
 

‘ෙසාය� අ� භා�ඩයක ද�ව�ය �යදම පමණ�’ 

 

�ම කළ භා�ඩයක අඩං� ද�ව�ය �මසා බැ�ම. 

 

භා�ඩය� �පද�මට ��ධ ද�ව�ය අවශ� ෙ�. ය� භා�ඩය� �පද�මට වැය කරන           

�යද� ව�� වැ�ම ප�මාණය� දර� ලබ�ෙ� එම භා�ඩෙ� අඩං� ද�ව�ය          

සඳහාය.උදාහරණ ෙලස ඔෙ� �ල ඇ�ම සැක�මට ෙයාදාෙගන ඇ� ද�ව�ය පහත දැ�ෙ�. 

 

● ෙර� 

●  �� 

●  ෙබා�ත� 

●  සැන ගා�� 

 

 

1. පහත එ� එ� භා�ඩ �පද�මට ෙයාදාෙගන ඇ� ද�ව�ය ෙමානවාදැ� ෙව� 

ෙව�ව ලැ���ගත කර�න. 

 

➢ ෙ�� 

➢ � ෙ�සය� 

➢ �ෙම�� ග� 

➢ එළව� ෙරා� 

➢ ෙබරය� 

 

 

2. භා�ඩයක අඩං� ද�ව�ය සඳහා යන �යද� අවම කරගත හැ� ආකාර පහ� 

�ය�න 

 



භා�ඩයක ද�ව�ය �යදම ගණනය ��ම. 

 

ද�ව�ය සඳහා � �යදම භා�ඩයක ��පාදන �යදම �රණය කරන ප�ධානම සාධකය �. ඒ 

අ�ව පහත උදාහරණය ආශ�ෙය� භා�ඩයක ද�ව�ය �යදම ගණනය කරන ආකාරය 

සලකා බල�. 

 

උදා;    අ� බෑ�  100 � සෑ�මට අවශ�ය ද�ව�ය ලැ���ව පහත ද�ෙ�. ඒ අ�ව අ� 

බෑගය�  සඳහා වැය  වන ද�ව�ය �යදම ගණනය කර�න. 

  

  

 

                                         එ� ඒකකයක �යදම =   �� ද�ව�ය �යදම 

                                                                                            ඒකක ගණන 

 

අ� බෑගයක ද�ව�ය �යදම =  12000.00 

                                                          100 

                                                    = රැ. 120.00 

 

 

1. පැ�ස� 100 � සෑ�මට අවශ�ය ද�ව�ය ලැ���ව පහත ද�ෙ�. ඒ අ�ව පැ�සල� 

සඳහා වැය  වන ද�ව�ය �යදම ගණනය කර�න. 

 

                � කැබ� 100                        � කැබැ�ල� රැ. 2.00 

                ��ර� �රැ 100                �ර� රැ.4.00 

                තහ� ප� �ට� 2               �ට� එක� රැ.100 

 

 

 

2. ෙවෙළඳෙපාෙ� ඇ� ��ධ ව�ගෙ� පැ�ස� වල �ල ගණ� ෙසායා බල�න. ඒවාෙ� 

�ල ගණ� එ�ෙනකට ෙවන� �මට ෙ�� ෙමානවාදැ� �තා බල�න. 

අවශ�ය ද�ව�ය    ප�මාණය  �දල 

 

 ���ත ෙර�  �ට� 50 රැ. 10000.00 

�� ප�� 5  රැ.   1000.00 

ෙබා�ත� 200 රැ.   1000.00 

�� ද�ව�ය �යදම රැ. 12000.00 



 

3. ෙ��  �ෙල�ග�ෑ� 10 � සෑ�මට අවශ� ද�ව�ය ලැ���ව� පහත දැ�ෙ�. 

 

  

පා��� �ෙල�ග�ෑ�  3                 �ෙල�ග�ෑ� එක� රැ. 100 

මාග��  �ෙල�ග�ෑ�3                 �ෙල�ග�ෑ� එක� රැ. 1000 

             �� �ෙල�ග�ෑ�  3                         �ෙල�ග�ෑ� එක� රැ. 150  

             ��තර 40                                     එක� රැ.20.00 

             ෙ��� ෙස�ඩා  ග�ෑ� 200         ග�ෑ� 100 � රැ.150  

             වැ�ලා �� �ට� 30                     �� �ට� 10 � රැ. 40 

 

 

       i . ෙ�� �ෙල�ග�ෑ� 10 සෑ�මට යන �� ද�ව�ය �යදම ෙසාය�න. 

 

      ii. ෙ�� �ෙල�ග�ෑ� එක� සෑ�මට යන ද�ව�ය �යදම ෙසාය�න. 

 

     iii .ෙවෙළඳෙපාෙ� ඇ� ��ධ ව�ගෙ� ෙ�� වල �ල ගණ� ෙසායා බල�න.  

 


