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වලවෂාම ශා උඳකාරක වවේලා - පිළිතුරු
(1)

වලවෂාම
1. වය
2. වය
3. වය
4. අවය
5. වය
6. වය
7. අවය
8. අවය
1. මිනිව් අලයා වුරරාීමම අලය ිවිවධ භාණ්ඩ ශා වවේලා වැඳයීම ආශ්රි ඕනෑම ආර්ථික ක යුත්ක්
ලයාඳාරයක් වව ශඳුන්ලයි.
1.
2.
3.
4.
5.

(3)







(2)

2.
සිල්ර වලවෂාම
අලවාන ඳරිවභෝජනය වශා ඳාරිවභෝගිකයන්
ිවකිණීමයි.
ිවිවධ ලර්ගල භාණ්ඩ ිවකුණයි.
සිල්ර මි වාවේක්ෂල ලැිවව..
කුණු කෂ මි ම ිවකිණීම සිදු කරයි.
ඳාරිවභෝගිකයා වමඟ වෘජුල ගනුවදනු කරයි.

වොග වලවෂාම
නැල ිවකිණීම වශා වලවෂන්දන් භාණ්ඩ
ිවකිණීමයි.
භාණ්ඩ ලර්ග එකක් වශෝ සීමි වාංඛ්යාලක්
ඳමණක් අවෂිව කරයි.
වාවේක්ෂල වොග මි අුවව..
වබොවශෝ ිව ලට් ම් බා වදයි.
වෘජුල
ඳාරිවභෝගිකයන්
වමඟ
ගනුවදනු
වනොකරයි.

3. අඳනයන ශා ආනයන වලවෂාම
4.
1) ව්ථාලර මශා ඳරිමාණ සිල්ර වලවෂවැල්
2) ව්ථාලර සුළු ඳරිමාණ සිල්ර වලවෂවැල්
3) වාංචාරක සුළු ඳරිමාණ සිල්ර වලවෂවැල්

-

උදා:- සුපිරි වලවෂවැල්
උදා:- වරොවරිර රඳාලනය ආයන
උදා:- වගයින් වග යන්නන් ර වතිවඳොෂ

බැාංකු වවේලා
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.









8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

වය
වය
වය
අවය
වය
අවය
වය
වය

16.
1) බැාංකු වවේලා
රක්ෂණ වවේලා
ප්රලාශන වවේලා
වන්නිව.දන වවේලා
2) ඉතිරි කිරීවම් ශා ව්ථාලර ැන්ඳතු ගිණුම් වමන්ම ජාංගම ගිණුම් ද ඳලත්ලාවගන යමින් ලයාඳාර
ක යුතුල අලය ිවිවධ බැාංකු වවේලාලන් වඳයනු බන ආයන ලාිජජ බැාංකු වව ශඳුන්ලයි.
3) ැන්ඳතු ආශ්රි වවේලා
ිවදුත් දලදල් ආශ්රි වවේලා
 අධයාඳන අමායාාංය 
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17.
1) ඉතිරි කිරීවම් ැන්ඳතු
ව්ථාලර ැන්ඳතු
ජාංගම ගිණුම්
2) වඳොළී ආදායමක් ැබීම
දලද ආරක්ෂාලක් ැබීම
අලය ිව ක දලදල් ආඳසු බා ගැීමම ශැකිවීම
ශරඳත් මඟින් ගනුවදනු කිරීවම් ශැකියාල
3) වචක්ඳත් මඟින් ගනුවදනු කෂ ශැකි ිවම
බැාංකු අයිරා ඳශසුකම් ැබීම
වෘජු වප්රේණ රැව්කර ග ශැකි වීම
ව්ථාලර නිවයෝග ක්රියාත්මක කෂ ශැකි වීම
බැාංකු ප්රකාය ැබීම
18.
ක්ෂණය
වඳොළී ආදායම

ඉතිරි කිරීවම් ගිණුම්
අුව වඳොළියක් හිමි ව.

ව්ථාලර ැන්ඳතු ගිණුම්
වාවේක්ෂල
ලැිව
වඳොළියක් හිමි ව.
ඇ

ජාංගම ගිණුම්
වඳොළී ආදායමක් හිමි
වනොව.
වනොමැ

ඇඳ බා ණය බා වනොමැ
ගැීමවම් ශැකියාල
19.
1) ජාංගම ගිණුම් හිමිවයකු ිවසින් නි්චි දලදක් එහි නම් වශන් ුරද්ගයා වශෝ රැවගන එන අවයකු
වගලන වව බැාංකුල කරනු බන ලිඛි නිවයෝගය වචක්ඳ වව ශැඳින්ව..
2) අණකරුර අණදුර ආදායකයා
3) නිලැරදිල දිනය වයදීම
ආදායකයාවේ නම ඳැශැදිළි අකුවරන් නිලැරදිල ලිවීම
ඉක්කවමන් ශා අකුවරන් ලියන ලටිනාකම නිලැරදි වීම
අණකරුවේ අත්වන නිලැරදිල වයදීම
4)
A.
B.
C.
D.

වචක්ඳවත් අාංකය
බැාංකුව. අාංකය
බැාංකු ාඛ්ාව. අාංකය
ජාංගම ගිණුවම් අාංකය (බැාංකු ගිණුවම් අාංකය)

20.
1) වාමානය වර්ඛ්නව දී වමාන්ර වර්ඛ්ා වදකක් වහිල බැාංකුලක නමක් වනොලියයි.
ිවවේ වර්ඛ්නව දී වමාන්ර වර්ඛ්ා වදකක් වහිල වශෝ රහිල බැාංකුලක නමක් ලියයි.
2) ණය කාඩ්ඳ ශා ශරඳ වශෝ ATM කාඩ්ඳ
3)
ණය ඳත්
 බා ගැීමම බැාංකු ගිණුමක් අලය වනොව..
 උඳරිම ණය සීමාලක ය ත් ව..



ශරඳත්
 බැාංකු ගිණුමක් අලය ව..
 බැාංකු ගිණුවම් වේය ම ලටිනාකම
තීරණය ව..
වගවීම් ප්රමාද ව ිව අමර වඳොළියක් අය කරයි.
 අමර ගාව්තු අයකිරීමක් සිදු වනොව..
ණය ඳදනම ම භාණ්ඩ ශා වවේලා මිදී ගැීමම
 ගිණුවම් ඇති දලදල් වේය ඳදනම්ල
සිදු ව..
භාණ්ඩ ශා වවේලා මිදි ගීම.
 අධයාඳන අමායාාංය 
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4)
ලාසි
 ක්ෂිජක බල
 අලදානම් අුව වීම


(1)

අලාසි
 දත් ිවනා වීවම් අලදානම ඳැලතීම
 නල ආකාරව ිවදුත් ලාංචාල භාජනය
වීවම් අලදානමක් ඳැලතීම
සියලු වොරතුරු ව්ලයාංක්රීයල ලාර්ා වීම
 අමර පිරිලැයක් දැරීම සිදුවීම
දලවවේ ඕනෑම වලාලක ගනුවදනු කෂ
 ඇැම් වලවෂවැල්ලදී වගවීම් කිරීම
ශැකි වීම
භාිවා කෂ වනොශැකි වීම

රක්ෂණය
7.
8.
9.
10.
11.
12.








1.
2.
3.
4.
5.
6.

වය
වය
වය
අවය
වය
අවය

(2)
1.
1) ඳෂදල ඳාර්්ලය - රක්ෂියා
2) වදලන ඳාර්්ලය - රක්ෂකයා
3) වලන ඳාර්්ලය - රක්ෂණ ගිිවසුවමන් බඳෑමක් ලන අවනකුත් සියලු ඳාර්්ලයන්
2.
ජීිව රක්ෂණය
වද්ඳෂ රක්ෂණය
 රක්ෂණ පේුරව. ලටිනාකම රක්ෂියාවේ
 වද්ඳෂල ලටිනාකම ම තීරණය ව..
වගවීවම් ශැකියාල ම තීරණය ව..
 ශානි පූර්ණ මූධර්මය බ වනොඳායි.
 ශානිපූර්ණ මූධර්මය බඳායි
 ප්රවාද දීමනාර වඳොළී ලැනි ප්රතිාභ හිමි
 වලනත් අමර ප්රතිාභ හිමි වනොව..
ව..
 ජීිවය
ශානියක් වුලත් වනොවුලත්
 ශානියක් වුවලොත් ඳමණක් ලන්දි හිමි ව..
ප්රතිාභ හිමි ව..
3. රක්ෂය හිමිකම
උඳරිම ිව්ලාවය
ශානිපූර්ණය
4.
I.

රක්ෂය හිමිකම

II.
i.
ii.

ඳාර්්ලය - සුුරන් කාරියලවම්
ඳාර්්ලය - වවලින්වකෝ රක්ෂණ වමාගම

III.

ලන්දි හිමි ව..
පහු නියමි ඳරිදි ලාරික වගලමින් රක්ෂණ පේුරල ඳලත්ලාවගන යන අරතුර මිය ගියවශොත් පහු නම්
කෂ යැවඳන්නන් ලන්දි හිමි ව..

IV.

උඳරිම ිව්ලාවය මූධර්මය අනුල රක්ෂියා ශා රක්ෂකයා අර රක්ෂණ පේුරල අදාෂ සියලු කරුණු
වනොවඟලා ඳැලැසිය යුතුය. ඒ අනුල සුුරන් උඳරිම ිව්ලාව මූධර්මය කඩකර ඇති බැිවන් පහු ලන්දි
හිමි වනොව..
 අධයාඳන අමායාාංය 
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වන්නිව.දන වවේලා
1.
2.
3.
4.
5.







6.
7.
8.
9.

වය
වය
වය
වය

10. සුදුසු බල
ව.ගලත් බල
පිරිලැය
ඳැශැදිලි බල
භාිව කිරීවම් ඳශසුල
11.
i.
ii.
iii.

කෂමනාකරු ලන සුවනත් ම වවේලකයින් රැව්වීමක් ඳැලැත්ිවම
යුනයි ඩ් වමාගවමන් දුරකථන ඇමතුමක් ැබීම
සිද්ධිය 01

සුවනත්
(යලන්නා )

ඉදිරි මාවව ලයාඳාර
ක යුතු පිළිබ දැනුම් දීම ශා
අදල ද්රලය හිඟය දැනුම් දීම
(ඳිජවුඩය)

ලාචික
(මාධය)

වවේලකයන්
(බන්නා)

වවේලකයන් අදශව් දැක්වීම
(ප්රතිවඳෝණය)

වවේලකයින් රැව්වීම
ඳැමිණීම (ප්රතිචාරය)

සිද්ධිය 02

යුනයි ඩ් වමාගවම්
කෂමනාකරු

අදල ද්රලය
බාගන්නා බල
දැනුම් දීම

අදල ද්රලය හිඟය
පිළිබ දැනුම් දීම

වලනත් ආයයකින්
අදලද්රලය බා ගැීමම

 අධයාඳන අමායාාංය 

දුරකථන
ඇමතුම

සුවනත්
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ප්රලාශන වවේලා
1.
2.
3.
4.
5.
6.








7.
8.
9.
10.

වය
අවය
වය
අවය

11.
I.

නි්ඳාදන ක යුතු වශා අලය වම්ඳත් බා ගැීමම
භාණ්ඩ වලවෂවඳොෂ කරා වබදා ශැරීම
වවේලකයන් ප්රලාශනය
භාණ්ඩ ඳාරිවභෝගිකයා වල ප්රලාශනය

II.

ව.ගයර පිරිලැයර ධාරිාලර භාණ්ඩල ව්ලභාලයර ආරක්ෂාලර සුභාලය

III.

ිවා ලවයන් මගීන් ශා භාණ්ඩ ප්රලාශනය කෂ ශැකි වීම
දුර ගමන් වශා ිවවේ වවේලාලන් තිබීම
දුම්රිය මාර්ග දබදයක් ඇති වනොවීම
පිරිලැය අුවවීම

IV.

බරින් ලැිව ද්රලය ප්රලාශනය කෂ ශැකි වීම
ප්රලාශන ගාව්තු අුව වීම
එකලර භාණ්ඩ ශා මගීන් ිවා ප්රමාණයක් ප්රලාශනය කෂ ශැකි වීම

I.

අධිව.ගී මාර්ග නිර්මාණය වීම
ගුලන් ඳාම් ඉදි කිරීම
වාංඥා ුරලරු ව්ථාපි කිරීම
ලාශන ශා මාංතීරු වලන් කිරීම
ගුලන් වොටුඳෂලල් ඉදිකිරීම
නල ලරායලල් ඉදි කිරීම
බයිඳාව් මාර්ග (ිවකල්ඳ මාර්ග) ඉදිකිරීම

II.

අධිව.ගී මාර්ග ඉදි කිරීම
ගුලන් ඳාම් ඉදිකිරීම
වාංඥා ුරලරු ව්ථාපි කිරීම
ලාශන වශා මාංතීරු ක්රමය ක්රියාත්මක කිරීම
බයිඳාව් මාර්ග (ිවකල්ඳ මාර්ග) ඉදිකිරීම

12.

 අධයාඳන අමායාාංය 

