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01.
i.
1. 2020.01.01 දින සිදත් සමරසිිංහ මහතා විසින් රු. 200 000 ක මුදලක් ය ාදා සිල්ලර
යෙයෙඳ ෙයාපාර ක් ආරම්භ කිරීම.
2. 2020.01.01 දින රු. 100 000 ක බ ිංකු ණ මුදලක් ලබා ග නීම.
3. 2020.01.02 දින ෙයාපාරයේ පරිහරණ සඳහා රු. 80 000 ක ලී බඩු උපකරණ මිලදී ග නීම.
4. 2020.01.03 දින න ෙත විකිණීම සඳහා රු. 160 000 ක භාණ්ඩ යතාග ක් ණ ට ග නීම.
5. 2020.01.05 දින රු. 25 000 ක යගාඩන ගිලි කුලී යගවීම.
6. 2020.01.07 දින රු. 40 000 ක විකුණුම් ආදා මක් ඉප යීම.

ii.
1. මුදල් ෙත්කම ෙ ඩි වීම
ප්රාග්ධන හිමිකම ෙ ඩි වීම

රු. 200 000
රු. 200 000

2. මුදල් ෙත්කම ෙ ඩි වීම
බ ිංකු ණ ෙගකීම ෙ ඩි වීම

රු. 100 000
රු. 100 000

3. ලී බඩු ෙත්කම ෙ ඩි වීම
මුදල් ෙත්කම අඩු වීම

රු. 80 000
රු. 80 000

4. බඩු යතාග ෙත්කම ෙ ඩි වීම
ණ හිමි ෙගකීම ෙ ඩි වීම

රු. 160 000
රු. 160 000

5. යගාඩන ගිලි කුලී වි දම ෙ ඩි වීම රු. 25 000
මුදල් ෙත්කම අඩු වීම
රු. 25 000
6. මුදල් ෙත්කම ෙ ඩි වීම
විකුණුම් ආදා ම ෙ ඩි වීම

රු. 40 000
රු. 40 000

02.
(අ). සතයයි
(ආ). අසතයයි
(ඉ). සතයයි
(ඊ). අසතයයි

03.
i.
ii.
iii.
iv.

ෙ ඩි, ෙ ඩි
අඩු, අඩු
ෙ ඩි, අඩු
ෙ ඩි, අඩු

04.
2019.10.02 දින න ෙත විකිණීම සඳහා රු. 15 000 ක බඩු යතාග ක් අත්ිට මුදලට මිලදී ග නීම.
2019.10.03 දින ෙයාපාරයේ පරිහරණ සඳහා රු. 25 000 ක න්ර ක් මිලදී ග නීම.
2019.10.04 දින ණ ට විකුණුම් රු. 50 000 යි.
2019.10.05 දින අයිතිකරු සිදු කෙ මුදල් ග නිලි රු. 10 000 යි.

05.
1.
2.
3.
4.

(2)
(1)
(3)
(2)

