
1 

 

 

මගේ අංකය : SEC/2021/06                2021 සැප්තැම්බර් 17 

 

2021 අංක 18 දරන මුදල් පනතේ 6 වන වගන්තිය යටතේ මුක්තිය අතේක්තෂාතවන්ත ස්තේච්ඡාතවන්ත  

තෙළිදරේ කිරීම මත බද්ද තගවන තැනැේතකු සඳො වන තගවීම් සිදු කළ යුතු ආකාරය සෙ ප්රකායය 

තගානු කළ  යුතු ආකාරය පිළිබඳ මාරතගෝපතද්ය 

 

2021 අංක 18 දරන මුදල් පනගේ (මින් මතු "මුදල් පනත" යනුගෙන් සඳහන් කරනු ලබන) 6 ෙන 
ෙගන්ිය යටගේ මුක්තිය අගප්ක්තෂාගෙන් ස්ගේච්ඡාගෙන් ගහළිදරේ කිරීම මත බද්ද ගගෙන තැනැේතකු 
(මින් මතු “ප්රකා  කරන්නා” යනුගෙන් සඳහන් කරනු ලබන) සඳහා ස්ගේච්ඡාගෙන් ගහළිදරේ කිරීම 
මත බද්ද ගගවීම් සිදු කළ යුතු ආකාරය සහ ප්රකා ය ගගානු කළ යුතු ආකාරය නි ්ිතෙ දක්තෙමින් මුදල් 
පනගේ 5 ෙන ෙගන්ිගේ (2) උප ෙගන්ිය අනුෙ, පහත සඳහන් මාර්ගගෝපගද්  නිකුේ කරනු ලැගේ. 
ෙැඩිදුර ගතාරතුරු සඳහා, 2021 සැප්තැම්බර් මස  17 දිනැි ගයාමු අංක SEC/2021/07 යටගේ නිකුේ 
කරන ලද “ස්තේච්ඡාතවන්ත තෙළිදරේ කිරීම මත බද්ද පැනවීම සඳො වූ පැෙැදිලි කිරීතම් සටෙන” 

පරිශිලනය කරන  තලසට එවැනි තැනැේතන්තට උපතදස් තදනු ලැතේ. 
 

1. බද්ද තගවීම 
 
(අ)  ගද්ශීය ආදායම් ගදපාර්තගම්න්තුෙ විසින් නිකුේ කරනු ලබන  බදු තගවන්තනා  ෙදුනාගැනීතම් 

අංකය (TIN අංකය) දැනටමේ ලබා තගන ඇි ප්රකා  කරන්නන්ට ස්ගේච්ඡාගෙන් 
ගහළිදරේ කිරීම මත බද්ද ගගවීම සඳහා එම අංකය  භාවිතා කළ හැකිය.   

 
(ආ) මීට තපර TIN අංකයක්ත ලබා තගන තනාමැි ප්රකා  කරන්නන් ස්ගේච්ඡාගෙන් ගහළිදරේ 

කිරීම මත බද්ද ගගවීම සඳහා ගද්ශීය ආදායම් ගදපාර්තගම්න්තුෙ ගෙින් TIN අංකයක්ත  ලබා 
ගත යූතුය. 

 
පහත දැක්තගෙන කුමන ගහෝ ක්රමයකින් TIN අංකයක්ත ලබා ගත හැකිය: 
 
(i) ගද්ශීය ආදායම් ගදපාර්තගම්න්තු ගේ ගෙේ ද්ොරගේ ඊ - ගස්ොෙ මගින් අයදුම් කිරීගමන් 

(ඊ-ගස්ොෙන් / ඊ-ගස්ොෙන් ගෙත පිවිසීම/බදු ගගෙන්නා ලියාපදිංිය) 

(ii) ගකාළඹ 02, ශ්රීමේ ිේතම්පලම්  . ගාඩිනර් මාෙගේ පිටි ද ගද්ශීය ආදායම් ප්රධාාන 
කාර්යාලගේ ප්රාථමිමික ලියාපදිංි කිරීගම් අං යට, ගද්ශීය ආදායම් ගදපාර්තගම්න්තුගේ 
ඕනෑම නගරබද ගහෝ ප්රාගද්ශීය කාර්යාලයකට නිසි පරිදි සම්ූර්ණ කරන ලද “බදු 
ගගෙන්නා හදුනාගැනීගම් අංකය ලියාපදිංි කිරීගම් අයදුම්පතක්ත” ඉදිරිපේ කිරීගමන් 
 

අයදුම්පතක්ත ගද්ශීය ආදායම් ගදපාර්තගම්න්තුගේ ගෙේ ද්ොරගයන්  බාගත 
කරගැනීම්/ආකෘි පත්ර සහ ොර්තා/බදු ගගෙන්නා ලියාපදිංිය භාවිත කර බාගත කර 
ගැනීගමන් ගහෝ ඉහත සඳහන් කාර්යාලයකින් ලබා ගත හැකිය. 
අයදුම්පගතටි: 

 

 

ලේකම් අංශය 

14 වන මහල 

ලේශීය ආදායම් ල ාඩනැගිේල 

ශ්රීම ච ත් ච්ම්මලම් ග  ානරන ම මාව් 

්ැ.ලම. 515, ලකාළඹ 2- ශ්රී  ලංකාව 
 

செயலகம் 

14 வது மாடி 
உள்நாட்டு இறைவரிக் கட்டிடம் 

செர் சிற்ைம்பலம் ஏ காடினர் மாவத்றை 

ை.சப.இல. 515, சகாழும்பு - 2, இலங்றக 

Secretariat 

14th Floor 

Inland Revenue Building 

Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha 

P.O. 515, Colombo 2 -  Sri Lanka 

ෆැක්ස් 
பக்ஸ் 

Fax 

011 - 2338574/ 2338659/ 2338635/  
2338570/ 2338543 

දුරකථන 
சைாறலசபசி 

Telephone 

011- 2135300/ 2135410/ 2135412 / 
2135413 

E-Mail – secretariat@ird.gov.lk 
Web: www.ird.gov.lk 

https://eservices.ird.gov.lk/Registration/TINRegistration/ShowRequestHeader
http://www.ird.gov.lk/si/Downloads/SitePages/Forms.aspx?menuid=1603
http://www.ird.gov.lk/si/Downloads/SitePages/Forms.aspx?menuid=1603
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 ප්රකා  කරන්නා ආදායම් ප්රභෙය ප්රකා  කිරීමට අගපක්තෂා කරන්ගන් නම්, අදාළ ප්රභෙය 

ගතෝරා ගත හැකි අතර, එගස් ගනාගේ නම්, ඔහුට “ ගෙනේ” යන්න ගතෝරා ගත හැකිය. 

 තනි පුද්ගලයන් ෙන  ප්රකා  කරන්නන්  අදාළ බදු පනේ යටගේ (2017 අංක 24 දරන 
ගද්ශීය ආදායම් පනගේ  102 ෙන ෙගන්ිය යටගේ ගහෝ 2002 අංක 14 දරන එකතු 
කළ අගය මත බදු පනගේ 10 ෙන ෙගන්ිය යටගේ ) ආදායම් බදු ගහෝ ගෙනේ බදු  
සඳහා ලියාපදිංි වීම අෙ ය ෙන්ගන් නම් මිස, බදු ෙර්ගය සඳහා ලියාපදිංි වීම අෙ ය 
ගනාගේ. 

(ඇ) ස්ගේච්ඡාගෙන් ගහළිදරේ කිරීම මත බද්ද, පහත පරිදි ගගවීමට ප්රකා  කරන්නන්ට උපගදස් 
ගදනු ලැගේ.  

 

(i) ප්රකා  කරන්නාට  බදු ගගවීම සඳහා ගද්ශීය ආදායම් ගදපාර්තගම්න්තුගේ  විධිමේ බදු 
ගගවීම් පත්රිකා භාවිතා කළ හැකිය. ගගවීම් පත්රිකා ලංකා බැංකුගේ ඕනෑම  ාඛාෙකින් 
ගහෝ ගද්ශීය ආදායම් ගදපාර්තගම්න්තුගේ  ප්රධාාන කාර්යාලගේ, පාරිගභෝගික උපකාරක 
හා ප්රෙර්ධාන අං ගයන් ගහෝ ගද්ශීය ආදායම් ගදපාර්තගම්න්තුගේ ඕනෑම නගරබද ගහෝ 

ප්රාගද්ිය කාර්යාලයකින් ලබා ගත හැකිය. 
 

(ii) ගගවීම් සිදු කිරීගම්දී, ගගවීම් පත්රිකාෙ පහත පරිදි සම්ූර්ණ කළ යුතුය:- 

 බදු ෙර්ගගේ ගක්තතය - 28 

 ගගවීම් කාල සීමාගේ ගක්තතය  - 22000  

 ගගවීම්  කාණ්ඩය - S  

 ගගවීම් ෙවුචර් ගක්තතය - සම්ූර්ණ කිරීම අෙ ය ගනාගේ 

 ගගවීම් පත්රිකාගේ අගනකුේ විස්තර සම්ූර්ණ කරන්න 

 

(iii) ගද්ශීය ආදායම් ගදපාර්තගම්න්තුගේ  ප්රධාාන කාර්යාලගේ පිටි ද ලංකා බැංකු  ාඛාෙට 
ගහෝ දිෙයින පුරා පිටි ද ගෙනේ ඕනෑම ලංකා බැංකු  ාඛාෙකට බද්ද ගගවිය 
හැකිය. 
 

(iv) ශ්රී ලංකා රුපියල් හැර ගෙනේ මුදල්ෙලින් ප්රකා  කිරීමට අෙ ය ෙන ප්රමාණයන් මත බද්ද 
ගගවීගම්දී, ගගවීම කරනු ලබන  දිනට පෙින විනිමය අනුපාතයට අනුෙ ගණනය කරන 

ලද ශ්රී ලංකා රුපියල්ෙලට සමාන මුදල් ප්රමාණය මත 1% ක ගණනය කළ යුතුය. 

 

(v) බද්ද ෙ ගයන් ගගවිය යුතු ප්රමාණය, ප්රකා න ආකෘි පත්රගේ 2 ගේදගේ සඳහන් ෙගුෙ 
යටගේ ප්රකාිත මුු  මුදලින් වගෙළඳපල ෙ දනාකමින් 1% ක්ත ගලස ගණනය කළ යුතුය. 

 

2.  ප්රකායය තගානු කිරීම  
 
   (අ) ගද්ශීය ආදායම් ගදපාර්තගම්න්තුගේ  ගෙේ ද්ොරගයන්  බාගත කරගැනීම්වආකෘි පත්ර සහ 

ොර්තාවස්ගේච්ඡාගෙන් ගහළිදරේ කිරීම මත බද්ද (TVD) භාවිත කර බාගත කර ගත හැකි 

නි ්ිය කර ඇි, අදාළ ෙන ආකෘි පත්රගේ, ප්රකා ය සිදු කළ යුතුයි.  ප්රකා ගේ   ෙන ගේදගේ 

සඳහන් ෙන ගගවීම් ගයාමු අංකය ගලස TIN අංකය සඳහන් කළ යුතුය.  
 

  (ආ)  ප්රකා  කරන්නන් පහත ගල්ඛන, නිසි පරිදි සම්ූර්ණ කරන ලද ප්රකා ය සම  ඇමිියය යුතුය: 
 

 ගගවීම් කරන ලද ගගවීම් පත්රිකාගේ ඡායා පිටපතක්ත 

 ජාික හැදුනුම්පගේවගමන් බලපත්රගේ සහික කරන ලද පිටපතක්ත 

http://www.ird.gov.lk/si/Downloads/SitePages/Forms.aspx?menuid=1603
http://www.ird.gov.lk/si/Downloads/SitePages/Forms.aspx?menuid=1603


3 

 

 ප්රකා  කරන්නා,  මුදල් පනගේ 5 ෙන ෙගන්ිගේ (3) (ආ) උප ෙගන්ිය 
යටගේ නිකුේ කරනු ලබන ප්රකා ය පිළිගැනීගම් ලිපිය ගහෝ (3) (ඇ) උප 
ෙගන්ිය යටගේ නිකුේ කරනු ලබන ප්රකා ය ප්රික්තගෂ්ප කිරීගම් ලිපිය, 
ප්රකා ගේ සඳහන් වී ගනාමැි ගෙනේ ලිපිනයකට ලියාපදිංි තැපෑගලන් ලබා 
ගැනීමට අගපක්තෂා කරන්ගන් නම් එම විස්තර ඇතුළේ ඉල්ීම් ලිපිය 
 

 ප්රකා ගේ ප්රකාිත ෙේකම් ෙල ටිමිකාරිේෙය, අේපේ කරගේ දිනය සහ 
පිරිෙැය ගහෝ ගෙළඳපල ෙ දනාකම සනාථමි කිරීම සඳහා වූ සතය ගල්ඛන 
(උදා: ඔප්පු, බිල්පේ ගහෝ ඉන්ගොයිසි, තැන්පතු සහික, ගකාටස් සහික, 

අදාළ බැංකු, මුලය ගහෝ ගෙනේ ආයතන මඟින් නිකුේ කරන ලද 
තහවුරු කිරීම්, අදාළ ණයගැියන් විසින් නිකුේ කරන ලද තහවුරු 
කිරීම්, විගණකෙරුන්ගේ (ආදායම් බදු අරමුණු සඳහා ගකාමසාරිස් ජනරාල් 
විසින් අනුමත කරන ලද) තහවුරු කිරීම්, රක්ෂණ අරමුණු සඳහා තක්තගස්රු 
කිරීම්, සුදුසුකම් ලේ තක්තගස්රුකරුෙකු විසින් නිකුේ කළ තක්තගස්රු 
ොර්තා, රජගේ ආයතන ගහෝ ස්ොධීන ආයතන විසින් නිකුේ කරන ලද 
තක්තගස්රු ොර්තා ෙැනි ගල්ඛනෙල පිටපේ). 

    

(ඇ)  නිසි පරිදි සම්ූර්ණ කරන ලද ප්රකා ය ඇමුණුම් ද සම  ගකාමසාරිස් ජනරාල් ගෙත ගයාමු 

කළ යුතු අතර 2022 මාර්තු 31 දින ගහෝ එදිනට ගපර ලැගබන පරිදි ගකාමසාරිස්, බදු ප්රිපේි 

හා නීි සම්පාදන අං ය, 14 ෙන මහල, ගද්ශීය ආදායම් ගදපාර්තගම්න්තුෙ, ශ්රීමේ ිේතම්පලම් 

  ගාඩිනර් මාෙත, ගකාළඹ - 02, යන  ලිපිනයට  ලියාපදිංි තැපෑගලන් එවිය යුතු ගහෝ මුද්රා 

තැබූ කෙරයක බහා අින් ගගනවිේ භාර දිය යූතුය. 

 

 

 

 
 

එච්.එම්.ඩේලිේ.සි. බණ්ඩාර 

තද්ශීය ආදායම් තකාමසාරිස් ජනරාල් 

 

 
 
 
 

පි ටපේ   1. ගල්කම්, මුදල් හා ක්රම සම්පාදන අමාතයං ය  

  2. නීිපි, නීිපි ගදපාර්තගම්න්තුෙ 

3. විගණකාධිපි, විගණකාධිපි ගදපාර්තගම්න්තුෙ  


