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A - µæ$ð&
වාස්තවික පරීක්ෂණ පශ්
පශ්න
ûÜÁù
ß à‘æ 01 - ÙæÝóÔ 40
(àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß ×æÚ)

මුළු විෂය නිර්ෙද්ශයම ආවරණය වන පරිදි සකස් කරන ලද උප පශ්න 18 කින් සමන්විත ෙමම පශ්නය සඳහා
à×÷¸ÈæØ`<ùß කිහිප ෙදෙනකු හැර අෙනකුත් සියළුම ෙදනා පිළිතුරු සපයා තිබූ අතර ඉන් සියයට 50 කට වැඩි
පමාණයකට ෙවන්කල මුළු ලකුණුවලින් අඩකට වඩා ලබා ගැනීමට හැකිවී තිබුණි. එෙසේ වුවද ඇතැම්
à×÷¸ÈæØ`<ùß සපයන ලද පිළිතුරු අනුව ගිණුම්කරණෙය් මූලිකාංග සම්බන්ධෙයන් ඔවුන්ට ඇති දැනුම
ඉතාමත් අඩු මට්ටමක පවතින බව නිරීක්ෂණය විය. ෙමම පශ්නයට අදාළ පිළිතුරු ඇගයීෙම්දී පහත සඳහන්
ෙපොදු අඩුපාඩු නිරීක්ෂණය විය.
(1)

මූලV ගිණුම්කරණය හා කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය අතර ෙවනස පිළිබඳ ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට
අවෙබෝධයක් ෙනොමැති බව නිරීක්ෂණය විය. ෙම් නිසා 1.2 පශ්නයට නිවැරදි පිළිතුරු සපයා තිබුෙණ්
à×÷¸ÈæØ`<ùßµèùß áõ$´õß &Ô_ පමාණයක් පමණි.

(2)

මූලV තත්ත්ව පකාශය පිළිෙයල කරනු ලබන්ෙන් අස්ථිත්වයක යම් නිශ්චිත දිනකට මූලV තත්ත්වය
නිෙයෝජනය කිරීමට යන්න ෙත්රුම් µù$èõß à×÷¸ÈæØ`<ùß Ñ&Úùß äß &úÀ{$ වැරදි පිළිතුරු ෙතෝරාෙගන
තිබුණි.

(3)

අංක 1.10 හා 1.11 යන පශ්නයන්හි ÷ÀÛ õÚýÕ ûÜæ$Á, "&õ]" µ{$ß "à&õ]" ×ùßù ÷À`æßÒµÈ÷ÀÛ ෙබොෙහෝ
ෙදෙනකු ä´ ûÜæ$Á×ùß නිසි පරිදි අවෙබෝධ කර ෙනොෙගන පිළිතුරු සපයා ඇති බව නිරීක්ෂණය වූ
අතර 1.11 {Ú ÷Àæ<
ß $ õÚýÕ ûÜæ$Á× ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු අසතV ×ùÔµ<ùß දක්වා තිබුණි.

(4)

මූර්ත ගිණුම්, පුද්ගලික ගිණුම් හා නාමික ගිණුම් යන්න නිවැරදිව {ú¸ù$ ගැනීමට à×÷¸ÈæØ`<ùßµèùß
µý$µ{$ß ûÚÍ&æð නිසි අවෙබෝධයක් ෙනොවු බව නිරීක්ෂණය විය.

(5)

1.14 පශ්නයට අදාළ ගිණුම්කරණ සංකල්පයන් නිවැරදිව හඳුනාගැනීමට ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු
අෙපොෙහොසත්වී තිබූ අතර නිවැරදි පිළිතුරු ලබාදී තිබුෙණ් à×÷¸ÈæØ`<ùßµèùß සියයට 10 ක පමණ
පමාණයක් පමණි. èÚóÈ
Ô æØó &‘æÙßû ûÚ}ý
Ú úÀ à×÷¸ÈæØ`<ùß õÝÙ à`õÚ àÙßû ÷À`ùÔ´ µ´´ ûÜÁù
ß ×ð Ùý$
÷ÀÛ õÚýÕ <`Ø÷ÀÚ ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` <ÙÚùß ´ù$< û`{`÷ÀÙ
Ú Ú Ñ×.

(6)

ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùßට à<µý$ßø× µù$´`õÚæ´ ùÚ&$ ÷ÀÛ à`õÚ Ñ×÷ÀÈ පාග්ධන වියදම් හා අයභාර වියදම්
µÙ& නිසි පරිදි <ÌèÛæØó× æØ è`ùÛ´ð ෙනොහැකිවී තිබුණි.

(7)

à×÷¸ÈæØ`<ùßµèùß ý{ÔõØ×æð සුළු මුදල් අගිමය යන්න පිළිබඳ නිසි අවෙබෝධයක් ෙනොවූ බැවින් 1.17
පශ්නයට අදාළ පතිපූර්ණය <Áµ×ùß Ù`Ã× ×ÔõÝ ´Ô÷ÀÙ ùÚ<`Ø÷À<
Ú èóù× æ} µù${`æÚ Ò õÚýó
Ô .Ú 1.8
ûÜÁù
ß ×ð ûÚ}õ
Ú Ø
Ý µÙ& ෙපොදු අරමුණු සදහා වූ මූලV පකාශනවල ගුණාත්මක ලක්ෂණ නිවැරදිව දක්වා
තිබුෙණ් à×÷¸ÈæØ`<ùßµèùß áõ$´õß අඩු පමාණයක් බැවින් ඒ සම්බන්ධෙයන් à×÷¸ÈæØ`<ùßµèß ÷À`ùÔ´
ඉතා අවම මට්ටමක û<õÚù ý< è´] µÓ.

(9)

ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß ෙමම û}´Ô<ù පශ්නය සම්බන්ධෙයන් දී ඇති උපෙදස් ùÚ&Ú ûÍ÷ÀÚ කියවා
ෙනොබැලීම නිසා නිවැරදි පිළිතුර පිළිතුරු පතෙය් ෙනොලියා පශ්න පතෙය්ම පිළිතුරු සපයා ඇති අවස්ථා
නිරීක්ෂණය වූ අතර ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß පිළිතුරට අදාළ අංකය සඳහන් කරනවා ෙවනුවට පිළිතුර
සම්පූර්ණෙයන්ම ලියා තිබූ අවස්ථා ද නිරීක්ෂණය විය. ෙම් නිසා à×÷¸ÈæØ`<ùß අනවශV කාලයක්
වැය කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.

B - µæ$ð&
ûÜÁù
ß à‘æ 02 - ÙæÝóÔ 08
(àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß ×æÚ)

වVාපාරයක පවතින සම්පත් හා එම සම්පත් සපයන පාර්ශවයන්ට ව්යාපාරයට ඇති බැඳීම පිළිබඳ
සම්බන්ධතාවය ෙපන්නුම් කරනු ලබන ගිණුම්කරණ සමීකරණය පිළිබඳ à×÷¸ÈæØ`<ùßෙග් දැනුම පරීක්ෂා
කිරීම ෙමම පශ්නෙය් අරමුණ වී තිබුණි. ෙමම පශ්නය සඳහා සෑම à×÷¸ÈæØ`µ<කුම පිළිතුරු සැපයීමට
උත්සාහ ෙගන තිබුණ ද ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට ෙවන්කරන ලද ලකුණු පමාණෙයන් <`± ûÜ´$ó×æß ලබාගැනීමට
අෙපොෙහොසත්වී තිබූණි. පිළිතුරු පත් ඇගයීෙම්දී පහත අඩුපාඩු නිරීක්ෂණය විය.
(1)

ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß Ñ&Úùß û}´Ô èùÔµ÷ÀùµÔ Ó à`õÝÙõß, සනත් විසින් ජංගම ගිණුෙම් තැන්පත් කරන ලද
මුදලින් රු.250,000 ක් වටිනා ෙතොග මිලදී ගත්බව ෙත්රුම් ෙනොෙගන එය සනත් විසින් ෙගන එන ලද
ෙතොගයක් ෙලස සලකා පාග්ධනයට ගලපා තිබුණි.

(2)

පශ්නය අවසානෙය් දක්වා ඇති සමීකරණෙය් ආදායම් හා වියදම් තීරුවක් දක්වා තිබියදීත් ඒ ûÚ}ý
Ú úÀ<
ෙනොසලකා ආදායම් හා වියදම් පාග්ධනයට ගලපා තිබුණි.

(3)

අගයන් දැක්වීෙම්දී සම්පූර්ණ අගයම ෙහෝ දහස් ගණනින් යන ෙදකින් එක් ආකාරයකට පමණක්
දැක්විය යුතු වුවත් ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß µ´´ ûÜÁù
ß µ×ß äæß äæß èùÔµ÷ÀùÔ ෙමම ෙදආකාරයටම &ð{ùß
æØ තිබුණි.

(4)

ÑæÝóÔ භාණ්ඩවල පිරිවැය ගණනය කිරීම නිවැරදිව සිදු ෙනොකිරීම.

(5)

à`õ`È à×÷¸ÈæØ`<ùßð èÚóÈ
Ô æØó &ÇæØó× ×ùÔ æÝ´æß÷À ×ùßù ûÚ}ý
Ú úÀ< û<$ ùÚ<`Ø÷ÀÚ à<µý$ßø×æß
µù$õÚÄ´ µ{ßõµÝ <ùß µÁßÂ ûÚÍæß&´
Ô û<$ ûÚ}µÚ ×Ù æÚÎ´ð µû}« õÚýó
Ô .Ú

ûÜÁù
ß à‘æ 03 - ÙæÝóÔ 08
(àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß ×æÚ)

ෙශේෂ පිරික්සුමක් සමාන ෙනොවීම නිසා ෙවනස අවිනිශ්චිත ගිණුමක සටහන්කර ඇති අවස්ථාවක පසුව එම වැරදි
නිවැරදිකර අවිනිශ්චිත ගිණුම පියවන ආකාරය පිළිබඳව à×÷¸ÈæØ`<ùßµèß දැනුම පරීක්ෂා කිරීම සදහා ෙමම
පශ්නය නිර්මාණයකර තිබුණි. ෙබොෙහෝ à×÷¸ÈæØ`<ùß ෙමම පශ්නයට සාර්ථකව පිළිතුරු සපයා තිබූ අතර
ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß සම්පූර්ණ ලකුණු ලබාගැනීමට ද සමත්වී තිබුණි. එෙසේ වුවද ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß අඩු
ලකුණු ලබාෙගන තිබූ අතර එයට පහත සඳහන් ෙපොදු අඩුපාඩු බලපා තිබුණි.
(1)

වැරදි නිවැරදි කළ පසු අවිනිශ්චිත ගිණුම තුලනය වී යන බව ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß අවෙබෝධ කරෙගන
ෙනොතිබීම නිසා අවිනිශ්චිත ගිණුෙම් ෙශේෂය ඉදිරියට ෙගනෙගොස් තිබූ අවස්ථා ÷À ÷Àæù
ß ð Ù`ýÔó.Ú

(2)

ෙවනත් ආදායමක් ෙවනත් වියදමක් ෙලස දැක්වීම නිවැරදි කිරීෙම් ජර්නල් සටහන ෙබොෙහෝ ෙදනකුට
නිවැරදිව දැක්වීමට ෙනොහැකිවී තිබුණි.

(3)

à`õ`È à×÷¸ÈæØ`<ùß ජර්නල් සටහන් ෙවනුවට ෙලජර් ගිණුම් &{ µÁßÂ ûÚÍæß&´
Ô û<$ දක්වා තිබුණි.

ûÜÁù
ß à‘æ 04 - ÙæÝóÔ 8
(àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß ×æÚ)

ද්විත්ව සටහන් කමය හා ගිණුම් තැබීම පිළිබඳව à×÷¸ÈæØ`<ùßෙග් දැනුම පරීක්ෂා කිරීම සදහා ෙමම පශ්නය
සකස්කර තිබූ අතර à×÷¸ÈæØ`<ùßෙගන් <`± ûÚÍ&æß µ´´ ûÜÁù
ß ×ð පිළිතුරු සපයා තිබුණු අතර ෙබොෙහෝ
ෙදෙනකුට ෙවන්කළ ලකුණු වලින් වැඩි ලකුණු පමාණයක් ලබා è`ùÛ´ð {`æÚ×$< Ù`Ä õÚýó
Ô .Ú ෙමම පශ්නය
සඳහා පිළිතුරු සැපයීෙම්දී පහත සඳහන් ෙපොදු අඩුපාඩු නිරීක්ෂණය විය.
2

(1)

ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß නිවැරදිව ෙශේෂ පිරික්සුම පිළිෙයල කිරීමට අෙපොෙහොසත්වී තිබුණි.

(2)

ෙබොෙහෝ à×÷¸ÈæØ`<ùß àµùæÝõß ෙලජර් ගිණුම් නිවැරදිව පිළිෙයල කර තිබුණ ද ÷ÀÑ
ß õß< õÛØ` මුදල්
ෙපොත නිවැරදිව පිළිෙයල කිරීමට අෙපොෙහොසත්වී තිබුණි.

(3)

ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùßට ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය පිළිබඳ නිසි අවෙබෝධයක් ෙනොමැති බව නිරීක්ෂණය
විය.

(4)

පශ්නෙය් පැහැදිලිව ෙපොදු ෙලජරය පිළිෙයල කරන ෙලස දක්වා තිබීයදීත් ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß එය
නිසිෙලස කියවා ෙත්රුම් ෙනොගැනීම නිසා ෙලජර් ගිණුම් ෙවනුවට ජර්නල් සටහන් පිළිෙයල කර තිබූ
අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය.

(5)

ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß ෙපොදු ෙලජරය පිළිෙයල ෙනොකර ෙශේෂ පිරික්සුම පමණක් පිළිෙයල කළ අවස්ථා
ද නිරීක්ෂණය විය. ù´Ôõß ä´ à×÷¸ÈæØ`<ùßð ÷À à÷À$Ù ûÍ÷ÀÚ ÙæÝóÔ µ<ùß æØù Ù÷À.Û

ûÜÁù
ß à‘æ 05 - ÙæÝóÔ 08
(àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß ×æÚ)

වත්කමක පාග්ධනිත කළයුතු පිරිවැය, ක්ෂය කළ හැකි වටිනාකම, වාර්ෂිකව ක්ෂය කළයුතු අගය හා ඒ
සම්බන්ධ ෙලජර් ගිණුම් පිළිෙයල කිරීම පිළිබඳ à×÷¸ÈæØ`<ùßµèß දැනුම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ෙමම පශ්නය
පිළිෙයල කර තිබූ අතර ෙබොෙහෝ à×÷¸ÈæØ`<ùß ෙමම පශ්නය සඳහා පිළිතුරු සපයා ෙනොතිබුණි. පිළිතුරු සපයා
තිබූ à×÷¸ÈæØ`<ùß ÷À à<´ ලකුණු පමාණයක් ලබාෙගන තිබූ අතර ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු සැපයීෙම්දී පහත
සදහන් අඩුපාඩු නිරීක්ෂණය විය.
(1)

යන්තෙය් පාග්ධනිත වටිනාකම ගණනය කිරීෙම්දී ගැනුම් මිෙලහි ඇතුළත් නැවත අයකරගත හැකි එකතු
කල අගය මත බද්ද ගැනුම් මිෙලන් අඩුකර ගණනය කිරීම ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු සිදුකර ෙනොතිබුණි.

(2)

වත්කමක් පාග්ධනිත කිරීෙම්දී එම වත්කම û$Ñ§¥×ð සුදුසු තත්ත්වයට පත්කිරීම දක්වා සියළුම වියදම්
එයට අදාළ æØ èõ ×Ôõ×
Ý ×ùßù ûÚ}ý
Ú úÀ< ෙබොෙහෝ à×÷¸ÈæØ`<ùßට අවෙබෝධයක් ෙනොමැති බව ඔවුන්
සපයා ඇති පිළිතුරු <ÙÚùß නිරීක්ෂණය විය.

(3)

යන්තෙය් ක්ෂය කළහැකි වටිනාකම ගණනය කිරීෙම්දී ඇස්තෙම්න්තුගත විකුණුම් මිෙලන් ÑæÚó´
Û
&úÀ{$ ÷À`Î´ð &Ú÷<
¸ ù පිරිවැය අඩු කළයුතු බවට ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට අවෙබෝධයක් ෙනොතිබූ බැවින්
ක්ෂයකළ හැකි වටිනාකම නිවැරදිව ගණනය කිරීමට අෙපොෙහොසත්වී තිබුණි.

C - µæ$ð&
ûÜÁù
ß à‘æ 06 - ÙæÝóÔ 14
(àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß ×æÚ)

ෙමම පශ්නය ෙක්වල ස්වාමි වVාපාරයක අවසන් ගිණුම් පිළිෙයල කිරීෙම් හැකියාව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සරල
ගැලපුම් කීපයක් ඇතුළත් කර සකස් කරන ලද්දකි. කිහිප ෙදෙනකු හැර සෑම à×÷¸ÈæØ`<කුම ෙමම පශ්නයට
පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහකර තිබුණි. ý{ÔõØ×æß à×÷¸ÈæØ`<ùß සම්පූර්ණ ûÜÁù
ß ×ðõß ඇතැම් අය විවිධ
ෙකොටස්වලට පමණක් පිළිතුරු සපයා තිබුණි. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙබොෙහෝ à×÷¸ÈæØ`<ùßට ෙවන්කළ ලකුණුවලින්
<`± ûÜ´$ó×æß ලබාගත හැකිව තිබුණි. එෙහත් ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු සැපයීෙම්දී පහත සඳහන් ෙපොදු
අඩුපාඩු නිරීක්ෂණය විය.
(1)

ෙතොග ගැලපීෙම්දී පිරිවැය හා ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය ×ù µ÷Àµæùß අඩු අගයට දැක්විය යුතු <Õ<õß ෙබොෙහෝ
ෙදෙනකු ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය (වැඩි අගය) ෙතොගµ×ß àè× µÙ& {ú¸ù$ ä× ගලපා තිබුණි.

(2)

ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß ස්ථාවර තැන්පතු ෙපොළිය ùÚ<`Ø÷À<
Ú ගණනය කර තිබුණ ද නිවැරදිව ගිණුම්ගත
කිරීමට අෙපොෙහොසත්වී තිබුණි. ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß &ßö$<Ø õ`ùßûõÝ ෙපොළිය ආදායමක් ෙලස
හඳුනාෙගන තිබුණ ද ඒවා ලැබිය යුතු ෙපොළී ෙලස ගිණුම්ගත කර ෙනොතිබුණි.
3

(3)

ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට අඩමාන ණය ෙවන්කිරීම නිවැරදිව ගිණුම්ගත කිරීමට අෙපොෙහොසත්වී තිබුණි.
ෙමහිදී අඩමාන ණය ෙවන්කිරීෙම් පමාණය වැඩිකිරීම නිවැරදිව හඳුනාෙගන ෙනොතිබූ අතර එම වැඩිවීම
පමණක් ඌන ෙවන් කිරීමක් ෙලස ගිණුම්වල දැක්වියයුතු බවට අවෙබෝධ කරෙගන ෙනොතිබුණි.

(4)

ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß ස්ථාවර තැන්පත් µÁßÂ×, ගිණුම්වල දැක්වීෙම්දී පාග්ධන ෙකොටස දිගුකාලීන
වගකීම් ෙලසත්, ෙපොළි ආදායම ආදායම් ෙලසත්, ලැබියයුතු ෙපොළිය ජංගම වගකීමක් ෙලසත්, දක්වා
තිබුණි.

(5)

බැංකු අයිරාව ජංගම වගකීමක් වුවත් එය ජංගම වත්කම් යටෙත් දක්වා තිබූ අවස්ථා ද නිරීක්ෂණය විය.

(6)

සුළු පිරිසක් හැර ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු පිළිතුර සම්පූර්ණ කර ෙනොතිබුණි. ඇතැම් අය පිළිතුෙර් ෙකොටස්
පමණක් සම්පූර්ණකර තිබූ අතර ඇතැම් අය අදාළ අයිතමයන් මූලV පකාශනවල ඇතුළත්කර තිබූ අතර
අවසන් පතිඵලය ගණනය කර ෙනොතිබුණි.

ûÜÁù
ß à‘æ 07 - ÙæÝóÔ 14
(àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß ×æÚ)

ෙමම පශ්නය à×÷¸ÈæØ`<ùßෙග් නිෂ්පාදන ගිණුම් පිළිෙයල කිරීම පිළිබඳ දැනුම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පිළිෙයල
කරන ලද්දකි. ෙමම පශ්නය ෙකොටස් ෙදකකින් සමන්විත වු අතර පළමු ෙකොටසින් නිෂ්පාදන ගිණුම පිළිෙයල
කර මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය ගණනය කිරීමත් ෙදවන ෙකොටසින් 25% ක ලාභාන්තිකයක් තබාෙගන ලකුණු කළ
මිලකට විකුණුම් අංශය ෙවත මාරු කරන වටිනාකම ගණනය කිරීමත් පරීක්ෂාකර තිබුණි.
සෑෙහන à×÷¸ÈæØ`<ùß ûÚÍ&æß ෙමම පශ්නය සඳහා ෙවන්කරතිබූ ලකුණුවලින් වැඩි පමාණයක් ලබා è`ùÛ´ð
&´õß <Ô<÷À සැලකිය යුතු à×÷¸ÈæØ`<ùß පමාණයක් µ´´ පශ්නය සඳහා පිළිතුරු සපයා ෙනොතිබුණි.
සමස්තයක් ෙලස ගත්කල à×÷¸ÈæØ`<ùß ෙමම පශ්නය සදහා ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` &`û×ÛµÈ÷ÀÛ áõ$´õß &$Ìöæ µù$Ò×.
à×÷¸ÈæØ`<ùßµèùß æÛû µ÷ÀµùæÝ හැර àµùæÝõß කිසිදු à×÷¸ÈæØ`µ<æÝð µ´´ ûÜÁù
ß × &úÀ{$ සම්පූර්ණ ලකුණු
ලබාගැනීමට ෙනොහැකිවී තිබුණි.
ෙකෙසේ වුවද ෙමම පශ්නෙය් (a) ෙකොටසට ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු සාමානV මට්ටෙමන් සාර්ථකව පිළිතුරු සපයා
තිබණ ද ෙමම පශ්නෙය් පිළිතුරු ඇගයීෙම්දී නිරීක්ෂණය වූ ෙපොදු අඩුපාඩු පහත පරිදි විය.
(1)

ෙබොෙහෝ à×÷¸ÈæØ`<ùß සෘජු පිරිවැය &{ කම්හල් ෙපොදුකාර්ය පිරිවැය නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට
අෙපොෙහොසත්වී තිබුණි.

(2)

à×÷¸ÈæØ`<ùßෙගන් වැඩි පමාණයකට පාථමික පිරිවැය නිවැරදිව ගණනය කිරීමට ෙනොහැකිවීම නිසා ඒ
සඳහාවූ ලකුණු අහිමිව ෙගොස් තිබුණි.

(3)

ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß ෙපරවැඩ ඉදිරිපත් ෙනොකර අගයන් සෘජුවම නිෂ්පාදන ගිණුෙම් දක්වා තිබීම නිසා
එම අගයන් නිවැරදි ෙනොවුනෙහොත් ගණනය කිරීම් සඳහා ෙවන්කරන ලද ලකුණු අහිමිව ෙගොස් තිබුණි.
උදාහරණ වශෙයන් සෘජු ශමය, ක්ෂයවීම් ගණනය කිරීම à$÷À×
Ú දැක්විය හැකිය.

(4)

සැළකිය යුතු à×÷¸ÈæØ`<ùß පමාණයකට කම්හල් æ}´ó$æØ` වැටුප, සහය කාර්ය මණ්ඩලෙය් වැටුප්
හා කම්හල් ෙගොඩනැගිල්ෙල් ක්ෂයවීම් නිවැරදිව ගණනය කිරීම අෙපොෙහොසත්වී තිබුණි.

áõ$´õß &Ô_ à×÷¸ÈæØ`<ùß සංඛVාවක් û´óæß ෙමම පශ්නෙය් (b) ෙකොටසට පිළිතුරු සපයා තිබූ අතර ඉන්
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට ඒ සදහා නිවැරදි ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` සැපයීමට අෙපොෙහොසත්වීම ෙහේතුෙවන් ආන්තිකයක් තබාෙගන
විකුණුම් අංශයට මාරුකිරීම සම්බන්ධෙයන් à×÷¸ÈæØ`<ùßෙග් දැනුම ඉතා අඩු මට්ටමක පවතින බව
නිරීක්ෂණය විය.
-***-
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