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ලයාඳි ඇගඇීමභ. 
(PROJECT APPRAISAL) 

 

ආයයෝජනයගකිරීභගයනුගකුභක්ද? 

ආයයෝජනය කිරීභ යනු ලැඩිපුර මුදල් ඉඳැයීභට ශැකි ලන ආකාරයට මුදල් බාවිතා කිරීභයි. 

අඳයේ මුදල් තත්ලය  ඉශෂ නන්ලා ගැනීභට අඳශට බාවිතා ක ශැකි ක්රභ ගනනාල්  ිබය.. 

1. ඵැැංකුලක ආයයෝජනය කිරීභ. 

2. යකොටව් යලෂදයඳොයල් ආයයෝජනය කිරීභ. 

3. ලයාඳාරයක ආයයෝජනය කිරීභ ආයය. 

අඳ ආයයෝජනය කරන විට ඒ තුෂ අලදානභ්  ිබය..නමුත් එභ අලදානභ අලභකරගත යුතුයි. 

උදා: වභශර ඵැැංකු ල අලදානභ අඩුය. නමුත් ඔවුන් යගලනුයේ අඩු යඳොළියකි.එයභන්භ තලත් ඵැැංකු 

ආයයෝජනයට උඳරිභ යඳොලී යගලයි.නමුත් ඒලායේ අලදානභද ඉශෂ භට්ටභක ඳලතී. 
 

ආයයෝජනය්  යකොඳභන අලදානභකින් යු් තද යන්න ඔඵට කිල ශැ් ය්  යකයවේද?යශෝ ආයයෝජනය  

තලත් ආයයෝජනයකට ලඩා අලධානම් ලන්යන් යකයවේද? 

ආයයෝජන ඇගයිභ වදශා  බාවිතා කෂ ශැකි ක්රභ ගනනාල්  ඳලතී. නමුත් ඒලා අතරින් ලඩාත් ජන්රිය ක්රභ 

යදක්  ලන්යන්, 

1. ශුද්ධ ලර්තභාන ලටිනාකභ (Net Present Value) 

2. අබයන්තර පදා අනුඳාතය (Internal Rate of Retune) 

ඳෂමුල අඳ ලර්තභාන අගය කුභ් දැයි වකා ඵමු.  

ලර්තභානගඅීයග(ගPV) 

අනාගතයේ ැයඵන මුදට ලඩා ලර්තභානයේ ඳලිබන මුද ලටිනාකමින් ලැඩිය.භ්  නිවාද යත්  ලැඩි 

මුද්  ඉඳයිය ශැකි ආකාරයට ලර්තභාන මුද බාවිතා කෂ ශැකි ඵැවිනි. 

ඔඵට ලයාඳාරය්  ඳලත්ලායගන යෑයභන් යශෝ යම් යදය්  දැන් මිට යගන ඳව ල එය ලැඩි මිට 

විකිණියභන් යශෝ ඵැැංකුලක මුදල් තැන්ඳත් කර එය යඳොළිය්  ඉඳැයීයභන් එය සිදු කෂ ශැකිය. 

උදා: ඔඵට රු.1,000ක මුද්  ලාර්ෂිකල 10% යඳොළිය්  යටයත් දැන් ආයයෝජනය කෂ ශැකි නම් ලර්ය්  

අලවානයේ යඳොළිය ලයයන් රු.1,000 x 10% = රු.100/=ක මුද්  උඳයා ගත ශැකිය. එඵැවින් ඔඵයේ 

ලර්තභාන රු.1,000ක මුද ලර්යක කායකින්  රු.1,100්  ඵලට ඳත්යේ. 

PV = FV     1 

ගගගගගගගගගගගගගග(1+r) n  

F V = අනාගත ලටිනාකභ 

r = ප්රිබාබ අනුඳාතය 

n = කා ඳරිච්යේද  
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උදාශරණ: 

1. අර්ජුන තල අවුරුදු 4කින් රු.2,000්  ඔඵට දීභට යඳොයරොන්දු ලන්යන් නම් එහි ලර්තභාන ලටිනාකභ 

යකොඳභනද?(ලට්ටම් අනුඳාතය 10% බාවිතයයන්) 

 අනාගත මුද (F V) රු.2,000/= 

 යඳොළී අනුඳාතය (r) 10%කි එය දභ ලලින් 0.10කි. 

 කාය අවු.4කි. 

එයශයින් අවුරුදු 4කින් ැයඵන රු.2,000ක  ලර්තභාන ලටිනාකභ  , 

PV = FV     1 

              (1+r) n 

                                         = 2,000 

                                              (1+0.1) 4 

         = රු.1,366.03 

ඉන් අදශව් ලන්යන් අවුරුදු 04කින් ැයඵන රු.2,000ක  ලර්තභාන ලටිනාකභ රු.1,366.03්  ඵලයි. 

2. අවුරුදු 03කින් ැයඵන රු.3,000ක ලර්තභාන ලටිනාකභ යකොඳභනද? (ලට්ටම් අනුඳාතය 10% 

බාවිතයයන්) 

• අනාගත මුද (F V) රු.3,000/= 

• යඳොළී අනුඳාතය (r) 10%කි එය දභ ලලින් 0.10කි. 

• කාය අවු.3කි. 

 

එභ නිවා අවුරුදු 3කින් ැයඵන රු.3,000ක  ලර්තභාන ලටිනාකභ  , 

 

PV = FV     1 

              (1+r) n 

                                         = 3,000 

                                              (1+0.1)3 

         = රු.2,253.95 

ඉන් අදශව් ලන්යන් ලට්ටම් අනුඳාතය 10% යටයත් තල අවුරුදු 03කින් ැයඵන රු.3,000ක අද ලටිනාකභ 

රු.2,253.95්  ඵලයි. 
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3. ලට්ටම් අනුඳාතය 10%නම් ඊෂග ලර්යේ ඵා ගන්නා රු.6,500ක අද ලටිනාකභ යකොඳභනද? 

 

PV = FV     1 

              (1+r) n 

                                         = 6,500 

                                              (1+0.1)1 

         = රු.5,909.09 

4. 15% අනුඳාතය යටයත් ඊෂඟ ලර්යේ ගන්නා රු.6,500ක අද ලටිනාකභ යකොඳභනද? 

 

PV = FV     1 

              (1+r) n 

                                         = 6,500 

                                              (1+0.15)1 

                                         =     6,500 

                                                   (1.15)1 

 

         = රු.5,652.17 

ශුද්ධගලර්තභානගලටිනාකභග(Net Present Value) 

ලයාඳිිබයක යශෝ ආයයෝජනයක ශුද්ධ ලර්තභාන ලටිනාකභ (NPV) යනු ලයාඳිිබයයහි අනාගත මුදල් 

ප්රලාශයන්යගන් ලර්තභාන ලටිනාකභත් ලර්තභාන ආයයෝජන ප්රාේධන අරමුදත් අතර යලනවයි. 

ශුද්ධ ලර්තභාන ලටිනාකභ (NPV) ගනනය කිරයම් පියලර 

 ඔඵයේ මූලික ආයයෝජන පිරිලැය නි්චය කර ගැනීභ. 
 වි්යල්නය ක යුතු කාය ශදුනාගන්න. 

 වෑභ කාච්යේදය්  වදශාභ මුදල් ප්රලාශ ඇව්තයම්න්තු කරන්න. 
 ව දුව  ලට්ටම් අනුඳාතය්  තීරනය කරන්න. 
 ඔඵයේ මුදල් ප්රලාශ ලට්ටම් කරන්න. 

උදාශරන : 

1. අභල්ටග දැන්ගරු.1,000ක්ගඅලයලගඇත.යයගඵාගයදන්යන්ගන් ගලර්යකින්ගහු ගරු.1,350ක්ගහඵටග

යීලනුගඇත.ලර්යකටග10%කගප්ර ඇාබයක්ගීතගශැකිගන් ගයයගයශොදගආයයෝජනයක්ද? 

දැන්ගයයොදනගමුදගරු.1,000 

හඵයේගආයයෝජනයේගලර්තභානගඅීයගරු.1,000 

ඊීගලර්යේගැයඵනගමුදගරු.1,350 
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PV = FV     1 

              (1+r) n 

                                         = 1,350 

                                              (1+0.1)1 

         = රු.1,227.28 

එභ නිවා ශුද්ධ ලර්තභාන ලටිනාකභ =1,227.28 – 1,000 

           = 227.28 

එභ නිවා 10% යඳළී අනුඳායට  යභභ ආයයෝජනය ාබදායි යේ. 

ශුද්ධගලර්තභානගඅීයගධනගඅීයක්ගන් ගයයගයශොදගආයයෝජනයක්ගලනගඅතරගශුද්ධගලර්තභානගඅීයගඝිණගන් ග

යහිගආයයෝජනයගයයෝීයගයනොය.. 

2. රු.20,000ක්ගලර්ග3කගකායක්ගවදශාගදැන්ගආයයෝජනයගකිරීයභන්ගවෑභගලර්යක්ගතුභගරු.5,000ග

ඵැගින්ගවශග3ලනගලර්යේගඅභතරලගරු.12,000ක්ගලයයන්ගනැලතගඵාගීතගශැකිගන් ග10%ගලට්ට් ග

අනුඳාතයගබාවිතයයන්ගශුද්ධගලර්තභානගලටිනාකභගීණනයගකරන්න. 

ආර් බකගආයයෝජනයගග=ගරු.20,000 

කායගලර්ග  =ග3 

ලට්ට් ගඅනුඳාතයග =ග10% 

 

ඳෂමුගක්රභය 

ලර් මුදල්ගප්රලාශය ලට්ට් ගඅනුඳාතය 10% ලර්තභානගලටිනාකභ 

0 (20,000.00) 1.00 (20,000.00) 

1 5,000.00 0.9091 4,545.45 

2 5,000.00 0.8264 4,132.23 

3 5,000.00 0.7513 3,756.57 

3 12,000.00 0.7513 9,015.78 

ශුද්ධගලර්තභානගලටිනාකභග(NPV) 1,450.04 
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යදලනගක්රභය 

ලර්තභාන අගය = රු.20000 
 
ඳෂමු ලර්යේ ැයඵන මුදයහි ලර්තභාන අගය = රු. 5,000/1.1  = රු.4,545 
                                                                                   
යදලන ලර්ය වදශා ැයඵන මුදයහි ලර්තභාන අගය = රු.5,000/(1.1)2  = රු.4,132.23 

                                                                                       
යතලන ලර්ය වදශා ැයඵන මුදයහි ලර්තභාන අගය = රු.5,000/ (1.1)3 = රු.3,756.57 

                                                                                        
යතලන ලර්ය වදශා ැයඵන අලවාන  මුදයහි ලර්තභාන අගය = රු.12,000 /(1.1)3 = රු.9,015.78 

                                                                                                       

සියල්ගයකතුගකිරීයභන්, 

ශුද්ධ ලර්තභාන අගය =(20 ්,000) 44,545.45 4 4,132.23 4 3,756.57 4 9,015.78  

           = රු.1,450.04 

යභභ ආයයෝජනය පිළිගත ශැකි ආයයෝජනයකි. 

 

3. රු.100,000ක්ග පිරිලැයග ලනග ලර්ග 03කග ජීලග කායක්ග වහිතග ලයාඳි ඇයකින්ග ඳෂමුග ලර්යේගග

රු.25,000කගආදායභක්දගයදලනගලර්යේගගරු.45,000කගආදායභක්ද,ගයතලනගලර්යේගගරු.65,000කග

ආදායභක්ගඋද්ීතලනගලයාඳි ඇයකගලට්ට් ගඅනුඳා ඇකයග8%ගන් ,ගශුද්ධගලර්තභානගඅීයගකීයද? 

 

ඳෂමුගක්රභයග 

 

 

ශුද්ධ ලර්තභාන අගය ( NPV) ධන අගය්  නිවා යභභ ආයයෝජනය පිළිගත ශැකියි. 

 

 

 

 

ලර් මුදල්ගප්රලාශය ලට්ට් ගඅනුඳාතයග 8% ලර්තභානගලටිනාකභ 

0 (100,000.00) 1.00 (100,000.00) 

1 25,000.00 0.9259 23,148.15 

2 45,000.00 0.8573 38,580.25 

3 65,000.00 0.7938 51,599.10 

ශුද්ධගලර්තභානගඅීයග( NPV) 13,327.49 
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යදලනගක්රභය 

 ලර්තභාන අගය (PV) = ( Rs 100,000) 

 ඳෂමු ලර්යේ ැයඵන මුදයල් ලර්තභාන අගය  (PV) = Rs 25,000 / 1.08 = Rs 23,148.15 

 යදලන ලර්යේ ැයඵන මුදයල් ලර්තභාන අගය  (PV) = Rs 45,000 / 1.08
2
 = Rs 38,580.25 

 යතලන ලර්යේ ැයඵන මුදයල් ලර්තභාන අගය  (PV)= Rs 65,000 / 1.08
3
 = Rs 51,599.10 

සියල්ගයකතුගකිරීයභන්, 

ශුද්ධගලර්තභානගඅීයගග=(ගRs 100,000) + Rs 23,148.15+ Rs 38,580.25+ Rs 51,599.10= Rs 13,327.49 

4. රු.225,000ක්ග පිරිලැයග ලනග ලර්ග 04කග ජීලග කායක්ග වහිතග ලයාඳි ඇයකින්ග ඳෂමුග ලර්යේගග

රු.48,000ක්දගයදලනගලර්යේගරු.67,000ක්ද,ගතුන්ලනගලර්යේගරු.95,000ක්ද,ග අලවානගලර්යේග

(ශතරලනග ලර්ය)ග වශාග රු.110,000ක්දග ලයයන්ග ආදාය් ග උද්ීතය.ග න් ,ග ලට්ට් ග අනුඳාතයග

15%ක්ගන් ගලයාඳි ඇයගපිගතීතගශැකිද? 

ඳෂමුගක්රභය 

ලර් මුදල්ගප්රලාශය ලට්ට් ගඅනුඳාතයග 15% ලර්තභානගලටිනාකභ 

0 (225,000.00) 1.00 (225,000.00) 

1 48,000.00 0.8696 41,739.13 

2 67,000.00 0.7561 50,661.63 

3 95,000.00 0.6575 62,464.04 

4 110,000.00 0.5718 62,892.86 

 ශුද්ධගලර්තභානගඅීය(NPV)  (7,242.34) 

 

ශුද්ධ ලර්තභාන අගය ඝින අගය්  නිවා ලයාඳිිබය පිළිගත යනොශැක. 

 

යදලනගක්රභය 

 ලර්තභාන අගය  (PV) = ( රු. 225,0000) 

 ඳමු ලර්යේ ැයඵන මුදයල් ලර්තභාන අගය  (PV) = රු.48,000 / 1.15 = රු.41,739.13 

 යදලන ලර්යේ ැයඵන මුදයල් ලර්තභාන අගය  ( PV) = රු. 67,000 / 1.15
2
 = රු. 50,661.63 

 යතලන ලර්යේ ැයඵන මුදයල් ලර්තභාන අගය  ( PV) = රු. 95,000 / 1.15
3
 = රු. 62,464.04 

 සිේලන ලර්යේ ැයඵන මුදයල් ලර්තභාන අගය  ( PV )= රු.110,000 / 1.15
4
 = රු. 62,892.86 

ශුද්ධග ලර්තභානග අීයග (NPV )= ( රු. 225,000) 4 රු. 41,739.134 රු. 50,661.634 රු.62,464.044රු.         

62,892.86  = රු. (7,242.34) 
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අබයන්තරගපදාගඅනුඳාතයග( Internal Rate of Return): 

අබයන්තරගපදාගඅනුඳාතයගගයනුගශුද්ධගලර්තභානගඅීයගශූනයගලනගයඳොලීගඅනුඳාතයයි.ගඅනුභානගක්රභයගIRRගග

අීයගීණනයගකිරීභගවශාගබාවිතාගලනගයඳොදුගක්රභයයි. 

 

අබයන්තරගපදාගගඅනුඳාතයගීණනයගකිරීය් ගපියලරයන්, 

පියලරග1 

ශුද්ධ ලර්තභාන ලටිනාකම් ගනනය කිරීභ වශා ලට්ටම් අනුඳාත යදක්  යතෝරා ගැනීභ. 

යදලන පියලයර් ශුද්ධ ලර්තභාන ලටිනාකභ ගනනය කිරීභට අශඹු යව ලට්ටම් අනුඳාත යදක්  යතෝරා 

යගන ගනනය කිරීම් ආරම්බ ක යුතුය. 

යකයවේ නමුත් නිලැරය ප්රිබප වශා යතෝරා ගනු ඵන ලට්ටම් අනුඳාත යදක විා යව අඳගභනයන් 

වහිත ඒලා යනොවීභට ඵා ගත යුතුය. (උදාශරන : 10% වශ 90% ) 

 

පියලරග2 

ඉශත ඳෂමු පියලයර් යතෝරා ගත් ලට්ටම් අනුඳාත යදක බාවිතයයන් ආයයෝජනයේ ශුද්ධ ලර්තභාන අගයන් 

ගනනය කිරීභ. 

 

පියලරග3 

IRR ගනය කිරීභ. 

ඉශත ඳෂමු පියලයර් ශදුනාගත් ලට්ටම් අනුඳාත යදකට අදාල යදලන පියලයරහි ගනනය කර ගත් ශුද්ධ 

ලර්තභාන ලටිනාකම් යදක ඉශත ශඳුනාගත් IRR සූත්රයට ආයද් කිරීයභන් IRR ගනනය කරන්න. 

 

පියලරග4 

අර්ථ දැ් වීභ.  

IRR ලට අදා තීරන නීිබය ලන්යන් ගනනය කරන IRR අගයට ලඩා ලයාඳිිබයේ ප්රාේධන පිරිලැය අඩු නම් 

ඳභන්  ආයයෝජනය යතෝරා ගැනීභයි. 

 

උදාශරන:  

 

රු.9,000්  දැන් ආයයෝජනය කර ඉයරි ලර් තුයන්දී වෑභ ලර්යකභ  රු.2,500 ඵැඟින්  වශ තුන්ලන 

ලර්යේ අභතරල රු.4,000්  ැය. නම් IRR ගනනය කරන්න. 

10% ලට්ටම් අනුඳාතය යටයත්. 

ලර් මුදල්ගප්රලාශය ලට්ට් ගඅනුඳාතයග 10% ලර්තභානගලටිනාකභ 

0 (9,000.00) 1.00 (9,000.00) 

1 2,500.00 0.9091 2,272.73 

2 2,500.00 0.8264 2,066.12 

3 2,500.00 0.7513 1,878.29 

3 4,000.00 0.7513 3,005.26 

ශුද්ධගලර්තභානගඅීයග(NPV) 222.39 
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12%ගලට්ට් ගඅනුඳාතයගයටයේ. 

ලර් මුදල්ගප්රලාශය ලට්ට් ගඅනුඳාතයග 12% ලර්තභානගලටිනාකභ 

0 (9,000.00) 1.00 (9,000.00) 

1 2,500.00 0.8929 2,232.14 

2 2,500.00 0.7972 1,992.98 

3 2,500.00 0.7118 1,779.45 

3 4,000.00 0.7118 2,847.12 

ශුද්ධගලර්තභානගඅීයග(NPV) (148.30) 

 

 

යභගනිවාගආවන්නගලයයන්ග11.2%ග 

ලර් මුදල්ගප්රලාශය ලට්ට් ගඅනුඳාතයග 11.2% 
ලර්තභානගලටිනාකභ 

0 (9,000.00) 1.00 
         (9,000.00) 

1 2,500.00 0.8993 
           2,249 

2 2,500.00 0.8088 
           2,022  

3 2,500.00 0.7273 
           1,819 

3 4,000.00 0.7273 
           2,910 

ශුද්ධගලර්තභානගඅීය(NPV) 0 

 

යභගනිවාගIRR 11.2%ක්ගය.. 

 

යදලනගක්රභය 

ලට්ට් ගඅනුඳාතයග10%ගයටයේ. 

දැන් ලර්තභාන අගය (PV) = (රු. 9,000) 

 ඳමු ලර්යේ ැයඵන මුදයල් ලර්තභාන අගය  (PV) = රු. 2,500 / 1.10 =   රු. 2,272.73 

 යදලන ලර්යේ ැයඵන මුදයල් ලර්තභාන අගය  (PV)  = රු. 2,500 / 1.10
2
 = රු. 2,066.12 

 යතලන ලර්යේ ැයඵන මුදයල් ලර්තභාන අගය  (PV)  = රු. 2,500 / 1.10
3
 = රු. 1,878.29 

 යතලන ලර්යේ අලවාන ැයඵන මුදයහි ලර්තභාන අගය(PV)  = රු. 4,000 / 1.10
3
  

    =  රු. 3,005.26 
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 ඉශත සියල් එකතු කිරීයභන් ( NPV )=  රු.222.39 

ලට්ට් ගඅනුඳාතයග12% යටයේ. 

දැන් ලර්තභාන අගය (PV) = (රු. 9,000) 

 ඳමු ලර්යේ ැයඵන මුදයල් ලර්තභාන අගය  (PV) = රු. 2,500 / 1.12 =   රු. 2,232.14 

 යදලන ලර්යේ ැයඵන මුදයල් ලර්තභාන අගය  (PV)  = රු. 2,500 / 1.12
2 

= රු. 1,992.98 

 යතලන ලර්යේ ැයඵන මුදයල් ලර්තභාන අගය  (PV)  = රු. 2,500 / 1.12
3
 = රු. 1,779.45 

 යතලන ලර්යේ අලවාන ැයඵන මුදයහි ලර්තභාන අගය(PV)  = රු. 4,000 / 1.123
 =  රු. 

2,847.12 

 ඉශත සියල් එකතු කිරීයභන් ( NPV )=  රු. (148.30) 

එභ නිවා ආවන්න ලයයන් ලට්ටම් අනුඳාතය 11.2% යටයත්. 

දැන් ලර්තභාන අගය (PV) = (රු. 9,000) 

 ඳමු ලර්යේ ැයඵන මුදයල් ලර්තභාන අගය  (PV) = රු. 2,500 / 1.112 =   රු. 2,249 

 යදලන ලර්යේ ැයඵන මුදයල් ලර්තභාන අගය  (PV)  = රු. 2,500 / 1.112
2 

= රු. 2,022 

 යතලන ලර්යේ ැයඵන මුදයල් ලර්තභාන අගය  (PV)  = රු. 2,500 / 1.112
3
 = රු. 1,819 

 යතලන ලර්යේ අලවාන ැයඵන මුදයහි ලර්තභාන අගය(PV)  = රු. 4,000 / 1.1123
 =  රු. 2,910 

 ඉශත සියල් එකතු කිරීයභන් ( NPV )=  රු. 0 

 

02.ග රු.280,000කග මගතකග ආයයෝජනයක්ග වහිතග ලයාඳි ඇයකග මුදල්ග යයදමෙයභන්ග ඳෂමු,යදලන,යතලනග ශාග

ශතරලනගලර්ගලගපිළියලගතන්ගරු.72,000,රු.97,000,රු.105,000ගවශගරු.110,000ගලයයන්ගමුදල්ගැබී් ග

අයේක්ාගයකයර්ගන් ගලයාඳි ඇයේගIRR ීණනයගකරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ලර් මුදල්ගප්රලාශය ලට්ට් ගඅනුඳාතයග 10% ලර්තභානගලටිනාකභ 

0 (280,000.00) 1.00 (280,000.00) 

1 72,000.00 0.9091 65,454.55 

2 97,000.00 0.8264 80,165.29 

3 105,000.00 0.7513 78,888.05 

4 110,000.00 0.6830 75,131.48 

ශුද්ධගලර්තභානගඅීය(NPV) 19,639.37 
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ලට්ට් ගඅනුඳාතයග13%ගයටයේ, 

 

ලර් මුදල්ගප්රලාශය ලට්ට් ගඅනුඳාතයගග13% ලර්තභානගලටිනාකභ 

0 (280,000.00) 1.00 (280,000.00) 

1 72,000.00 0.8850 63,716.81 

2 97,000.00 0.7831 75,965.23 

3 105,000.00 0.6931 72,770.27 

4 110,000.00 0.6133 67,465.06 

ශුද්ධගලර්තභානගඅීය(NPV) (82.63) 

 

 

r= 10% යැයි සිතන්න. 

10% ලට්ටම් අනුඳාතයට ශුද්ධ ලර්තභාන අගය = රු. 19,639.37 

ශුද්ධ ලර්තභාන අගය (NPV) ශූනයට ලඩා විා නිවා අඳ එභ ලට්ටම් අනුඳාතය ලැඩි ක යුතුය. 

එයශයින් 13% ලට්ටම් අනුඳාතයට ශුද්ධ ලර්තභාන අගය = (රු.82.63) 

ශුද්ධ ලර්තභාන අගය (NPV) 13% ලට්ටම් අනුඳාතයේදී ශුද්ධ ලර්තභාන අගය ශුනයයට ආවන්න නිවා 

අබයන්තර පදා අනුඳාතය(IRR) = 13% ්  යේ.  

 

 

වමීකරණය 

 

 

 

 

 

 

 

යභහි, 

R1=ගඳශගලට්ට් ගඅනුඳාතය 

R2ග=ගඉශගලට්ට් ගඅනුඳාතය 

NPV1ග=ගඉශගශුද්ධගලර්තභානගඅීයග(R1ගලගතන්ගලුේඳන්නගක) 

NPV2ග=ගඳශගශුද්ධගලර්තභානගඅීයග(R2ගලගතන්ගලුේඳන්නගක) 

 

3. අමිග භශතාග රු.350,000ක්ග ආයයෝජනයග කරග යකඩග ඵඩුග විකිණීය් ග ලයාඳාරයක්ග කිරීභටග අදශව්ග

කරයි.ග ඳමුග ,ග යදලන,ග තුන්ලනග අවුරුදුග ලදීග පිළිලගතන්ග හු ග රු.125,000ග ,ග රු.ග 150,000ග වශග

රු.170,000කගආදායභක්ගඵායඳොයරොේතුගයලයි.ප්රාේධනගපිරිලැයග ග11%ක්ගන් ,යයෝජිතගලයාඳාරයග

වශාග අබයන්තරග පදාග අනුඳාතයග (IRR) ීණනයගකරග ලයාඳි ඇයග පිළිීතග තුතුද?ග ැනැද්දග ?ග යන්නග

ඳැශැදිගතගකරන්න.  

 

අබයන්තරපදාගඅනුඳාතයග(IRR) = R1  +   

NPV1 x (R2 - R1) 

(NPV1 - NPV2) 
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පියලරග1ග: ලට්ටම් අනුඳාත යදක යතෝරා ගන්න. 

R1 = 10%  වශ  R2 = 15% 

පියලරග2: ලට්ටම් අනුඳාත යදක බාවිතයයන් ආයයෝජනයේ ශුද්ධ ලර්තභාන ලටිනාකම් ගනනය කරන්න. 

ලට්ට් ගඅනුඳාතයග10%ගදී, 

ලර් මුදල්ගප්රලාශය ලට්ට් ගඅනුඳාතයග 10% ලර්තභානගලටිනාකභ 

0 (350,000.00) 1.00 (350,000.00) 

1 125,000.00 0.9091 113,636.36 

2 150,000.00 0.8264 123,966.94 

3 170,000.00 0.7513 127,723.52 

 ශුද්ධගලර්තභානගඅීය(NPV) 1  15,326.82 

ලට්ට් ගඅනුඳාතයග 15%ගදී 

ලර් මුදල්ගප්රලාශය ලට්ට් ගඅනුඳාතයග 15% 

ලර්තභානග

ලටිනාකභ 

0 (350,000.00) 1.00 (350,000.00) 

1 125,000.00 0.8696 108,695.65 

2 150,000.00 0.7561 113,421.55 

3 170,000.00 0.6575 111,777.76 

  ශුද්ධගලර්තභානගඅීය(NPV) 2 (16,105.04) 

පියලරග3ග: IRR ගනනය කිරීභ. 

අබයන්තරගපදාගඅනුඳාතය =  R1%  +   
NPV1 x (R2 - R1)% 

(NPV1 - NPV2) 

 
=  10%  +   

15,326.82 x (15 - 10)% 

(15,326.82 - (-16,105.04)) 

   

 
=  10%  +   

15,326.82 x 5% 

(15,326.82 +16,105.04) 

 
=  10%  +   2.44% 

IRR =  12.44%  
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පියලරග4ගගග: අර්ථ දැ් වීභ .  

 

ප්රාේධන පිරිලැය (11%) අබයන්තර පදා අනුඳාතය  (12.4%) ලඩා අඩු ඵැවින් අමි භශතායේ ආයයෝජනය 

පිළිගත ශැකියි.   

අබයන්තරගපදාගඅනුඳාතයග(IRR)ගීණනයගකිරිභ. 

අබයන්තර පදා අනුඳාතය (IRR) ගනනය කිරිභ තරභ්  වැංකීර්න යේ. 

අඳ දන්නා ඳරය අබයන්තර පදා අනුඳාත යේදී  (IRR) වදශා ශුද්ධ ලර්තභාන අගය ශූනය යේ.එනම්, 

NPV = 0; යශෝ  

අනාගත අරමුදල් ල ලර්තභාන අගය − මූලික ආයයෝජනය = 0; යශෝ 

  
CF1 

 +  
CF2 

 +  
CF3 

 + …    − මගතකගආයයෝජනයග= 0ගගය.. 
( 1 + r )

1
 ( 1 + r )

2
 ( 1 + r )

3
 

  

 

r = අබයන්තර පදා අනුඳාතය 

CF1 =ඳෂමු කා ඳරිච්යේදයේ ශුද්ධ මුදල් ප්රලාශය 

CF2 = යදලන කා ඳරිච්යේදයේ ශුද්ධ මුදල් ප්රලාශය 

CF3 = යතලන කා ඳරිච්යේදයේ ශුද්ධ මුදල් ප්රලාශය  , ආදී ලයයන්  

නමුත් ගැටළුල ලන්යන් ඉශත සූත්රයේ r උ් ත කර ගැනීභයි. යකයවේ යලතත් IRR ගනනය කිරීභ වශා 

විකල්ඳ ක්රියාලලිය්  අනුගභනය ක ශැකියි. එය ඳශත ඳරිය වරල විව්තර ක ශැකිය. 

I. r හි අගය අනුභාන කර ඒභත ලයාඳිිබයේ NPV ගනනය කරන්න. 

II. NPV අගය  ශූනයට (0) ආවන්න නම් IRR = r යේ. 

III. NPV අගය ශූනයට(0) ලඩා ලැඩි නම් r හි අගය ලැඩි කරන්න. 

IV. NPV අගය ශූනයට(0) ලඩා අඩු නම් r හි අගය අඩු කරන්න. 

V. නල r හි අගය   බාවිතයයන් නැලත NPV අගය ගනනය කරන්න. ඒ වශා යදලන පියලර 

අනුගභනය කරන්න. 

 

 

උදාශරණයග:ග 

රු.250,000කග මගතකග ආයයෝජනයක්ග වහිතග ලයාඳි ඇයකග මුදල්ග යයදමෙයභන්ග ඳෂමු,යදලන,යතලනග ශාග

ශතරලනගලර්ගලගපිළියලගතන්ගරු.66,000,රු.78,000,රු.92,000ගවශගරු.105,000ගලයයන්ගමුදල්ගැබී් ග

අයේක්ාගයකයර්ගන් ගගලයාඳි ඇයේගIRR ීණනයගකරන්න. 

 

ලර් මුදල්ගප්රලාශය ලට්ට් ගඅනුඳාතයගග10% ලර්තභානගලටිනාකභ 

0 (250,000.00) 1.00 (250,000.00) 

1 66,000.00 0.9091 60,000.00 

2 78,000.00 0.8264 64,462.81 

3 92,000.00 0.7513 69,120.96 

4 105,000.00 0.6830 71,716.41 

 ශුද්ධගලර්තභානගඅීය(NPV) 15,300.18 
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ලට්ටම් අනුඳාතය 10% දී ශුද්ධ ලර්තභාන අගය(NPV) =  රු. 15,300.18 

ශුද්ධ ලර්තභාන අගය ශුනයට ලඩා ලැඩි ලන විට අඳට ලට්ටම් අනුඳාතය ලැඩි කිරීභට සිදුයේ. 

යඵැවින්ගලටිට් ගඅනුඳාතයග 12% 

ලර් මුදල්ගප්රලාශය ලට්ට් ගඅනුඳාතයග 12% ලර්තභානගලටිනාකභ 

0 (250,000.00) 1.00 (250,000.00) 

1 66,000.00 0.8929 58,928.57 

2 78,000.00 0.7972 62,181.12 

3 92,000.00 0.7118 65,483.78 

4 105,000.00 0.6355 66,729.40 

ශුද්ධගලර්තභානගඅීය(NPV) 3,322.87 

ලට්ටම් අනුඳාතය 12% දී ශුද්ධ ලර්තභාන අගය(NPV) =  රු. 3,322.87 

නමුත් තලභ ශුද්ධ ලර්තභාන අගය 0ට ලඩා ලැඩි නම් අඳට තලදුරටත් ලට්ටම් අනුඳාතය ලැඩි කිරීභට සිදුයේ. 

යභගනිවාගලට්ට් ගඅනුඳාතයග 13% 

ලර් මුදල්ගප්රලාශය ලට්ට් ගඅනුඳාතයග 13% ලර්තභානගලටිනාකභ 

0 (250,000.00) 1.00 (250,000.00) 

1 66,000.00 0.8850 58,407.08 

2 78,000.00 0.7831 61,085.44 

3 92,000.00 0.6931 63,760.61 

4 105,000.00 0.6133 64,398.47 

ශුද්ධගලර්තභානගඅීය(NPV) (2,348.40) 

ලට්ටම් අනුඳාතය 13% ය ශුද්ධ ලර්තභාන අගය(NPV) =රු. (2,348.40) 

යභගනිවාගලට්ට් ගඅනුඳාතයග 12.5% 

ලර් මුදල්ගප්රලාශය ලට්ට් ගඅනුඳාතයග 12.5% ලර්තභානගලටිනාකභ 

0 (250,000.00) 1.00 (250,000.00) 

1 66,000.00 0.8889 58,666.67 

2 78,000.00 0.7901 61,629.63 

3 92,000.00 0.7023 64,614.54 

4 105,000.00 0.6243 65,550.98 

  ශුද්ධගලර්තභානගඅීය(NPV) 461.82 

ලට්ටම් අනුඳාතය 12.5% දී ශුද්ධ ලර්තභාන අගය(NPV) = රු. 461.82 

එඵැවින් NPV  ආවන්න ලයයන් ශුනයට (0) වභාන වීභ 12.5% ය සිදුයේ. 
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IRR iQ;%h Ndú;h 

 

අබයන්තරගපදාගඅනුඳාතය =  R1%  +   
NPV1 x (R2 - R1)% 

(NPV1 - NPV2) 

 
=  10%  +   

15,300.18 x (13 - 10)% 

(15,300.18 - (-2348.40)) 

   

 
=  10%  +   

15,300.18 x 3% 

(15,300.18 +2348.4) 

 
=  10%  +   2.6% 

IRR =  12.6%  

 

 

 

 

 

 

 

වටශනග 

 

විබාීයේදීගගඅයේක්කයාග ගවිසින්ගඕනෑභගලට්ට් ගඅනුඳාතයක්ගයතෝරාගීනිමින්ගීණනයගකිරී් ගආර් බගකග

තුතුගඅතරගයදලනගලට්ට් ගඅනුඳාතයගයතෝරාගීැනීය් දීගයක්ගNPV අීයක්ගධනග (+)ග අීයක්ද,ග අයනක්ගNPV 

අීයගඝිණග(-)ගඅීයක්ද,ගලනගයවගලට්ට් ගඅනුඳාතගයදකගයතෝරාගීැනීභටගභතකගතඵාගීතගතුතුය.  Bg miq 

IRR .Kkh lsÍug  iQ;%h Ndú;d lrkak' 


