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01. පහත සඳහන්ත සිද්ධිය ඇසුදරන්ත අංක i සිට iv ෙක්වා ප්රශේනවලට පිළිුරු සපයන්තන.
ගීතා රු. 1 000 000 කට මිලට ගත් ඉඩම වර්ෂයකට පසු රු. 1 500 000 කට විකුණන ලදී. ඇය මමම
මුදල තම දියණිය ඉදිරි මාසමේ දී හැදෑරීමට නියමිත වෘත්ීය පාඨමාලාව සඳහා මයදවීමට අමේක්ෂා
කරන අතර දියණියමේ අධ්යාපන කටයුතු සඳහා වැය කරන මතක් ඉඩම විකුණා ලබා ගත් මුදල අඩු
අවදානමක් සහිත ආමයෝජන මාර්ගයක මයදවීමට අමේක්ෂා කරයි.
i. ඉඩම විකිණීම නිසා ගීතාට ලැමබන ප්රතිලාභමේ වටිනාකම මකාපමණද?
ii. එම ප්රතිලාභය හඳුන්වන නාමය කුමක්ද?
iii. දියණියමේ අධ්යාපන කටයුතුවලට මයාදවන මතක් ගීතාමේ මුදල් ආමයෝජනය කිරීමට
වඩාත් සුදුසු ආමයෝජන මාර්ගයක් මයෝජනා කරන්න.
iv. ඔබමේ මයෝජනාවට මහේතු දක්වන්න.

02. පහත සඳහන්ත ප්රකාශ සතය ෙ අසතය ෙ යන්තන සඳහන්ත කරන්තන.
(අ). කල් පිරුණු පසු මහෝ ඊට මපර අවශ්ය නම් මුදල් ආපසු ලබා ගත හැකි වීම සේථාවර
තැන්පතුවක මුදල් තැන්පත් කිරීමමන් ලැමබන ප්රතිලාභයකි.
(ආ). ඉතිරි කිරීමම් ගිණුම් සඳහා සේථාවර තැන්පතුවලට වඩා වැඩි මපාලියක් හිමි මේ.
(ඉ). ණය මුදලක් ලබා ගැනීමම් දී ඇප සුරැකුමක් මලස මේපළ ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.
(ඊ). සේථාවර වත්කම් හිමිකරුමවකු වීම මේපළ මිලදී ගැනීම සඳහා මුදල් මයදවීම මගින්
ලැමබන ප්රතිලාභයකි.
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03. ඉතිරි කිරීදේ ගිණුමක මුෙල් තැන්තපත් කිරීම හා සේථාවර තැන්තපුවක් ආරේභ කිරීම සුරක්ිත ආදයෝජන
මාර්ග දේ.
1.
2.

ඉතිරි කිරීමම් ගිණුමක මුදල් තැන්පත් කිරීමට සාමේක්ෂ ව සේථාවර තැන්පතුවක් ආරම්භ කිරීමමන්
ලබා ගත හැකි ප්රතිලාභ 2ක් සඳහන් කරන්න.
ඉහත ආමයෝජන මාර්ග මදකටම මපාදු වූ ප්රතිලාභ 2ක් සඳහන් කරන්න.

04. නිවැරදි පිළිුර දතෝරන්තන.
1. ඉතිරි කිරීමම් ගිණුමක මුදල් තැන්පත් කිරීමමන් ලැමබන ප්රතිලාභයක් වන්මන්,
(1). කුලී ආදායමක් ඉපැයිය හැකි වීම ය.
(2). ලාභාාංශ් ආදායමක් ලැබිය හැකි වීම ය.
(3). ප්රාේධ්න ලාභ ඉපැයිය හැකි වීම ය.
(4). මපාලී ආදායම් ඉපැයිය හැකි වීම ය.
2. නිශ්ේිත මුදල් ප්රමාණයක් නිශ්ේිත මපාලී අනුපාතයක් යටමත් නිශ්ේිත කාලපරිච්මේදයක් සඳහා
තැන්පත් කරන ගිණුම් වර්ගය වන්මන්,
(1). කාන්තා ඉතිරි කිරීමම් ගිණුම් ය.
(2). වැඩිහිටි ඉතිරි කිරීමම් ගිණුම් ය.
(3). සේථාවර තැන්පතු ගිණුම් ය.
(4). ධ්නමයෝජන ගිණුම් ය.
3. මේපළ මිලදී ගැනීම සඳහා මුදල් මයදවීමමන් ලැමබන ප්රතිලාභයක් දනාවන්තදන්ත,
(1). ඇප සුරැකුමක් මලස ඉදිරිපත් කළ හැකි වීම ය.
(2). විකුණා මුදල් ලබා ගත හැකි වීම ය.
(3). මපාලී ආදායම් ඉපැයිය හැකි වීම ය.
(4). ප්රාේධ්න ලාභ ඉපැයිය හැකි වීම ය.
4. සේථාවර තැන්පතුවක මුදල් තැන්පත් කිරීමමන් ලැමබන ප්රතිලාභයක් වන්මන්,
(1). ඇපයට තබා ණය මුදලක් ලබා ගත හැකි වීම ය.
(2). ප්රාේධ්න ලාභ ඉපැයිය හැකි වීම ය.
(3). විකුණා මුදල් ලබා ගත හැකි වීම ය.
(4). ලාභාාංශ් ආදායම් ලබා ගත හැකි වීම ය.

05. වාණිජ බැාංකු මහෝ මූලය ආයතන කිහිපයකට මගාසේ ඒවාමේ පවත්වා මගන යන ඉතිරි කිරීමම් ගිණුම් වර්ග
මමානවාද යන්න විමසා බලා ලැයිසේතුගත කරන්න.

