අධ්යාපන ප්රකාශන දෙපාර්තදේන්තුව
වයාපාර හා ගිණුේකරණ අධ්යයනය
10/11 දරේණි සඳහා වීඩිදයෝ පාඩේ මාලාවට අොළ ක්රියාකාරකේ
11 දරේණිය - පරිච්දේෙය 08 - ආදයෝජනය
ආදයෝජනය හැඳින්තවීම
…………………………………………………………………………..………….……
01. පහත සඳහන්ත සිද්ධිය ඇසුදරන්ත අංක i හා ii ප්රශේනවලට පිළිුරු සපයන්තන.
සමන්ත මහතා ස්ථාවර තැන්පතුවක ය ාදවා තිබූ විශ්රාම ායේ දී ලබා ගත් පාරියතෝෂිත අරමුදලත්
ඔහුයේ ඉතිරි කිරීයේ ගිණුයේ මුදල් ය ්ෂ ත් න යදකම ය ාදා තමායේම වයාපාර ක් ආරේභ කරන
ලදී.
i. යමහි සඳහන් ආය ෝජන මාර්ග 2ක් නේ කරන්න.
ii. සුදුසු ආය ෝජන මාර්ග ක් යතෝරා ගැනීයේ දී සලකා බලන සාධක 2ක් සඳහන් කරන්න.

02. පහත සඳහන්ත ප්රකාශ සතය ෙ අසතය ෙ යන්තන ෙක්වන්තන.
(අ). ආය ෝජනය හි අවදානම ඉහළ න විට ඉන් ලැයබන ප්රතිලාභ ද ඉහළ යි.
(ආ). ආය ෝජන මාර්ග ක් යලස ඉතිරි කිරීයේ ගිණුමක මුදල් තැන්පත් කිරීම සිදු කළ
හැකි වන්යන් වාණිජ බැැංකුවක පමණි.
(ඉ). පුද්ගල කු ඉතිරි කර ගත් මුදල්, මුදල් ව ය න් ම ළඟ තබා ගැනීම ඵලදායී
ආය ෝජන මාර්ග කි.
(ඊ). වයාපාර ක් ආරේභ කර පවත්වා යගන ාම ඵලදායී ආය ෝජන මාර්ග ක්
යලස සැලයක්.

03. පුද්ධගලයන්ත විවිධ් ආදයෝජන මාර්ගවල තම මුෙල් ආදයෝජනය කිරීමට දපලඹී ඇත.
1. ආය ෝජන
න්න හඳුන්වන්න.
2. මුදල් ආය ෝජන කිරීමට සුදුසු ආය ෝජන මාර්ග 3ක් නේ කරන්න.
3. ආය ෝජනය හි ප්රතිලාභ සහ අවදානම අතර පවතින සේබන්ධතාව පැහැදිලි කරන්න.

04. නිවැරදි පිළිුර දතෝරන්තන.
1. ආය ෝජනය හි ප්රතිලාභ සහ අවදානම අතර සේබන්ධතාව නිවැරදිව දැක්යවන පිළිතුර
වන්යන්,
(1). ප්රතිලාභ
(2). ප්රතිලාභ
(3). ප්රතිලාභ
(4). ප්රතිලාභ

ඉහළ - අවදානම ඉහළ
පහළ - අවදානම ඉහළ
ඉහළ - අවදානම පහළ
ක් නැත - අවදානම ඉහළ
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2. ආය ෝජන සේබන්ධ නිවැරදි ප්රකා

වන්යන්,

(1). ආය ෝජනය හි අවදානම වැඩි වන විට එහි ප්රතිලාභ අඩු යේ.
(2). ආය ෝජන මාර්ග ක් යතෝරා ගැනීයේ දී ආය ෝජනය හි අරමුණ පිළිබඳ සලකා බැලි
යුතු යනායේ.
(3). යද්පළ මිලදී ගැනීම ඵලදායී ආය ෝජන මාර්ග ක් යලස යනාසැලයක්.
(4). අරමුදල් ආර්ික ප්රතිලාභ ක් අයේක්ෂායවන් ඵලදායී මාර්ග ක ය දවීම ආය ෝජන යි.
3. ආය ෝජන මාර්ග ක් යතෝරා ගැනීයේ දී සලකා බලන සාධක ක් දනාවන්තදන්ත,
(1). යකාටස්වල ආය ෝජන කිරීමයි.
(2). ආය ෝජනය හි අරමුණයි.
(3). ආය ෝජනය හි අවදානමයි.
(4). ආය ෝජනය න් ලැයබන ප්රතිලාභ යි.
4. ඵලදායී ආය ෝජන මාර්ග ක් දනාවන්තදන්ත,
(1). ස්ථාවර තැන්පතුවක් ආරේභ කිරීමයි.
(2). ආරක්ෂිත යස්ේපුවක මුදල් දැමීමයි.
(3). යකාටස්වල ආය ෝජන කිරීමයි.
(4). භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල ආය ෝජන කිරීමයි.

05. තමායේම වයාපාර ක් පවත්වා යගන න වයාපාරිකය කු සමඟ සාකච්ඡා කර වයාපාර
යගන ාම මගින් ලැයබන ප්රතිලාභ පිළිබඳ විමසා බලා කරුණු රැස් කරන්න.

පවත්වා

