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ÁÜÛ Ù‘æ$ èóæ$½æØó ÁÚÙßûÛ× à$×õù× 
    

ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<    

à÷ÀÚ×Ø I Ñþ$è× - 2020 íÔÙÚ 

(102) <]$û$Íæ èóÚõ× &{ &‘ç]$ù×(102) <]$û$Íæ èóÚõ× &{ &‘ç]$ù×(102) <]$û$Íæ èóÚõ× &{ &‘ç]$ù×(102) <]$û$Íæ èóÚõ× &{ &‘ç]$ù×    

       (Business Mathematics & Statistics) 
 

ෙමම පශ්න පතය A, B සහ C ෙකොටස ්3�� සම��ත ෙ�. 

A ෙකොටස අ�වා�ය වාසත්�ක ප��ෂණ පශ්න (OTQ), 1.1 !ට 1.10 ද�වා බ%වරණ පශ්න 10� 

සඳහා එ� පශ්නයකට ල*+ 3 බැ.� ල*+ 30� ද, 1.11 !ට 1.15 ද�වා ෙක/ පශ්න 5 සඳහා ල*+ 

10� ද ෙලස A ෙකොටෙසේ 12 ල*+ 40 ෙබදා ෙව� කරන ල4.  

ෙමම 1 වන පශ්නෙ5 එ� එ� අ6 ෙකොටස් සඳහා !7� ලබා4 89 :;<= අ6ව ෙපො>ෙ� ද�නට 

ලැ9+ අ?පා? �@පය� පහත දැ�ෙ�.    

    

A A A A ----    µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&    

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    01     
    

ෙපො>ෙ� ගB කළ !7� බ%වරණ පශ්න 10 සඳහාම :;<= සැපDහ. එෙහB àõµÙ$&ß&æß û´ó <Ô 

!7� :;<ර� සටහ� කර ෙනොමැ8 අවස්ථා 89F. එම !7� අ6මානෙය� ෙහෝ :;<ර� සටහ� 

කෙළේ නH එය �වැරI :;<ර JෙH සHභා�තාව 25% � OවB ඔO� එම අවස්ථාව මඟහැර ඇ8 බව 

ද�නට ලැ9F.  

1.1 අෙන*B ජනගහනය 3200 � බැ�� 12 ජනගහනය  ෙ�. !ංහල ජනගහන 

ප8ශතය 70% බැ�� 40,000 X  වන �වැරI :;<ර (2) OවB සමහර !7� 

28,000 :;<ර ෙලස ෙගන (4) සල*+ කර 89F. තවB සමහර !7� 40,000 

X ෙලස ෙගන :;<ර ෙලස (1) සල*+ කර 89F. 

1.2 ෙමය සරල සYකරන �ස4ම :;බඳ දැ6ම පZ�ෂා ��ම සඳහා O එ� �චල\ය�� D�ත පහ7 

සරල සYකරණ :;බඳ ගැට2ව�. 80% � පමණ !7� �වැරI :;<ර සල*+ කර 89F. 

]^ත !7� :Zස� 8y-6y = 24-8 ෙව6වට 8y-6y = 24+8  ෙලස ෙගන y = 16 වැරI :;<ර (3) 

සල*+ කර 89F. 

1.3 ෙමය 72 ෙපො`ය ගණනය ��ම :;බඳව අවෙබෝධය මැbම සඳහා O පශ්නය� වන අතර එc� 

�මසා 89ෙ� වසර 3ක කාලය� සඳහා 8%ක ෙපො; අ6පාතය� යටෙB ආෙයෝජනය කරන ලද 

1දලකට වසර 3 අවසානෙ54 ආෙයෝජනෙ5 12 ව/නාකම ෙසJම :;බඳවය. 72 ෙපො;යට 

අදාල ෙමම පශ්නයට බ%තර !7� �වැරIව :;<= සපයා 89F. :;<ර වරදවා ගB !7� 

S=x(1+nr) 72 ෙපො` 7තයට ආෙeශ ��ෙH4 n සඳහා ව�ෂ 3 ෙව6වට 1 ෙයොදා එනH 

 ෙලස ෙගන 89F. එනH �වැරI :;<ර (3) ෙව6වට (4) ෙයොදා 

89F. 
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1.4 ෙමම පශ්නෙය� 2018 සහ 2019 ව�ෂ වල අcතම 4කට අදාලව පමාණය� ලබා 4 2018 ව�ෂය 

පාද ව�ෂය ෙලස භා�තා කර, 2019 ව�ෂය සඳහා සරල සමාහාර පමාණ ද�ශකය ගණනය කරන 

ෙලස ද�වා 89F. සරල සමාහාර පමාණ ද�ශකය ෙසJෙH ෙමම පශ්නයටද !7� බ%තරය� 

�වැරI :;<ර (1) සපයා 89F.  

:;<ර වරදවා ගB !7� සරල සමාහාර පමාණ ද�ශකය =  100 ෙව6වට   100 ෙලස 

වරදවාෙගන 89F. එම �සා  100 = X100=150% ෙලස ෙගන :;<ර (4) ෙලස සඳහ� 

කර 89F. 

1.5 ගFත පැව=ම� සඳහා hෂ\c� 6 ෙදෙන* ලබාගB ල*+ ලබා4 එම ල*+ වල මධ\න\ය 83 

ෙලස ලබා4 x ෙලස ල*+ සඳහ� hෂ\යාෙj ල*+ ගණන ෙසJම ෙමc� බලාෙපොෙරොB< 

�ය. ෙමම ෙකොටස සඳහා ෙබොෙහෝ !7� �වැරIව මධ\න\ ෙසොයා x @ අගය 84 වන �වැරI 

:;<ර ෙලස (3) සල*+ කර 89F. ඉතා ]^ත !7� :Zස� 4 ඇ8 මධ\න\ එනH 83, x @ 

අගය ෙලස ෙගන �වැරI :;<= (2) ෙලස සඳහ� කර වරදවා ෙගන 89F. 

1.6 x සහ y �චල\ 2� සHබ�ධෙය�  

 ෙලස ලබා4  

                                 

 භා�තෙය� x සහ y අතර සහසHබ�ධතා සංlණකය ෙසJම ^� බලාෙපොෙරොB< �ය. ෙමම 

ෙකොටස සඳහා !7� ෙබොෙහෝ ෙදෙන* �වැරIව :;<= සපයා ෙනො89F. ෙපරවැඩ 

:Z�]ෙH4 ද�නට ලැ9ෙ� r @ අගය ෙසJම සඳහා අවසානය ෙත� අගය� ආෙeශ කර 72 කර 

ෙනො8nමc. එනH අවස� :;<ර ලබා ෙනොෙගන අ6මානෙය� :;<= ලබා 4මc. 72කර 

:;<ර ලබා ගB !7� සමහර� -0.4697 ෙලස වැරI :;<ර ල*+ කර 89F.  

1.7 ෙමම සHභා�තා පශ්නෙ54   �වැරI :;<ර OවB ෙබොෙහෝ 

!7�,  ෙව6වට  =  ෙලස ෙගන :;<ර වරදවා ෙගන 89F. 

1.8  ෙමම ෙකොටසට �වැරIව :;<= සපයා 89ෙ� ]^ත !7� :Zස� පමF. ෙබොෙහෝ !7� 

වා�oක ආප7 ෙගJෙH වාZකය =.175,521 ලබාෙගන :;<ර (4) ෙලස වැරIයට සල*+ කර 

89F. 

1.9 ෙමම ෙකොටසට ý{ÔõØ×æß !7� �වැරIව :;<= සපයා 89F. ෙබොෙහෝ !7� 7තයට ආෙeශ 

��ෙH4 කා�< පදනHව වැp ෙපො` ගණනය ��ම අමතක කර 89 �සාෙව� �වැරI :;<ර 

ලබා ගැbමට ෙනොහැ� �ය. 

1.10 ෙමම ෙකොටසට බ%තර !7� :Zස� �වැරIව :;<= සපයා 89F. :;<ර වරදවා ගB !7� 

බ%තරය� x @ අගය 7 ෙව6වට 6 ආෙeශ කර 2,129 :;<ර (2) ෙලස වැරIයට සඳහ� කර 

89F. 
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1.11 ෙබොෙහෝ !7� A, B, C, D අ�ෂර වලට අදාල පද වල අ�ථය �වැරIව ෙතෝරා ෙගන සටහ� කර 

89F. ඉතා ]^ත !7� :Zස� 72 ෙපො`ය හා වා�oකය වරදවා වටහාෙගන 89F. එනH A 

සඳහා (2) ද D සඳහා (3) ද සටහ� කර 89F. 

 සමහර !7� පශ්නෙ5 උපෙදස ් �වැරIව අවෙබෝධ කර ෙනොෙගන අංකය පමණ� සටහ� 

ෙනොකර පකාශනයද  `Jමට කාලය ගත කර ව/නා කාලය අපෙB යවා 89F. 

1.12 සමහර !7� වට පස්ථාරය ෙව6වට ස්ථHභ පස්ථාර ඇඳ 89F. සැල�ය D< !7� :Zස� ﮿360 

ට අ6පාත කර ෙහෝ % ෙලස අ6පාත ෙනොෙකොට 4 ඇ8 අගය� එනH 30, 18 හා 24  ෙලස 

වෘBතය �!> ගැලsම� ෙනොමැ8 ෙකොටස් 3කට ෙබදා සටහ� කර 89F. 

 සමහර !7�  �වැරIව ලබාෙගන 

89නB වට ûÜ&ßõ$Øµ×ß äß<$ ùÈæØ ෙනො89F. 

 සමහර !7� වට පස්ථාර ෙව6වට ෙව� tප සටහ� ඇඳ 89F. 

1.13 ෙබොෙහෝ !7� සHභා�තාෙ� එක< ��ෙH �8ය වන  

   P(A     7තය භා�තෙය�       

P(A , P(A  = 0.18 

 ෙලස �වැරIව �සදා 89F.  න1B සමහර !7� අගය� ආෙeශ කර 72 ��ෙH4 පහත වැරI 

ද�නට ලැ9F. 

 

   P(A  

   P(A     ෙලස වැරIයට `යා 89F. 

 

  P(A  

  0.72 =  0.6+0.3-  P(A      

 72 ��ෙH4 0.72 -0.6-0.3 =  P(A  ෙලස එනH P(A   ෙලස වැරI අගය� 

ෙගන 89F 

1.14 හා 1.15 සදහා ෙබොෙහෝ !7� �වැරIව :;<= සපයා 89F. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

 

 

B µæ$ð&B µæ$ð&B µæ$ð&B µæ$ð&    

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    02  

වැu !7� පමාණය� ෙමම පශ්නය සඳහා :;<= `Jමට උBසාහ කර 89 අතර &`}æÚ× ×ÔõÝ !7� 

පමාණය� සHv�ණ ල*+ පමාණයම ලබාග�නා ල4. 

(a) ෙමය �චල\ 2�� DB සමගා^ සYකරණ 2� :;බඳ ගැට2ව�. ෙමය �ස4ම <;� x හා y @ 

අගය� ෙසJම ^� බලාෙපොෙරොB< �ය. ý{ÔõØ×æß !7� උපZම ල*+ ලබාෙගන 89F. õ<÷À 

ä×Úùß <`±µ÷Àµùæß ෙපරවැඩ ෙනොමැ8ව :;<ර පමණ� සටහ� කර 89 àõØ å<Ôùß ÷À ãûÍ´ 

ÙæÝóÔ Ùý$ èõß{.  

õ<÷À �වැරI :;<= ලබාගBතද à`õ`È &Ú&Ôùßµèß 72 ��ම :;බඳ දැ6ම අ? බව ෙපbයc. උදා. 

පළ1ව ෙසොයාගB �චල\ෙ5 අගය 1 ෙහෝ 2 සYකරණයට ආෙeශ කරන �ට,  

    y = 4  ==> 1 සYකරණයට ආෙeශෙය�  

   3x+2y = 17, 3x+2x4 = 17, 3x+8 = 17, 3x+8 = 17-8, 3x = 9, x = 3    Ñ× ×ÔõÝ×. 

 සමහර අය>Hක=ව� එ� සYකරණය�� තවB සYකරණය� අ? ��ෙH4 වරහ� 72 ��ම 

:;බඳ අවෙබෝධය ෙනොමැ8ක^� වරදවාෙගන 89F. 

   6x+15y-(6x+4y) = 78-34 

   6x+15y-6x+4y = 44, 19y = 44, y = 44/19, y = 2.31 ෙලස <`Ø÷ÀÚ×ð ලබාෙගන 89F. 

 à`õ`È &Ú&Ôùßð සමගාY සYකරණ �ස4ම :;බඳ දැ6ම ඉතාම අpප බව ෙපෙ�. ෙමම !7�ට 

එ� �චල\ය� ෙසJම සඳහා අෙන� �චල\ෙ5 සංlණක සමාන කරගත D<ය ය�න බව 

:;බඳව දැ6ම ෙනොමැ8 බව ෙපෙ�.  

 තවB !7� පමාණය� සYකරණ µ÷Àµæ{Ú එ� �චල\යක සංlණක සමාන ෙනොවන ෙසේ ෙවනB 

සංඛ\ාව`� lණ කර ගැට2ව �ස4මට උBසාහ කරන ල4. 

(b) ගෘහ භාxඩ �ෂ්පාදනය කරන සමාගම� �ෂප්ාදන :Zවැෙය� 20%ක ලාභා�8කය� 

තබාෙගන ග+ෙද6ක=ෙව*ට =.48,000/- කට ෙHසය� �*+ �ට එම ෙHසෙ5 �ෂ්පාදන 

:Zවැය ගණනය ��ම ෙමම ගැට2ෙව� බලාෙපොෙරොB< �ය. ෙමම ෙකොටස සඳහා &`}æÚ× ×ÔõÝ 

!7� පමාණය� සHv�ණ ල*+ පමාණයම ලබාග�නා ල4. සමහර !7� හට ලාභය, �*+H 

^ල හා �ෂප්ාදන ^ල අතර සHබ�ධතාවය :;බඳ අවෙබෝධය ෙනොමැ8 බව ෙපb යc.  

à`õ`È !7� ලාභය =  = =. 9,600, 

 �ෂ්පාදන :Zවැය = 48,000 - 9600 = =. 38,400 ෙලස ගණනය කර 89F. 

 තවB !7� �ෂ්පාදන ^ල =  = =. 57,600 ෙලස ගණනය කර 89F.  

(c) ෙම@4 අසමානතා සYකරණ 2� ලබා4 එය පසථ්ාරගතකර ද�වන ෙලස (i) ෙකොට!� ද එම 

අසමානතා සvරාලන පෙeශය හ{නා ද�වන ෙලස (ii) ෙකොට!� ද බලාෙපොෙරB< �ය. ෙමම 

ෙකොටස සඳහා !7� &Ô_ පමාණය� û´óæß සHv�ණ ල*+ පමාණයම ලබා ග�නා ල4. õ<õß 

!7� පමාණය� 3x+2y = 12 සහ x+2y = 6 ෙ�ඛා �වැරIව ඇඳ 89 න1B අසමානතා �වැරIව 

ල*+ කර ෙනො89F. àõµÙ$&ß&æß පමණ !7� පමාණය� x හා y අ�ෂ 2 පමණ� ඇඳ 8nම 

�සා එම පශ්නය සඳහා එ� ල*ණ� පමණ� ලබා ග�නා ල4. 

    



 5

    

ûÜÁßûÜÁßûÜÁßûÜÁßùùùù    à‘æà‘æà‘æà‘æ    03  

ෙමම පශ්නය (a), (b) සහ (c) ෙකොටස ්3 �� D�තෙ�. ඉp|H }තය,  ස්ථාවර :Zවැය (FC) හා �චල\ 

:Zවැය }තය (VC) 4 ඇ8 �ට (a) ම~� 12 ආදායH }තය (TR) හා 12 :Zවැය }තය (TC) 

හ{නාගැbමද (b) ම~� ලාභ }තය හ{නා ගැbමද (c) ම~� ලාභය උපZම කර6 ලබන ඒකක 

පමාණය ගණනය ��ම ද බලාෙපොෙරොB< �ය. àòæð <ò$ !7� පමාණය� ෙමම පශ්නයට �වැරI 

:;<= සපයා සHv�ණ ල*+ පමාණයම @^කර ගBහ. 

(a) �ෂ්පාIතයක ඉp|H }තය p = 1000-2q, ස්ථාවර :Zවැය(FC)= =.800 හා �චල\ :Zවැය   

(VC) = 100q+3q
2   ෙලස ලබා4 12 ආදායH }තය (TR) හා 12 :Zවැය }තය (TC) හ{නාග�නා 

ෙලස ෙමම ෙකොට!� �මසන ල4. ෙමම ෙකොටසට :;<= `JෙH4 !7� �!� !>කරන ලද 

අ?පා? �@පය� පහත ද�වා ඇත. 

(1) ෙබොෙහෝ !7�ට TC = FC+VC හා TR = p X q ෙලස 12 :Zවැය }තය හා 12 ආදායH 

}තය හ{නා ගැbමට තරH O පමාණවB දැ6ම� ෙනොමැ8 බව ෙපb යc. 

(2) 12 :Zවැය }තය (TC) ෙසJෙH4 TC = FC+VC ෙව6වට TC = FC X VC ෙලස ෙගන 

වැරI :;<= ද�වා 89F. 

(3) තවB සමහර !7� TC =  VC+p ෙලස ෙගන :;<= `Jමට උBසාහ කර 89F. 

(4) ෙබොෙහෝ !7� 12 ආදායH }තය (TR) ෙසJෙH4 TR = p X q = (1000-2q) q ය�න     

TR = 1000-2q
2 ෙලස වැරIයට 72 කරන ල4. 

(5) සමහර� !7� TR = 1000-2q ෙලස ද�වන ල4. 

(b) (a) ෙකොට!� හ{නාග�නා ලද TR හා TC භා�තෙය� ලාභ }තය (TP) හ{නාගැbම ෙමම 

ෙකොට!� බලාෙපොෙරB< ෙ�. ෙම@4 !7� �!� !> කරන ලද අ?පා? �@පය� පහත ද�වා 

ඇත. 

(1) ලාභ }තය TP = TR-TC ෙලස ගතD< OවB  සමහර� !7� TP = TC-TR ෙලසද         

TR = TC ෙලසද සලකා පශ්නය �ස4මට උBසාහ කර 89F. 

(2) සමහර� !7� TP = TR-TC 72 ��ෙH4   

TP = (1000-2q)q – (800+100q+3q
2
) = 1000q-2q

2
-800+100q+3q

2 = 1100q+q
2
-800  

ෙලස වැරIයට 72 කර 89F. ෙබොෙහෝ !7� හට වරහ� ෙය> �ට 72 ��ෙH හැ�යාව 

අpප බව ෙපෙ�. 

(3) තවB !7� TR = 1000-2q ෙලස සලකා  

TP = (1000-2q) – (800+100q+3q
2
) = 1000-2q-800+100q+3q

2 
= 200+98q+3q

2
  

ෙලස ෙගන 89F. 
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(c) ෙම@4 (b) @4 ෙසොයා ගB ලාභ }තය භා�තෙය� ෙහෝ ෙවනB කමය�� ලාභය උපZම කරන 

ඒකක පමාණය ෙසJම අෙ��ෂා ෙකෙ�. (b) ෙකොටෙසේ4 �වැරIව ලාභ }තය හ{නාගB 

!7�ෙග� ý{ÔõØ×æß �වැරIව ලාභය උපZම කරන ඒකක ගණන ෙසොයන ල4. තවB සමහර 

!7� ආ�8ක ආදායම ආ�8ක :Zවැයට සමාන කර (MR=MC) �වැරIව ලාභය උපZම කරන 

ඒකක පමාණය ෙසJමට සමB Oහ. ඉ8Z !7� පහත ක=+ ෙහේ<ෙව� සHv�ණ ල*+ 

පමාණයම @^කර ගැbමට අසමB Oහ. 

(1) ෙම@4 සමහර !7�හට අවකලනය කර එය 0 ට සමාන ��ම   ම~� ලාභය 

උපZම කරන ඒකක පමාණය ෙසJම :;බඳව අවෙබෝධය� ෙනො89 බව පැහැI` ෙ�. 

(2) සමහර !7� 900-10q = 0, 900 = 10q, q = 9 ෙලස වැරIයට 72 කර 89F. 

(3) සමහර !7�හට අවකලනය ��ම :;බඳව පමාණවB දැ6ම� ෙනොමැ8 බව ෙපb යc. 

(4) සමහර !7� ලාභ }තය එනH TP = 0 කර ලාභය උපZම කරන ඒකක ගණන ෙසJමට 

උBසාහ කළහ. 

(5) MR=MC ෙලස ෙගන �ස4ෙH4 100+6q=1000-4q ෙලස �වැරIව සමාන කර 89නද 72 

æÚÎµÈ÷ÀÛ 6q-4q=1000-100 ෙලස හා 6q+4q=1000+100 ෙලස ෙගන �වැරI ඒකක ගණන 

ෙසJමට අසමB Oහ. 

(6) සමහර� !7� MR=MC ෙව6වට TR=TC ෙලස සලකා  ගැට2ව �ස4මට උBසාහ කළහ 
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ෙමය ප8පායනය හා සHබ�ධ ගැට2ව�. සමාගමක ප7.ය මාස 6 සඳහා පචාරණ �යදH (x) සහ 

�*+H ව/නාකH (y) වලට අදාල දBත වlව� ම.� ද�වා ඇත.  

(a) ෙමම ෙකොටස ම~� සමාගෙH පචාරණ �යදH (x) සහ �*+H ව/නාකම (y) අතර 

සHබ�ධතාවය දැ�Jම සඳහා අ?තම ව�ග ප8පායන ෙ�ඛාව (y=a+bx) හ{නා ද�වන ෙලස 

�මසන ල4. 

&`}æÚ× ×ÔõÝ !7� පමාණය� �වැරIව ප8පායන ෙ�ඛාව හ�නාෙගන සHv�ණ ල*+ 

පමාණයම @^කර ගBහ. සමහර !7� වැරI 7ත භා�තා ��ම �සා සHv�ණ ල*+ පමාණයම  

අ@^ කරගBහ. ෙබොෙහෝ !7� ප8පායන සංlණකය� වන   b  =    ගණනය  

��මට සහ ඒ සඳහා අවශ\ වන ∑x, ∑y, ∑x
2
, ∑xy ෙසJම සඳහා  ගණක ය�ත භා�තා කරන ලද 

න1B 1`ක ගFත සංකpප :;බඳ දැ6ම ෙනොමැ8Jම ෙහේ<ෙව� �වැරI :;<= ලබා  

ගැbමට අෙපොෙහොසB Oහ. b �වැරIව ගණනය කළ !7� සමහෙර�ද  ට ආෙeශ 

කර a ෙසJමට අසමB Oහ. äµ&ß́  සමහර !7�  = ,  =  �වැරIව ෙසJමට 

අෙපොෙහොසB Oහ. 

 

(b) පචාරණ �යදම =.40,000/- � වන �ට ඉහත (a) ෙකොට!� ෙසොයාගB ප8පායන ෙ�ඛාව 

ඇ7ෙර� අෙ��oත �*+H ව/නාකම ගණනය ��ම ෙමම ෙකොට!� බලාෙපොෙරොB< ෙ�. 

ප8පායන ෙ�ඛාව �වැරIව ෙසොයන ලද !7�ෙග� බ%තරය� ෙමම ෙකොටස සඳහාද �වැරI 

:;<= සැපDහ. ඉ8Z !7� 72 ��H ෙදෝෂ ෙහේ<ෙව�ද පශ්නය ගැන �වැරI අවෙබෝධය� 

ෙනොමැ8 බැ��ද �වැරI :;<= සැප�මට අෙපොෙහොසB Oහ. 
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ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    05  

 ෙමම පශ්නය (a) , (b)  හා (c) යන  ෙකොටස් 3 �� D�තෙ�. 4 ඇ8 දBත උපෙයෝ� කරෙගන 

මධ\යනය ෙසJම (a) ම~�ද (b) ම.� සHමත අපගමනයද (c) ම.� �චලතා සංlණකය ෙසJම ද 

^� බලාෙපොෙරොB< ෙ�. ෙමම පශ්නය සඳහා &`}æÚ× ×ÔõÝ !7� ûǗ $ó×æß සHv�ණ ල*+ 

පමාණයම Ùý$ ගැbමට සමB�ය. 

(a) ලබා 4 ඇ8 ÷Àõßõ භා�තෙය� veගලය* *� Zය� බලාෙපොෙරොB<ව �4 !/ කාලෙ5 ´ø]ù] 

 ගණනය ��ම ^� ýÙ$µû$µØ$õßõÝ Ñ×. 

ෙබොෙහෝ !7� :Zස� �වැරIව *� Zය� බලාෙපොෙරොB<ව �4 !/ කාලෙ5 ´ø]ù] ගණනය 

කළහ. 72 !7� පමාණය�, ප�8 පා�තර වල මධ\ අගය �වැරI ෙලස ගණනය ෙනො��මB, 

ප�8 පා�තර පමාණය (5) f ෙලස සලකා ගණනය ��H !> ��මද, දBතවල f හා x අගය� 

මා=කර වටහා ගැbමB, ∑fx එක<ව �වැරIව ෙනොගැbමB �සා �වැරIව මධ\න\ ගණනය 

��මට ෙනොහැ��ය. 

(b) veගලෙය* *� Zය� බලාෙපොෙරොB<ව �4 !/ කාලෙ5 සHමත අපගමනය  ගණනය ��ම 

^� බලාෙපොෙරොB< ෙ�. 

&`}æÚ× ×ÔõÝ !7� :Zස� ෙමම ෙකොටසට �වැරIව :;<= සැපDහ. සමහර� !7� �වැරI 

7ත භා�තා ෙනො��මB, අදාල 7තය    �වැරIව :ටපB කර ෙනොගැbමB,     

(∑fx)
2
 හා ∑fx2

 àõØ ෙවනස හ{නා ෙනොගැbමB, අවශ\ පද ගණනය ෙනො��මB, fx2 ෙසJෙH4 

fx x fx ෙලසද fx x f ෙලස ෙගන �වැරIව ආෙeශ ෙනො��මB,  ෙනොගැbම ෙහේ<ෙව� 

�වැරI :;<= ලබා ගැbමට ෙනොහැ��ය. 

(c) (a) සහ (b) ෙකොටස ් වල4 ගණනය කරන ලද මධ\න\ හා සHමත අපගමනය භා�තෙය� 

�චල\තා සංlණකය ෙසJම ෙමම ෙකොට!� බලාෙපොෙරොB<ෙ�. áõ$´õß &Ô_ !7� පමාණය� 

X 100 7තයට �වැරIව අගය� ආෙeශකර �වැරI :;<= සැපDහ. �චලතා 

සංlණකය :;බඳ දැ6ම හා අවෙබෝධය මඳ බව ෙපෙ�. තවද (a) සහ (b) ෙකොටස ් සඳහා 

�වැරIව :;<= සැප�මට ෙනොහැ�Jමද, 72 ��ෙH ෙදෝෂ �සාද ෙමම ෙකොටස සඳහා @^ O 

සHv�ණ ල*+ පමාණය Ùý$ ගැbමට !7�ට ෙනොහැ��ය. 
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C µæ$ð&C µæ$ð&C µæ$ð&C µæ$ð&    
    

ûÜÁßù ûÜÁßù ûÜÁßù ûÜÁßù à‘æà‘æà‘æà‘æ    06     

 ෙමම පශ්නය A, B හා C යන ෙකොටස් 3�� D�තෙ�. A ෙකොටස �eධ ව�තමාන අගය :;බඳ 

පශන්ය�6B B ෙකොටස ද�ශක අංක :;බඳ ගැට2ව*B C ෙකොටස සHභා�තාවට අදාල පශ්නය�6B 

සම��ත �ය. 

වැu !7� පමාණය� ෙමම පශ්නය සඳහා :;<= `Jමට උBසාහ කර 89 න1B �!> !7ෙව*ට 

සHv�ණ ල*+ පමාණය ලබා ගැbමට ෙනොහැ� �ය. 

(A) සමාගම� =.150,000/- � ආෙයෝජනය කර නව ව\ාපෘ8ය� ඇර�මට බලාෙපොෙරොB< වන 

අතර එ@ ඉIZ ව�ෂ 3 සඳහා ව\ාපෘ8ෙ5 අෙ��oත 1දp ගලා ඒH සහ ව�ටH අ6පා8කය 

15%� ෙලස ලබා4 ඇත.  

(a) ලබා 4 ඇ8 ෙතොර<= භා�තෙය� �eධ ව�තමාන අගය ගණනය ��ම ෙම@  අර1ණ �ය. 

&Ú&Ôùßµèùß &`}æÚ× ×ÔõÝ ûÚÍ&æß සෑම ව�ෂය� සඳහාම ව�තමාන ව/නාකම �වැරIව 

ගණනය ��මට සමBO න1B ඉ� !7� æÚ{Úû µ÷ÀµùæÝð �eධ ව�තමාන අගය �වැරIව 

ගණනය ��මට අසමB �ය. 

�eධ ව�තමාන අගය �වැරIව ගණනය ��මට ෙනොහැ�Jමට බලපෑ ෙහේ��: 

(1) �eධ ව�තමාන අගය :;බඳව අවෙබෝධය ෙනොමැ8Jම. 

(2) + සහ - ල*+ ෙනොසලකා හැ�ම හා 72 ��H ෙදෝෂ. 

(3) N.P.V. ගණනය ��ෙH4 1`ක ආෙයෝජනය -150,000 ෙව6වට +150.000 ෙලස 

ෙයොදා ගැbම. 

(4) 15% ව�ටH සාධකය ෙව6වට ෙවනB ව�ටH සාධක ෙයොදා ගැbම. 

(5) ව�ෂ 3 සඳහා ලබා 4 ඇ8 1දp ගලා ඒH එක<කර, 
 

,      ෙලස වරදවා ගB !7� ද �ය. 

(b) a @ ලබාගB �eධ ව�තමාන අගය (NPV) භා�තෙය� ෙමම ව\ාපෘ8ෙ5 ආෙයෝජනය 

කළD<දැc සඳහ� ��ම ෙමම~� අෙ��ෂා කරc. වැරI ව�තමාන අගය භා�තා කර 

�වැරIව ��ෙeශය ලබා >� !7� ÷À &Ú® àõØ, �eධ ව�තමාන අගය මත පදනHව 

��ෙeශය ලබා4ම :;බඳව දැ6වB ෙනොO !7�ද �ය. 

(B) ෙමය ද�ශක අංක :;බඳ ගැට2ව�. ෙමම පශ්නෙය@ 2016 සහ 2019 ව�ෂ සඳහා x,y සහ z යන 

අcතමය� සඳහා පමාණය සහ ඒකකයක ^ල අඩංl වlව� ලබා4, 2016 පාද ව�ෂය ෙලස 

සලක^� 2019 ව�ෂය සඳහා භZත සමාහාර ^ල ද�ශකය (ලැ!:ය� ^ල ද�ශකය) ගණනය කළ 

D< �ය. 

ෙමම ගැට2ව සඳහා ý{ÔõØ×æß !7� �වැරI 7තයට ආෙeශ කර �වැරI :;<= ලබාෙගන 

සHv�ණ ල*+ පමාණයම ලබා ගBෙBය. 
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ෙමම පශ්නයට :;<= සැප�මට උBසාහ කළ අෙන� !7�ට පහත ෙහේ�� �සා සHv�ණ 

ල*+ පමාණයම ලබා ගැbමට ෙනොහැ� �ය. 

(1) භZත සමාහාර ^ල ද�ශකය ගණනය ��ම සඳහා අදාල 7තය වන   100 7ත 

ප�කාෙව� ෙතෝරා ෙනොගැbම.  

(2) සමහර� !7� පමාණ ද�ශකය සඳහා වන   100 7තය ෙයොදාෙගන ගණනය ��H 

!> ��ම. 

(3)   හා  ගණනය ��ම සඳහා අවශ\ �= පටලවා ගැbම.  

(4)  ෙව6වට  ෙයොදා ගණනය ��H !> ��ම. 

(5) ∑p හා ∑q වල එක<ව ෙවන ෙවනම ෙසොයා lණ ��ම. 

(6) ගැට2ෙ� 4 ඇ8 පමාණය� සහ ^ල ගණ� �වැරIව :;<= පතයට :ටපB කර 

ෙනොගැbම. 

(7) lණ ��ෙH හා ෙබ4ෙH ෙදෝෂ. 

(8) ^ල ද�ශකය� Jම සඳහා 100� lණ කළ D< OවB සමහර !7�    ගණනය කර 

:;<= සටහ� කර 89F. ෙමෙලස ගණනය කළ �ට ලැෙබන අගය අ6පාතය� ^ස 

ද�ශකාංකය� ෙනොෙ�. 

 

(C) ෙමම පශ්නය a හා b ෙකොටස ්2�� D�ත ෙ�. (a) ෙකොටස සHභා�තාව :;බඳ පශ්නය��ද (b) 

ෙකොටස පමත ව\ා�8ය :;බඳ පශ්නය��ද සම��ත ෙ�. 

(a) ෙමය සHභා�තාව :;බඳ ගැට2ව�. 4 ඇ8 ගැට2වට අදාලව =� සටහන� ඇ�ම සහ 

එයට අදාල පශ්න වලට :;<= සැප�ම ෙමc� බලාෙපොෙරොB<ෙ�. 

(1) ý{ÔõØ×æß !7� ෙමම පශ්නයට :;<= සැප�මට උBසාහ කළහ. බ%තරය� 

!7�ට ෙමම පශ්නයට :;<= සැප�ෙH4 =� සටහන� �වැරIව ඇඳ ගැbෙH 

හැ�යාව ෙනොමැ8කම �සා ෙමම ෙකොටසට @^ 12 ළ*+ පමාණයම ලබා ගැbමට 

ෙනොහැ� �ය. ඒ සඳහා බලපෑ ෙහේ�� සමහර� පහත දැ�ෙ�. 

(i) සමහර� !7�ට සHභා�තාෙ� 1`ක සංකpප :;බඳ දැ6ම අpප බව ෙපb 

යc. 

(ii) ගැට2ෙ� 4 ඇ8 දBත �tපනය සඳහා පළ1 =ක (ගස) ම.� �භාගයට ෙපb 

!/ !7� ගැහැ+, :Z^ ෙලසද ෙදෙව� =ක ම.� �භාගයට සමB O !7�ද 

දැ��ය D<ෙ�. සමහර� !7� ෙමම පළ1 =ක සහ ෙදෙව� =ක එ�ෙනකට 

පටලවා =� සටහන ඇඳ 89F.  

(iii) =� සටහන ඇ�ෙH4 ගැහැ+/:Z^, සමB/අසමB O ප8ශත �වැරIව සටහ� 

��මට  සමහර� !7� අෙපොෙහ◌ාසB �ය.  

(iv) !7� සමහර� ෙදෙව� =කට අදාල සමB/අසමB සHභා�තාව, 100 � පංl 

ෙලස වැරIයට සටහ� කර 89F. 
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(2) =� සටහන �වැරIව ඇඳ ගැbමට ෙනොහැ� O !7�ට ෙමයට :;<= සැප�මට 

අපහ7 �ය. äù´Ô÷,̧ =� සටහන �වැරIව ඇ�මට ෙනොහැ� O සමහර !7�ද ෙමයට 

�වැරI :;<= සැපDහ. =� සටහන �වැරIව ඇ� සමහර !7�ද ෙමම ෙකොටසට 

:;<= සැප�මට අෙපොෙහොසB Oහ. =� සටහන භා�තෙය� සHභා�තාව ෙසJෙH4 

සHභා�තා සංකpපය� වන අBත� Iෙj 

ගම� ��ෙH4 එම අ<වල සHභා�තාවය� lණකළ D< බව :;බඳවද සමහර� 

!7�ට �වැරI දැ6ම� 89ෙ� නැත. සHභා�තා වල එක<ව 1 බව හා ප8ශත දශම 

බවට ෙපර�ෙH  හැ�යාවද අවම බව ෙපෙ�.  

(3) ෙමම පශ්නෙය� �මසා 89ෙ� ෙතෝරාගB hෂ\ය* :Z^ ළමය* බව ද�නා �ට ඔ% 

�භාගය අසමB JෙH සHභා�තාවc. බ%තරය� !7� ෙමම පශ්නය �වැරIව 

අවෙබෝධ කරෙගන ෙනො89�. බ%තරය� !7� :;<ර ෙලස  ද�වා 

89F. බ%තරය� !7�ට සHභා�තා 1ලධ�ම  :;බඳ අවෙබෝධය 

මඳ බව ෙපෙ�. 

(b) ෙමම ෙකොටස ම.� පමත ව\ා�8ය :;බඳ දැ6ම පZ�ෂා කරc. ෙමම පශ්නය සඳහා 

:;<= සැප�මට උBසාහ කළ !7�ෙග� àõµÙ$&ß&æß පමණ !7� පමාණය� ෙමම 

පශන්ය සඳහා �වැරI :;<= සපයා සHv�ණ ල*+ පමාණයම ලබා ග�නා ල4. ෙමම 

පශන්යට �වැරIව :;<= සැප�මට ෙනොහැ�Jමට බලපෑ ෙහේ�� සමහර� පහත ද�වා 

ඇත. 

(1) පමත ව\ා�8ය සහ සHමත පමත ව\ා�8ය :;බද 1`ක දැ6ම නැ8Jම. 

(2) පමත ව\ා�8ය සHමත පමත ව\ා�8ය බවට හැරJමට පමාණවB දැ6ම� නැ8Jම. 

(3) මධ\න\ ( ) සහ සHමත අපගමණය (  �වැරIව  

ආෙeශකර z=1.5 ලබා ගැbමට තරH පමාණවB දැ6ම� ෙනොමැ8Jම. 

(4) තවB සමහර� !7�  සහ  සඳහා අගය� මා=කර ආෙeශකර z = -1.5  යන අගය 

ලබා ග�නා ල4. 

(5) පමත වlව ආධාරෙය� z=1.5 ට අදාල සHභා�තාව ෙසJම :;බඳව දැ6වB ෙනොJම. 

(6) පමත වlව ආධාරෙය� z=1.5 ට අදාල සHභා�තාව ෙසොයා ගBතද z<1.5 ට අදාල 

සHභා�තාව ෙසJම සඳහා 0.5 � එක< කළ D< බව :;බඳම දැ6වB ෙනොJම. 

 

-  -  - 
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 Ñþ$è à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß &$øù ´>ð´ ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛ́ ð &`}æÑþ$è à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß &$øù ´>ð´ ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛ́ ð &`}æÑþ$è à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß &$øù ´>ð´ ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛ́ ð &`}æÑþ$è à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß &$øù ´>ð´ ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛ́ ð &`}æÚÙßÙ µ×$´Ô æ} ×ÔõÝ µû$÷ ̧æØ`óÔÚÙßÙ µ×$´Ô æ} ×ÔõÝ µû$÷ ̧æØ`óÔÚÙßÙ µ×$´Ô æ} ×ÔõÝ µû$÷ ̧æØ`óÔÚÙßÙ µ×$´Ô æ} ×ÔõÝ µû$÷ ̧æØ`óÔ::::    

(1) ù< ÑÂ× ùÚÌµ÷ÀßÁ× ûÕÌó <Áµ×ùß µ{$úÀÚùß àø]×ù× æØ õÚÄ´ {$ ù< ÑÂ× æØ`óÔ ûÚ}ÚýúÀ 

<`± à<ø$ù× µ×$´Ô æÚÎ´. 

(2) à<Á] õ`ùß<Ù÷ÀÛ µûØ<`ò û`{`÷ÀÚÙÚ< µûùßÑ× ×ÔõÝ×. 

(3) &ÕõÜ ûÚðûõß æÚÎµÈ÷ÀÛ &{ &ÕõÜ <Ùð à$µ÷ÀßÁ æÚÎµÈ÷ÀÛ &`}æÚÙÚ́ õß Ñ× ×ÔõÝ×. &´{Ø ûÜÁßù &úÀ{$ 

ãõßõØ &`û×ÛµÈ÷ÀÛ &ÕõÜ æÛû×æß́  µ×$÷À$èõ {`æÚ àõØ áùß <ò$õß́  û{&Ô &ÕõÜ× µ×$÷À$ è`ùÛ́ . 

õ<÷À &ÕõÜ ûõÜÚæ$µ<ùß &ÕõÜ ûÚðûõß æÚÎµÈ÷ÀÛ "+" {$ "-" ÙæÝóÔ ´$Ø` µù$æØ &ð{ùß æØ 

è`ùÛ́ ð <èýÙ$èõ ×ÔõÝ×. 

(4) &´{Ø &ÕõÜ ´èÚùß Ñ&úÀÚ× ×ÔõÝ ûÜÁßù <Ù÷ÀÛ à×÷Ȩ̀æØ`<ùß &ÔõÜ× ÙÚ×$ àè×ùß à$µ÷ÀßÁ æÚÎ´ 

µù$µûùß<$ èóæ ×ùßõÜ× ´êÚùß à<&ùß ãõßõØ× û´óæß Ùý$µèù &ð{ùß æØ õÚýÔóÚ.  

ù´Ôõß à×÷Ȩ̀æØ`<ùß &ÔõÜ× ÙÚ×$ ä×ð ùÚ<`Ø÷ÀÚ àè×ùß à$µ÷ÀßÁ æØ ãõßõØ× á÷ÀÚÍûõß æÚÎ´ð 

æð×ÔõÝ æÚÎ´ µ×$ßè] µÓ. µ´{Ú÷ÀÛ à<&$ù ãõßõØ× ùÚ<`Ø÷ÀÚ µù$<ù à<&ßö$<Ù÷ÀÛ à÷À$Ù 

ûÚ×<Ø×ùß<Ùð ÙæÝóÔ Ùý$è`ùÛ́ ð {`æÚ×$< û<õÛ. 

(5) àõß àæÝØ` æÚ×Ñ× {`æÚ à$æ$Ø×ðõß ûÜÁßù à‘æ ùÚ<`Ø÷ÀÚ< ùÚ&Ú ûÍ÷ÀÚ µ×÷ÀÛ́ ðõß æð×ÔõÝ æ} ×ÔõÝ×. 

(6) ûÜÁßù ûõÜµ×ß ÷ÀÛ à`õÚ ãûµ÷À&ß ùÚ<`Ø÷ÀÚ< ûÚ}Úû`÷ÀÛ́ . 

(7) û&ÔèÚ× Ñþ$è ûÜÁßù ûõÜ {$ ãõßõØ ûÍÁÛÙù× æÚÎµ´ùß õ´ ÷À̀ ùỐ  ûÜèÝó æ} {`æÚ×. 

(8) æ$Ù× ´ù$< æ}´ù$æØó× æØ è`ùÛ́ . 

(9) ãõßõØ ûõÜ ý$Ø÷ÀÛ́ ð µûØ ûÜÁßù à‘æ à$÷ÀÚ× ùÚ&ÚûÍ÷ÀÚ µ×$÷À$ õÚµÅ÷À̀ ×Ú ù`<õ ûÎæßÂ$ æØ ý`ÙÛ́ . 

(10) äæß ûÜÁßù×æ ãõßõØ× à<&$ùµ×ß â}ê ûÜÁßù× àÏõß ûÚðÔ<æÚùß à$ØÈþ µù$æØ, µûØ ûÚðÔµÓ 

áõ$ æÝò$ áòæ àÏõß ûÜÁßù× à$ØÈþ æ} à<&ßö$ µý$µ{$ß õÚýÔóÚ. &|´Ñð´ à_õß ûÜÁßù×æß à_õß 

ûÚðÔ<æÚùß à$ØÈþ æÚÎ´ð à×÷Ȩ̀æØ`<ùß <èýÙ$ èõ ×ÔõÝ×. 

(11) µûØ &Õ÷À$ù´æß &{Úõ< Ñþ$è× &´õßÒµÈ ûØ´ µ§õù$µ<ùß á÷ÀÚÍûõß Ò´. 

 

 

- * * * - 


