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61

uqo,a - 1 19

fkdñf,a fnod yeÍu i`oyd h'

fï ldis yd fkdaÜgq 

y`ÿkkjd o''''@

1  by; ±lafjk ldis yd fkdaÜgq j.=j ;=< fjka lr ,shkak'

ldis fkdaÜgq

i; úis my remsh,a úiai
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fkdñf,a fnod yeÍu i`oyd h'

2  ms<s;=re ,shkak'

(1) remsh,g i; lSh o@

(2) remsh,g i; 25 ldis lShla ;sfí o@

(3) remsh,g i; 50 ldis lShla ;sfí o@

(4) i; 50g i; 25 ldis lShla ;sfí o@

(5) remsh,a folg i; 50 ldis lSh o@              

3  my; ±lafjk m,;=re ñ, § .ekSug" ldis Èh yels 

wdldrhla ksrEmKh lrkak'

(1)

remsh,a 3'25

(2)

remsh,a 4'50

(4)

remsh,a 6'50

(3)

remsh,a 5'75

WodyrKh (-

remsh,a 1'50

i; 

25
i; 

25
remsh,
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uqo,a - 1 19

fkdñf,a fnod yeÍu i`oyd h'

4  my; tla tla uqo, f.ùug ldis fhdod .; yels wdldrhla 

,shkak'

WodyrKh (-

remsh,a 15'25
remsh,a 

10
remsh,a 

5
i;

25

(1) remsh,a 17'50

(2) remsh,a 19'25

5  miqïìj, ±lafjk uqo, we;af;a fkdaÜgqj,ska muKs' 

fkdaÜgq ;sìh yels wdldrhla bÈßfhka olajkak'

(1)
remsh,a 190

(2) remsh,a 350

(3) remsh,a 850

WodyrKh (-

remsh,a 70

remsh,a 50 remsh,a 20
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fkdñf,a fnod yeÍu i`oyd h'

6  øjHfha jákdlug .e<fmk uqo, fidhd hd lrkak'

(1)
remsh,a 51'50

(3)

remsh,a 325'00

(5)

remsh,a 600'00

(2)

remsh,a 12'00

(4)

remsh,a 62'00
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uqo,a - 1 19

fkdñf,a fnod yeÍu i`oyd h'

fï n,kak ;j;a fkdaÜgq 

folla ;sfhkjd'

remsh,a oyi remsh,a mkaoyi
       

7  uqo,a fkdaÜgqj y`ÿkdf.k ,shkak'

(2) (5)

........................................... ...........................................

(1) (4)

........................................... ...........................................remsh,a úiai

(3) (6)

........................................... ...........................................
 

Y
%S ,

xl
d 
u
y
 n

ex
l

=f
õ
 w

j
i
r
h
 w

e;
sj
 u

qø
K

h
 l

r
k

 ,
È
'



uqo,a - 1 0119

66
fkdñf,a fnod yeÍu i`oyd h'

8  my; ±lafjk ñ, .Kka f.úh yels wdldr WodyrKfha 

±lafjk mßÈ ,shkak'

(1)
remsh,a 150'00 (1) fkdaÜgq ;=klska'

........................................................

........................................................
(2) fkdaÜgq ;=klska yd ldishlska'

(2) ........................................................

........................................................

remsh,a 525'00
(1) fkdaÜgq follska yd ldishlska'

(2) fkdaÜgqjlska yd ldis ;=klska'

(3) ........................................................

........................................................

remsh,a 2500'00 (1) fkdaÜgq ;=klska'

(2) fkdaÜgq y;rlska'

(4) ........................................................

........................................................

........................................................

remsh,a 7200'00 (1) fkdaÜgq mylska'

(2) fkdaÜgq yhlska'

remsh,a 30'00 (1) fkdaÜgqjlska yd ldishlska'

(2) ldis ;=klska'

remsh,a 20 + remsh,a 10

remsh,a 10 + remsh,a 10 + remsh,a 10

WodyrKh (-



 

1 
 

  

 

 

 
 

(1) ms<s;=re ,shkak' 

i) ±kg Ndú;fha mj;sk ldis fudkjdo@ 

1.  …………..………….……….   4. …………..………….………. 

2.  …………..………….……….   5. …………..………….………. 

3.  …………..………….……….   6. …………..………….………. 

 

ii) ±kg Ndú;fha mj;sk fkdaÜgq fudkjdo@ 

1.  …………..………….……….   4. …………..………….………. 

2.  …………..………….……….   5. …………..………….………. 

3.  …………..………….……….   6. …………..………….………. 

 

iii) w.fhka jeäu ldish l=ula o@ 

…………..………….………………   

 

iv) w.fhka jeäu fkdaÜgqj  l=ula o@ 

…………..………….……………… 

 

v) uqo,a fkdaÜgqjl ±lsh yels úfYaI ,laIK 5 la ,shkak' 

 

1.  …………..………….…………………………………………….   

2. …………..………….……………………………………….…….. 

3.  …………..………….……………………………………………..  

4. …………..………….……………………………………………… 

5.  …………..………….…………………………………………...… 
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NALANDA VIDYALAYA 
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NALANDA VIDYALAYA 

NALANDA VIDYALAYA 

 

 

tall mÍlaIK jHdmD;sh  

 

kd,kaod úoHd,h -  fld<U 10 
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(2) w.h ,shkak' 
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 …………………………… 

 

(3) ñ, fidhkak' 
 

øjHh ñ, - remsh,a 

mEk 25.00 

ulkh 10.00 

mekai, 18.00 

fmd; 55.00 

 

i) mEkl yd fmd;l ñ, lSh o@ 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

ii) mEkla" mekai,la" ulkhla yd fmd;la ñ, § .ekSug f.úh hq;= uqo, lSh 

o@ 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

iii) fuu øjHh tl ne.ska ñ, § f.k" uqo,d,sg remsh,a 150 la ,nd ÿka úg 

,efnk b;=re uqo, lSh o@ 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

iv) fuys ñ, jeäu øjHh l=ula o@ 

    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

ieliqu ( iqkS;d o is,ajd 
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ක්රියාකාරකම් - 01
පියවර  -  01

• එදිඩේනදා  අවශ්යතා සපයා ගැනීම සඳහා මුදල් අවශ්ය බව මතු කරමින් පාඩමට ප්රඩේBශ  ඩේවන්න
• අපිට අවශ්ය ඩේ$ මිලදී ගැනීඩේම් දී මුදල් ඩේගවන ආකාරය පිළිබඳ ව විමසමින්
• සිසුන් ඉඩේගන ගත් කාසි හා ඩේනෝට්ටු පිළිබඳව නැවත මතක් කරන්නසෑම කණ්ඩායමකට ම රුපියල, 

රුපියල් 2 , රුපියල් 5 , රුපියල් 10 සැබෑ කාසි කට්ටලයක් ලබා ඩේදන්න.                                         
• එම් කාසි ඩේවන ඩේවනම හඳුනාඩේගන නම් කිරීම්ට අවස්ථාව ලබා ඩේදන්න

රුපියල් කාසිවලින් මිල  ඩේගවිය හැකි  ද්රව්ය කීපයක් ඩේපන්වමින් මිල ඩේගවීමට අවශ්ය  කාසි ඩේපන්වීම්ට ඩේයොමු 
කරන්න.
අභ්යාස   01  
ඔබ ඉඩේගනගත් රුපියල් කාසි ඇඳ නම් කරන්න /අලවන්න
පහත දැක්ඩේවන  ද්රව්යවල මිල ඩේගවීමට ඩේයොදා ගන්නා රුපියල් කාසි  අඳින්න අලවන්න
                  

රුපියල් 5

  රුපියල් 10

         

 රුපියල් 20                                                                                                                        
                                                                                               
            

  රුපියල් 15

  රුපියල් 12

රුපියල් 8.50 ක්  වැනි වටිනාකමක් ඇති පහත ආකාරඩේ. කා� පතක් ඩේපන්වමින් එම  මුදල පිළිබඳ සිසුන් 
ඩේගන් විමසන්න 

         රුපියල් 8.50         



එම මුදල නිවැරදි ව ප්රකාශ කළ  ඩේහොත් ඔහු  ඇය අගය කරමින් එම මුදල රුපියල් 8 සත 50 ඩේලස හඳුන්වා 
ඩේදන්න.

සත 50 කාසිය සිසු කණ්ඩායම් වලට ලබා දී එය ඩේහොඳින් නිරීක්ෂණය කර පහත කරුණුවලට පිළිතුරු ඩේසොයා
ගැනීමට සිසුන් ඩේයොමු කිරීම. 
 කාසිඩේ.  ප්රමාණය -
 ව�ණය -

වටිනාකම  -
හැඩය  -

 අඩේනක් කාසි හා ඩේමම කාසිය අතර ඩේවනස්කම් -
අඩේනක් කාසි හා ඩේමම කාසියක අතර ඇති සමානකම් -

සත 50   කාසි ඩේදකක එකතුව රුපියල් එකක් බව පහත ආකාරයට පැහැදිලි කරන්න.

ඉහත හඳුන්වා දුන් රුපියල් 8 සත 50 ලියා ඇති ආකාරය ඩේකඩේරහි අවධානය ඩේයොමු කරමින් රුපියල් හා සත  
ඩේදඩේකන්ම වටිනාකමක් ඇති විට සත වචනය ඩේනොලියන බව හා ඒ ඩේවනුවට තිත ඩේයඩේදන බව පැහැදිලි 
කරන්න. 
එනම් රුපියල් 8.50 

             

ඩේමම කා� පත ද ඩේපන්වා  මිල  කියවීමට ඩේයොමු කරන්න.
එහි වටිනාකම් රුපියල් 2 සහ සත 25 ක් බව පැහැදිලි කරමින් සත 25 කාසිය කණ්ඩායම් වලට ලබා ඩේදන්න.
සත 50 කාසිය නිරීක්ෂණය කළ ආකාරයට සත 25 කාසිය නිරීක්ෂණය කිරීමට අවස්ථාව ලබා ඩේදන්න.
සත 25 ඩේදකක්  සත 50 ක් බව  පහත ආකාරයට පැහැදිලි කරන්න.                                               

පියවර - 02  
සිසුන් ඩේවත ලබාදුන් කාසි පැන්සලක්  ආධාරඩේයන් සුදු ඩේකොළයක අච්චු ගැසීමට  ඩේයොමු කරන්න.

අභ්යාස    02  
ඔබ  හඳුනාගත් කාසි අලවා වටිනාකම ඉදිරිඩේයන් ලියන්න 

උදා-                                             

     
  සත පනහ

                    ලියුම් කවරය                    
රුපියල්  2.25



අභ්යාස   0  3  
පහත දැක්ඩේවන  ද්රව්යවල මිල ඩේගවීමට ඩේයොදා ගන්නා කාසි  අඳින්න/ අලවන්න. 

    

රුපියල් 2.25

  

රුපියල් 8.50

                                

රුපියල් 13.50

රුපියල් 15.75

රුපියල් 19.75

පියවර - 03
ඩේපළ ඩේපොඩේත් අභ්යාස
              61 පිටුව
              62 පිටුව

ක්රියාකාරකම් - 2 
පියවර  - 01
භාවිතඩේ. පවතින මුදල් ඩේනෝට්ටු හඳුනා  ගැනීම

කාසි වලට අමතරව  ද්රව්ය මිලදී ගැනීඩේම්දී අප භාවිතා කරන්ඩේන් ඩේමොනවාදැයි විමසමින් ඉඩේගන ගත් මුදල් 
ඩේනෝට්ටු නැවත මතක්  කරන්න.

තුන ඩේoේණිඩේ. දී හඳුනාගත්
               රුපියල් 20
               රුපියල් 50
               රුපියල්100
               රුපියල් 500 



ඩේනෝට්ටු ඩේපන්වමින් ඒවාඩේ.  වටිනාකම  හා විඩේශේෂ ලක්ෂණ පැවසීමට සිසුන්ට අවස්ථාව ලබා ඩේදන්න 
උදා- 

• ඩේනෝට්ටුඩේB ව�ණය
•  වටිනාකම  ඉලක්කඩේමන් හා අකුරින් සටහන්ව තිබීම.
•  නිකුත් කළ දිනය
•  අත්සන් තබා ඇති පු$ගලයින් 

පියවර - 02
රුපියල් 1000 හා රුපියල් 5000 ඩේනෝට්ටු හඳුනා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා ඩේදන්න. 
විඩේශේෂ ලක්ෂණ    රුපියල්   1000    රුපියල්   5000

ඩේනෝට්ටුඩේB ව�ණය

වටිනාකම අකුඩේරන් සඳහන් ව 
තිබීම.

වටිනාකම ඉලක්කඩේමන් සඳහන් 
ව තිබීම.

නිකුත් කළ දිනය

අත්සන් තබා ඇති පු$ගලයින්ඩේt 
තනතුරු

පියවර   - 03  

ඩේපළ ඩේපොත අභ්යාස
           --------63 පිටුව--------
           --------64 පිටුව--------
           --------65 පිටුව--------

ක්රියාකාරකම් - 03
ගනුඩේදනු සඳහා ඩේනෝට්ටු හා කාසි  භාවිතා කිරීම

පියවර - 01
                                                           මිල   දර්ශනය
                  ප්රමාණය                                         මිල

අභ්යාස ඩේපොත                               රුපියල්      32.00

පාට පැන්සල් ඩේපට්ටිය                               රුපියල්     155.00

පෑන                               රුපියල්     12.50

මකනය                               රුපියල්     5.75

අඩි රූල                               රුපියල්     8.25

පැන්සල                               රුපියල්     10.00

 සිසුන් ලවා එක් එක් ද්රව්ය හා එහි වටිනාකම කියවන්න
 ඉහත එක් එක් භාණ්ඩඩේ. වටිනාකම තමා ළඟ ඇති කාසි හා ඩේනෝට්ටු මඟින් ඩේපන්වීමට සිසුන්ට අවස්ථාව 
ඩේදන්න.  
  උදා-
 

  



ඊට ඩේවනස් ආකාරයට ද ඉදිරිපත් කිරීමට  ඩේයොමු කරන්න.
උදා

ඕනෑම ද්රව්යයක වටිනාකම   තමන්  ළඟ ඇති කාසි හා ඩේනෝට්ටු  අනුව ඩේගවිය හැකි බව පැහැදිලි  කරන්න

පියවර  02

අභ්යාස –   01  
ඉහත මිල  ද�ශනඩේ. ඇති  සෑම භාණ්ඩයක් ම  මිලදී ගැනීඩේම්දී මුදල් ඩේගවිය හැකි ආකාරයන්  ලියන්න. 
(කාසි හා ඩේනෝට්ටු ඇලවීම ද කළ හැක)

ක්රියාකාරකම්  04 
                                                                 මිල   ද�ශනය
                                ද්රව්ය                                      මිල

            ඩේබෝනිකිකා                              රුපියල්    750.00

            කුඩය                              රුපියල්    975.00

            ගවුම                              රුපියල්  1500.00

            ඔරඩේලෝසුව                              රුපියල්  7900.00

            වළල්ල                              රුපියල්  6500.00

අභ්යාස   -   01  
මිල ද�ශනඩේ. ඇති සෑම භාණ්ඩයක්ම මිල දී ගැනීඩේම්දී  මුදල්  ඩේගවිය හැකි ආකාරය ලියන්න. /අඳින්න/ 
අලවන්න
ක්රියාකාරකම - 05
පහත දැක්ඩේවන මිල ගණන් ඩේගවිිය හැකි ආකාර  ලියන්න. 
   උදා-
   

                                             1)  ඩේනෝට්ටු ඩේදකකින් හා කාසියකින්
                      

   

                                             2) ඩේනෝට්ටුවකින් හා කාසි තුනකින්
  

    
  

                                             1) ඩේනෝට්ටු තුනකින්
                                                              
                                                             --------------      -----------------     ------------------
                                              
                                              2)ඩේනෝට්ටු හතරකින්                                
                                             
                                                           --------------     -------------     --------------   ------------

ඩේපොත 
රුපියල් 45 

කුඩය
රුපියල් 650.00 



                           1))ඩේනෝට්ටු පහකින්
                                                                     

                                                              ------------   --------------    -----------   ----------    ----------

                                                2)ඩේනෝට්ටු   හයකින්

                                                               -----------     ---------    -------   -------  --------  ---------

                                    1)ඩේනෝට්ටු හයකින් හා කාසියකින්
                               
                                                               
                                                              ---------    --------  -------   -------   ---------   ---------   ---------
                                                2)ඩේනෝට්ටු හයකින් හා කාසි තුනකින්

                                                              ------- ----- -------   --------  -------   -------  -------  ------   -------
  

                    1) ඩේනෝට්ටු තුනකින් හා කාසියකින්
                                         

                                                               ----------   ----------    --------   -----------
                                               2) ඩේනෝට්ටු ඩේදකකින් හා  කාසි තුනකින්
                                                
                            
                                                              ---------   --------   -------   --------    --------- 
                                                               
ඩේපළ ඩේපොත   66 පිටුව

ත  ක්ඩේසේරුව  
                 ඩේමම කාසි හා ඩේනෝට්ටු භාවිතා කර පහතින් දැක්ඩේවන භාණ්ඩවල වටිනාකම ඩේගවන්න.                   

     

         රුපියල් 5060.00                                    රුපියල් 516.75                         රුපියල් 1555.25

බෑගය
රුපියල් 1400.00 

                    අත් ඔරඩේලෝසුව                   
රුපියල්  6325.00

සාරිය
රුපියල්  5525.00
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ක්රියාකාරකම් - 01
පියවර  -  01

• එදිඩේනදා  අවශ්යතා සපයා ගැනීම සඳහා මුදල් අවශ්ය බව මතු කරමින් පාඩමට ප්රඩේBශ  ඩේවන්න
• අපිට අවශ්ය ඩේ$ මිලදී ගැනීඩේම් දී මුදල් ඩේගවන ආකාරය පිළිබඳ ව විමසමින්
• සිසුන් ඉඩේගන ගත් කාසි හා ඩේනෝට්ටු පිළිබඳව නැවත මතක් කරන්නසෑම කණ්ඩායමකට ම රුපියල, 

රුපියල් 2 , රුපියල් 5 , රුපියල් 10 සැබෑ කාසි කට්ටලයක් ලබා ඩේදන්න.                                         
• එම් කාසි ඩේවන ඩේවනම හඳුනාඩේගන නම් කිරීම්ට අවස්ථාව ලබා ඩේදන්න

රුපියල් කාසිවලින් මිල  ඩේගවිය හැකි  ද්රව්ය කීපයක් ඩේපන්වමින් මිල ඩේගවීමට අවශ්ය  කාසි ඩේපන්වීම්ට ඩේයොමු 
කරන්න.
අභ්යාස   01  
ඔබ ඉඩේගනගත් රුපියල් කාසි ඇඳ නම් කරන්න /අලවන්න
පහත දැක්ඩේවන  ද්රව්යවල මිල ඩේගවීමට ඩේයොදා ගන්නා රුපියල් කාසි  අඳින්න අලවන්න
                  

රුපියල් 5

  රුපියල් 10

         

  රුපියල් 15

  රුපියල් 12

රුපියල් 8.50 ක්  වැනි වටිනාකමක් ඇති පහත ආකාරඩේ. කා� පතක් ඩේපන්වමින් එම  මුදල පිළිබඳ සිසුන් 
ඩේගන් විමසන්න 

         රුපියල් 8.50         

රුපියල් 20                                                                                                                        
                                                                                               
            



එම මුදල නිවැරදි ව ප්රකාශ කළ  ඩේහොත් ඔහු  ඇය අගය කරමින් එම මුදල රුපියල් 8 සත 50 ඩේලස හඳුන්වා 
ඩේදන්න.

සත 50 කාසිය සිසු කණ්ඩායම් වලට ලබා දී එය ඩේහොඳින් නිරීක්ෂණය කර පහත කරුණුවලට පිළිතුරු ඩේසොයා
ගැනීමට සිසුන් ඩේයොමු කිරීම. 
 කාසිඩේ.  ප්රමාණය -
 ව�ණය -

වටිනාකම  -
හැඩය  -

 අඩේනක් කාසි හා ඩේමම කාසිය අතර ඩේවනස්කම් -
අඩේනක් කාසි හා ඩේමම කාසියක අතර ඇති සමානකම් -

සත 50   කාසි ඩේදකක එකතුව රුපියල් එකක් බව පහත ආකාරයට පැහැදිලි කරන්න.

ඉහත හඳුන්වා දුන් රුපියල් 8 සත 50 ලියා ඇති ආකාරය ඩේකඩේරහි අවධානය ඩේයොමු කරමින් රුපියල් හා සත  
ඩේදඩේකන්ම වටිනාකමක් ඇති විට සත වචනය ඩේනොලියන බව හා ඒ ඩේවනුවට තිත ඩේයඩේදන බව පැහැදිලි 
කරන්න. 
එනම් රුපියල් 8.50 

             

ඩේමම කා� පත ද ඩේපන්වා  මිල  කියවීමට ඩේයොමු කරන්න.
එහි වටිනාකම් රුපියල් 2 සහ සත 25 ක් බව පැහැදිලි කරමින් සත 25 කාසිය කණ්ඩායම් වලට ලබා ඩේදන්න.
සත 50 කාසිය නිරීක්ෂණය කළ ආකාරයට සත 25 කාසිය නිරීක්ෂණය කිරීමට අවස්ථාව ලබා ඩේදන්න.
සත 25 ඩේදකක්  සත 50 ක් බව  පහත ආකාරයට පැහැදිලි කරන්න.                                               

පියවර - 02  
සිසුන් ඩේවත ලබාදුන් කාසි පැන්සලක්  ආධාරඩේයන් සුදු ඩේකොළයක අච්චු ගැසීමට  ඩේයොමු කරන්න.

අභ්යාස    02  
ඔබ  හඳුනාගත් කාසි අලවා වටිනාකම ඉදිරිඩේයන් ලියන්න 

උදා-                                             

     
  සත පනහ

                    ලියුම් කවරය                    
රුපියල්  2.25



අභ්යාස   0  3  
පහත දැක්ඩේවන  ද්රව්යවල මිල ඩේගවීමට ඩේයොදා ගන්නා කාසි  අඳින්න/ අලවන්න. 

    

රුපියල් 2.25

  

රුපියල් 8.50

                                

රුපියල් 13.50

රුපියල් 15.75

රුපියල් 19.75

පියවර - 03
ඩේපළ ඩේපොඩේත් අභ්යාස
              61 පිටුව
              62 පිටුව

ක්රියාකාරකම් - 2 
පියවර  - 01
භාවිතඩේ. පවතින මුදල් ඩේනෝට්ටු හඳුනා  ගැනීම

කාසි වලට අමතරව  ද්රව්ය මිලදී ගැනීඩේම්දී අප භාවිතා කරන්ඩේන් ඩේමොනවාදැයි විමසමින් ඉඩේගන ගත් මුදල් 
ඩේනෝට්ටු නැවත මතක්  කරන්න.

තුන ඩේoේණිඩේ. දී හඳුනාගත්
               රුපියල් 20
               රුපියල් 50
               රුපියල්100
               රුපියල් 500 



ඩේනෝට්ටු ඩේපන්වමින් ඒවාඩේ.  වටිනාකම  හා විඩේශේෂ ලක්ෂණ පැවසීමට සිසුන්ට අවස්ථාව ලබා ඩේදන්න 
උදා- 

• ඩේනෝට්ටුඩේB ව�ණය
•  වටිනාකම  ඉලක්කඩේමන් හා අකුරින් සටහන්ව තිබීම.
•  නිකුත් කළ දිනය
•  අත්සන් තබා ඇති පු$ගලයින් 

පියවර - 02
රුපියල් 1000 හා රුපියල් 5000 ඩේනෝට්ටු හඳුනා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා ඩේදන්න. 

පියවර   - 03  

ඩේපළ ඩේපොත අභ්යාස
           --------63 පිටුව--------
           --------64 පිටුව--------
           --------65 පිටුව--------

ක්රියාකාරකම් - 03
ගනුඩේදනු සඳහා ඩේනෝට්ටු හා කාසි  භාවිතා කිරීම

පියවර - 01
                                                           මිල   දර්ශනය
                  ප්රමාණය                                         මිල

අභ්යාස ඩේපොත                               රුපියල්      32.00

පාට පැන්සල් ඩේපට්ටිය                               රුපියල්     155.00

පෑන                               රුපියල්     12.50

මකනය                               රුපියල්     5.75

අඩි රූල                               රුපියල්     8.25

පැන්සල                               රුපියල්     10.00

 සිසුන් ලවා එක් එක් ද්රව්ය හා එහි වටිනාකම කියවන්න
 ඉහත එක් එක් භාණ්ඩඩේ. වටිනාකම තමා ළඟ ඇති කාසි හා ඩේනෝට්ටු මඟින් ඩේපන්වීමට සිසුන්ට අවස්ථාව 
ඩේදන්න.  
  උදා-
 

  



ඊට ඩේවනස් ආකාරයට ද ඉදිරිපත් කිරීමට  ඩේයොමු කරන්න.
උදා

ඕනෑම ද්රව්යයක වටිනාකම   තමන්  ළඟ ඇති කාසි හා ඩේනෝට්ටු  අනුව ඩේගවිය හැකි බව පැහැදිලි  කරන්න

පියවර  02

අභ්යාස –   01  
ඉහත මිල  ද�ශනඩේ. ඇති  සෑම භාණ්ඩයක් ම  මිලදී ගැනීඩේම්දී මුදල් ඩේගවිය හැකි ආකාරයන්  ලියන්න. 
(කාසි හා ඩේනෝට්ටු ඇලවීම ද කළ හැක)

ක්රියාකාරකම්  04 
                                                                 මිල   ද�ශනය
                                ද්රව්ය                                      මිල

            ඩේබෝනිකිකා                              රුපියල්    750.00

            කුඩය                              රුපියල්    975.00

            ගවුම                              රුපියල්  1500.00

            ඔරඩේලෝසුව                              රුපියල්  7900.00

            වළල්ල                              රුපියල්  6500.00

අභ්යාස   -   01  
මිල ද�ශනඩේ. ඇති සෑම භාණ්ඩයක්ම මිල දී ගැනීඩේම්දී  මුදල්  ඩේගවිය හැකි ආකාරය ලියන්න. /අඳින්න/ 
අලවන්න
ක්රියාකාරකම - 05
පහත දැක්ඩේවන මිල ගණන් ඩේගවිිය හැකි ආකාර  ලියන්න. 
   උදා-
   

                                             1)  ඩේනෝට්ටු ඩේදකකින් හා කාසියකින්
                      

   

                                             2) ඩේනෝට්ටුවකින් හා කාසි තුනකින්
  

    
  

                                             1) ඩේනෝට්ටු තුනකින්
                                                              
                                                             --------------      -----------------     ------------------
                                              
                                              2)ඩේනෝට්ටු හතරකින්                                
                                             
                                                           --------------     -------------     --------------   ------------

ඩේපොත 
රුපියල් 45 

කුඩය
රුපියල් 650.00 

Hasitha
Typewritten text
    500       100       50

Hasitha
Typewritten text
500      50     50     50                  



                           1))ඩේනෝට්ටු පහකින්
                                                                     

                                                              ------------   --------------    -----------   ----------    ----------

                                                2)ඩේනෝට්ටු   හයකින්

                                                               -----------     ---------    -------   -------  --------  ---------

                                    1)ඩේනෝට්ටු හයකින් හා කාසියකින්
                               
                                                               
                                                              ---------    --------  -------   -------   ---------   ---------   ---------
                                                2)ඩේනෝට්ටු හයකින් හා කාසි තුනකින්

                                                              ------- ----- -------   --------  -------   -------  -------  ------   -------
  

                    1) ඩේනෝට්ටු තුනකින් හා කාසියකින්
                                         

                                                               ----------   ----------    --------   -----------
                                               2) ඩේනෝට්ටු ඩේදකකින් හා  කාසි තුනකින්
                                                
                            
                                                              ---------   --------   -------   --------    --------- 
                                                               
ඩේපළ ඩේපොත   66 පිටුව

ත  ක්ඩේසේරුව  
                 ඩේමම කාසි හා ඩේනෝට්ටු භාවිතා කර පහතින් දැක්ඩේවන භාණ්ඩවල වටිනාකම ඩේගවන්න.                   

     

         රුපියල් 5060.00                                    රුපියල් 516.75                         රුපියල් 1555.25

බෑගය
රුපියල් 1400.00 

                    අත් ඔරඩේලෝසුව                   
රුපියල්  6325.00

සාරිය
රුපියල්  5525.00

Hasitha
Typewritten text
1000+100+100+100+100

Hasitha
Typewritten text
500+500+100+100+100+100

Hasitha
Typewritten text
5000+100+100+50+50+20+5

Hasitha
Typewritten text
5000+100+100+50+50+10+10+5

Hasitha
Typewritten text
5000+500+20+5

Hasitha
Typewritten text
5000+500+10+10+5
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