව ගේරුේ 

කගළේය. ගමම ගේරුේ කිරීගමන් ලැබුණු වට්ටම රු;10,000 කි. ගමම ගනුගදනුගවන් වයාපාරයට ඇති බලපෑම 

කුමක්ද? 

   (a) වේකේ සහ වගකීේ යන ගදකම රු:100,000 කින් වැඩි විය. 

   (b) වේකේ සහ වගකීේ යන ගදකම රු:90,000 කින් අඩු විය. 

   (c ) වේකේ රු:90,000 කින් අඩුවීමක් විය. ගකොටස් හිමිකම රු;10,000 කින් වැඩි වූ අතර වගකීේ රු:100,000 

කින් අඩුවිය.  

   (d) වේකේ රු:90,000 කින් අඩුවීමක් විය. ගකොටස් හිමිකම රු;10,000 කින් අඩු වූ අතර වගකීේ රු:100,000 

කින් අඩුවිය. 

 

9. ද්විේව සටහන් මුල ධර්මයන්ට අදාලව පහත සඳහන් ප්රකාශනයන් අතරින් අසතයයක් වන්ගන් කුමක් ද? 

 

   (a) වේකේ වැඩිවීම, වේකේ ගිණුමට හර ගකගරන අතර, අඩුවීම, වේකේ ගිණුමට බැර ගකගර්. 

   (b) සාමානය ගකොටස් ගිණුමට, සාමානය ගකොටස් වැඩිවීම බැර කිරීමක් සහ අඩුවීම හර කිරීමක් සිදුගකගර්.  

   (c) ආදායේ ගිණුමට, ආදායේ වැඩිවීම බැර  කිරීමක් සහ අඩුවීම හර කිරීමක් සිදුගේ.  

   (d) වගකීේ ගිණුමට, වගකීේ වැඩිවීම හර කිරීමක් සහ අඩුවීම බැර කිරීමක් සිදුගේ. 

10. ගිණුේ කරණ ක්රියාවලිගේදී,  ගනුගදනු වාර්තා කිරීගේ නිවැරදි පිළිගවල  කුමක්ද? 

 

   (a) මූලාශ්ර ගේඛ්නය,ගලජර් ගිණුේ, ගශේෂ පිරික්සුම, මූලය ප්රකාශන  

   (b) ප්රාථමික සටහන් ගපොේ,ගලජර් ගිණුේ, ගශේෂ පිරික්සුම, මූලය ප්රකාශන 

   (c) ප්රාථමික සටහන් ගපොේ, ගශේෂ පිරික්සුම, ගලජර් ගිණුේ, මූලය ප්රකාශන  

   (d)  මූලාශ්ර ගේඛ්නය, ප්රාථමික සටහන් ගපොේ, ගශේෂ පිරික්සුම, මූලය ප්රකාශන   

11. වයාපාරයක සුළු මුදේ අය කැමියාට 01.04.2016 වන විට රු:15,000 ක සුළු මුදලක් ලැබිණි. සුළු මුදේ අය 

කැමියා විසින් 2016 අගප්රේේ මාසය තුලදී පහත සඳහන් ගගවීේ කරන ලදී.   

           වියදේ     රු: 
ගමන් බිමන්     5,750 
ලිපි ගේඛ්න     3,400  
කෑම බිම     4,200  

   

01.05.2016 වන දින සුළු මුදේ අයකැමියාට ලැබුණු මුදල වුගේ: 

 (a)   රු: 1,650  

 (b)   රු: 13,350  

 (c)   රු: 15,000  

 (d)   රු:16,650  

12. ප්රාථමික සටහන් ගපොේවලින් ගපොදු ගලජරයට ගනුගදනු මාරු කිරීමට අදාලව, පහත සඳහන් ප්රකාශයන් 

අතරින් සතයයක්  වන්ගන් කුමක්ද?  

 

  (a) දදනික විකුණුේ ගපොගතහි එකතුව, විකුණුේ ගිණුම බැර කිරීම මගින් ණය හිමියන්ගේ පාලන ගිණුමට හර 

කරනු ලැගේ. 

  (b) දදනික ගැනුේ ගපොගතහි එකතුව, ණය ගැතියන්ගේ පාලන ගිණුමට බැර කිරීම මගින්  මිලදී ගැනීගේ 

ගිණුමට හර කරනු ලැගේ. 



 
ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- මූල්ය  ගිණුමිකරණ සහ මූල්ය මුලධර්ම (FAF/FL2)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

 

 (c) දදනික ආපසු එවුේ ගපොගතහි එකතුව, ආපසු එවුේ ගපොතට බැරකිරිම මගින්  ණය ගැතියන්ගේ පාලන 

ගිණුමට හර කරනු ලැගේ. 

(d)    දදනික ආපසු යැවුමි ගපොගතහි එකතුව, ආපසු යැවුමි ගපොතට හරකිරිම මගින්  ණය හිමියන්ගේ පාලන 

ගිණුමට හර කරනු ලැගේ. 

13. මුලාශ්ර ගේඛ්න වලට අදාලව පහත සඳහන් ප්රකාශනයන් අතරින් සතය වන්ගන් කවරක්ද? 

    (a) ගපොදු ජර්නලය සැකසීමට භාවිතා කරන මුලාශ්ර ගේඛ්නය වන්ගන් ජර්නේ වවුචරයයි.  

    (b) ආපසු එවුමි ගපොත සැකසීම සඳහා භාවිතා කරන මුලාශ්ර ගේඛ්නය වන්ගන් හර සටහනයි. 

    (c) මිලදී ගැනීේ දදනික ගපොත සැකසීම සඳහා භාවිතා කරන මුලාශ්ර ගේඛ්නය වන්ගන් ගගවීේ වවුචරයයි.  

    (d) බැහැරට යැවීේ දින ගපොත සැකසීම සඳහා භාවිතා කරන මුලාශ්ර ගේඛ්නය වන්ගන් බැර සටහනයි. 

 

14. හර ගශේෂයන් පවේවාගනු  ඇතැයි අගේක්ෂා කරන ගිණුේ සංයුක්ත වන  කණ්ඩායම ගතෝරන්න.  

     (a) ණය ගැතියන්, ආපසු ඇතුේවීේ, මිලදී ගැනීේ සහ ප්රාේධනය  

     (b) ණය ගැතියන්, ආපසු බැහැරවීේ, මිලදී ගැනීේ සහ ප්රාේධනය 

     (c) ණය ගැතියන්, ආදානයන්, ආපසු ඇතුේවීේ, කාර්යාල උපකරණ  

     (d) ණය ගැතියන්, ආපසු බැහැරවීේ, මිලදී ගැනීේ සහ ගමෝටර් වාහන  

 

15. පහත සඳහන් ගනුගදනු අතරින් ගපොදු ජර්නලගේ වාර්තා පනොෙන්පන් කුමක්ද? 

    (a) හිමිකරු විසින් රු:500,000 ක් වටිනා කාර්යාල උපකරණ ප්රාේධනය ගලස ආගයෝජනය කිරීම.  

    (b) වයාපාරගේ භාවිතය සඳහා ගමෝටර් රථයක් රු:1,500,000 කට ණය පදනම මත මිලට ගැනීම.  

    (c) රු:55,000 ක ණයට විකිණීම,විකුණුේ දදනික ගපොගතහි රු:50,000 ක් ගලස වාර්තාකර තිබීම 

නිවැරදිකිරිම. 

    (d) වයාපාරය විසින් සාමානය වයාපාර ක්රියාවලිය යටගේ ගමෝටර් වාහනයක් රු:875,000 කට ණයට විකිණීම   

 

16. ණය ගැතියන් සහ ණය හිමියන් සඳහා පාලන ගිණුේ පවේවාගන්නා Colombo Traders හි ගිණුේ වාර්තා 

වලින් පහත සඳහන් වැරදි ගසොයා ගන්නා ලදී. අවිනිශ්චිත ගිණුගමහි තුලනයක් කරා ගයොමුවිය හැක්ගක් ගමම 

වැරදි අතරින් කවරක්ද? 

 

    (a) විකුණුේ දදනික ගපොත රු:80,000 කින් අධි වාර්තා කිරීමක් සිදු කිරීම. 

    (b) ණය ගැතියන්ගේ පාලන ගිණුම රු:50,000 කින් ඌන වාර්තා කිරීමක් සිදුකිරීම.  

    (c) රු:100,000 ක විකුණුේ ඉන්ගවොයිසියක් ගිණුේ වාර්තා වලින් මුළුමනින්ම මගහැරී තිබිණි. 

    (d) රු:35,000 ක බැර පතක්, ඇතුලතට ආපසු එවුමි දදනික ගපොගතහි රු:53,000 ක් ගලස වාර්තා කර 

තිබිණි. 

ප්රශ්ණ අංක 17 සහ 18 ට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත සඳහන් පතොරතුරු භාවිතා කරන්න.  

Kandy Traders ගේ ගිණුේ වාර්තාවලින් පහත සඳහන් වැරදි අනාවරණය කරගන්නා ලදී. වයාපාරය ණය 

ගැතියන් සහ ණය හිමියන් සඳහා පාලන ගිණුේ පවේවා ගනියි. 

*රු:40,000 ක විකුණුේ ඉන්ගවොයිසියක් දදනික විකුණුේ ගපොගතහි රු;4,000 ක් ගලස වාර්තා කර 

තිබිණි.  

* දදනික මිලට ගැනීේ ගපොගතහි   රු:270,000 ක් වූ මුළු ගණන, රු:170,000 ක් ගලස මිලදී ගැනීගේ 

ගිණුමට හර කර තිබිණි.  

*මුදේ ගිණුම තුලනය කිරීගේදී රු: 150,000 කින් අධි තක්ගසේරු කර තිබිණි. 



 
ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- මූල්ය  ගිණුමිකරණ සහ මූල්ය මුලධර්ම (FAF/FL2)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

 

ඉහත සඳහන් වැරදි නිවැරදි කිරීමට ගපර, 31.03.2016 න් අවසන් වන වර්ෂය සඳහා දළ ශුද්ධ ලාභය 

රු:950,000 ක් විය.  

17. ඉහත සඳහන් වැරදි නිවැරදි කිරීමට පපර අවිනිශච්ිත ගිණුගමහි ගශේෂය වුගේ; 

   (a) රු: 14,000 (බැර ) 

   (b) රු: 50,000 (බැර) 

   (c) රු: 86,000 (බැර) 

   (d) රු: 150,000 (බැර) 

 

18. ඉහත වැරදි නිවැරදි කිරීගමන් පසු, 31.03.2016 න් අවසන් වන වර්ෂය සඳහා ලාභය වනුගේ; 

   (a)     රු:850,000  

   (b)    රු: 886,000  

   (c)     රු: 950,000  

   (d)     රු: 986,000  

 

19. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශගේ ඇතුලේ කළ ගනොහැක්ගක් පහත සඳහන් අයිතමයන් අතරින් කවරක්ද? 

   (a) තැන්පේ කළ නමුේ උපලබිධ ගනොවූ රු:100,000 ක ගචක්පේ. 

   (b) නිකුේ කළ, නමුේ ඉදිරිපේ ගනොකළ රු:50,000 ක ගචක්පේ  

   (c) තැන්පේ කළ, නමුේ නිගරු කළ රු:60,000 ක ගචක්පේ 

   (d) බැංකුව විසින් වැරදි ගලස ගිණුමට බැර කළ රු:75,000 ක ගපොලිය  

 

20. පාලන ගිණුේ සහ උප ගලජරයන්  සේබන්ධගයන්, පහත සඳහන් ප්රකාශයන් අතරින්  සතය වන්ගන් 

කුමක්ද?  

   (a) ගපොදු ගලජරය සහ උප ගලජරය යන ගදගකහිම ද්විේව සටහනක් ඇතුේ ගකගර්. 

   (b)ගපොදු ගලජරගයහි ද්විේව සටහනක් තබන නමුේ උප-ගේජරගයහි තබනුගේ තනි සටහනක් පමණකි. 

  (c) ණය ගැතියන්ගේ පාලන ගිණුමක් ගපොදු ගලජරගයහි පවේවා ගන්නා විට, ගවනම ණය ගැතියන්ගේ 

ගලජරයක් වයාපාරය මගින් පවේවා ගගන යනු ලැගේ..  

  (d) ණය හිමියන්ගේ පාලන ගිණුමක් ගපොදු ගලජරගයහි පවේවා ගන්නා විට, ණය හිමියන්ගේ ගලජරයක් 

වයාපාරය මගින් ගවනම පවේවා ගගන යනු ලැගේ. 

 

 21. ණය හිමියන්ගේ පාලන ගිණුගමහි ගනුගදනු වාර්තා කිරීමට පහත සඳහන් මුලික සටහන් ගපොේ කාණ්ඩ 

අතරින් භාවිතා කරනු ලපන්ගන් කවරක්ද? 

 (a) විකුණුේ දදනික ගපොත, මුදේ ගපොත, දදනික ආපසු එවුේ ගපොත සහ ගපොදු ජර්නලය  

 (b) මිලට ගැනීේ දදනික ගපොත, මුදේ ගපොත,  දදනික ආපසු එවුේ ගපොත සහ ගපොදු ජර්නලය 

 (c) විකුණුේ දදනික ගපොත, මුදේ ගපොත, දදනික ආපසු මිලට ගැනීේ ගපොත සහ ගපොදු ජර්නලය 

 (d) මිලට ගැනීේ දදනික ගපොත, මුදේ ගපොත, දදනික ආපසු මිලට ගැනීේ ගපොත සහ ගපොදු ජර්නලය 

 

 

 

 



 
ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- මූල්ය  ගිණුමිකරණ සහ මූල්ය මුලධර්ම (FAF/FL2)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

 

ප්රශ්ණ අංක 22 සහ 23 ට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත සඳහන් පතොරතුරු භාවිතා කරන්න.  

Galle Traders  හි ණය ගැතියන්ගේ පාලන ගිණුමට අනුව 31.03.2016 දින වන විට ගශේෂය රු:575,000 ක් විය. 

ගමම දිනගේදී ණය ගැතියන් ලැයිස්තුගවහි ගලජර් ගශේෂයන්ගේ එකතුව, පාලන ගිණුගේ ගශේෂය සමග සමාන 

ගනොවිය. ඉන්පසු කරන ලද පරික්ෂණයන්හිදී පහත සඳහන් වැරදි අනාවරණය කරගනු ලැබිණි.  

  * දදනික විකුණුේ ගපොගතහි එකතුව රු:100,000 කින් වැඩිපුර වාර්තා වී තිබිණි. 

  * රු:35,000 ක විකුණුේ ඉන්ගවොයිසියක් දදනික විකුණුේ ගපොගතහි රු:53,000 ක් ගලස වාර්තා වී තිබිණි.  

 * ණය ගැතිගයක් වූ අමාේ ට ලැබුණු රු:45,000 ක්, ණය ගලජරගයහි වාර්තා වී ගනොතිබිණි. 

 

22. ගමම වැරදි නිවැරදි කිරීමට පපර, ණය ගැතියන්ගේ ගලජර් ගිණුේ ගශේෂයන්හි එකතුව වුගේ; 

 

  (a)    රු:412,000  

  (b)   රු: 502,000  

  (c)    රු: 520,000  

  (d)    රු: 630,000  

23. ගමම වැරදි නිවැරදි කිරීගමන් පසු ණය ගැතියන්ගේ පාලන ගිණුගමහි ගශේෂය වුගේ: 

  (a)   රු: 412,000  

  (b)   රු: 457,000  

  (c)   රු: 493,000  

  (d)   රු: 502,000  

 

24. සීහුමි සංකේපය ඉතාමේ පහොඳින්ම විස්තර කරන්පන් පහත සඳහන් ඒවා අතරින් කවරකින්ද? 

 (a) ආදායම සමග වියදේ ආදායම ගැලපීම  

 (b) හඳුනාගේ ආදායම සමග වියදේ ගැලපීම  

 (c) හඳුනාගේ සාමානය ගකොටස් සහ වගකීේ සමග වේකේ ගැලපීම 

 (d) හඳුනාගේ වේකේ සමග සාමානය ගකොටස් සහ වගකීම ගැලපීම  

 

25. මූලය තේව ප්රකාශනය යනු පහත සඳහන් දෑ පිලිබඳ ගතොරතුරු සපයන මූලය ප්රකාශනයයි. 

  (a) කිසියේ නිශ්චිත දිනයකට වයාපාරගේ මූලය තේවය   

 (b) කිසියේ නිශ්චිත කාලයකට වයාපාරගේ මූලය තේවය  

 (c)  කිසියේ නිශච්ිත දිනයකට වයාපාරගේ මූලය කාර්ය සාධනය  

 (d) කිසියේ නිශ්චිත කාලයකට වයාපාරගේ මූලය කාර්ය සාධනය  

 

26.   01.04.2015 සහ 31.03.2016 දිනයන් වන විට Jaffna Traders ගේ ඉන්ගවන්ටරි වුගේ පිළිගවලින්, 

රු:425,000  සහ රු:550,000 කි. 31.03.2016 දිගනන් අවසන් වන වර්ෂය තුල දී කළ මිලදී ගැනීේ රු:1,750,000 

ක් වූ අතර, එයින් රු:50,000 ක් වටිනා භාණ්ඩ සැපයුේකරුවන්ට ආපසු යවන ලදී. 31.03.2016 දිගනන් අවසන් 

වන වර්ෂය සඳහා  විකුණුේ පිරිවැය වුගේ: 

  (a)  රු: 1,525,000  

  (b)  රු: 1,575,000  

  (c)   රු: 1,625,000  

  (d)   රු: 1,825,000  



 
ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- මූල්ය  ගිණුමිකරණ සහ මූල්ය මුලධර්ම (FAF/FL2)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

 

27., 31.03.2016 දිගනන් අවසන් වන වර්ෂය තුලදී ‘මාතර ගේඩර්ස’් රු:650,000 ක පරිපාලන වියදේ ගගවා 

තිබුණි. 31.03.2016 වන විට, ගපර ගගවු පරිපාලන වියදේ සහ එකතු වූ පරිපාලන වියදේ පිළිගවලින්, රු:55,000 

ක් සහ රු: 80,000 ක් විය. 31.03.2016 දිගනන් අවසන් වන වර්ෂය සඳහා  හඳුනාගේ පරිපාලන වියදේ වනුගේ: 

  (a)   රු:625,000  

  (b)   රු:650,000  

  (c)    රු:675,000  

  (d)    රු:730,000  

 

28. 31.03.2016 දිගනන් අවසන් වන වර්ෂය තුලදී රජරට ගේඩර්ස් ගවත රු:750,000 ක බදු කුලී ආදායමක් 

ලැබිණි. 01.04.2015 වන විට අේතිකාරමි ගලස ලැබුණු ආදායම වුගේ රු:150,000 කි. 31.03.2016 වන විට 

ලැබිය යුතු බදු කුලී ආදායම රු:100,000 ක් විය. 31.03.2016 න් අවසන් වන වර්ෂය සඳහා හඳුනාගේ මුළු බදු 

කුලී ආදාලම වනුගේ: 

 (a)    රු: 500,000  

 (b)    රු: 800,000  

 (c)     රු: 900,000  

 (d)  රු: 1,000,000  

29. නිෂප්ාදනය කිරීගේ වයාපාරයක, 31.03.2016 දිගනන් අවසන් වන වර්ෂය සඳහා මුලික පිරිවැය සහ මුළු 

නිෂප්ාදන ගපොදුකාර්ය පිරිවැය පිළිගවලින් රු:650,000 ක් සහ රු:450,000 ක් විය. 01.04.2015 දිනට වයාපාරගේ 

කාර්ය ප්රගතිය සහ නිමි භාණ්ඩ ඉන්ගවන්ටරි පිළිගවලින් රු:350,000 ක් සහ රු:300,000 ක් විය. 31.03.2016 

දිනට   කාර්ය ප්රගතිය සහ නිමි භාණ්ඩ ඉන්ගවන්ටරි පිළිගවලින් රු:280,000 ක් සහ රු:310,000 ක් විය. කාර්ය 

ප්රගති ඉන්ගවන්ටරි අගය කරන ලද්ගද් කර්මාන්ත ශාලා පිරිවැය අනුවය. 31.03.2016 දිගනන් අවසන් වන 

වර්ෂය සඳහා වයාපාරගේ සමස්ත නිෂප්ාදන පිරිවැය වනුගේ: 

   (a) රු:1,100,000  

   (b) රු: 1,030,000  

   (c) රු: 1,160,000  

   (d) රු: 1,170,000  

30. හවුේ වයාපාර සඳහා ගිණුේකරණය කිරීම සේබන්ධගයන් පහත සඳහන් කරුණු වලින් සතය වන්ගන් 

කුමක්ද? 

  (a) හවුේ කරුවන්ට ගබදාදුන් ලාභගේ ගකොටස හවුේ කරුගේ ජංගම ගිණුමට බැරගකගර්. 

  (b)   හවුේ කරුවන්ට ගබදාදුන් ලාභගේ ගකොටස හවුේ කරුගේ ජංගම ගිණුමට හර ගකගර්. 

  (c)  හවුේ කරුවන්ට ගබදාදුන් ලාභගේ ගකොටස හවුේ කරුගේ ප්රාේධන ගිණුමට හරගකගර්. 

  (d) හවුේ කරුවන්ට ගබදාදුන් ලාභගේ ගකොටස හවුේ කරුගේ ප්රාේධන ගිණුමට බැර ගකගර්. 

 

අංක 31 සහ 32 ෙරණ ප්රශ්නෙල්ට පිළිතුරු සැපයීමට පහත සඳහන් පතොරතුරු භාවිතා කරන්න.  

සනේ සහ අරවින්ද, SA ඇගසෝසිගේට් හි පාර්ශ්වකරුවන් වන අතර ඔවුහු ලාභ සහ පාඩු පිළිගවලින් 2:1 

අනුපාතයට ගබදා ගනිති. හවුේ වයාපාර ගිවිසුමට අනුව, සනේ සහ අරවින්දට  පිළිගවලින් රු;25,000 ක සහ 

රු:20,000 ක මාසික වැටුපකට හිමිකම ඇත. 

තවද, හවූේකරුවන්ට  ප්රාේධනය මත වර්ෂයකට 12% ක ගපොලියක් ලැබීමට  හිමිකම ඇත. 31.03.2016 දිගනන් 

අවසන්වන වර්ෂය තුලදී සනේ සහ අරවින්ද විසින් පිළිගවලින් රු:250,000 ක් සහ රු:320,000 ක මුදලක් 

ලබාගන්නා ලදී. 01.04.2015 දිනට සනේ සහ අරවින්දගේ ප්රාේධන ගශේෂයන් පිළිගවලින් රු:1,500,000 ක සහ 



 
ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- මූල්ය  ගිණුමිකරණ සහ මූල්ය මුලධර්ම (FAF/FL2)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

 

රු:1,000,000 ක් විය. ගමම දිනගේදී සනේ සහ අරවින්දගේ ජංගම ගිණුේ ගශේෂයන් පිළිගවලින් රු:210,000 ක් 

සහ රු:150,000 ක් විය. 31.03.2016 දිගනන් අවසන් වන වර්ෂය සඳහා ලාභය රු:1,440,000 ක් විය.  

 

31. 31.03.2016 දිගනන් අවසන් වන වර්ෂය සඳහා සනේට ගබදාදුන් මුළු ලාභය වුගේ: 

       (a)  රු:400,000  

       (b)  රු:560,000  

       (c)  රු:700,000  

       (d)  රු:880,000  

32. 31.03.2016 දින වන විට අරවින්දගේ ජංගම ගිණුේ ගශේෂය වුගේ: 

       (a)  රු:390,000  

       (b)  රු:560,000  

       (c)  රු:910,000  

       (d)  රු:1,065,000  

33. හවුකාරිේව පණගේ 24 ගකොටසට අදාලව පහත සඳහන් ප්රකාශනයන් අතරින් සතය වන්ගන් කුමක්ද? 

      (a) හවුේකරුවන්ට  ප්රාේධනය මත 5% ක ගපොලියක් ලැබීමට අයිතියක් ඇත. 

      (b) හවුේකරුවන්ට, ප්රාේධන අනුපාතය ට අනුකුලව ලාභය ගහෝ පාඩුව ගකොටස් කරගැනීමට අයිතියක් ඇත. 

      (c) හවුේකාර වයාපාරගේ කටයුතු කිරීම ගවනුගවන් කිසිම හවුේ කරුගවකුට ගේතනයක් ලබාගැනීමට     

             අයිතියක් නැත. 

      (d) හවුේකරුවන් විසින් හවුේකාරිේවය සඳහා සපයන ලද ණය ගවනුගවන් ඔවුන්ට කිසියේ ගහෝ ගපොලියක්  

             ලබාගැනීමට අයිතියක් නැත.      

 

34. උඩරට ක්රීඩා සමාජගයහි ගිණුේ වාර්තා, 31.03.2015 දිනට, පිළිගවලින් රු:110,000 දායකේව මුදගේ 

හිගයක් සහ රු:65,000 ක කලින් ලැබුණු දායකේව මුදලක් ගපන්නුේ කගළේය. 31.03.2016 දිගනන් අවසන් වන 

වර්ෂය තුලදී ලැබුණු මුළු දායකේවය රු:935,000 ක් විය. 31.03.2016 දිනට, හිග දායක මුදල සහ කලින් ලැබුණු 

දායක මුදල පිළිගවලින් රු:75,000 ක් සහ රු:90,000 ක් විය. 31.03.2016 දිගන අවසන් වන වර්ෂය සඳහා 

හඳුනාගේ දායකේව ආදායම වනුගේ: 

    (a) රු:875,000  

    (b) රු: 905,000  

    (c)  රු:935,000  

    (d) රු:995,000  

 

35. ක්රීඩා සමාජයක මුලය තේවය පිලිබඳ ප්රකාශනගයහි වර්තමාන වගකීේ යටගේ වාර්තා වී ඇේගේ පහත 

සඳහන් අයිතමයන් අතරින් කවරක්ද? 

   (a) වර්ෂය අවසානගේ හිග දායක මුදල  

   (b) වර්ෂය තුල ලැබුණු මුළු දායක මුදල  

   (c) වර්ෂ කිහිපයක් ඔස්ගසේ විලේබනය කල ජීවිත කාල දායකේවය  

   (d) වර්ෂය අවසානගේදී කලින් ලැබුණු දායකේවය  

 

 



 
ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- මූල්ය  ගිණුමිකරණ සහ මූල්ය මුලධර්ම (FAF/FL2)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

 

මුල්ය මුල්ධර්ම (30%) 

36. ඔබ 2014 ගපබරවාරි 2 වැනි දින ඇක්ගසස් එන්ජිනියරින් සමාගගේ ගකොටස් 625 ක්, ගකොටසක මිල 

රු:13.40 කට මිලදී ගේගේයැයි උපකේපනය කරන්න. ගකොටසක ගිණුමි ගපොේවල සඳහන් අගය රු:10 කි. 

ගකොටසක වර්තමාන ගවළඳගපොල මිල රු:22.70 කි. ඔබගේ වේකම වනුගේ: 

    (a)    රු:8,375  

    (b)    රු: 6,250  

    (c)     රු:14,187.50  

    (d)     රු:5,812.50  

37. ලැයිස්තුගත කළ සමාගමක .......   නිගයෝජිතයකු සඳහා උදාහරණයක් ගලස හඳුනාගත හැකි අතර ........... 

ප්රධානයකු සඳහා  උදාහරණයක් ගලස හඳුනාගත හැකිය. ඉතාමේ සුදුසු පිළිතුර ගතෝරන්න.        

   (a) බැඳුේකරයක් දරා සිටින්ගනක්, ප්රධාන විධායක නිලධාරි  

   (b) ගකොටස් හිමිගයක් (සාමානය ගකොටස්), බැඳුේකරයක් දරා සිටින්ගනක්  

   (c) ගකොටස් හිමිගයක්, (සාමානය ගකොටස්), කළමනාකරු  

   (d) බැඳුේකර හිමිගයක්, ගකොටස් හිමිගයක් (සාමානය ගකොටස්)  

38. ආයතනයක අරමුණක් ගලස “ගකොටස් හිමියන්ගේ ධනය උපරිමකරණය” අවගුනයක් වන්ගන් පහත 

සඳහන් ඒවා අතරින් කවරක්ද? 

 (a) එය, කාල නියමය සහ ප්රතිලාභ වල අවදානම පිළිබඳව සැලකිලිමේ ගේ.  

 (b) එය, ශුනය බැහැරට ගගවීගේ ලාභාංශ ප්රතිපේතියක් දධර්යමේ කරයි.  

 (c) එය අපුද්ගලික අරමුණකි.  

 (d) විවිධ පරදු දරන්නන්ගේ ලැදිකේ සමාගම මගින් තෘේතිමේ කළ යුතු අතර, ගමය සැලකිලිමේ වන්ගන් 

ගකොටස් හිමියන් පිළිබඳව පමණි. 

 

39. ද්වීතීය ගවළඳගපොළක් යනු,  

 (a) කලින් නිකුේ කළ සුරැකුේ පේ ගවළඳාේ කරන ස්ථානයකි. 

 (b) 1 වර්ෂයකට වඩා වැඩි කේ පිරීමක් සහිත සුරැකුේ පේ පමණක් ගවළඳාේ කරන ස්ථානයකි. 

 (c) ගවන්ගද්සි ගවළඳගපොළක් ගහෝ කථිකා කරගන්නා ගවළඳගපොලක ස්වරුපගයන් පැවතීගේ හැකියාව සතු  

 (d) ඍතුමය සාමානය ගකොටස් ඉදිරිපේ කිරීේ සිදුවන ස්ථානය    

 

ඉතාමේ සුදුසු පිළිතුර ගතෝරන්න.   

(a) a පමණයි. 

(b)  b සහ d පමණයි.  

(c)  a සහ c පමණයි.  

(d)  a, c සහ d පමණයි.  

 

 

 

 



 
ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- මූල්ය  ගිණුමිකරණ සහ මූල්ය මුලධර්ම (FAF/FL2)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

 

40. ප්රාේධන ගවළඳගපොල ගමවලමක් ගනොවන්ගන් පහත සඳහන් ඒවා අතරින් කවරක්ද?  

 (a) සංස්ථා බැඳුේකරයක්  

 (b) වඩා කැමති ගතොගයක්  

 (c) වාණිජ පත්රිකාවක්  

 (d) ශ්රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුේකර  

 

41. සුරැකුේ පේ සහ විනිමය ගකොමිසම, ශ්රී ලංකාගවහි ප්රාේධන ගවළඳගපොල නියාමකයා ගලස ක්රියා කරයි. 

සුරැකුේ පේ සහ විනිමය ගකොමිසගමහි අරමුණුවලට ඇතුලේ වන්ගන් පහත සඳහන් ඒවා අතරින් කවරකද?  

 (a) ආගයෝජකයන්ගේ අයිතිවාසිකේ ආරක්ෂා කිරීමට  

 (b) අතිරික්ත ඒකක සහ හිඟ ඒකක අතර ගනුගදනුවලට  පහසුකේ ඇති  කිරීම සඳහා 

 (c) සුරැකුේ පේ ක්රමානුකුල සහ සාධාරණ ආකාරයකින් නිකුේ කිරීමට සහ අගලවි කිරීමට හැකි ගවළඳගපොළක්  

        ඇති කිරීමට සහ පවේවා ගැනීමට 

 (d) මූලය පද්ධතිගේ ස්ථායීතාවය පවේවා ගැනීමට  

 

(a)    c පමණයි. 

(b)    b, c, සහ d පමණයි. 

(c)    a සහ c පමණයි. 

(d)    a, c  සහ d පමණයි.     

42. ඔබ 2016 ජනවාරි 12 වැනි දින හැටන් නැෂනේ බැංකුගවහි සාමානය ගකොටස් 125 ක් ගකොටසක් රු:180 

බැගින් මිලදී ගේගේයැයි උපකේපනය කරන්න.රඳවාගගන සිටී කාලය තුල සමාගම මගින් රු:1,375 ක 

ලාභාංශයක් ගගවන ලදී. ඔබ 2016 මැයි මස 24 වන දින ගකොටසක ගවළඳ ගපොළ මිල රු:225 කට ගකොටස් 

විකුණුවගහොේ, වාර්ෂීකරණය කළ, රඳවා ගැනීගේ කාලගේ ප්රතිලාභ අනුපාතිකය ගකොපමණක්ද?  (2016 

ජනවාරි 12 දින සිට 2016 මැයි 24 දින දක්වා දින ගණන 133 කි.) 

  (a)    31.11% 

  (b)    85.38%  

  (c)     11.34% 

  (d)     68.61% 

43. ගකොටසක ප්රතිලාභ සේබන්ධගයන් ඔබට පහත සඳහන් ගතොරතුරු සපයා ඇත. 

වර්ෂය                  ප්රාේධන අේකර ගැනීගේ ඵලදාව                  ලාභාංශ ඵලදාව  

   2012    11%     3% 

   2013                              8%                                          3% 

   2014                           -14%                                                          2% 

   2015                             7.5%                                                         4% 

ඉහත ගකොටස සඳහා තබා ගැනීගේ කාලයට  ජයාමිතික මාධයන ඵලදායිතාවය සහ ඵලදායිතාවයන්හි සේමත 

අපගමනය   කුමක්ද? 

(a)     3.13%, 12.2% 

(b)     6.13%, 10.5% 

(c)     5.56%, 12.2% 

(d)     5.6%, 10.5% 



 
ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- මූල්ය  ගිණුමිකරණ සහ මූල්ය මුලධර්ම (FAF/FL2)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

 

ප්රශ්ණ අංක 44 සහ 45 ට පිළිතුරු දීම සඳහා පහත සඳහන් පතොරතුරු භාවිතා කරන්න. 

ඉදිරි වර්ෂය සඳහා A  සහ  B වයාපාර වස්තුවල ආර්ථික තේවයන් සහ වයාපාර වස්තු ගදගකහි ඵලදායිේවය 

සේබන්ධගයන් පහත සඳහන් අනාවැකි පවතියැයි සිතා ගන්න.  

ආර්ථික තත්ෙය   සම්භාවිතාෙය   ෙයාපාර ෙස්තු A හි  ෙයාපාර ෙස්තු B  හි  

                              ඵල්ොයිතාෙය                   ඵල්ොයිතාෙය  

      1    10%   -5%   5.5% 

      2    35%   4.5%   13% 

      3    45%               12.5%   -3.8%  

      4    10%    19.2%    16.4%   

44.ඔබ වයාපාර වස්තු A  හි පමණක් ආගයෝජනය කරන්ගන්යැයි උපකේපකය කරන්න. ඔබගේ අගේක්ෂිත 

ප්රතිලාභය සහ ප්රතිලාභය හා සේබන්ධ වන අවදානම (සේමත අපගමනය) කුමක්ද? 

  (a)     7.80%, 6.52% 

  (b)     8.62%, 10.48% 

  (c)     8.62%, 6.52% 

  (d)     7.80%, 9.08% 

 

45. ඔබ වයාපාර වස්තු  A සහ වයාපාර වස්තු B වලින් සමන්විත ආගයෝජන සමුහයක ආගයෝජනය කරන්ගන්යැයි 

උපකේපකය කරන්න. ආගයෝජන සමුහගේ වයාපාර වස්තු A  හි බර 60% ක් නේ, ඔබගේ අගේක්ෂිත ප්රතිලාභය 

සහ ප්රතිලාභය හා සේබන්ධ අවදානම (සේමත අපගමනය) කුමක්ද?     

    

   (a)  7.18%, 4.37% 

   (b)   6.83%, 7.26% 

   (c)   7.18%, 3.26%  

   (d)   6.83%, 8.53%  

46. තර්කාන්විත ආගයෝජකයන් සේබන්ධගයන් ඉතාමේ ගැලගපන ප්රකාශනය ගතෝරන්න.  

    (a) ආගයෝජකගයෝ සෑම විටම ඉහල අවදානේ- ඉහල ප්රතිලාභ සහිත ආගයෝජනයන්ට වඩා කැමති ගවති. 

    (b) සමාන මට්ටමක සේමත අපගමනයක් සහිත ආගයෝජන කට්ටලයක් ගදන ලදුව, ආගයෝජකයන් ගතෝරා 

ගනු ඇේගේ වඩාේම ඉහල අගේක්ෂිත ප්රතිලාභයක් සහිත ආගයෝජනයයි. 

    (c) ගවනස් ප්රතිලාභ සහිත ආගයෝජනයන් කට්ටලයක් ගදන ලදුව, ආගයෝජකයන් ගතෝරා ගනු ඇේගේ අඩුම  

          අවදානේ මට්ටම ඇති ආගයෝජනයයි. 

    (d) ආගයෝජකගයෝ අගේක්ෂිත ප්රතිලාභය පිළිබඳව වඩාේ සැලකිලිමේ ගවති.  

 

47. පුද්ගලගයක් එක් වේකමක ආගයෝජනය කරනු ගවනුවට, සිය මුදේ වේකේ ගදකක් සහිත ආගයෝජන 

සමුහයක ආගයෝජනය කරන විට ............අවදානම විවිධාංගිකරණය කළ හැකිය. ආගයෝජන සමුහයක 

වේකේවල ප්රතිලාභ අතර සහසේබන්ධීකරණය................ වන විට, විවිධාංගිකරන මට්ටම ඉහල වනු ඇත.  

  (a)     මුලු, 1 ට ආසන්නයි  

  (b)    ක්රමානුකුලයි, බින්දුවයි 

  (c)   අක්රමවේ, -1 ට වඩා ආසන්නයි  

  (d)   අක්රමවේ, බිංදුවට වඩා විශාලයි  



 
ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

පදනම් අදියර- මූල්ය  ගිණුමිකරණ සහ මූල්ය මුලධර්ම (FAF/FL2)- ආදර්ශ ප්රශන් පත්රය 

 

48. වයාපාර වස්තුවක අගේක්ෂිත ප්රතිලාභ අනුපාතිකය එම වයාපාර වස්තුගේ .................මත පදනේව 

ඇස්තගේන්තු කිරීම සඳහා ප්රාේධන වේකේ මිල නියමකිරීගේ ආකෘතිය (CAPM) භාවිතා ගකගර්. ඒ අනුව, එම 

වයාපාර වස්තුගේ බීටා සංගුණකය ...........වන විට වයාපාර වස්තුවක අගේක්ෂිත ප්රතිලාභය ගවළඳගපොගේ 

ප්රතිලාභයට වඩා විශාල ගවයි.  

   (a) ක්රමානුකුල අවදානම, 1 ට වඩා විශාලයි 

   (b) මුළු අවදානම,  1 ට සමානයි. 

   (c) අක්රමවේ අවදානම, ශුනයයි  

   (d) අක්රමවේ අවදානම, 1 ට වඩා විශාලයි  

 

49. කිසියේ ගවළඳගපොලක අවදානේවලින් නිදහස් අනුපාතය සහ ගවළඳගපොල අවදානේ වාරිකය පිළිගවලින් 

4.5% සහ 11.5% ගේ. x වයාපාර වස්තුගේ බීටා අගය 1.2% නේ,  x වයාපාර වස්තුගේ ප්රතිලාභ අනුපාතය 

කුමක්ද? 

(A) 16.0% 

(B) 18.3% 

(C) 12.9% 

(D) 11.5% 

50. නිවැරදි ප්රකාශය(න්) ගතෝරන්න.  

ප්රාේධන වේකේ මිල නියම කිරීගේ ආකෘතිය (CAPM)  පහත පරිදි උපකේපනය කරයි. 

 

  (a) ආගයෝජකයන්ට සම ජාතීය අගේක්ෂාවන් ඇත. 

  (b) ගනුගදනු කිරීගේ පිරිවැයක් ගනොමැතිව ආගයෝජකයන්ට ගවළඳාේ කල හැකිය. 

  (c) වයාපාර වස්තුවක ප්රතිලාභ  තීරණය වන්ගන් දැඩි නිශච්ිත අවදානමක් මත රැගඳමින් පමණකි. 

  (d) වේකේ, අසීමිතව ගබදිය හැකිය. 

  (e) මිලදී  ගැනීේ සහ විකිනීේ ඔස්ගසේ වයාපාර වස්තු මිල ගකගරහි ආගයෝජකයින්ට බලපෑේ කළ හැකිය. 

 

(a) a, b, c සහ d පමණයි  

(b) a, b, සහ d පමණයි. 

(c) a. b, d සහ e පමණයි. 

(d) b, d සහ e පමණයි.    

ප්රශ්න පත්රපේ අෙසානය 

    


