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යාඳාය වා ගිණුම් යණය අධයඹනඹ



විඹානුඵද්ධ පුනරීක්ණය ාංචිත්ඹ
11 කශ්රණිඹ
ආකඹෝජනඹ

I ක ොට :1.
2.
3.
4.

ආකඹෝජනඹ ඹන්න ක ටිකඹන් ලිඹා දක්න්න.
ආකඹෝජන භාර්ග 03ක් නම් යන්න.
පුද්ගරකඹකු ත්භ මුදල් ආකඹෝජනඹ කිරීකම් දී ර ා ඵැර ා ඵැලිඹ යුතු රුණු 02ක් වන් යන්න.
ඳවත් වන් ආකඹෝජන භාර්ග වඳුනාකගන ඒ එක් එක් ආකඹෝජන භාර්ගඹක් භඟින් රඵා ගත් වැකි ප්රතිලරාබ
02ක් ඵැගින් ලිඹන්න.



්ථාය ත්ැන්ඳතු
කද්ඳශර ආකඹෝජන

5. ක ොට් ඹන්න වඳුන්න්න.
6. ක ොශම ක ොට් කකශකඳොශ ටයුතු අධීක්ෂණයඹ කිරීභ වා ඳාර්ලිකම්න්තු ඳනත්ක් ඹටකේ පිහිටුා ඇතිල
ආඹත්නඹ කුභක්ද?
7. ආකඹෝජ කඹකුට ාභානය ක ොට් ිලරට ගැීමභ ිසා රැකඵන ප්රතිලරාබ කර්ද?
8. භාගභක් රාබාාංල ප්ර ාල යන්කන් කුභන අ්ථා දීද?
9. භාගභ අධයක්ෂ භ්ඩලරඹ කත්ෝයා ගැීමකම්දී ඡන්ද ඵරඹ හිිල න්කන් කුභන ඳාර්ලඹ ටද?
10. බා්ඩලාගාය බිල්ඳත්ක් ඹන්න ක ටිකඹන් වඳුන්න්න.
11. යජඹ කනුකන් බා්ඩලාගාය බිල්ඳේ ිසකුේ යන්කන් වුරුන් විසින්ද?
12. ඹම් ආකඹෝජ කඹකුට බා්ඩලාගාය බිල්ඳේ ිලරට ගත් වැකි න්කන් ය ඵැාංකුලින්ද?
13. බා්ඩලාගාය බිල්ඳේහි ආකඹෝජනකඹන් රැකඵන ප්රතිලරාබ කභොනාද?
14. විශ්රාිල යාජය ක කඹක් ව කභොවාන් සිල්ා භවත්ා ත්භා ශ තතිලි  යගේ මුදල් ිසල්චිත් තවශ භාසි
ආදාඹභක් රඵා ගත් වැකි න ආ ායඹට ඹම් ආකඹෝජන භාර්ගඹ කඹදවීභට තීයණයඹ යයි.
(අ) ඔහුකේ අයමුණය තටු
යන්න.

ය ගැීමභට සුදුසු සුයක්ෂිත් ආකඹෝජන භාර්ගඹක් කඹෝජනා

(ආ) එභ ආකඹෝජන භාර්ගඹ කඹෝජනා කිරීභට කවතු ව

රුණු 02ක් ලිඹන්න.

 ආකඹෝජනඹ පිළිඵ අකඵෝධඹක් නැතිල ත්යසිාංව භවත්ාට ත්භාකේ විශ්රාභ ඹාකභන් රැණුණු රු.1 000 000
මුදර වා ඔහු තතිලි  යකගන තිලබූ රු.2 000 000 මුදර කුභක් වා කඹොදන්කන් දැයි ල්ඳනා යිලන් සිටී.
ඔහුකේ ිලතුයකු න කඳකර්යා භවත්ා ඔහුට ඳන්කන් කම් දිනර ඵැාංකු කඳොළී අනුඳාත්ඹ තවශ භට්ටභ
ඳතිලන ඵැවින් ්ථාය ත්ැන්ඳතුක් ආයම්බ යන කරයි. එකවේ ඔහුකේ බිි  ඳන්කන් කම් දිනර තලම්
වා යේත්යාං ිලරට ගැීමභ තුළින් අනාගත්කේ ඒා විකිණීකභන් තවශ ප්රාේධන රාබ රැබිඹ වැකි ඵයි.





කභභ සිද්ධිකඹන් භතුන ආකඹෝජන භාර්ග 02ක් නම් යන්න.
එභ එක් එක් ආකඹෝජන භාර්ගර ප්රතිලරාබ 02 ඵැගින් ලිඹා දක්න්න.
ත්යසිාංව භවත්ාට මුදල් ආකඹෝජනඹ ශ වැකි ත්ේ ආකඹෝජන භාර්ග නම්
සිද්ධිඹට අනු ප්රාේධන රාබ ඹන්කනන් අදව් යන්කන් කුභක්ද?


 අධයාඳන අභාත්යාාංලඹ 

යන්න.

2

 කනේ ආකඹෝජනඹන්ට ාකේක්ෂ කද්ඳශ කවෝ ේ ම්ර ආකඹෝජනඹ කිරීභ ඳවසු ටයුේත්කි. තලම් වා
ිසාර කභන්භ ්ර්ණයාබයණයර ිලර දිකනන් දින තවශ ඹාභ ඊට කවතුයි. ඒ තුළින් ප්රාේධන රාබ රැමේකම්
අ්ථා ැඩි වී ඇත්. එකභන්භ කභභ ආකඹෝජනඹන්හි අාසි වගත් ත්ේේඹන් ද දක්නට ඇත්. එනම්
කනේ ආකඹෝජන ඹටකේ රඵා ගැීමභට වැකි කඳොළී ආදාඹම් තඳයීභට තලක් කනොභැතිල වීභේ, කද්ඳශ විකුණයා
මුදල් රඵා ගැීමභට ඹම් ාරඹක් ඵරා සිටීභට සිදු වීභේ ඒ අත්ය කේ. එකභන්භ කභභ ේ ම්හි ආකඹෝජනඹ
කිරීභට විලාර මුදල් ප්රභාණයඹක් ද අලය කේ. නමුේ කුලා මුදරකින් තතුරු ගිණුම්ර ආකඹෝජනඹ ශ වැකිඹ.
ඒ ිසා තවශ මුදල් ප්රභාණයඹක් ඇතිල අඹට කභභ ආකඹෝජන භාර්ග ලාේ සුදුසු කේ. 




 සිද්ධිඹට අදාශ කිඹකන ආකඹෝජන භාර්ගඹ ක ටිකඹන් වඳුන්න්න.
 කභභ ආකඹෝජන භාර්ගඹ කත්ෝයා ගැීමකභන් රැකඵන ප්රතිලරාබ කභොනාද?
 කභැිස ආකඹෝජනඹක් කිරීභ ිසා දැරීභට සිදු විඹ වැකි විඹදම් කඳශ ග්න්න. 
II ක ොට :ඵහුයණය ප්රල්න වා පිළිතුරු ඳඹන්න.
 ආකඹෝජනඹට ම්ඵන්ධ ිසැයදි ප්ර ාලඹ න්කන්,







ආකඹෝජනඹ අදානභ ැඩින විට එහි ප්රතිලරාබඹ අුවකයි.
ක ොට් කකශකඳොශ ආකඹෝජනකඹන් තවශ කඳොළී ආදාඹභක් රඵා ගත් වැකිඹ
යාඳායඹක් ආයම්බ ය ඳේාකගන ඹාභ ආකඹෝජන භාර්ගඹක් කර කනොැරකක්.
අයමුදල් ආර්ථි ප්රතිලරාබඹක් අකේක්ෂාකන් පරදායී භාර්ගඹ කඹදවීභ ආකඹෝජනඹයි.


 ආකඹෝජන භාර්ගඹක් කත්ෝයා ගැීමකම්දී ර ා ඵැලිඹ යුතු ප්රධානත්භ ාධ
 අදානභ වා ප්රතිලරාබඹ.
 අදානභ වා ඳවසුඹ.
 ප්රතිලරාබඹ වා ඇඳසුැකකුම්ඹ.
 ඳවසු වා ප්රතිලරාබඹයි.

02ක් න්කන්,



 ආකඹෝජ කඹකුට භාගභ
කකශකඳොශ කුභක්ද?

ක ොට් ිලරදී ගැීමභටේ, අලය විට නැත් විකිණීභටේ ිසර්භාණයඹ ව








විෘත් කකශකඳොශ
කත්ොග කකශකඳොශ
ක ොට් කකශකඳොශ
ආකඹෝජන කකශකඳොශ


 ඳවත් දැක්කන ඒා අතුකයන් අදානභ වා ප්රතිලරාබඹ අත්ය ම්ඵන්ධත්ාඹ ිසැයදි දැක්කන පිළිතුය
කත්ෝයන්න.
 ප්රතිලරාබඹ තවශඹ, අදානභ තවශඹ
 ප්රතිලරාබඹ තවශඹ, අදානභ ඳවශඹ
 ප්රතිලරාබඹ ඳවශඹ, අදානභ තවශඹ
 ප්රතිලරාබඹ නැත්, අදානභ තවශඹ


 ඳවත් වන් ආකඹෝජන භාර්ග අතුකයන් පූර්ණය යාජය ආයක්ෂා හිිල ආකඹෝජන භාර්ගඹ කුභක්ද?







්ථාය ත්ැන්ඳතු ආකඹෝජනඹ කිරීභ.
කද්ඳශ ිලරදී ගැීමභ.
බා්ඩලාගාය බිල්ඳේ ිලරදී ගැීමභ.
ාභානය ක ොට් ිලරදී ගැීමභ.
 අධයාඳන අභාත්යාාංලඹ 
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 තතිලි  කිරීකම් ගිණුභ

මුදල් ආකඹෝජනඹ කිරීකභන් රැකඵන ප්රතිලරාබඹක් න්කන්,








කෙක්ඳේ භඟින් ගනුකදනු කිරීකම් වැකිඹා.
්ථාය ත්ැන්ඳතු ට ාකේක්ෂ තවශ කඳොළී ආදාඹභක් රැමේභ.
රාබාාංල ආදාඹම් රැමේභ.
ත්යාග කවෝ කරොත්ැකයි දිනුම් ඇදීභ ආදිඹ භඟින් අභත්ය ප්රතිලරාබ රැමේභ.

7. ්ථාය ත්ැන්ඳතු ම්ඵන්ධකඹන් ැයදි ප්ර ාලඹ න්කන්,
1)
2)
3)
4)

සුයක්ෂිත් ආකඹෝජන භාර්ගඹක් වීභ.
ත්ැන්ඳතු වතිල ඹක් හිිල කේ.
ත්ැන්ඳතු වතිල ඹ ඇඳඹට ත්ඵා ණයඹ මුදරක් ගත් කනොවැකි වීභ.
ාකේක්ෂ තවශ කඳොළී අනුඳාත්ඹක් හිිල වීභ.

8. භැණික් ගරක් විකුණයා රු.2 000 000 ආදාඹභක් රැබූ සුකර්න් එභ මුදර භා වඹ
කිරීභට ඵරාකඳකයොේතු කේ. ඒ වා විධිභේ ආකඹෝජනඹ න්කන්,
1)
2)
3)
4)

ාරඹ ට ආකඹෝජනඹ

බා්ඩලාගාය බිල්ඳේ ිලරදී ගැීමභඹ.
ාවනඹක් ිලරදී ගැීමභඹ.
තලම් ිලරදී ගැීමභඹ.
්ර්ණයාබයණය ිලරදී ගැීමභඹ.

9. ඹම් ආකඹෝජ කඹකුට බා්ඩලාගාය බිල්ඳේ ිලරට ගත් වැක්කක්,
1)
2)
3)
4)

ක ොට් කකශකඳොශ භඟින්ඹ.
ශ්රී රාං ා සුැකකුම්ඳේ වා විිසභඹ ක ොිලන් බා භඟින්ඹ.
ඵරඳත්රරාී  ාණිජ ඵැාංකු භඟින්ඹ.
යාජය ක ් වා ආකඹෝජන ඵැාංකු භඟින්ඹ.

10. ර්ඹ ට අුව
1)
2)
3)
4)

ාරඹක් වා මුදල් ආකඹෝජනඹ කිරීභ වා සුදුසු මූරය කඳ යණයඹ කත්ෝයන්න.

භාගම් ක ොට්
භාගම් ණයඹ ය
බා්ඩලාගාය ඵැඳුම් ය
බා්ඩලාගාය බිල්ඳේ

11. කද්ඳශ ිලරදී ගැීමභ ම්ඵන්ධකඹන් ැයදි ප්ර ාලඹ කත්ෝයන්න.
1)
2)
3)
4)

ණයඹ මුදරක් රඵා ගැීමකම්දී ඇඳ සුැකකුම් කර තදිි ඳේ
ප්රාේධන රාබ තඳැයීකම් වැකිඹා රැමේභ.
්ථාය ේ ම් හිිල රුකු වීභ.
කද්ඳශ විකුණයා මුදල් රඵා ගත් වැකි වීභ.

12. භාගභ
1)
2)
3)
4)

ශ කනොවැකි වීභ.

ක ොට් ආකඹෝජනකඹන් රැකඵන ප්රතිලරාබඹකි.

ප්රාේධන රාබ රැමේභ.
කඳොළී රැමේභ.
්ථිය රාබාාංලඹක් රැමේභ.
ම්මුචිත් රාබාාංල රැමේභ.
 අධයාඳන අභාත්යාාංලඹ 
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13. ක ොට්ර ආකඹෝජනඹ කිරීකභන් රැකඵන ප්රතිලරාබඹක් කනොන්කන්,
1)
2)
3)
4)

ප්රාේධන රාබ රැමේභ.
රාබාාංල රැමේභ.
කඳොළී රැමේභ.
ඇඳ සුැකකුභක් කර තදිි ඳේ

ශ වැකි වීභ

14. ආකඹෝජ කඹකු රු.100 ඵැගින් ක ොට් ිලරට කගන, නැත් එභ ක ොටක් රු.110 ඵැගින් විකුණයා
ප්රතිලරාබඹක් රැමේඹ. කභභ ප්රතිලරාබඹ වඳුන්න්කන්,
1)
2)
3)
4)

ප්රාේධන රාබ කරඹ.
රාබාාංල කරඹ.
කඳොළී ආදාඹම් කරඹ.
විකුණුම් ිලර කරඹ.

15. ක ොශම ක ොට් කකශකඳොශ
1)
2)
3)
4)

ශ්රී රාං ා විිසභඹ වා සුැකකුම්ඳේ ක ොිලන් බා භඟිිස.
ශ්රී රාං ා භව ඵැාංකු විසිිස.
ඵරඳත්රරාී  ාණිජ ඵැාංකු විසිිස.
ක ොශම ක ොට් හුභාරු විසිිස.

16. ක ොශම ක ොට් කකශකඳොශ
1)
2)
3)
4)

ටයුතු කභකවඹ න්කන්,

ටයුතු අධීක්ෂණයඹ

යනු රඵන්කන්,

ශ්රී රාං ා භව ඵැාංකු විසිිස.
ශ්රී රාං ා යරේ ගණය ාධි ාරී ආඹත්නඹ විසිිස.
ක ොශම ක ොට් ත්ැැකේ රුන්කේ ාංගභඹ විසිිස.
ශ්රී රාං ා විිසභඹ වා සුැකකුම්ඳේ ක ොිලන් බා විසිිස.

17. රාබාාංල ආදාඹභක් රැකඵන ආකඹෝජන භාර්ගඹ න්කන්,
1)
2)
3)
4)

ාභානය ක ොට් ිලරදී ගැීමභඹ.
්ථාය ත්ැන්ඳතුක් ආයම්බ කිරීභඹ.
තතිලි  කිරීකම් ගිණුභ මුදල් ත්ැන්ඳේ කිරීභඹ.
්ර්ණයාබයණය ිලරදී ගැීමභඹ.

18. ආකඹෝජන ම්ඵන්ධ ැයදි ප්ර ාලඹ කත්ෝයන්න.
1) ්ථාය ත්ැන්ඳතුක් ආයම්බ කිරීකභන් ල් පිරුණු ඳසු අදාර ත්ැන්ඳතු මුදර වා කඳොළිඹ ඹන කද භ
රැකේ.
2) කද්ඳශ වා ්ර්ණයාබයණය ිලරට ගැීමකභන් ප්රාේධන රාබ රැබිඹ වැකි කේ.
3) ාභානය ක ොට් ිලරටගැීමකභන් එඹ සුැකකුභක් කර තදිි ඳේ කිරීකම් වැකිඹා ඇත්.
4) බා්ඩලාගාය බිල්ඳේ ිසකුේ කිරීකභන් යජකේ දිගු ාලීන මූරය අලයත්ා පුයා ගත් වැකිඹ.
19. ඔඵ ශ ඇතිල රු.1 000 000 මුදර ආකඹෝජනඹ
1)
2)
3)
4)

ශ වැකි අදානම් අුවභ භාර්ගඹ න්කන්,

බා්ඩලාගාය බිල්ඳේ ිලරට ගැීමභඹ.
ඵැාංකු ්ථාය ත්ැන්ඳතුක් ආයම්බ කිරීභඹ.
ත්භාකේභ යාඳායඹක් ආයම්බ ය ඳේාකගන ඹාභඹ.
ක ොට් කකශකඳොශ ආකඹෝජනඹ කිරීභඹ.
 අධයාඳන අභාත්යාාංලඹ 
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20. ාභානය ක ොට්ර ආකඹෝජනඹ ශ ආකඹෝජ කඹකුට රැකඵන ාසිඹක් කනොන්කන්,
1) ඡන්දඹ බාවිත්ා ය අධයක් භ්ඩලරඹ ඳේ කිරීකම් වැකිඹා.
2) අධයක් භ්ඩලරඹට ඳේවීභ භඟින් භාගකම් තීයණය ගැීමභට දාඹ වීභ.
3) ආකඹෝජනඹ වා පූර්ණය යාජය ආයක්ා රඵා ගැීමභට වැකිවීභ.
4) ඕනෑභ අ්ථා ාභානය ක ොට් අකරවි ය මුදල් රඵා ගැීමභට වැකි වීභ.
III ක ොට :ඳවත් වන් ප්ර ාල ත්ය නම් () රකුණය ද අත්ය නම් () රකුණය ද කඹොදන්න.
1. ආකඹෝජනඹ අදානභ තවශ ඹන විට තන් රැකඵන ප්රතිලරාබඹ ඳවශ ඹයි. (........)
2. ාභානය ක ොට් වා රාබාාංල හිිල කනොකේ. (........)
3. තතිලි  කිරීකම් ත්ැන්ඳතු වා ්ථාය ත්ැන්ඳතුරට ලා ැඩි කඳොළිඹක් හිිල කේ. (........)
4. සී/ භාගභක් මූරය ම්ඳාදනඹ යන එ භ භාර්ගඹ ක ොට් ිසකුේ කිරීභ කේ. (........)
5. සුදුසු ආකඹෝජන භාර්ගඹක් කත්ෝයා ගැීමකම් දී ආකඹෝජනකඹහි අයමුණය පිළිඵ ර ා ඵරනු රැකේ. (........)
6. පුද්ගරකඹකු ආකඹෝජනඹ තුළින් දයණය අදානභට අදාශ ාධායණය ප්රතිලරාබඹක් අකේක්ෂා යයි. (........)
7. ත්භාකේභ යාඳායඹක් ආයම්බ ය ඳේාකගන ඹාභ සුදුසු ආකඹෝජන භාර්ගඹකි. (........)
8. තතුරුම් ත්ැන්ඳතු වා කඳොළී ආදාඹභක් හිිල කනොකේ. (........)
9. ්ථාය ත්ැන්ඳතු මුදල් ආකඹෝජනඹ කිරීභ සුයක්ෂිත් ආකඹෝජන භාර්ගඹක් කනොකේ. (........)
10. ාවන කවෝ ිසා ිලරට ගැීමභ පරදායී ආකඹෝජන භාර්ගඹක් කේ. (........)
11. කද්ඳශ කුළිඹට කවෝ ඵද්දට දීකභන් කවෝ ආදාඹම් තඳැයිඹ වැකි කේ. (........)
12. කඳොළී ආදාඹම් රැමේභ ක ොට්ර ආකඹෝජනකඹන් රැකඵන ප්රතිලරාබඹකි. (........)
13. භාගභක් විසින් විවිධ ර්ගර ක ොට් ිසකුේ යනු රඵයි. (........)
14. ාං්ථාපිත් භාගභ ාභානය ක ොට් ිලරදී ගේ ඕනෑභ පුද්ගරකඹක් කවෝ ආඹත්නඹ එභ භාගකම්
අයිතිල රුකු කේ. (........)
15. යජකේ දිගු ාලීන මූරය අලයත්ා තටු ය ගැීමභ වා යජඹ කනුකන් ශ්රී රාං ා භව ඵැාංකු
බා්ඩලාගාය බිල්ඳේ ිසකුේ යයි. (........)
16. ක ොශම ක ොට් කකශකඳොශ ටයුතු අධීක්ෂණයඹ වා විධිභේ කිරීභ වා ක ොශම ක ොට් හුභාරු
පිහිටුා ඇත්. (........)
17. බා්ඩලාගාය බිල්ඳේ ිසකුේ කිරීභ සිදු යන්කන් ලිඹාඳදිාංචි ද්විතිලයි කකශඳුන් භඟිිස. (........)
18. බා්ඩලාගාය බිල්ඳේර ආකඹෝජනඹ භඟින් භාගභ හිිල රුකු ඵට ඳේවිඹ වැකිඹ. (........)
19. බා්ඩලාගාය බිල්ඳේ ර්ඹක් කවෝ ඊට අුව ාරඹ දී ල් පිකර්. (........)
20. ශ්රී රාං ා විිසභඹ වා සුැකකුම්ඳේ ක ොිලන් බාකේ ප්රධාන අයමුණය ක ොට් කකශකඳොකශ
ආකඹෝජ යින් ආයක්ා කිරීභ වා එඹ විධිභේ වා ාධායණය ඳේාකගන ඹාභ කේ. (........)

 අධයාඳන අභාත්යාාංලඹ 

