අධ්යාපන ප්රකාශන දෙපාර්තදේන්තුව
වයාපාර හා ගිණුේකරණ අධ්යයනය
10/11 දරේණි සඳහා වීඩිදයෝ පාඩේ මාලාවට අොළ ක්රියාකාරකේ
10 දරේණිය - පරිච්දේෙය 06 - ගනුදෙනුවල ද්විත්ව බලපෑම
ද්විත්ව සටහන්ත ක්රමය හා ගිණුේ වර්ග
………….…………………………………………………………………………………
01. පහත සඳහන්ත සිද්විය ඇසුදරන්ත අංක i සිට iv ෙක්වා ප්රශේනවලට පිළිුරු සපයන්තන.
නෙහාරා විසින් ආරම්භ කරනු ලැබූ පරිගණක අලුත්වැඩියා කිරීනම් වයාපාරනේ පළමු මාසය තුළ සිදු වූ
ගනුනෙනු කිහිපයක් හා එම ගනුනෙනු සටහන් කිරීම සඳහා භාවිත කළ නලජර ගිණුම් පහත ෙැක්නේ.
ගනුදෙනුව

ගනුදෙනු සටහන්ත කිරීම සඳහා භාිත
කළ ගිණුේ

1. රු. 500 000 ක ප්රාග්ධෙයක් නයාො වයාපාරය
ආරම්භ කිරීම.

මුෙල් ගිණුම හා ප්රාග්ධෙ ගිණුම

2. රු. 200 000 ක බැxකු ණයක් ලබා ගැනීම.

මුෙල් ගිණුම හා බැxකු ණය ගිණුම

3. රු. 5 000 ක විදුලි ගාසතතු නගවීම.

විදුලි ගාසතතු ගිණුම හා මුෙල් ගිණුම

4. රු. 50 000 ක පරිගණක අලුත්වැඩියා ආොයමක්
ලැබීම.

මුෙල් ගිණුම හා පරිගණක අලුත්වැඩියා
ආොයම් ගිණුම

i. නෙහාරානග් වයාපාරනේ ගනුනෙනු සටහන් කිරීම සඳහා භාවිත කළ ගිණුම් වර්ග සඳහන් කරන්ෙ.
ii. ඉහත සිද්ධිය ඇසුනරන් ඉහත (i) හි ඔබ සඳහන් කළ එම එක් එක් ගිණුම් වර්ගය සඳහා නිෙසුෙ
බැගින් ලියා ෙක්වන්ෙ.
iii. නෙහාරානග් වයාපාරනේ සිදු වී ඇති පහත ගනුනෙනුව සටහන් කිරීම සඳහා භාවිත කරෙ ගිණුම්
නෙක ෙම් කරන්ෙ.
“දනහාරා තම දපෞද්වගලික ප්රදයෝජනය සඳහා රු. 5 000 ක මුෙලක් රැදගන යාම.”
iv. නෙහාරානග් වයාපාරනේ ගනුනෙනු සටහන් කිරීම සඳහා භාවිත කරෙ ගිණුම් වර්ග සියල්නලහි
එකතුව හඳුන්වෙ ෙම කුමක්ෙ?

02. පහත සඳහන්ත ප්රකාශ සතය ෙ අසතය ෙ යන්තන ෙක්වන්තන.
(අ). වයාපාරයක වත්කම්වල සිදු වෙ නවෙසතවීම් වාර්තා කිරීම සඳහා භාවිත කරෙ ගිණුම්
වත්කම් ගිණුම් නේ.
(ආ). ගැනිලි ගිණුම හිමිකම් ගිණුමක් නේ.
(ඉ). ණයහිමි ගිණුම වත්කම් ගිණුමක් නේ.

(
(
(

)
)
)

(ඊ). බැxකු ණය නපාලී ගිණුම වගකීම් ගිණුමක් නේ.

(

)

03. දකටි පිළිුරු සපයන්තන.
1. ගිණුම්කරණනේ පියා නලස සැලනකන්නන් කවුරුන්ෙ?
2. ද්ධවිත්ව සටහන් ක්රමය යනු කුමක්ෙ?
3. ගිණුම යනු කුමක්ෙ?
4. වයාපාරයක නලජරනේ ෙැකිය හැකි,
(අ). වත්කම් ගිණුම් සඳහා නිෙසුන් 2ක් සඳහන් කරන්ෙ.
(ආ). වගකීම් ගිණුම් සඳහා නිෙසුන් 2ක් සඳහන් කරන්ෙ.
(ඉ). හිමිකම් ගිණුම් සඳහා නිෙසුන් 2ක් සඳහන් කරන්ෙ.
(ඊ). ආොයම් ගිණුම් සඳහා නිෙසුන් 2ක් සඳහන් කරන්ෙ.
(උ). වියෙම් ගිණුම් සඳහා නිෙසුන් 2ක් සඳහන් කරන්ෙ.

04. නිවැරදි පිළිුර දතෝරන්තන.
1. වයාපාරයක නලජරනේ ඇති විකුණුම් ගිණුම
(B)
ගිණුමක් නේ.
A හා B පිළිනවළින් ෙැක්නවන්නන්,
(1). ආොයම්, හිමිකම්
(2). ආොයම්, වියෙම්
(3). වගකීම්, හිමිකම්
(4). හිමිකම්, වියෙම්
2. වයාපාරයක නලජරනේ ඇති ණයගැති ගිණුම
(B)
ගිණුමක් නේ.
A හා B පිළිනවළින් ෙැක්නවන්නන්,
(1). වගකීම්, ආොයම්
(2). වගකීම්, වියෙම්
(3). වත්කම්, ආොයම්
(4). වත්කම්, වියෙම්

(A)

(A)

ගිණුමක් වෙ අතර ගැනිලි

ගිණුමක් වෙ අතර ලෙ වට්ටම් ගිණුම

3. පහත X තීරුනේ ගිණුම් වර්ග ෙ Y තීරුනේ ගිණුම් වර්ග සඳහා නිෙසුන් ෙ ෙැක්නේ.

1.
2.
3.
4.

X
වත්කම් ගිණුම
වගකීම් ගිණුම
ආොයම් ගිණුම
වියෙම් ගිණුම

A.
B.
C.
D.

X හා Y තීරු නිවැරදිව ගළපා ඇති පිළිතුර වන්නන්,
(1). 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
(2). 1-C, 2-A, 3-B, 4-D
(3). 1-D, 2-C, 3-B, 4-A
(4). 1-C, 2-D, 3-B, 4-A

Y
නේතෙ ගිණුම
විකුණුම් ගිණුම
ණයගැති ගිණුම
උපචිත විදුලි වියෙම් ගිණුම

4. ගනුනෙනුවල ද්ධවිත්ව බලපෑම හර සහ බැර වශනයන් එකවර සටහන් කිරීමට නයාො ගන්ො
නපාදුනේ පිළිගත් ආකෘතිය වන්නන්,
(1). නලජරය නේ.
(2). මෘදුකාාංගය නේ.
(3). ගිණුම නේ.
(4). චුම්බක තැටිය නේ.
5. ගිණුම සම්බන්ධනයන් වෙ සාවෙය ප්රකාශය වන්නන්,
(1). නලජරනේ ගිණුම් වර්ග 4ක් හඳුො ගත හැකි වීම ය.
(2). ගිණුමක හර හා බැර නලස නෙපැත්තක් පැවතීම ය.
(3). ගනුනෙනුනේ වටිොකම අොළ ගිණුම්වල හර පැත්නත් නහෝ බැර පැත්නත් සටහන්
කළ යුතු වීම ය.
(4). ගිණුමක විසතතරය තීරුනේ සටහන් කරන්නන් අනෙක් සටහෙ තැබූ ගිණුනම් ෙම ය.

05. ගිණුමක සම්ප්රොයික ආකෘතිය ඇඳ එහි එක් එක් තීරු ෙම් කරන්ෙ.

06. ගිණුම් කටයුතු පවත්වා නගෙ යෙ වයාපාරයක ගනුනෙනු සටහන් කර ඇති ගිණුම් නමාෙවාෙැයි නසායා
බලන්ෙ.

