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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅභායාාංය⁕⁕⁕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 නිලැරදිමපිළිතුරමතෝරන්න. 

 

1. ගිණුම්කරණතේමප්රධානමඅරුණණමලන්තන්  

(1) ගිණුම්කරණමඒකකයටමඅදාමතොරතුරුමගිණුම්මතඳොත්මලමලාර්ාමකිරීභ. 

(2) ගිණුම්කරණමඒකකයමපිළිඵමතීරනමගැනීභටමකෂභණාකරුලන්ටමඅලයමතොරතුරුමවැඳීමභ. 

(3) අතීම ගණුතදනුම ශාම සිද්ධීන්ම ලටම අදාම තොරතුරුම ආර්ථිකභයම තීරණම ගැනීභටම සුදුසුම ලනම

ආකාරයටමවකව්මකිරීභ. 

(4) ආයනයකමසියළුභමකෂභණාකරණමභට්ටම්මලටමඅලයමලනමඳිදදිමූලයමශාමූලයමතනොලනම

තොරතුරුමවැඳීමභ 

(5) ගිණුම්කරණමඒකකයමපිළිඵමඋනන්දුලක්මදක්ලනම ඳාර්ලයන්ටමතීරණමගැනීභමවශාමඅලයම

ලන්නාමවූමආර්ථිකමතොරතුරුමවන්නිතේදනයමකිරීභ. 

 

2. රාජ්යමආයනමලයාඳාරයක්මවම්ඵන්ධතයන්මඇමකභක්ම මදැක්මටභටමඅදාෂමතනොලනම කරුණුමලන්තන්ම

ඳශමකුභනමකරුණුද?ම 

A. නියමිමඳිදදිමඵදුමතගලන්තන්දමයන්නමදැනමගැනීභ 

B. වැසුම්මනිසිමඳිදදිමක්රියාත්භකමකරමඇත්දමයන්නමදැනමගැනීභ 

C. වාධාරණමමිකටමගුණත්ලතයන්මයුතුමනි්ඳාදනමඵාමතදන්තන්දමයන්නමදැනමගැනීභ 

D. ලැටුප්මලැඩිමකිරීභටමලයාඳාරයටමශැකියාලක්මබේතදමදමයන්නමදැනමගැනීභ 

 

(1) Aමශා B 

(2) B ශාමC 

(3) C ශාමD 

(4) AමශාමC 

(5) B ශාමD 

 

3. ඳශමදීමඇබේමප්රකාමවයමදමඅවයමදමයන්නමදක්ලන්න. 

(1) ගිණුම්කරණම ඒකකයකම ආර්ථිකම තොරතුරුම තවම ශඳුන්ලන්තන්ම ූලයභයම ලතයන්ම භැනියම

ශැකිමතොරතුරුය.         (    ) 

(2) ඓබේශාසිකමශාමපුතරෝකථනමතොරතුරුමවැඳීමභමූලයමගිණුම්කරණයමභිනන්මසිදුතේ.  

           (    ) 

ගිණුම්කරණය 
අධයයනමතඳොදුමවශබේකමඳ්රමඋවව්මතඳෂමිභබාගය 

වශාමිභයානුඵද්ධමවාංචිය 

ගිණුම්කරණයමශාමඑහිමඅලයාලමිභ්රශමකරි - 

ඵහුලරණමවශමතකටිමප්ර්න 01 
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(3) කෂභනාකරණම ගිණුම්කරණතේම නිභැවුභක්ම තවම තඳොදුකාර්යම ිභබජ්නම ඳත්රිකාම ඵාම ගම

ශැකිය.          (     ) 

(4) ගිණුම්කරණමතයදවුම්මතවමගණුතදනුමශාමසිද්ධීන්මශදුනාමගමශැකිය.   (     ) 

 

4. හිව්ැන්මපුරලන්න. 

(1) වභාජ්තේම සිටිනම පුද්ගින්තේම සිතුම් ම ඳැතුම්ම ශාම ආකමකඳම වහිම ලටපිටාලම

...................................මමඳිදවරයමතවමශැදින්තේ. 

(2) ඵාහිරම ශාම අබයන්රම ඳාර්ලයන්ටම අලයම තොරතුරුම වැඳීමභම .................................ම

ගිණුම්කරණයමභිනන්මසිදුතේ. 

(3) ආතයෝජ්නමතීරණමගැනීතම්මතොරතුරුම.........................................මගිණුම්කරණතේමනිභවුභක්ම

තවමැතද. 

(4) තදඳාර්ලයක්ම අරම හුලභාරුලක්ම සිදුම තනොවුලද ම ලයාඳාරතේම ලත්කම් ම ලගම්ම් ම හිමිකම්ම

තකතරහිමඵඳෑභක්මඇබේලනමුණදලින්මභැනියමශැකිමදෑම..............................................මතේ. 

 

5. ගිණුම්කරණමක්රියාලලියමපිළිතලලින්මදැක්තලනමලරණයමතෝරන්න 

A. තජ්ර්මගිණුම්මතුනයමකර මතේමපිිදක්සුභක්මපිළිතයමකිරීභ. 

B. ලයාඳාරයකමගණුතදනුමශාමසිද්ධීන්මුණදමකමභාධයතයන්මභැනීභ. 

C. ූලයමප්රකානමපිළිතයෂමකිරීභ. 

D. ූලාශ්රමතමකනනමඳදනම්මකරතගනමූලලිකමවටශන්මතඳොත්මලමලාර්ාමකිරීභ. 

E. ූලලිකමවටශන්මතඳොත්ලමඇතුත්මකෂමදෑමතජ්රයටමපිටඳත්මකිරීභ. 

 

(1) A, B, C, D, E 

(2) B, A, E, D, C 

(3) B, D, E, A, C 

(4) D, B, E, A, C 

(5) D, E, C, B, A 

 

6. කෂභණාකරණ ගිණුම්කරණ තොරතුරු ඉදිිදඳත් කිරීතම් දී ූලය ගිණුම්කරණතයන්  තලනව්ම

ලන්තන්, 

 

(1) ඇමකභක් දක්ලනමසියළුමඳාර්ලමලටමතොරතුරු වැඳීමභ. 

(2) අතීමසිද්ධීන්මඇසුතරන්මඳභණක් තොරතුරුමවැඳීමභ. 

(3) ඵාහිර ඳාර්ලයන්තේමඅලයාමභමඳභණක් තොරතුරු ඉදිිදඳත් කිරීභ. 

(4) අතීමශාමඇව්තම්න්තුමගමතොරතුරුමඳදනම් කරමලාර්ාමඉදිිදඳත්මකිරීභ. 

(5) ගිණුම්කරණම ප්රමිම ශාම ෛනබේකම අලයාලයන්ටම අදාලම ගිණුම්කරණම තොරතුරුම ඉදිිදඳත්ම

කිරීභ.        

 

7. ූලයමප්රකානමඳිදීලකතයක්මතවමඅතයෝජ්කයන්තේමප්රධානමඅරුණණක්මතනොලන්තන් ම 

 

(1) ආතයෝජ්නයමශාමවඵැඳිමඅලදානභමශාමප්රබේාබමපිළිඵමඇගීමභ. 

(2) ආතයෝජ්නතේමපදාීමාලයමපිළිඵමඇගීමභ. 

(3) ප්රබේාබමතගමටභමපිළිඵමශැකියාලමදැනමගැනීභ. 

(4) කෂභණාකාිදත්ලය මබාරකාරීත්ලයමශාමගිණුම්මකටයුතුබාලයමපිළිඵමක්තවේරුමකිරීභ. 

(5) ආතයෝජ්නතේමසුරක්ෂිබාලයමශවුරුතේදමයන්නමදැනමගැනීභ. 
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8. ලර්භානතේමතද්ීලයමආශාරමඳිදතබෝජ්නයමවශාමජ්නාලමලැඩිමනැඹුරුමටතම්මවුලභනාලක්මඇබේමමටභම

නිවාම එභම කාර්යතේම නිරම ලයාඳාරම ලම තලෂඳම ප්රවාරණයම මටම ඇ.ම ීටටම ඵඳාම ඇබේම ඳිදවරම

වාධකයමලනුතේ ම 

 

(1) ාක්ණිකමඳිදවරය 

(2) ආර්ථිකමශාමතද්ඳානමඳිදවරය 

(3) ශිමකපීයමශාමලෘත්තීයමඳිදවරය 

(4) වභාජ්මශාමවාංව්කෘබේකමඳිදවරය 

(5) ෛනබේකමඳිදවරය 

 

9. තෝකතේමඳලබේනමලවාංගමශාමව්ලබාිභකමආඳදාමත්ලයමභමිභතද්ීලයලමතභන්භමතද්ීලයලමභාර්ගම

ගම ක්රභයටම ගණුතදනුම කිරීභටම ජ්නාලම තඳෂී ම ඇ.ම තම්ම වශාම ඵඳාම ඇබේම ඳිදවරම වාධකම

ලන්තන් ම 

 

(1) ශිමකපීයමශාමලෘත්තීයමඳිදවරය 

(2) ආර්ථිකමශාමතද්ඳානමඳිදවරය 

(3) ාක්ණිකමඳිදවරය 

(4) ෛනබේකමඳිදවරය 

(5) වභාජ්මශාමවාංව්කෘබේකමඳිදවරය 

 

10. මඳශමවශන්මතොරතුරුමබාිභාමකරනමඇමකභැබේමඳාර්ලමනම්මකරන්න. 

 

තොරතුරු       ඇමකභැබේමඳාර්ල 

 

(1) වභාගභමකාච්තේදයමතලනුතලන්මතඵදාමශැරීභටම 

 තයෝජිමාබාාංමප්රභාණය      ............................... 

(2) ආයනතේමනමටකරණයමකරනමදමඅාංතේමපදාීමාලය  .............................. 

(3) ලර්මඅලවානතේමතගමටභටමතයෝජිමප්රවාදමදීභනා   ............................... 

(4) ප්රබේාාබාරමවශාමතගලාමඇබේමලටිනාකභ    .............................. 

 

 

 


