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10/11 දරේණි සඳහා වීඩිදයෝ පාඩේ මාලාවට අොළ ක්රියාකාරකේ
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01. පහත සඳහන්ත සිද්ධිය ඇසුදරන්ත අංක i සිට iv ෙක්වා ප්රශේනවලට පිළිුරු සපයන්තන.
පෙපේරා මහතා විශ්රාමික රාජ්ය නිලධාරිපෙකි. විශ්රාම ොමත් සමඟ ඔහුට ලැබුණු ොරිපතෝෂිත අරමුදල
ලාභාාංශ ආදාෙම් ලැබිෙ හැකි ආපෙෝජ්න මාේගෙක පෙදවීමට ඔහු අපේක්ෂා කරයි. ඔහුපේ මිතුපරකු
එම මුදල පූේණ රාජ්ය ආරක්ෂාවක් හිමි වන පකටි කාලීන ආපෙෝජ්න මාේගෙක ආපෙෝජ්නෙ කරන
පලස උෙපදස් දී ඇත.
i. පෙපේරා මහතාට අනුව එම මුදල ආපෙෝජ්නෙ කිරීමට සුදුසු ආපෙෝජ්න මාේගෙ කුමක්ද?
ii. ඉහත (i) හි ඔබ සඳහන් කළ ආපෙෝජ්න මාේගපෙහි ආපෙෝජ්නෙ කිරීපමන් ලැපබන ප්රතිලාභ
2ක් සඳහන් කරන්න.
iii. මිතුරාට අනුව එම මුදල ආපෙෝජ්නෙ කිරීමට සුදුසු ආපෙෝජ්න මාේගෙ කුමක්ද?
iv. ඉහත (iii) හි ඔබ සඳහන් කළ ආපෙෝජ්න මාේගපෙහි ආපෙෝජ්නෙ කිරීපමන් ලැපබන ප්රතිලාභ
2ක් සඳහන් කරන්න.

02. පහත සඳහන්ත ප්රකාශ සතය ෙ අසතය ෙ යන්තන ෙක්වන්තන.
(අ). භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත්වල ආපෙෝජ්නෙ කිරීම අවදානම ඉතා අඩු ආපෙෝජ්න මාේගෙක් පේ.
(ආ). සීමිත සමාගමක හිමිකම සමාන ොංගුවලට පබදූ විට ඉන් එක් ොංගුවක් පකාටසක්
ෙනුපවන් හැඳින්පේ.
(ඉ). පකාළඹ පකාටස් පවපළඳපොළ කටයුතු පමපහෙ වන්පන් පකාළඹ පකාටස්
හුවමාරුව මගිනි.
(ඊ). රජ්ෙ පවනුපවන් සීමිත සමාගම් විසින් භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත් නිකුත් කරනු ලබයි.
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03. දකටි පිළිුරු සපයන්තන.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත් ෙනු කුමක්ද?
පකාටස් පවපළඳපොළ ෙනු කුමක්ද?
ශ්රී ලාංකා සුරැකුම්ෙත් සහ විනිමෙ පකාමිෂන් සභාපේ වැදගත්කම කුමක්ද?
ශ්රී ලාංකාපේ පකාටස් ගනුපදනු කිරීම සඳහා පිහිටුවා ඇති පවපළඳපොළ කුමක්ද?
සමාගමක ප්රාේධනෙ රැස් කිරීම සඳහා නිකුත් කරනු ලබන පකාටස් අතරින් වඩාත් වැදගත් පකාටස්
වේගෙ කුමක්ද?
අඩු අවදානමක් සහිත ආපෙෝජ්න මාේග 2ක් සඳහන් කරන්න.

04. නිවැරදි පිළිුර දතෝරන්තන.
1. පූේණ රාජ්ය ආරක්ෂාවක් හිමි වන පකටිකාලීන ආපෙෝජ්න මාේගෙක් වන්පන්,
(1). භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත් මිලදී ගැනීම ෙ.
(2). සාමානය පකාටස් මිලදී ගැනීම ෙ.
(3). පේෙළ මිලදී ගැනීම ෙ.
(4). තමන්පේ ම වයාොරෙක් ආරම්භ කිරීම ෙ.
2. සීමිත සමාගමක එකක් රු. 10 බැගින් වූ පකාටස් 100ක් මිලදී ගත් නාමල් විසින් ඉන් මාස
පදකකට ෙසු එම පකාටස් සිෙල්ලම එකක් රු. 15 බැගින් විකුණන ලදී. එම පකාටස් ගනුපදනු
මගින් නාමල් ලැබූ ප්රාේධන ලාභෙ වන්පන්,
(1). රු. 100කි.
(2). රු. 500කි.
(3). රු. 600කි.
(4). රු. 1000කි.
3. විවිධ ආපෙෝජ්න මාේග පිළිබඳ ෙහත සඳහන් ප්රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්රකාශෙ වන්පන්,
(1). පකාටස්වල ආපෙෝජ්නෙ කිරීම අවදානම ඉහළ ප්රතිලාභෙ ඉහළ ආපෙෝජ්න මාේගෙකි.
(2). පේෙළ මිලදී ගැනීම ප්රතිලාභෙ ඉහළ අවදානම ෙහළ ආපෙෝජ්න මාේගෙකි.
(3). ඉතිරි කිරීපම් ගිණුමක මුදල් තැන්ෙත් කිරීම ප්රතිලාභෙ ඉහළ අවදානම ෙහළ ආපෙෝජ්න
මාේගෙකි.
(4). භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත්වල ආපෙෝජ්නෙ කිරීම අවදානම ඉහළ ප්රතිලාභෙ ඉහළ ආපෙෝජ්න
මාේගෙකි.
4. පකාළඹ පකාටස් පවපළඳපොළ කටයුතු අධීක්ෂණෙ හා විධිමත් කිරීම සඳහා පිහිටුවා ඇති
ආෙතනෙ වන්පන්,
(1). ශ්රී ලාංකා මහ බැාංකුව පේ.
(2). පකාළඹ පකාටස් හුවමාරුව පේ.
(3). ශ්රී ලාංකා සුරැකුම්ෙත් හා විනිමෙ පකාමිෂන් සභාව පේ.
(4). මහජ්න බැාංකුව පේ.

05. පකාළඹ පකාටස් හුවමාරුව හා ශ්රී ලාංකා සුරැකුම්ෙත් හා විනිමෙ පකාමිෂන් සභාව පිළිබඳ කරුණු රැස්
කර පොත් පිාංචක් සකස් කරන්න.

