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01. පහත සඳහන්ත ප්රශේනවලට දකටි පිළිුරු සපයන්තන.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ගිණුම්කරණය යනු කුමක්ද?
මූල්ය ගිණුම්කරණය යනු කුමක්ද?
ව්යාපාරය කකකරහි ඇල්මක් දක්ව්න පාර්ශ්ව් නම් කරන්න.
ගිණුම්කරණකේ ප්රධානතම අරමුණ කුමක්ද?
ගිණුම්කරණකේ ප්රධානතම අරමුණට අමතරව් තිකෙන අකනකුත් අරමුණු කමානව්ාද?
මූල්ය ප්රකාශ යනු කුමක්ද?

02. පහත සඳහන්ත ප්රකාශ සතය ෙ අසතය ෙ යන්තන ෙක්වන්තන.
(අ). ව්යාපාර පිළිෙඳ ඇල්මැති පාර්ශ්ව්යන්ට අව්ශය කතාරතුරු ල්ො දීම ගිණුම්කරණකේ
ප්රධාන අරමුණ කේ.
(ආ). ව්යාපාරික තීරණ ගැනීම සඳහා මූල්යමය කනාව්න කතාරතුරු පමණක් ව්ැදගත් කේ.
(ඉ). ගිණුම්කරණය තුළින් ව්යාපාර ගනුකදනු අමතක වීම හා අතපසු වීම අව්ම කරගත හැකි ය.
(ඊ). ගිණුම්කරණය මගින් ඇල්මැති පාර්ශ්ව් කව්ත සපයන ව්ාර්තා මූල්ය ප්රකාශ නම් කේ.
(උ). ව්යාපාරය පිළිෙඳ උනන්ුව්ක් දක්ව්න්කන් ව්යාපාරකේ අයිතිකරුව්න් හා කළමනාකරුව්න්
පමණි.
(ඌ). ව්යාපාරකේ මූල්ය තත්ත්ව්ය සතුටුදායක ද යන්න දැන ගැනීම ගිණුම්කරණකේ
එක් අරමුණකි.
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03. නිවැරදි පිළිුර දතෝරන්තන.
1.

ගිණුම්කරණය මගින් ඇල්මැති පාර්ශ්ව් කව්ත සපයනු ල්ෙන ව්ාර්තා .....................….කල්ස
හැඳින්කේ.
(1). මූල්ය ප්රකාශ
(2). මුදල් කපාත
(3). කපාු ජ'නල්ය
(4). විකුණුම් ජ'නල්ය

2. ගිණුම්කරණකේ දී සැල්කිල්ල්ට ගනු ල්ෙන්කන්…………………………කේ.
(1). මූල්යමය කතාරතුරු
(2). මූල්යමය කනාව්න කතාරතුරු
(3). ප්රමාණාත්මක කතාරතුරු
(4). ප්රමාණාත්මක කනාව්න කතාරතුරු
1

3. ගිණුම්කරණකේ අරමුණක් දනාවන්තදන්ත,
(1). ව්යාපාරය ප්රමාණව්ත් ල්ාභයක් උපයා තිකේද යන්න දැන ගැනීම ය.
(2). ව්යාපාරකේ මූල්ය තත්ත්ව්ය සතුටුදායක ද යන්න දැන ගැනීම ය.
(3). මූල්ය කටයුතු ක්රමව්ත් කර ගැනීම ය.
(4). ඇල්මැති පාර්ශ්ව් තුළ ව්යාපාරය කකකරහි ආකර්ෂණයක් ඇති කිරීම ය.
4. ව්යාපාරික තීරණ ගැනීම සඳහා 1 කතාරතුරු සපයන ගිණුම්කරණය
2 ගිණුම්කරණය
කල්ස හැඳින්කේ.
ඉහත ප්රකාශකේ 1 හා 2 යන ස්ථානව්ල්ට අදාළ නිව්ැරදි කයුම් පිළිකව්ළින් දැක්කව්න පිළිතුර
ව්න්කන්,
(1). මූල්යමය, මූල්ය
(2). මූල්ය, මූල්ය කනාව්න
(3). මූල්ය කනාව්න, මූල්ය
(4). මූල්ය, කළමනාකරණ

04. නීතිමය අව්ශයතා ඉටු කිරීකම් අරමුකණන් පුව්ත්පත්ව්ල් මූල්ය ව්ාර්තා පළ කර ඇති ව්යාපාර ආයතන
පිළිෙඳ කසායා ෙල්න්න.
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