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A - ෙකොටස බහුවරණ පශ්න 15 කින් සමන්විත ය. ෙම් සදහා පමාණවත් ලකුණු වැඩි ෙදෙනක් ලබාගැනීමට සමත්ව ඇත.
පිලිතුරු මගින්, A. ගිණුම්කරණ පමිත පිලිබඳ දැනුම, B. මූල4 පකාශණ පිළිෙයල කිරීම පිලිබඳ අවෙබෝධය, C. කාරක
පාග්ධනය පිලිබද අවෙබෝධය, D. බැංකු සැසදුම් පිලිෙයල කිරීම පිලිබඳ දැනුම, E. මූල4 තත්ත්වය මැනීම F. ගිණුම්කරණ
සංකල්ප, G,I, අනුපාත පිලිබදව දැනුම, H. ෙශේෂ පිරික්ෂුම පිලිබදව අවෙබෝධය, J. ගිණුම්කරණ සමීකරණ පිළිබඳව දැනුම,
K. අභ4න්තර පාලන පද්ධතියක අරමුණු ගැන දැනුම, L. අභ4න්තර විගණක පත්කිරීම, M. නිශ්චිත පාලන පටිපාටි
අවෙබෝධය, N. විගණන මතය පකාශ කිරීම, හා O. බැංකු ෙශේෂ සත4ාපනය ෙකෙරන අයුරු ආදී විෂය දැනුම පරීක්ෂා කිරීම
සඳහා පශ්න ෙයොමුකර ඇත.
වැඩි ලකුණු රැස් කරගත හැකි ෙමම පශ්නයට අවෙබෝධය හා දැනුම ඇතිව පිලිතුරු සපයන ලද අෙප්ක්ෂකයින් සාර්ථකව
මුහුණ දී ඇත. බහුවරණ පශ්න සදහා පිලිතුරු, පශ්න පතෙය් ම ලියා අමුණා ඇති එක් අෙප්ක්ෂකෙයක් විය.
විෂය නිර්ෙද්ශය වැඩි ෙකොටසක් ආවරණය වන අයුරින් පශ්නය සැකසී ඇත. පිලිතුරු සැපයීෙම් දී A, C, D, F, G, H, I, J
පශ්න සඳහා වැඩි ෙදෙනක් සාර්ථක පිළිතුරු සපයා ඇත. E, O, පශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීෙම් දී 75% කට නිවැරදි පිළිතුර
සැපයීම දුෂ්කර වී ඇත. K, L, M, N, විගණන පශ්න සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු සැපයීමට 95%ක්ම සමත්ව ඇත. O. බැංකු
ෙශේෂ සත4ාපනය ෙකෙරන ආකාරය පාෙයෝගික විගණන දැනුම ඇති අෙප්ක්ෂකයින් පමණක් නිවැරදි පිළිතුර ඉදිරිපත් කර
ඇති බව ෙපණිනි. පශ්නය ෙතෝරා ෙනොගත් පිලිතුරු සැපයීමට උත්සාහ ෙනොකළ අෙප්ක්ෂකයින් ෙදෙදෙනක් ද විය.
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සීමිත සමාගම් පිළිබඳ මූලික දැනුම හා ගිණුම් තැබීම ආශිතව ෙකොටස් නිකුත් කිරීම, පසාද ෙකොටස් නිකුතුව, µõ$è හානි
ගැලපීම, වත්කම් විකිණීම, බැංකු සැසඳුම්, ආදායම් බදු ගැලපීම ආදී ගැලපිලි ඇතුලත් කර ඒවා ගිණුම් තැබීම
සම්බන්ධෙයන් පශ්නය ෙයොමුව ඇත. අෙප්ක්ෂකයින් ෙබොෙහොමයක් පිළිතුරු සපයා තිබුණි. මුළු ලකුණු 25 උපයා ගත්
අෙප්ක්ෂකයින් විය. සෑම අෙප්ක්ෂකෙයක් ම පිලිතුරු සැපයීමට උත්සාහ දරා තිබිණි. සමාගම් ගිණුම් ‘කළමණාකරණෙය්
භාවිතය සදහා’ විස්තීර්ණ ආදායම් පකාශය හා මූල4 තත්ත්ව පකාශය (ෙශේෂ පතය) පිළිෙයල කරන ෙලස ඉල්ලා ඇත.
සමස්ථයක් වශෙයන් ගත් කල පිලිතුරු සැපයීම පිලිබඳ සෑහීමකට පත්විය ෙනොහැකි ය. ගිණුම්කරණය පිළිබඳ මූලික දැනුම
ෙනොමැතිවීම අෙප්ක්ෂකයින් ෙග් දුර්වලතාවයක් ෙව්. ෙමෝටර් රථ විකුණුම් ගැලපුම විසඳීෙම් දී වර්ෂෙය් ක්ෂය පිළිබඳව
අවධානය ෙයොමු කර නැත. ෙතොග ගණනය, හානි පිලිබද සටහන් සහ ක්ෂය ගැලපීම් පිලිබද ගිණුම්කරණ පමිත වලට අදාල
අයුරින් ෙපන්විමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. ෙතොග හානි හා වන්දි ගණනය නිවැරදිව අදාල සටහන් තබා නැත. ආදායම් බදු
ගැලපුම නිවැරදිව සටහන් කර නැත. ගැලපුම් විසඳීෙම් දී හර, බැර සටහන් පිළිබඳ මූලික අවෙබෝධය අෙප්ක්ෂකයින්ට ලබා
දිය යුතුව ඇත. µû$÷¸ &‘¥õ×ð ´$Ø` æÚÎ´, Ù$þ$‘Á µèÒ´ <`ùÚ ÷À| ඉදිරිපත් කළ යුතු ලාභාලාභ ගිණුෙම් ද, ෙශේෂ පතෙය් ද
යන්න පැහැදිලි නැති බැවින් සමහර අෙප්ක්ෂකයින් ä× ආදායම් පකාශය සමග ඉදිරිපත් කර ඇත. ලකුණු 12 කට වඩා
ලබාගත් අෙප්ක්ෂකයින් 50% ක් පමණ විය. ලකුණු 0 – 5 අතර ලබාගත් ඉතා දුර්වල අෙප්ක්ෂකයින් ද විය.
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) විෙශේෂිතව ෙමහිදී සැළකිය යුතු ය.

ûÜÁù
ß à‘æ 03 - ÙæÝóÔ 25
ß ×æÚ.)
(àùÚ<$Ì× ûÜÁù
තනි පුද්ගල ව4ාපාරයක් හවුල් ව4ාපාරය බවට පත් කිරීම. නිවැරදිව ගලපා එදිනට හවුල්කරුවන් ෙයොදන මුදල හා ෙපර
මාස 6 ට අදාල ලාභ ෙකොටස පාග්ධනිත කර ගැලපීම් නිවැරදිව ෙනො ගැලපීම නිසාත්, වැටුප් නිවැරදිව කාල පදනමට
ගණන් බලා සටහන් ෙනො කිරීම නිසාත්, ජංගම හා පාග්ධන ගිණුම සදහා අදාල සටහන් පිලිබද අවෙබෝධය ෙනොමැති නිසාත්
ෙවන් කළ ලකුණු උපයා ගැනීම අසීරු වී තිබුණි. හවුල් කරුෙවකුට හිමි පසාද දීමනාව ගණනය කර ලාභාලාභ ගිණුෙම්
පළමු මාස 6ට අදාලව සටහන් කර ෙගවිය යුතු පසාද දීමනා වශෙයන් ජංගම වගකීම්වල ෙපන්නුම් කිරීම නිවැරදිව කර
තිබුෙන් අෙප්ක්ෂකයින්ෙගන් 2%ක් පමණ ෙව්. ණය ෙපොලිය නිවැරදිව ලාභාලාභ ගිණුෙම් සටහන් ෙනොකළ අෙප්ක්ෂක
සංඛ4ාව 75%ක් පමණ ෙව්. පළමු මාස 6ට අදාල ෙමය ඉතා සරල ගැලපීමක් වුවත් ෙත්රුම් ගැනීමට සමත්ව නැත.
දළ ලාභය හා ලාභාලාභ ගිණුම සටහන් තීරු කමයට නියමිත පදනමින් ගලපා ෙපන්වීමට ලකුණු ෙවන්කර ඇත. ෙවළද
ගිණුම ද තීරු කමයට සකස් කිරීමට ඇතැම් අෙප්ක්ෂකයින් ෙපළඹී තිබුණි. විකුණුම් පදනම අනුව හා කාල පදනම අනුව
වියදම් ෙබදා දක්වා ගිණුම් ෙපන්වීෙම් තීරණය අනුව කටයුතු ෙනොකිරීම නිසා ලකුණු අහිමි විය. තීරු කමයට ලාභා ලාභ
ගිණුම ෙපන්වීම වැඩි ෙදෙනක් නිවැරදිව ඉදිරිපත් කළත් ගැලපුෙම් සදහන් පරිදි ආදායම් සහ වියදම් ෙබදා ෙපන්වීෙම්
නිවැරදි කමෙව්දය ෙතෝරාෙගන නැති අවස්ථා ද විය. ලාභ විසර්ජනය හා නිවැරදි වැටුප් ගණනය සදහා හිමි ලකුණු
අෙප්ක්ෂකයින්ෙගන් වැඩිෙදෙනක් ලබාගැනීමට සමත්ව නැත.

C - µæ$ð&
ûÜÁù
ß à‘æ 04 - ÙæÝóÔ 10
(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)
(A) ෙකොටස සදහා ලකුණු 06 ක්ද, (B) ෙකොටස සදහා ලකුණු 04 ක්ද වශෙයන් ලකුණු 10 ක් ෙමම පශ්නයට ෙවන් කර
ඇත. A ෙකොටස අනුපාත ගණනය කිරීම පිලිබදව දැනුම විමසීමට පිලිෙයල වි තිබුණි. දී ඇති වගුෙවන් අදාල සංඛ4ා
ෙතෝරා ෙගන අනුපාත ගණනය කර පමාණවත් ලකුණු ලබාගැනීමට වැඩි ෙදෙනක් සමත් විය. ෙදමළ මාධ4යන් පිලිතුරු
සැපයීම පිලිබදව සෑහීමට පත්විය ෙනො හැකි ය. සිංහල හා ඉංගීසි මාධ4 අෙප්ක්ෂකයින් අනුපාත ගණනය කිරීම නිවැරදිව
කර ඇත. ‘ෙතොග පිරිවැටුම් අනුපාතය’ (Inventory Turnover Ratio) සහ ‘ෙතොග රැඳවුම් කාලය’ (Stock Resident
Period)වැඩි ෙදෙනක් නිවැරදිව ගණනය කර නැත. ඉදිරිපත් කිරීම හා සූත පිලිබදව දැනුම වර්ධනය කරගත යුතු ෙව්.
අනුපාත විශ්ෙල්ෂණය පතිශත වශෙයන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ෙකොටස් නිවැරදිව ඉදිරිපත් කිරීමට අෙප්ක්ෂකයින් වගබලා ගත
යුතුව ඇත.
B ෙකොටස සදහා දී ඇති ‘එකතු කළ අගයමත බදු පාලන ගිණුම’ (VAT) 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. ගිණුම් සටහන් අෙප්ක්ෂිත අයුරින් නිවැරදිව
ඉදිරිපත් කර ෙශේෂය නිවැරදිව ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුය. ෙතෝරා ගැනීෙම් දී වැඩි සිසුන් පිරිසක් ෙතෝරාගත්
පශ්නයයි.

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 සදහා
නියමිත ය. අස්තිත්වයක අභ4න්තර පාලන පද්ධතිය අවෙබෝධ කර ගැනීම සඳහා ෙයොදාගත හැකි කම ෙදකක්
පැහැදිලි කිරීම ඉල්ලා ඇත. වැඩි අෙප්ක්ෂක සංඛ4ාවක් නිවැරදි පිලිතුර සැපයීමට සමත්ව නැත. වැඩි ෙදෙනක්
ෙමම පශ්නය මඟහැර ඇත. පිලිතුරු සපයන ලද අෙප්ක්ෂකයින් බහුතරයකෙග් ඇගැයීම් මට්ටම ඉතා දුර්වලය.
පාලන පරිසරය හා පාලන පරිපාටි පිළිබඳව අර්ථ දක්වා ඇත.

(B)

විකුණුම් ණයගැතියන් සම්බන්ධෙයන් කළමණාකරණය විසින් ෙයොදා ගත හැකි අභ4න්තර පාලන මිණුම් හයක් (6)
ඉල්ලා ඇත. එය නිවැරදිව, ඍජුව ෙපන්වීමට ෙබොෙහෝ අෙප්ක්ෂකයින් සමත්ව නැතත් තරමක් දුරට සාර්ථක පිළිතුරු
විය. ඉංගීසි මාධ4ෙයන් පිලිතුරු දුන් අෙප්ක්ෂකයින් සාර්ථකව පිලිතුරු සපයා තිබිණි. විෂය පිලිබද පාෙයෝගික
අවෙබෝධය ලබාගත යුතු අතර දැනුම පංති කාමරයට සීමා ෙනො කළ යුතු ෙව්.

2

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

ෙකොටස සදහා ලකුණු 04 ක්ද, (B) ෙකොටස සදහා ලකුණු 04 ක්ද, (C) ෙකොටස සදහා ලකුණු 02 ක්ද වශෙයන්
ලකුණු 10 ක් ෙමම පශ්නය සදහා ලැෙබ්. (A) ෙකොටස සදහා “අභ4න්තර විගණනය හා බාහිර විගණනය”
ෙවන්ෙකොට හඳුනා විගණක පත් කිරීම හා විගණනෙය් අරමුණ දක්වන ෙලස ඉල්ලා ඇත. සාර්ථක පිලිතුරු සපයා
නැත. විගණක පත් කිරීම සම්බන්ධව අෙප්ක්ෂක අවෙබෝධය පමාණවත් ය. අරමුණු පිළිබඳව න4ායාත්මක දැනුම
ඉතා දුර්වල මට්ටමක විය.

(B)

ෙකොටස සදහා ගිණුම්කරණ පාලන වල අරමුණු හතරක් (04) බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. නිවැරදි පිලිතුරු දීමට හැකිව
නැත. මූල4මය පාලන උපකම පිලිබඳව න4ායාත්මක දැනුම ඉතා අල්ප විය. අභ4න්තර පාලන උපකම ෙබොෙහෝ
අෙප්ක්ෂකයින් විශ්ෙල්ෂණය කර තිබුණි. අර්ථය නිසි පරිදි ඉදිරිපත් කරමින් පිලිතුරු දී නැත.

(C)

“අකරණ ෙදෝෂ” සහ “කරණ ෙදෝෂ” ෙවන්ෙකොට හඳුන්වා දැක්වීම අෙප්ක්ෂා කරයි. ලකුණු ෙදකක් සදහා ෙකටි
පැහැදිලි පිලිතුර ඉදිරිපත් කිරීමට නැඹුරු විය යුතු ය. වැඩි ෙදෙනක් ඉහළ මට්ටමක ලකුණු ලබාෙගන නැත.
සම්පූර්ණ ලකුණු ලබාගත් අෙප්ක්ෂකයින් ද විය. ඉතා දුර්වල අවෙබෝධයක් මත පිලිතුරු ලියා ඇත. අෙප්ක්ෂකයින්
ෙග් න4ායාත්මක දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම කළ යුතු ෙව්.

- - -

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÷ÀÂ
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 .

-***-

3

