ස්වේච්ඡාවෙන් වෙළිදරේ කිරීම මත බද්ද
2021 අංක 18 දරන මුදල් පනත

5 වන වගන්තිය යටතේ ප්රකාශය
පුද්ගලයකු විසින්ත සපයනු ලැබිය යුතු ය.
ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය

: …………………………………….

ගමන්ත බලපත්ර අංකය

: ……………………………………..

1. ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(ලිපිනය) යන ලිපිනතයහි පදංචි ජා. හැ. අංක/ ගමන්ත බලපත්ර අංක ...................................................
දරන ..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................... (සම්ූර්ණ
නම) ූජය/ මයා/ මිය/ තමය වන මම, 2021 අංක 18 දරන මුදල් පනතේ 1 වන තකාටස ප්රකාරව බදු අය
කළ හැකි සැපයුමට, ආදායමට තහෝ වේකමට අදාළව ප්රකාශය සිදු කරමි.
2. 2020 මාර්තු 31 වන දන වන විට ශ්රී ලංකාව තුළ තහෝ තවනේ යම් රටක මා විසින්ත දරන ලද
පහත දැක්තවන බදු අය කළ හැකි සැපයුම, ආදායම තහෝ වේකම මා තමයින්ත ප්රකාශ කරමි.
අනුක්රමික
අංකය

බදු අය කළ
ෙැකි සැපයුම්,
ආදායම් වෙෝ
ෙත්කම් ෙර්ගය

බදු අය කළ ෙැකි
සැපයුම්, ආදායම්
වෙෝ ෙත්කම්
දැරූ ස්ථානය/
ආවයෝජනය කළ
අස්ිත්ෙය/ බැංකුෙ

1

ප්රමාණය/ගිණුම්
අංකය.

මුදල් ප්රමාණය

/වෙවළඳවපාළ

ෙටිනාකම

මුළු මුදල් ප්රමාණය /වෙවළඳවපාළ ෙටිනාකම
3. ඉහත ප්රකාශ කරන ලද මුදල් (i)

(අ) ……………………………… (දනය) වන දන රුපියල් ………………………
ක මුදල් ප්රමාණයක් ……………………………………………………………
….……………………………………………………………………………….
(සමාගතම් නම) හි තකාටස්/ ණය සුරැකුම්පේ ……………………… (ප්රමාණය) ක
ආතයෝජනය කර ඇත.
(ආ) ………………………… (දනය) වන දන රුපියල් ……………………ක
මුදලක්

ශ්රී

ලංකා

මහ

බැංකුව

විසින්ත

නිකුේ

කරන

ලද

භාණ්ඩාගාර

බිල්පේවල/භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරවල ආතයෝජනය කර ඇත.
(ඇ)

……………………………….

(දනය)

වන

දන

රුපියල්

………………………………………………………….… ක මුදලක් ශ්රී ලංකාතේ
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. හි (ඉඩම්,තගාඩනැගිලි,
තමෝටර් වාහන, රේරන්ත යනාද චංචල තහෝ නිශ්චල තේපළ කරුණාකර සඳහන්ත
කරන්තන) ආතයෝජනය කර ඇත.
(ii) ………………………………… (දනය) වන දන ……………………………….
බැංකුතේ ………………………………….. ශාඛාතේ ගිණුම් අංක ………………………….
දරන මාතේ ………………………………………. ගිණුතම් තැන්තපේ කර ඇත.

4. 2 වන තේදතේ සඳහන්ත කරන ලද සමස්ත මුදල් ප්රමාණය/තවතළඳතපාළ වටිනාකම මත, 2021
අංක 18 දරන මුදල් පනතේ 4 වන වගන්තිය ප්රකාරව 1% අනුප්රමාණයකින්ත, තයාමු අංක
……………………….. යටතේ, ……………………………. (මුදල් තගවූ දනය) වන දන, රුපියල්
…………………….. ක මුදලක්, තේශීය ආදායම් තකාමසාරිස්-ජනරාල්වරයාතේ ගිණුම තවත මා
විසින්ත බදු වශතයන්ත තගවා ඇත.

2

5. ප්රකාශයට පේ කරන ලද බදු අයකළ හැකි සැපයුම්, ආදායම් තහෝ වේකම් ප්රමාණය
සම්බන්තධතයන්ත(අ).

2006 අංක 5 දරන මුදල් විශුේිකරණය වැළැක්ීතම් පනතේ, 2005 අංක 25
දරන ත්රස්තවාදීන්තට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැේීතම් සම්මුි පනතේ, ( 26 වන
අිකාරය වූ) අල්ලස් පනතේ තහෝ 2008 අංක 1 දරන මාදක ඖෂධ සහ මතනෝ
වර්තක නීි විතරෝධී තලස ජාවාරම් කිරීමට එතරහි සම්මුි පනතේ විිවිධාන
යටතේ කිසිදු විමර්ශනයක් තහෝ අිකරණයක විභාග තවමින්ත පවින නඩු තහෝ
වරදකට වරදකරු ී තනාමැත; තහෝ

(ආ)

2021 අංක 18 දරන මුදල් පනතේ I වන උපතල්ඛනතේ තහෝ IV වන
උපතල්ඛනතේ සඳහන්ත යම් නීියක් යටතේ කිසිදු තක්තස්රුවක් සිදුකර
තනාමැත.

තමහිදී මා විසින්ත සපයන ලද ඉහත තතාරතුරු මාතේ දැනීම සහ විශ්වාසය අනුව සතය සහ නිවැරද වන
බවට මම ගාම්ීරතා ූර්වකව ද අවංකව ද ප්රකාශ කරමි.

…………………………………..
දනය:

සටෙන:

ප්රකාශ කරන්තනාතේ අේසන

තමම ආකෘි පත්රතේ සපයා ඇි ඉඩ ප්රමාණවේ තනාවන අවස්ථාවක දී, ප්රකාශ
කරන්තනා විසින්ත තවනම කඩදාසියක් භාවිත තකාට එහි අේසන්ත කළ යුතු ය.

(ප්රකාශය 2022 මාර්තු මස 31 වන දන තහෝ එදනට තපර තේශීය ආදායම් තකාමසාරිස්-ජනරාල්වරයා
තවත ඉදරිපේ කරනු ලැබිය යුතු ය.)
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