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  අධ්යාපන අ අමායාාංශ    
 

 

 

 

 

 

1. ද්විත්ව සටහන් අයා   නුනවන් අසහසව වන්නන් කුමදස? 

2. ගිණුමද  නු කුමදස? 

3. ගිණුමක ආකෘති ද ඇඳ එහි ප්රධ්ාඅ අාං  අ්  කනන්අ  

4. නෙජනනේ සැකි  හැකි ගිණු්  සහ ඊට උසාහනණ පන හ ආකෘති  උපන න ෝගී කනන අ ස් පූර්ණ 

කනන්අ  

 

ගිණු්  වර්   උසාහනණ 
i.   

ii.   

iii.   

iv.   

v.   

 

5. ද්විත්ව සටහන් මූෙධ්ර්ම පන හ පන හ වගුව උපන න ෝගී කනන අ ස් පූර්ණ කනන්අ  

 

ද්විත්ව සටහන් මූෙධ්ර්ම බෙපන ෑම 
 

වත්ක්  පිළිබඳ මූෙධ්ර්ම  උසා - වත්ක්  වැඩිවීම හන 

                 අඩුවීම                   

වි ස්  පිළිබඳ මූෙධ්ර්ම                   වැඩිවීම                  

                 අඩුවීම                   

හිමික්  පිළිබඳ මූෙධ්ර්ම                   වැඩිවීම                  

                 අඩුවීම                   

ආසා ්  පිළිබඳ මූෙධ්ර්ම                   වැඩිවීම                  

                 අඩුවීම                   

ව කී්  පිළිබඳ මූෙධ්ර්ම                   වැඩිවීම                  

                 අඩුවීම                   

 

 

 

 

වයාපන ාන හා ගිණු් කනණ අධ්ය අ  
විෂ ානුබද්ධ් පුඅරීදෂණ සාංචි  

10 නරේණි  

 නුනසනුවෙ ද්විත්ව බෙපන ෑම 
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  අධ්යාපන අ අමායාාංශ    
 

 

6. පන හ  නුනසනුවෙ  ද්විත්ව බෙපන ෑම සහ ද්විත්ව සටහඅ ලි ා සදවන්අ  

 
1) අයිතිකරු ප්රාග්ධනධ්අ  නෙස රු 500000ද න සවීම  
 

                       උසා:     මුසල් වත්ක්  වැඩිවීම             මුසල් ගිණුම හන රු 500000 
                                   ප්රාග්ධනධ්අ හිමිකම වැඩිවීම        ප්රාග්ධනධ්අ ගිණුම බැන රු 500000 
 

2) අත්පිට මුසෙට  ැනු්  රු 140000 

3) අත්පිට මුසෙට විකුණු්  රු 160000 

4) රු 500000ක බැාංකු ණ ද ෙබා  ැනීම 

5) අමල්න න් ණ ට  ැනු්  රු 70000 

6) විමල්ට ණ ට විකුණු්  රු 90000 

7) බැාංකු ණ  න ව්වා රු 40000 

8) අමල්ට මුසලින් න ව්වා රු 40000 

9) විමල්න න් මුසල් ෙැබුණා රු 60000 

10) වයාපන ානනේ විලිලි ල ෙ න ව්වා රු 10000 

11) රු 200000ක මුසෙද නකොටසව නවනළඳනපන ොනල් ආන ෝජඅ  කළා  

12) ආන ෝජඅ ආසා ්  මුසලින් ෙැබුණා රු 10000 

13) න ොඩඅැගිල්ෙද මිෙදී  ත්ා රු 800000 

14) න ොඩඅැගිලි කුළී ආසා ්  ෙැබුණා රු 10000 

15) අයිතිකරුනග්ධන මුසල්  ැනිලි රු 10000 

16) අයිතිකරුනග්ධන භාණ්ඩ  ැනිලි රු 10500 

17) වයාපන ානනේ ප්රචාානණ  ාසවු  න ව්වා රු 10000 

18) වයාපන ානනේ ප්රන ෝජඅ  සඳහා උපන කනණ නො  ද මිෙදී  ත්ා රු 100000 

19) වයාපන ාන ට ොභාාංශ ආසා ්  ෙැබුණා රු 20000 

20) වයාපන ාන  නකොමිසව වි ස්  න ව්වා රු 10000  

 

7. පන හ ගිණු් වෙ අඩු වීම වැඩි වීම සටහන් කනනු ෙබන්නන් හන පන ැත්නත්ස? බැන පන ැත්නත් ස?  න්අ 

සටහන් කනන්අ  

 

අනු 
අාංක  

ගිණුන්  අම වැඩි වීම අඩු වීම 

1 මුසල් ගිණුම   
2 ප්රාග්ධනධ්අ ගිණුම   
3 න ොඩඅැගිලි ගිණුම   
4 බැාංකු ණ  ගිණුම   
5 බැාංකු ණ  නපන ොළී ගිණුම   
6 විලිලි වි ස්  ගිණුම   
7  න්ත්ර ගිණුම   
8 විකුණු්  ගිණුම   
9  ැනු්  ගිණුම   
10 ණ  ැති ගිණුම   
11 ණ  හිමි ගිණුම   
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12 ෙැබූ නපන ොළී ගිණුම   
13 න වූ නපන ොළී ගිණුම   
14 ෙැබූ නකොමිසව ගිණුම   
15 න වූ නකොමිසව ගිණුම   
16 වැටුප් ගිණුම   
17 නක්ෂණ  ාසවු  ගිණුම   
18 නමෝටර් නථ ගිණුම   
19 බැාංකු ගිණුම   
20  ැනිලි ගිණුම   
21 සවථාවන ැන්පන ු  ගිණුම   
22 ආන ෝජඅ ගිණුම   
23 ආන ෝජඅ ආසා ්  ගිණුම   
24 ලී බඩු ගිණුම   
25 න වල් කුලී ගිණුම   

 


