
ආර්ථික විද්යාව 

නිපුණතා මට්ටම - 10.2 
ශ්රී කා ා වුම්ශේව  අ මතමලිතතතතා ුනා ා ුනින් ඒ ස තාුා සඳතනාශේ ුා රියාමාමාග ු වයාමනා ා  ි.. 

 

වග අයාම භාණ්ඩ ුා 
වත වා 
ගිණුවශේ 
ව  අයාම 

ප්රාථමින්  
ආදායාමශේ 
ගිණුවශේ 
ව  අයාම 

ද්සඳතීයාම  
ආදායාමශේ 
ගිණුවශේ 
ව  අයාම 

ාාුම 
ගිණුවශේ 
ව  අයාම 

ප්රාග්ධන   
ගිණුවශේ 
ව  අයාම 

මූකය 
ගිණුවශේ 
ව  අයාම 

තමත්ත 
ගිණුවශේ 
ව  අයාම 

2015 -6105 -2097 6193 -2008.5 46.3 -2271 -1489 

2016 -6211 -2184 6453 -1942 26 -2117 -500 

2017 -6281 -2355 6327 -2309 11 -2184 2068 

2018 -6577 -2385 6163 -2799 14 -3378 -1103 

2019 -5148 -2426 5766 -1808 23 -2432 377 

 

වග අයාම භාණ්ඩ ගිණුවශේ ව  අයාම වත වා ගිණුවශේ ව  අයාම භාණ්ඩ ුා වත වා 
ගිණුවශේ ව  අයාම 

2015 -8430 2325 -6105 

2016 -9090 2879 -6211 

2017 -9619 3338 -6281 

2018 -10343 3766 -6577 

2019 -7997 2849 -5148 

 

 ශ්රී කා ාවේ ාාුම ගිණුවශේ ුා භාණ්ඩ ුා වත වා ගිණුවශේ ව  අයාම දිගු ාලී  හිඟයාමක් වෙ ඒනුශේ  ි.. 

 

 1977 වග අවේ දී ෙමණක්    මුයාමක් ුත් ාාුම ගිණුවශේ ව  අයාම සඳවෘත ආග ථි යාමත් තමඟ දිගු ාලී  

හිඟයාමක් වෙ ඒනුශේ  ි.. 
 

 

 

 

 තමත්ත ව  අවේ හිඟයාමක් වුන මතිරික්තයාමක් ෙැවතීම වුම්ශේ ව  අ මතමලිතතතතාවයාම වකත වෙ ඒනුශේ 

 ි.. 

 

 වුම්ශේ ව  අ හිඟයාම පියාමවා ු ඒ ා ක්රම 2 ි. 

1. ව ටි ාලී  මූකයයාම යාම. 

2. දිගු ාලී  සඳතනාශේ. 

මභයාත 

1. වුම්ශේ ව  අ මතමලිතතතතාවයාම යාමනු කුමක් ද? 

2. ාාුම ගිණුවශේ තාඝට  වමො වා ද? 

3. තමත්ත ව  අවේ තාඝට  වමො වා ද? 

4. ව ටි ාලී  මූකයයාම යාම ිීමම තාුා මනුුම යාම  ි  රියාමාමාග ු වමො වා ද? 

5. දිගු ාලී  හිඟයාමක් ෙවති  සඳට ස තාුා ඉදිරිෙත්  ළ ුැි සඳතනාශේ 8ක් තතයාම ඒ . 

 

ස.එත්.එච්.මමිසාු වමයාම. 
ි/එිත්  මුා සඳදයාකයාම.  

ාාුම ගිණුවශේ ව  අයාම = වවළා ව  අයාම + වත වා ව  අයාම + ප්රාථමින්  ආදායාමශේ ගිණුශේ + ද්සඳතීයාම  ආදායාමශේ ගිණුවශේ ව  අයාම 

 

තමත්ත ව  අයාම = ාාුම ගිණුවශේ ව  අයාම + ප්රාග්ධන   ගිණුවශේ ව  අයාම + මූකය ගිණුවශේ ව  අයාම 

 


