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A - µæ$ð&
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ûÜÁù
ß à‘æ 01 - ÙæÝóÔ 30
(àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß ×æÚ.)
A - ෙකොටස බහුවරණ පශ්න 15 කින් සමන්විත ය. ෙම් සදහා සම්පූර්ණ ලකුණු 30 ම කිහිප ෙදෙනක් ලබා
ෙගන ඇත. ලකුණු 20 කට වඩා ලබාගැනීමට වැඩි ෙදෙනක් සමත්ව ඇත. විෂය නිර්ෙද්ශය වැඩි ෙකොටසක්
ආවරණය වන අයුරින් පශ්නය සැකසී ඇත.
ෙමහිදී විභාග අෙප්ක්ෂකයින්ට කළයුතුව තිබුෙණ් ෙමම එක් එක් උප ෙකොටසට අදාලව දී ඇති පිළිතුරු හතරකින්
වඩාත්ම නිවැරදි පිළිතුරට අදාල අංකය පමණක් පිළිතුරු ෙපොෙත් ලිවීම පමණි. එෙහත් ඉතාමත් සුළු පිරිසක්
ෙමම නිවැරදි පිළතුරට අදාල අංකය ෙවනුවට පිළිතුර සම්පූර්ණෙයන්ම ලියා තිබුණි. ෙම් නිසා ඔවුන් විසින්
අනවශS කාලයක් ෙම්සඳහා වැයකර ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` &`û×ÛµÈ÷ÀÛ H, I, J, L, M, N ûÜÁù
ß &úÀ{$
<`± µ÷Àµùæß &$Ìöæ ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` &û×$ à`õ. එෙමන්ම ෙමහි A, B, E සහ F යන ෙකටස් වලට ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට
නිවැරදි පිළිතුරු සපයාගත ෙනොහැකිවී තිබුණි. ෙම් අනුව ගිණුම්කරණ සංකල්ප, වැට් (VAT) සම්බන්ධ
ගිණුම්තැබීම, ෙශේෂ පිරික්සුමක් පිළිෙයල කිරීෙමන් අනාවරණය වන හා ෙනොවන වැරදි පිළිබඳව, වර්ෂෙය්
අවසාන හා ආරම්භක ෙතොග ලාභයට බලපාන ආකාරය හා අභSන්තර විගණකයකුෙග් අතSාවශS අංගයන්
පිලිබඳව පමාණවත් දැනුමක් ෙනොමැතිබව ෙපන්වාදිය හැකිය.
වැඩි ලකුණු රැස් කරගත හැකි ෙමම පශ්නයට අවෙබෝධය හා දැනුම ඇතිව පිලිතුරු සපයන ලද අෙප්ක්ෂකයින්
වැඩි ෙදෙනක් සාර්ථකව මුහුණ දී ඇත.
භාෂා මාධS තුනට ම ෙමම ලක්ෂණ ෙපොදු ය.

B - µæ$ð&
ûÜÁù
ß à‘æ 02 - ÙæÝóÔ 25
(àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß ×æÚ.)
කළමණාකරණෙය් භාවිතය සඳහා ආදායම් පකාශය හා මූලS තත්ත්ව පකාශය (ෙශේෂ පතය) පිලිෙයල කිරීම
බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. ඇතැම් අෙප්ක්ෂකයින් ෙකොටස් හිමියන්ට ඉදිරිපත් ෙකෙරන ආකාරයට ගිණුම් පිලිෙයළ
කර තිබීෙමන් ෙපනී යන්ෙන් ෙමම කළමණාකරණය සඳහා ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ පැහැදිලි අවෙබෝධයක්
නැති බවයි.
ෙමම පශ්නය අනිවාර්ය පශ්නයක් වන බැවින් සියළුම ෙදනා ෙම් සඳහා පිළිතුරු සපයා තිබුණද සම්පූර්ණ ලකුණු
ලබාගත හැකිවී තිබුෙණ් ඉතා සුළු පිරිසකට පමණි. එෙසේ වුවද ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු ෙවන් කරන ලද ලකුණු
පමාණෙයන් සියයට 50කට වඩා ලබාගැනීමට හැකිවී තිබුණි. ෙමහිදී ලකුණු අඩුවීම ෙකෙර් බලපෑ ෙහේතු පහත
පරිදි විය.
(1)

අවසන් ෙතොගය ගැලපීෙම්දී ඇතැම් අය පිරිවැය හා ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය යන ෙදකින් අඩු අගය විකුණුම්
පිරිවැයට ගලපා තිබුණි. එෙහත් ෙබොෙහෝ පිරිසක් ෙමම පිරිවැෙයහි හා ශුද්ධ උපලබ්ධි අගෙය් ෙවනස
(ෙතොගෙය් අගය අඩුවීම) අලාභයක් ෙලස සලකා විස්තීරණ ආදායම් පකාශෙය්දී ලාභෙයන් කපාහැර
තිබුණි. ෙමම කමෙදෙකහිම අවසන් පතිඵලය සමාන වුවද ෙතොග අගය අඩුවීම විකුණුම් පිරිවැයට
ගැලපීෙමන් නිවැරදි විකුණුම් පිරිවැය(විකුණනලද බඩුවල පිරිවැය) ෙපන්නුම් ෙනොෙකෙන අතර ඒ නිසා
දළලාභ අනුපාතයද නිවැරදි ෙනොවනු ඇත.

(2)

වියදම් ගැලපීෙම්දී වර්ෂය ආරම්භෙය් හා අවසානෙය් ඇති කලින් ෙගවීම් හා උපචිත වියදම් ඇති අවස්ථාවක
ගිණුම් ගැලපීම පිළබඳ ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට අවෙබෝධයක් ෙනොමැති බව නිරීක්ෂණය විය. ෙම් නිසා ඒ සදහා
ෙවන්කර තිබූ ලකුණු අහිමිවෙගොස් තිබුණි.

(3)

ආදායම් බදු ගැලපීෙම්දී ෙපරවර්ෂෙය් අධිෙවන්කිරීම හා 2013/2014 වර්ෂෙය් ආදයම් බදු ගැලපීම නිවැරදිව
සටහන් කර තිබුණද ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට උපචිත ආදායම් බද්ද නිවැරදිව දැක්වීමට අෙපොෙහොසත්වී තිබුණි.

(4)

අනතුරකට භාජනය වූ ෙලොරි රථය සම්බන්ධෙයන් ඇතැම් අය රක්ෂණ වන්දි ෙලස ලැබුණ රු.1,260,000
ක මුදල ඉවත් කිරීෙම් ගිණුමට ෙනොගලපා ෙවනත් ආදායම් ෙලස දක්වා තිබුණි. ෙමම ෙලොරි රථය සඳහා
පවර්තන වර්ෂෙය් ෙනොවැම්බර් අවසන් දින දක්වාම භාවිතයට ෙගන තිබූ බැවින් එම කාලයට අදාලව
ක්ෂයවීම් ගණනය කර එම පමාණය වර්ෂෙය් ලාභයට හා ඉවත් කිරීෙම් ගිණුමට ගැලපිය යුතු වුවත්
ෙබොෙහෝ ෙදනා එෙසේ කර ෙනොතිබුණි. ෙම් අනුව අෙප්ක්ෂකයින් තුළ වත්කම් ඉවත් කිරීම පිළබඳ පැහැදිලි
අවෙබෝධයක් ෙනොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.

(5)

ෙබොල්ණය කපා හැරීම ෙබොෙහෝෙදනා නිවැරදිව ගලපා තිබුණද ඉතා සුළු පිරිසකට එය නිවැරදිව ගැලපීමට
ෙනොහැකිවී තිබුණි.

(6)

බැංකු ණය සම්බන්ධෙයන් ගිණුම් ගැලපීෙම්දී ගිණුම් පමිත අනුව මුළු දිගුකාලීන ණය මුදලින්
ෙකටිකාලීනව ෙගවිය යුතු ෙකොටස ජංගම වගකීමක් ෙලස දැක්විය යුතු බව ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුෙග්
අවධානයට ලක්වී ෙනොතිබුණි.

(7)

ෙපොදු සංචිත සඳහා ෙවන් කිරීම් ආදායම් පකාශෙයන් සිදුකර තිබූ අවස්ථාද විය. ´ÔÙ] õõßõ<
ß × µ<ù&ßÒµÈ
ûÜæ$Á× áÙßÙ$ ù`õõß à`õ`È à×÷¸ÈæØ`<ùß ä×÷À á÷ÀÍÚ ûõß æÚÎ´ð µû}« à`õ.

(8)

ෙමම පශ්නයට අදාල සියළුම සංඛSා දක්වා තිබුෙණ් රුපියල් දහස් ගණනින් වුවත් ගිණුම් සකස් කිරීෙම්දී
ෙබොෙහෝ ෙදනා “රුපියල් දහස්” යන්න මූලS පකාශනවල දක්වා ෙනොතිබුණි.

තවදුරටත් මූලික ගිණුම්කරණ මූලධර්ම, නව ගිණුම්කරණ පමිත, නව සමාගම් පණත පිලිබදව අවෙබෝධය ලබා
ගත යුතු ය. වත්කම් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් (LKAS 16) හා ෙතොග ගණනය සම්බන්ධව (LKAS 2) මූලS
පකාශන ඉදිරිපත් කිරීම (LKAS 1) විෙශේෂිතව ෙමහිදී සැළකිය යුතු ය.
ûÜÁù
ß à‘æ 03 - ÙæÝóÔ 25
(àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß ×æÚ.)
හවුල් වSාපාර ගිණුම් කාල පදනමට බලාෙපොෙරොත්තු වන අතර කීර්තිනාමය සටහන් කිරීම, විශාම යන හවුල්
කරුෙග් ෙකොටස හා ණයක් වශෙයන් ෙයදීම හා විකුණුම් පදනමට සහ කාල පදනමට වියදම් ගැලපීම පිලිබඳව
දැනුම විමසීමට ෙයොමු කර ඇත. වසර කිහිපයක එකම රටාවකට පශ්න ෙයොමු වූ බැවින් අෙප්ක්ෂකයින් ෙපර
පශ්න පත පරිශීලනය කරමින් විභාගයට සූදානම් වූෙය් නම් පහසුෙවන් ලකුණු ලබාගත හැකිව තිබුණි.
පවත්වාෙගන යනු ලබන හවුල් වSාපරයක ගිණුම් වර්ෂය තුළදී හවුල් කරුවකු විශාම යන විටදී ගිණුම් ගිණුම්
තැබීම පිළබඳවත් එවැනි අවස්ථාවකදී කාලපරිච්ෙඡ්ද අනුව ලාභාලාභ ගණනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඇති දැනූම
පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ෙමම පශ්නය සකස්කර තිබුණි.
සම්ස්ථ ලකුණු ලබාගැනීම සම්බන්ධෙයන් සලකා බැලුවෙහොත් ෙමම පශ්නය සඳහා සම්පූර්ණ ලකුණු ලබාගත
හැකිව තිබුෙන් ඉතාමත් සුළු පිරිසකට පමණි. ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු සැපයීෙම්දී පහත අඩුපාඩු සිදුවී තිබුණි.
(1)

අනිල් නැමති හවුල්කරු විශාම යන අවස්ථාෙව්දී කීර්තිනාමය ගැලපීම ජංගම ගිණුම තුළින් සිදුකලයුතු බව
පශ්නෙය් පැහැදිලිවම ඉල්ලා සිටියද ෙබොෙහෝ ෙදනා එය පාග්ධන ගිණුම තුලින් සිදුකර තිබුණි. ෙමය
ෙහේතුව පශ්නය නිවැරදිව කියවා අවෙබෝධ කර ෙනොගැනීම බව ෙපන්වාදිය හැකිය.

(2)

හවුල්කරු විශාම යාමට ෙපර හවුල් කරුවන් වැටුප් ලබාෙගන තිබුණද විශාම යාෙමන් පසු නව හවුල්
වSාපාරෙය් ගිවිසූමට අනුව හවුල්කරුවන්ට වැටුප් ලබාගැනීමට හිමිකම් ෙනොමැති බව පශ්නෙය් තුන්වන
සටහෙන් පැහැදිලිව දක්වා තිබුණද ඒ පිළිබඳව අවෙබෝධයකින් ෙතොරව ෙදවන මාස හය සඳහාද
හවුල්කරුවන්ට වැටුප් ගණනය කර තිබුණි. ෙමයට ෙහේතුවද ෙපර දැක්වූ පරිදිම පශ්නය නිවැරදිව කියවා
අවෙබෝධ කර ෙනොගැනීම බව ෙපන්වාදිය හැකිය.
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(3)

ෙබොෙහෝෙදෙනකු විශාමයන හවුල්කරුෙග් ෙකොටස නිවැරදිව ගණනය කිරීමට අෙපොෙහොසත් වී තිබූ අතර
කාල පරිච්ෙඡ්දයට අදාලව ලාභය නිවැරදිව ගණනය කිරීමට ෙනොහැකිවීම ෙමයට ෙහේතුවී තිබුණි. තවද
විශාම ගිය හවුල්කරුෙග් ණය ෙපොළිය මාස 06 කට පමණක් අදාල වන බවත් එය ගණනයකර ෙදවන මාස
06 ට ගැලපීමටත් ඇතැම් අය අෙපොෙහොසත්වී තිබුණු අතර ෙගවිය යුතු මුදල මූලS තත්ත්ව පකාශෙය්
වගකීමක් ෙලස දක්වා ෙනොතිබූ අවස්ථාද නිරීක්ෂණය විය.

(4)

ෙවළඳ හා ලාභාලාභ ගිණුම පිළිෙයල කිරීෙම්දී ෙවළඳ ගිණුම ෙකොටස ෙපොදුෙව් පිළිෙයල කර දළලාභය
පමණක් විකුණුම් අනුපාතයට ෙබදාහැරිය හැකි වුවත් එෙසේ ෙනොකර ෙවළඳ ගිණුෙම් සිට කාලපරිච්ෙඡ්ද
අනුව සකස් කර ඇති අවස්ථාද නිරීක්ෂණය විය. ෙම් නිසා අනවශS කාලයක් වැයවන බව ෙපන්වාදිය
හැකිය. තවද දළ ලාභය විණුම් පදනම මත ෙබදාහැරිය යුතු බව පැහැදිලව උපෙදස් ලබාදී තිබුණද ඒ පිළිබඳ
පමාණවත් අවෙබෝධයක් ඇතිව කටයුතු කර ෙනොතිබවද නිරීක්ෂණය විය.

(5)

විකුණුම් හා ෙබදාහැරීෙම් වියදම්ද විකුණුම් පදනම මත ෙබදාහැරිය යුතු බව උපෙදස් දී තිබුණද ඒ අනුව
කටයුතු ෙනොකර කාල පදනම මත් ෙබොදාහැර ඇති අවස්ථාද නිරීක්ෂණය විය.

පශ්නය ෙහොඳින් කියවා බලා පිලිතුරු සැපයීමට අෙප්ක්ෂකයින් ෙයොමු ෙනොවීම නිසා පුරුදු ආකාරයට ම සටහන්
තැබීෙමන් ලකුණු අහිමිව ඇත. පමාණවත් ලකුණු උපයා ගැනීමට සුදුසු අයුරින් වැඩි ෙදෙනක් ගැටළුවට මුහුණ දී
ඇත.

C - µæ$ð&
ûÜÁù
ß à‘æ
à‘æ 04 - ÙæÝóÔ 10
(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)

(A) වSාපාරයක අවසන් ගිණුම් ෙතොරතුරු අනුව එහි තත්වය විශ්ෙල්ශනය කිරීම සඳහා වූ මූලික අනුපාත
ගණනය කිරීෙම් හැකියාව මැනබැලීම සඳහා ෙමම පශ්නය සකස් කර තිබුණි. ෙමය ෙතෝරාගත හැකි
පශ්නයක් වුවද ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙම් සඳහා පිලිතුරු සපයා තිබුණු අතර පිලිතුරු සැපයීෙම්දී පහත අඩුපාඩු
සිදුවී තිබුණි. àùÔû$õ èóù× æÚÎµÈ÷À,Û èóù× æÚÎµÈ µ÷À$Â
ß ÷À à`õ`È à<&ßö$ <Ù ÷Àæù
ß ð Ù`ýÔó.Ú
(1)

දළ ලාභ අනුපාතය හා ශුද්ධ ලාභ අනුපාතය
අනුපාතය
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු ෙමම අනුපාත ගණනය කිරීම නිවැරදිව සිදුකර තිබුණද ඇතැම් අය අනුපාත
දැක්වීෙම්දී පතිශත වශෙයන් ෙනොව අනුපාත වශෙයන් ෙපන්වා තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය.
එෙමන්ම ශුද්ධ ලාභ අනුපාතය ගණනය කිරීෙම්දී බදු අයකිරීෙමන් පසු ලාභය ෙයොදාගත් අවස්ථාද
නිරීක්ෂණය විය.

(2)

ජංගම අනුපාතය හා ක්ෂණික වත්කම් අනුපාතය
ෙමම අනුපාතද ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු නිවැරදිව පිළිෙයල කර තිබුණද අනුපාත වශෙයන් ෙනොෙපන්වා
පතිශත වශෙයන් ෙපන්වා තිබූ අවස්ථ නිරීක්ෂණය විය. තවද, ක්ෂණික වත්කම් අනුපාතය ගණනය
කිරීෙම්දී මුළු ජංගම වත්කම් වලින් ෙතොගය හා ෙපරෙගවීම් යන අගයන් ෙදකම අඩුකර ලැෙබන
අගය ජංගම බැරකම් සමඟ ගලපා අනුපාතය ගණනය කර තිබුණි.

(3)

ස්කන්ධ පතිලාභ
පතිලාභ අනුපාතය
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු ෙමම ෙකොටසට පිලිතුරු සපයා ෙනොතිබූ අතර පිලිතුරු සැපයූ අයටද නිවැරදි
පිලිතුරු ලබාදීමට ෙනොහැකිවී තිබුණි. ෙමම අනුපාතය ගණනය කිරීෙම්දී බදු අයකිරීමට පසු ලාභය
අදාල කරගත යුතු වුවත් බදු අයකිරීමට ෙපර ලාභය ෙයොදා ගැනීම පිළිතුර නිවැරදි ෙනොවීමට ෙහේතුවී
තිබුණි.

3

(B)

ෙමම ෙකොටස සදහා දී ඇති ‘වැටුප් පාලන ගිණුම’ අවෙබෝධෙයන් සකසා පිලිතුරු සපයා ලකුණු ලබා
ගැනීමට වැඩි ෙදෙනක් සමත් ව ඇත. ෙමම ගිණුම නිවැරදිව පිළිෙයල කළයුතු ආකාරය, එහි
අන්තර්ගතය පිලිබද ව ඇතැම් අෙප්ක්ෂකයින් අවෙබෝධෙයන් ෙතොරව දුර්වල පිලිතුරු ඉදිරිපත් කර තිෙබ්.
පාෙයෝගික අත්දැකීම් සහිත අෙප්ක්ෂකයින් පහසුෙවන් ම ගිණුම් සටහන් අෙප්ක්ෂිත අයුරින් නිවැරදිව
ඉදිරිපත් කර ෙශේෂය නිවැරදිව ලබා ගැනීමට සමත්ව ඇත. වැටුප් පාලන ගිණුම සකසා නිවැරදි ෙශේෂය
දක්වා මුළු ලකුණු ලබා ගැනීමට අසමත් අෙප්ක්ෂකයින් ද විය. හර හා බැර පැති මාරුකර සටහන්
තැබීෙමන් කිහිප ෙදෙනක් පහසු ලකුණු අහිමි කර ෙගන ඇත. දළ වැටුප වැටුප් හා දීමනා වශෙයන් ෙවන්ව
ෙපන්නුම් කර නැති අෙප්ක්ෂකයින් විය. à`õ`È à× <`ðÔûß û$Ùන èÚó´
Ô µ<ùÔ<ð <`ðÔûß µÙßçù×æß ûÚ}µÚ ×Ù
æØ õÚýÕ à<&ßö$÷À à`õ`È à× <`ðÔûß û$Ùù èÚó´
Ô µ<ùÔ<ð <`ðÔûß èÚó´
Ô æß (Ñ×÷ÀÈ) ûÚ}µÚ ×Ù æØ õÚýÕ à<&ßö$÷À
ùÚÎæßÂó× Ñ×.

ûÜÁù
ß à‘æ 05 - ÙæÝóÔ 10
(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)

(A) ෙකොටස සදහා ලකුණු 04 ක්ද, (B) ෙකොටස සදහා ලකුණු 06 ක්ද, වශෙයන් ලකුණු 10 ක් ෙමම පශ්නය
සඳහා ද නියමිත ය. ෙහොඳ අභSන්තර පරීක්ෂා කමයක ඇති පාලන කමෙව්ද (Control mechanisms) ෙදකක්
ෙකටිෙයන් පැහැදිලි කිරීම බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. වැඩි අෙප්ක්ෂක සංඛSාවක් නිවැරදි පිලිතුර සැපයීමට
සමත්ව නැත. නSායාත්මක දැනුම (Theoretical knowledge) වර්ධනය කර ගැනීෙමන් නිතර ඉදිරිපත්වන
සමාන පශ්න ෙලස සූදානමින් පිලිතුරු සැපයීමට හැකියාව ඇති පශ්නයකි. එෙහත් වැඩි ෙදෙනක් විකල්ප
පශ්න ෙතෝරාෙගන ෙමම පශ්නය මඟහැර ඇත. පිලිතුරු සපයන ලද අෙප්ක්ෂකයින් බහුතරයකෙග් ඇගැයීම්
මට්ටම ඉතා දුර්වලය.
(B) මිල දී ගැනීම් සහ ණය හිමියන් සම්බන්ධෙයන් කළමණාකරණය විසින් ෙයොදා ගත හැකි පාලන මිණුම්
හයක් (6) ඉල්ලා ඇත. එය නිවැරදිව, ඍජුව ෙපන්වීමට ෙබොෙහෝ අෙප්ක්ෂකයින් සමත්ව නැතත් තරමක්
දුරට සාර්ථක පිළිතුරු විය. û$Ùù ÆùÔÈ µ<ùÔ<ð ÆÙ÷ÀÛ è`ùÛµÈ æÜ×
Ú $<ÙÚ× Ñ&ßõØ æÙ à<&ßö$ ÷Àæù
ß ð Ù`ýÔó.Ú
විෂය පිලිබද පාෙයෝගික දැනුම හා අවෙබෝධය ලබාගත යුතු ෙව්.

ûÜÁù
ß à‘æ 06 - ÙæÝóÔ 10
(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)

(A) ෙකොටස සදහා ලකුණු 04 ක්ද, (B) ෙකොටස සදහා ලකුණු 03 ක්ද, (C) ෙකොටස සදහා ලකුණු 03 ක්ද
වශෙයන් ලකුණු 10 ක් ෙමම පශ්නය සදහා ලැෙබ්. A) ෙකොටස සදහා “ගිණුම් කියාවලිෙය් දී මතුවිය හැකි
වැරදි වර්ග 04ක්” සඳහන් කරන ෙලස ඉල්ලා ඇත. සාර්ථක පිලිතුරු පමාණවත් සංඛSාවක් ඇත.
අෙප්ක්ෂක අවෙබෝධය පමාණවත් නැතුවා ෙනොෙව්. වැරදි පිළිබඳව නSායාත්මක දැනුම ඇත. අනුමාන
පිලිතුරු බහුල ය.
(B) ෙකොටස සදහා ෙගොඩගසා කලවම් කිරීම මගින් වංචා කිරීෙම් කමය පිලිබඳව ෙකටිෙයන් පැහැදිලි කිරීමක්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. නිවැරදි පිලිතුරු දීමට වැඩි ෙදෙනකු සමත්ව නැත. අවෙබෝධෙයන් ෙතොරව ෙදන
ලද පිලිතුරු විය. අර්ථය නිසි පරිදි ඉදිරිපත් කරමින් පිලිතුරු දී නැත. සමහෙරක් උදාහරණ සහිතව සාර්ථක
පිලිතුරු සපයා තිබිණි. àù<Á] µÙ& ÷ÀØ
Û é Ñ&ßõØ ÙÚÒµ´ùß æ$Ù× ù$&ßති æØ õÚÄ´÷À ý{ÔÙ< ÷Àæù
ß ð Ù`ýÔó.Ú
(C) “කියාවලිය ඔස්ෙසේ ෙගොස් පරීක්ෂා කිරීම” යන්ෙන් අදහස දැක්වීම අෙප්ක්ෂා කරයි. ලකුණු තුනක් සදහා
ෙකටි පැහැදිලි පිලිතුර ඉදිරිපත් කිරීමට නැඹුරු විය යුතු ය. වැඩි ෙදෙනක් ඉහළ මට්ටමක ලකුණු ලබාෙගන
නැත. සම්පූර්ණ ලකුණු ලබාගත් අෙප්ක්ෂකයින් ද විය. &´{Ø àµûßæÂ
ß æ×ùß ඉතා දුර්වල අවෙබෝධයක්
මත පිලිතුරු ලියා ඇත. අෙප්ක්ෂකයින් ෙග් නSායාත්මක දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම කළ යුතු ෙව්. සාමානS
දළ අවෙබෝධයකින් සපයන ලද පිලිතුරු විය. ûÜÁù
ß µ×ùß Ñ´&$ à`õßµõß "æÜ×
Ú $<ÙÚ× å&ßµ&ß µè$&ß ûÎæßÂ$
æÚÎ´/ æÜ×
Ú $<ÙÚ× ûÚ}ý
Ú úÀ æßÂóÚæ ûÎæßÂó" ×ùßµùùß à÷À{&ß æØùßµùß æÝ´æß÷À ×ùßù <Ô<õß &´{Ø`ùß æØ
õÚýµÔ óß æÜ×
Ú $<ÙÚ× Ñ&ßõØ æÚÎ´×.
- - -

4

Ñþ$è à×÷¸ÈæØ`<ùßµèß &$øù ´>ð´ ÷À×
Ú ó
Ô Ô æØ è`ùÛ´ð &`}æÚÙÙ
ß µ×$´Ô æ} ×ÔõÝ µû$÷¸ æØ`óÔ:
1.

ûÜÁù
ß ûõÜµ×ß ÷ÀÛ à`õÚ "à×÷¸ÈæØ`<ùßð ãûµ÷À&"ß ùÚ<`Ø÷À<
Ú æÚ×Ò´ {$ ûÚ}û
Ú `÷À´
Û .

2.

&ÈûÕÌó ÑÂ× ùÚÌµ÷ÀÁ
ß × µ{$úÀù
Ú ß àø]×ù× æØ õÚÄ´.

3.

û&Ôè×
Ú Ñþ$è ûÜÁù
ß ûõÜ {$ ãõßõØ ûÍÁÛÙù× æÚÎµ´ùß õ´ ÷À`ùÔ´ ûÜèó
Ý æ} {`æÚ×.

4.

ÑÂ× ùÚÌµ÷ÀÁ
ß ×ð à÷À$Ù ù< èÚóÈ
Ô æØó ûÜÆõ (LKASs &{ SLFRSs) ûÚ}ý
Ú úÀ ÷À`ùÔ<õß Ò´.

5.

àõß àæÝØ` æÚ×Ñ× {`æÚ à$æ$Ø×ðõß ûÜÁù
ß à‘æ ùÚ<`Ø÷À<
Ú ùÚ&Ú ûÍ÷ÀÚ µ×÷À´
Û ðõß æð×ÔõÝ æ} ×Ôõ×
Ý .

6.

æ$Ù× ´ù$< æ}´ù$æØó× æØ è`ùÛ´.

7.

&|´ ûÜÁù
ß ×æð´ à÷À$Ù µûØ<`ò û`{`÷ÀÙ
Ú <
Ú µûùß<$ äß<$ ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` ûõÜ×ð à`ÆóÚ× ×Ôõ×
Ý .
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