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ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනය 

^2009 අංක 23 දරණ පාර්ිනම්න්තු ප ත මගින්ත ස්ථාපිත කර තිනේ& 

 

2019 න ොවැම්බර් විභාගය 

 

 

පිටු ගණ  ( 12 

ප්රශ්  ගණ  ( 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අයදුම්කරුවන් සඳහො උපනෙස්: 

 

1. ඉඩදුන් කොලය  :  කියවීමට -  වි ොඩි 15 යි. 

ලිවීමට    -  පැය 03 යි. 

2. ලකුණු  : 100 යි.  

3. නමම ප්රශ්  පත්රය නකොටස් නෙකකින් සමන්විතයි.  

I නකොටස - ප්රශ්  අංක 01 ( බහුවරණ ප්රශ්  20). 

II නකොටස - ප්රශ්  අංක 02 - 05 ( රච ො ප්රශ්  04 කි ). 

4. සියලුම ප්රශ්  වලට පිළිතුරු සපයන් .  

5. සිංහල භොෂොනවන් සියලුම ප්රශ්  වලට පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. 

6.  සෑම ප්රශ්නයක් සඳහාම පිළිතුරු, සපයා ඇති පිළිතුරු පපාපතහි අලුත් පිටුවකින් ආරම්භ 

කරන්න. 

 

පමපහයුම් අදියර 

MA-201 කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය 
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m%Yak wxl 01 

 

ප්රශ්න අංක 1.1 සිට 1.20 දක්වා වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර ත ෝරා ප්රශ්න අංක සඳහන් කර පිළිතුරු ත ාත හි 

දක්වන්න.  

 

1.1. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය විසින් ස යනුතේ: 

 

a) මුල්ය ත ාරතුරු.     b) මූල්ය තනාවන ත ාරතුරු. 

c) මූල්ය සහ මූල්ය තනාවන ත ාරතුරු.   d) ආය නික මට්ටතම් ත ාරතුරු.  

 

 

1.2. සමකාලීන කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරයාතේ කාර්යභාරය වඩාත් තහාඳින් විස් ර තකරන 

ප්රකාශය වනුතේ: 

 

a) කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන් ආය නය සඳහා මූල්ය ප්රකාශන පිළිතයළ කරනු ල්බයි. 

b) කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන් ආය නයක් තුළ තීරණ ගැනීතම් ක්රියාවලියට  හසුකම් 

ස යනු ල්බයි. 

c) කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන් ආය නයක් තුළ ප්රධාන තීරණ ගනු ල්බයි. 

d) කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන් මූලික වශතයන් ත ාරතුරු රැස් කරන්නන් වීම.  

 

 

1.3. නිෂ් ාදි   සහ තස්වා පිරිවැය ත ාරතුරු පිළිතයළ තකරනුතේ: 

 

a) ත ාග සහි  නිෂ් ාදන සමාගම් සදහාය. b) තවළඳ සමාගම් සදහාය. 

c) තස්වා ස යන්නන් සදහාය.   d) ත ාග රහි  නිෂ් ාදන සමාගම් සදහාය. 
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1.4.  හ  සදහන් ප්රකාශ අතුරින් “අයවැය තේඛනය” යන්න  ැහැදිලි කිරීම සදහා වඩාත් සුදුසු 

ප්රකාශය වනුතේ: 

 

a) ඉදිරි කාල්  රිච්තේදයක් සඳහා සකස් කරන ල්ද ල්ැබීම් සහ තගවීම් පිළිබඳ සැල්ැස්මක් තේ. 

b) ඉදිරි වර්ෂතේ තමතහයුම් ප්රතිඵල් වල් පුතරෝකථනයක් තේ. 

c) ඉදිරි කාල්  රිච්තේදයක්  තුළ  රමාර්ථ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඉටු කළ යුතු ක්රියා  

සැල්ැස්මක් තේ. 

d) ඉදිරි කාල්  රිච්තේදයක් සඳහා පිළිතයළ කරන ල්ද ප්රමාණාත්මකව ප්රකාශ කරන ල්ද ක්රියා 

සැල්ැස්මක් තේ. 

 

 

1.5. සාම්ප්රදායික නිෂ් ාදන  රිසරයට සාතේක්ෂව, JIT  රිසරයක ත ාදුකාර්යයට අදාළව  හ  

සඳහන් කුමන ප්රකාශය ස ය වනුතේ ද: 

 

a) ඒවා නිෂ් ාදි  වල්ට අදාළව වඩා  හසුතවන් හඳුනාග  හැකිවීම.  

b) ඒවා නිරන් රතයන් සෘජු ස්වභාවයක් ගැනීම. 

c) කුලී, රක්ෂණ සහ උ තයෝගි ා යනාදිය ඒ තුල් ඇතුළත් වීම. 

d) තබාතහෝ පිරිවැය වක්ර ස්වභාවයක් ගැනීම. 

 

 

1.6. සමාගමක්, එහි යන්ර ධාරි ාවය මසකට  ැය 30,000 ක් ම   දනම්ව කල්ච්තේදය සදහා සිය 

අයවැය තේඛනය සකස් කරනු ල්බයි. එම කාල් රිච්තේදය සදහා අයවැයග  නිෂ් ාදන 

ත ාදුකාර්ය පිරිවැය රු. 180,000/- කි. තමම මුදලින් රු. 40,000/- ක් යන්ර ක්ෂයවීම් සදහාද 

ඉතිරිය අර්ධ විචල්ය ත ාදුකාර්ය සඳහාද වන අ ර එයින්ද 30% ක් ස්ථාවර තේ. නිෂ් ාදන 

ධාරි ාතවන් 90% ක් සඳහා නමයශීලී අයවැයක් සකස් කිරීමට සමාගම තීරණය කර තිතේ.  

 

 හ  සඳහන් ඒවායින් නමයශීලි අයවැතයහි දැක්තවන ත ාදුකාර්ය ප්රමාණය වනුතේ; 

 

a) රු. 166,000/-     b) රු. 170,200/-  

c)   රු. 144,000/-    d) රු. 162,000/- 
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1.7.  හ  සදහන් ප්රකාශ අතුරින් අයවැයකරණය පිළිබඳව අස ය ප්රකාශය වනුතේ: 

 

a) කළමණාකරුවන්ට ඔවුන්තේ අරමුණු සපුරාලීමට අවශය සම් ත් තීරණය කිරීම සදහා 

අයවැයකරණය උ කාරී තේ. 

b) අයවැයකරණය යනු තහාඳ තීරණ ගැනීතම් ප්රධාන අංගයකි. 

c) අයවැයකරණය යනු ත ාත්  ැබීතම් කාර්යයකි. 

d) අයවැයකරණතේ ඉල්ක්කය වනුතේ සැල්සුම් කිරීමයි. 

 

 

1.8. නිෂ් ාදන සමාගමක් සිය ල්ැබිය යුතු ගිණුම් අංශතේ කාර්යසාධනය, ප්රමුඛ ත තළ් තක්රඩිට් කාඩ් 

සමාගමක එම අංශය සමග මිනුම් සල්කුණු (Benchmark) කරනු ල්බයි. 

 

තමම සමාගම විසින් භාවි ා කරනු ල්බන මිණුම් සල්කුණු ක්රමය වනුතේ: 

 

a) අභයන් ර මිණුම් සල්කුණු කිරීම.  b)  රඟකාරී මිණුම් සල්කුණු කිරීම. 

 c) ක්රියාකාරී මිණුම් සල්කුණු කිරීම.  d) උ ායමාර්ගික මිණුම් සල්කුණු කිරීම. 

 

 

1.9.  හ  සදහන් ප්රකාශ අතුරින් ඉල්ක්ක පිරිවැයකරණය පිළිබඳව තහාඳින්ම විස් ර කරන 

ප්රකාශය වනුතේ: 

 

a)  රඟකාරී තවළඳත ාළ මිල්කින් අතේක්ි  ල්ාභ ආන්තිකය සැල්කිේල්ට ගනිමින් පිරිවැය  

අඩු කිරීම. 

b) නිෂ් ාදන පිරිවැයකට අතේක්ි  ල්ාභ ආන්තිකයක් එකතු කිරීතමන් මිල්ක් නියම කිරීම. 

c) විචල්ය ා ගණනය කිරීමක් තුලින් භාවි ය සඳහා පිරිවැයක් නියම කිරීම. 

d) දිගුකාල්ය අරමුණු කර ගනිමින් සමාගම සඳහා විකුණුම් මිල්ක් නියම කිරීම. 
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1.10. F සහ G නමැති ක්රියාවලි තදකකට අදාළ ත ාරතුරු  හ   රිදි තේ: 

 

  

 

 

එක් එක් ක්රියාවලියට අදාළ අසාමානය  ාඩුව තහෝ අසාමානය වාසිය සම්බන්ධ නිවැරදි 

ප්රකාශය වනුතේ: 

 

F ක්රියොවලිය     G ක්රියොවලිය 

a) අසාමානය වාසිය    අසාමානය වාසිය.   

b) අසාමානය වාසිය    අසාමානය  ාඩුව.  

c) අසාමානය  ාඩුව              අසාමානය වාසිය.   

d) අසාමානය  ාඩුව   අසාමානය  ාඩුව.  

 

 

1.11. සමාගමක තමතහයුම් පිරිවැතයන් 60% ක් විචල්ය වන අ ර 40% ක් ස්ථාවර තේ. තමම 

සමාගම අන් ර්රහණ පිරිවැය ප්රතේශතයන්  ආන්තික පිරිවැය ප්රතේශයට මාරු වීම මගින් 

 හ  සඳහන් කුමන විචල්නයන් තවනස් තේ ද: 

 

a) සෘජු ද්රවය කාර්යක්ෂම ා විචල්නය. 

b) විචල්ය ත ාදුකාර්ය කාර්යක්ෂම ා විචල්නය. 

c) විකුණුම්  රිමා විචල්නය. 

d) ස්ථාවර ත ාදුකාර්ය වියදම් විචල්නය. 

 

 

1.12. සැල්සුම් කිරීතම්දී සිමාකාරී අයවැය සාධකය ප්රතයෝජනවත් වනුතේ: 

 

a) තමතහයුම් වල් සීමාවන් බල්ාත්මක කරන වත්කම් භාවි ය සීමා කිරීමට. 

b) ධාරි ා සීමාවක් තුළ තමතහයුම් ප්රශස්  කිරීම සඳහා. 

c) අයවැය කාල් සීමාවක් සඳහා බල්ාත්මක කරන ල්ද සීමාවට වියදම් සීමා කිරීම. 

d) තමතහයුම් වල් සීමාවන් බල්ාත්මක කරන වත්කම් ල්බා ගැනීතම් හැකියාව ප්රශස ් කිරීම .  

 

 

 

 

ක්රියොවලිය සොමො ය පොඩුව  

(නයෙවුම් වල % නලස) 

නයෙවුම්  

(ලීටර්) 

නිමැවුම  

(ලීටර්) 

F 8 65,000 58,900 

G 5 37,500 35,700 
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1.13. සමාගමක් සිය සමසථ් විකුණුම් වලින් 60% ක් සිේල්ර  ාරිතභෝගිකයින්ටද ඉතිරිය ත ාග 

තවළඳුන්ටද ස යනු ල්බයි. එහි ණය ප්රති ත්තියට අනුව, ත ාග තවළඳුන්ට  මණක් මාසයක 

ණය කාල් සීමාවක් සඳහා  හසුකම් ස යනු ල්බයි. සාමානයතයන්, ණය කාල් සීමාව තුළදී ණය 

ප්රමාණතයන් 90% ක් එකතු කරගන්නා නමුත් ඉතිරි 10% එකතු කරගැනීම සඳහා දින 30 ත් 

40 ත් අ ර කාල්යක් ග තේ. විකුණුම් වාර් ාවල්ට අනුව, වර් මාන කාර්තුව සහ ඉදිරි කාර්තුව 

සඳහා විකුණුම් පුතරෝකථනය පිළිතවලින් රු. 2,550,000/- ක් සහ රු. 3,000,000/- තේ. ඉදිරි 

කාර්තුව සඳහා ඇස් තම්න්තුග   ාරිතභෝගික ණය එකතු කිරීතම් මුදේ ප්රවාහය වනුතේ: 

 

a) රු.1,182,000/- b) රු.1,620,000/- c) රු.1,114,000/- d) රු.1,080,000/- 

 

 

1.14. නිෂ් ාදන ඒකකයක සෘජු ශ්රම කාල්ය මිනිත්තු 12 කි.  ැයක සම්ම  වැටු  රු. 240/- ක් වූ 

නමුත් ස ය වශතයන් තගවන ල්ද වැටු  රු.245/- කි. යම් කාල්  රිච්තේදයක් තුළ දී  ැය 3,050 

ක් තුළ ඒකක 15,000 ක් නි දවා ඇති අ ර, තමය තුල් යන්ර නඩත්තු කිරීම තහ්තුතවන් ග වූ 

නිෂ්ීය  ැය 90 ක්ද ඇතුළත් තේ. කාලපරිච්නේදය සඳහා ශ්රම කාර්යක්ෂම ා විචල්නය 

වනුතේ: 

 

a) රු.12,000 (අහි කර).   b) රු.24,000 (අහි කර). 

c) රු.9,600 (හි කර).    d) රු.12,250 (අහි කර). 

 

 

1.15. තවළඳත ාළ තකාටස විචල්නය මගින් අවතබෝධ කර ගැනීමට සහය වනුතේ: 

 

a) සාමානය කර්මාන්  විකුණුම්වල් විචල්නය තහ්තුතවන් සිදුවන ආදායතම් විචල්නය. 

b) කර්මාන්  විකුණුම් තකාටතසහි විචල්නය තහ්තුතවන් සිදුවන විකුණුම්  රිමා විචල්නය.  

c) තවළඳත ාළ තකාටතසහි විචල්නය තහ්තුතවන් සිදුවන විකුණුම්  රිමාතේ විචල්නය. 

d) කර්මාන් තේ තවළඳත ාළ තකාටතසහි විචල්නය තහ්තුතවන් සිදුවන ල්ාභතේ විචල්නය. 

 

 

1.16.  හ  සඳහන් කුමන නිෂ් ාදන  ත්ත්වයක් යටතත් කාර්යය ඇණවුම් පිරිවැයකරණය (Job 

order costing) වඩාත් සුදුසු තේද: 

 

a) බීර කර්මාන්  ශාල්ාවක්.    b) ත ේ ටැංකි නැේ සාදන්තනක්. 

c) ත ේ පිරි හදුවක්.    d) සීනි පිරි හදුවක්. 
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1.17. ප්රගති අනු ා  නයාය  (Learning Curve) මගින් විස් ර තකතරනුතේ: 

 

a) නිෂ් ාදය කරන ල්ද  මුළු ඒකක සංඛයාව වැඩි වන විට නිෂ් ාදන කාල්ය වැඩි වීම. 

b) සංවිධානයක් නව ත ාරතුරු අත් ත් කරගනු ල්බන අනු ා ය. 

c) නිෂ් ාදනය කරන ල්ද  මුළු ඒකක ගණන වැඩි වන විට ඒකකයක නිෂ් ාදන කාල්ය අඩු වීම. 

d) ඉහ  (a) සහ (b)  මණි 

 

 

1.18. වඩාත්ම වියහැකි  ත්ත්වය (most likely scenario) නිරූ ණය කරනු ල්බන ප්රමිතිය 

හඳුන්වනු ල්ැතබනුතේ: 

 

a) ප්රශස්  ප්රමිතිය තල්සය. (Ideal Standard) 

b) ළඟා කරග  හැකි ප්රමිතිය තල්සය. (Attainable Standard) 

c) මූලික ප්රමිතිය තල්සය. (Basic Standard) 

d) සාමානය ප්රමිතිය තල්සය. (Average Standard) 

 

 

1.19.  හ  සඳහන් ඒවා අතුරින් අයවැයකරණතේ කාර්යයක් තනාවනුතේ: 

 

a) සැල්සුම්කරණය.     b) අභිතේරණය. 

c) තීරණ ගැනීම.    d)  ාල්නය කිරීම. 

 

 

1.20. ද්රවය අවශය ා සැල්සුම් කිරීතම් (MRP) ප්රධාන ල්ක්ෂණයක් වනුතේ: 

 

a) ප්රධාන නිෂ් ාදන තේඛනය (MPS) මාර්ගතයන් ගබඩාව තුල් ද්රවය සහ නිෂ් ාදි  මට්ටම් 

හැකි ාක් අවම මට්ටමකින්  වත්වා ගැනීම. 

b) අ ැති ප්රමාණය ම   දනම් වූ ද්රවය අවශය ා සැල්සුමක් වීම. 

c) ත ාතරාත්තු කාල්යන් අවම කරමින් ද්රවය වල් ගුණත්වය වැඩි කිරීතම් ක්රියාවලියක් වීම. 

d) ද්රවය විස් ර (BOM) ගතේෂණය තුලින් ද්රවය අවශය ා නිර්මාණය කිරීම. 

 

[,l+Kq 02 x m%Yak 20 - uqˆ ,l+Kq 40] 
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m%Yak wxl 02 

 

සමාගමක් නිෂ් ාදි  හ රක් නිෂ් ාදනය කර අතල්වි කරනු ල්බයි. නිෂ් ාදි  හ තර් විස් ර සහ කාල් 

 රිච්තේදයකට අදාළ ත ාරතුරු  හ  දැක්තේ. 

නිෂ් ාදි ය  A B C D 

නිමැවුම් (ඒකක) 120 100 80 120 

ඒකක පිරිවැය (රු.)      

ඍජු ද්රවය 40 50 30 60 

ඍජු ශ්රමය 28 21 14 21 

යන්ර  ැය (ඒකකයකට) 4 3 2 3 

     

නිෂ් ාදි  හ ර එකිතනකට සමාන වන අ ර සාමානයතයන්, ඒකක 20 ක් වූ නිෂ් ාදන වාරයන් තුල්දී 

නි දවා ඒකක 10 බැගින් වූ කාණ්ඩ වශතයන් විකුණනු ල්බයි. දැනට, යන්ර  ැය අනු ා යක් භාවි ා 

කරමින් නිෂ් ාදන ත ාදුකාර්ය අන් ර්රහණය කරනු ල්බන අ ර එම කාල් සීමාව සඳහා සමස ් 

නිෂ් ාදන ත ාදුකාර්ය විශ්තේෂණය  හ   රිදි තේ. 

 රු. 

යන්ර තද ාර් තම්න්තු වියදමින් යන්රණය කිරීම 10,430 

සුදානම් කිරීතම් පිරිවැය  5,250 

ගබඩාතවන් ල්ැබීම  3,600 

 රීක්ෂා කිරීම /  ත්ත්ව  ාල්නය 2,100 

ද්රවය හැසිරවීම සහ තගනයාම 4,620 

 

ඔබ විසින්  හ  දැක්තවන  රිදි ක්රියාකාරකම් වල්ට අදාළ ‘පිරිවැය ධාවකයන්’ තසායාතගන ඇ .   

ක්රියොකොරකම්  පිරිවැය ධොවකයන්  

යන්රණය යන්ර  ැය ගණන 

සුදානම් කිරීම  නිෂ් ාදන වාර  ගණන 

ගබඩාතවන් ල්ැබීම  ල්ද අධියාචනා ගණන 

 රීක්ෂා කිරීම /  ත්ත්ව  ාල්නය නිෂ් ාදන වාර ගණන 

ද්රවය හැසිරවීම සහ යැවීම ක්රියාත්මක කල් ඇණවුම් ගණන  

 

එක් එක් නිෂ් ාදි ය සඳහා ගබඩාව තව  තයාමු කරන ල්ද අධියාචනා  ර ගණන 20 ක් වූ අ ර 

ක්රියාත්මක කරන ල්ද ඇණවුම් ගණන 42 ක් තේ. එක් එක් ඇණවුම් නිෂ් ාදි  ඒකක 10 ක කාණ්ඩ 

වශතයන්  බා ඇ . 
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WZ යනු කර්මාන් ශාල්ා තදකකින් සමන්වි  නිෂ් ාදන සමාගමකි. සමාගතම් බටහිර කර්මාන්  

ශාල්ාව දැනට නිෂ් ාදි  හ රක් නිෂ් ාදනය කරන අ ර ඒ සඳහා එකම වර්ගතේ සම් ත් විවිධ 

ප්රමාණවලින් භාවි ා කරයි. තමම නිෂ් ාදි  හ තර් විස් ර සහ ඒවාතේ සම් ත් අවශය ා  හ   රිදි 

තේ: 

නිෂ්පොදිතය  J 

රු./ඒකක  

K 

රු./ඒකක  

L 

රු./ඒකක  

M 

රු./ඒකක  

විකුණුම් මිල්  56 40 78 96 

ඍජු ශ්රමය ( ැයකට රු. 8 බැගින්) 20 16 24 20 

ඍජු ද්රවය A (ලීටරයට රු. 3 බැගින්) 6 3 0 9 

ඍජු ද්රවය B (කිතල්ෝරෑමයට රු. 5 බැගින්) 10 0 15 20 

විචල්ය ත ාදුකාර්ය: (සටහන් i අදාළ තේ)     

ශ්රමය සම්බන්ධ 1.25 1 1.50 1.25 

යන්ර සම්බන්ධ 1.25 2 0.75 1 

මුළු විචල්ය පිරිවැය  38.50 22 41.25 51.25 

නව ත් ෙත්ත:     

ඒකකයක් සඳහා යන්ර  ැය 5 8 3 4 

සතියක උ රිම ඉේුම 1,000 3,500 2,800 4,500 

 

 

 

Tn jsiska l< hq;af;a( 

 
 

2.1. යන්ර  ැය ම   දනම්ව ත ාදුකාර්ය අන් ර්රහණය කරන්තන් නම්, කාල් සීමාව සඳහා එක් 

එක් නිෂ් ාදි තේ ඒකකයක පිරිවැය ගණනය කරන්න. 

(ලකුණු 04) 

2.2. ක්රියාකාරකම් ම   දනම් වූ පිරිවැයකරණය (Activity Based Costing) භාවි ා කරමින් එක් 

එක් නිෂ් ාදි තේ ඒකකයක පිරිවැය ගණනය කරන්න. 

(ලකුණු 07) 

2.3. ඉහ  ගණනය කිරීම් ද්වවිත්වය අනුව, නිෂ් ාදි  වල් මිල් හා ල්ාභය තකතරහි ඇතිකරන බල් ෑම 

තකටිතයන් සාකච්ජා කරන්න. 

(ලකුණු 04) 

  

 [uq¿ ,l=Kq 15] 
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සටහන්  

i.  විචල්ය ත ාදුකාර්ය පිරිවැය සම්බන්ධතයන් කරන ල්ද විශ්තේෂණතයන් ත න්නුම් තකතරනුතේ, 

සමහර විචල්ය ත ාදුකාර්ය භාවි ා කරන ල්ද ශ්රම  ැය ගණන ම  රඳා  වතින බවත් ඉතිරි විචල්ය 

ත ාදුකාර්ය යන්ර  ැය ගණන ම  රඳවා  වතින බවත් ය. 

 

ii.  ප්රධාන නිෂ් ාදි  හ රට අම රව, N නමැති නිෂ් ාදි ය ඇණවුම ම  නිෂ් ාදනය තකතර්. N සඳහා, 

දැනට WZ විසින් බාහිර සැ යුම්කරුතවකුතගන් P නමැති උ ාංගය ඒකකයක් රු.35/- කට මිල්ට 

ගනු ල්ැතේ. N ඒකකයක් නි දවීම සඳහා තමම උ ාංගතයන් එක් ඒකකයක් භාවි ා කරයි. තමම 

නිෂ් ාදි ය WZ සමාගතම් තවනම ස්ථානයක පිහිටා ඇති කර්මාන්  ශාල්ාවක නිෂ් ාදනය කරනු 

ල්බන අ ර ඉහතින් සඳහන් කල් සම් ත් කිසිවක් භාවි ා කරනු තනාල්ැතේ. තම් වන විට, N 

නිෂ් ාදි ය ධනාත්මක දායකත්වයක් උ යනු ල්බයි. WZ සමාගමට එහි බටහිර කර්මාන් ශාල්ාතේ 

තමම උ ාංගය නිෂ් ාදනය කළ හැකි නමුත් එතස් කිරීම සඳහා ඍජු ශ්රම  ැය 1 ක්ද, යන්ර  ැය 0.5 

ක්ද සහ B නමැති සෘජු ද්රවය කිතල්ෝරෑම් 2 ක්ද අවශය තේ. WZ සතියකට උ ාංග 500 ක් මිල්දී ගනී. 

WZ හට නව ත් කර්මාන් ශාල්ා තුළ උ ාංගය නි දවීමට හැකියාවක් තනාමැ . 

 

iii.  සමාගතම් ගැනුම් අධයක්ෂවරයා විසින් මෑ කදී ඔබට උ තදස් දී ඇත්තත් A සහ B සෘජු ද්රවය සතියක් 

තුල් ල්බාග  ග  හැකි ප්රමාණ පිළිතවලින් ලීටර් 21,000 ක් සහ කිතල්ෝරෑම් 24,000 දක්වා සීමා කළ 

යුතු බවයි. තමම සීමාව අවම වශතයන් සති 10 ක කාල්යක් දක්වා තවනස් වීතම් හැකියාවක් 

තනාමැති අ ර තවනත් කිසිදු සම්  ක් සඳහා සීමාකිරීම් අතේක්ෂා තනාතකතර්. 

 

iv.  WZ සමාගම විසින් නිමි භාණ්ඩ තහෝ අමුද්රවය සඳහා ත ාග  බා ගැනීමක් සිදු කරනු තනාල්ැතේ. 

 

v.  WZ සමාගම විසින් තම් වන විට එළඹ ඇති ගිවිසුමක් ප්රකාරව සෑම සතියකදීම සිය එක් එක් 

නිෂ් ාදි යන්තගන්  හ  සඳහන් ප්රමාණ වලින් ඉදිරි සති 10 සඳහා සැ යීම කල්යුතු තේ. 

 

නිෂ්පොදිතය ගිවිසුම්ගත ඒකක 

J 100 

K 200 

L 150 

M 250 

 

තමම ප්රමාණයන් ඉහ  හඳුනාතගන ඇති උ රිම ඉේුමට අම රව තේ. 
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m%Yak wxl 04 

සමාගමක් Y නමැති නිෂ් ාදි යක් නි දවනු ල්බන අ ර එහි වර් මාන විකුණුම් මිල් ගණන් යටතත් 

ඇති ඉේුම් මට්ටම්  හ   රිදි දක්වා ඇ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉල්ලලුම  

(ඒකක) 

ඒකකයක විකුණුම් මිල 

(රු. ) 

ඒකකයක පිරිවැය 

(රු.) 

1,100 48 24 

1,200 46 21 

1,300 45 20 

1,400 42 19 

Tn jsiska l< hq;af;a( 

 

3.1. WZ විසින් P උ ාංගය දිගටම මිල්දී ග  යුතුද නැ තහාත් ඉදිරි සති 10 තුළ එය අභයන් රව 

නිෂ් ාදනය කළ යුතුද යන්න  ැහැදිලි කරන්න.   

(ලකුණු 12) 

3.2. බටහිර කර්මාන් ශාල්ාතේ  වතින සම් ත් වල් සතියක ප්රශස්  භාවි ය ත න්වීම සඳහා 

ප්රකාශනයක් පිළිතයළ කරන්න. 

(ලකුණු 03) 

 [uq¿ ,l=Kq 15] 

 

Tn jsiska l< hq;af; a: 

 

4'1. වගුග  ප්රතේශයක් භාවි ා කරමින්, විවිධ ඉේුම් මට්ටම් වල්දී Y නිෂ් ාදි තේ ආන්තික 

ආදායම, ආන්තික පිරිවැය සහ මුළු ල්ාභය ගණනය කර, සමාගතම් ල්ාභය උ රිම කර ගැනීම 

සඳහා භවය ාවයක් ඇති විකුණුම් මිල් නිශ්චය කරන්න. 

                (ලකුණු 10)  

4.2. මිල්කරණය සඳහා වූ අන් ර්රහණ සහ ආන්තික පිරිවයකරන ප්රතේශයන් තකටිතයන්  ැහැදිලි 

කරන්න.                                                                                                       

(ලකුණු 03) 
             

4.3. නිෂ ්ාදන අවස්ථාවක පිරිවැය කළමනාකරණය කිරීතම් ප්රයත්නයකදී ප්රගති අනු ා  (Learning 

Curve Theory) නයාතේ ප්රතිල්ාභ තකටිතයන්  ැහැදිලි කරන්න.     

                                                                                                                  (ලකුණු 02) 

                                           

[uq¿ ,l=Kq 15] 
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-m%Yak m;%h wjidkhs- 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tn jsiska l< hq;af;a: 

 

5.1.  ාල්නය සඳහා අයවැය වාර් ා භාවි ා කිරීතමදී  ැන නගින කළමනාකරණ ගැටළු සාකච්ඡා 

කරන්න. 

                                                                                                                             (ලකුණු 08) 

5.2.  හ  සඳහන් කළමනාකරණ ගිණුම්කරණ වයවහාරතේ නව සංවර්ධනයන් තකටිතයන්  

 ැහැදිලි කරන්න. 

a. පුර්ණ  ත්ත්ව කළමනාකරණය (TQM). 

b. තත්කාලී  (JIT )  ද්වධතිය. 

c.  රිගණක සතමෝධානික නිෂ් ාදනය (CIM). 

d. වයවසාය සම් ත් සැල්සුම් කිරීම (ERP). 

                                                                                                          (ලකුණු 07) 

   

 [uq¿ ,l=Kq 15] 

 

 

  

 

 


