
ආදායම් වාර්තාව - පුද්ගලයින් 
තක්සේරු වර්ෂය: 2020/2021 

බදු සෙවන්නා හඳුනාෙැනීසේ අංකය (TIN) 

ලිපිනය 

නිකුත් කළ දිනය: නියමිත දිනය: 

කරුණාකර වාර්තාව සහ එහි උපසේඛනය සේූර්ණ කිරීමට සපර උපසෙේ මාලාව සවත අවධානය සයාමු කරන්න. 

01 වැනි සකාටස : බදු ආෙණන ප්රකායය 

අ ක ාටස –බදු බැඳියාවට යටත් ආදායම 

රු. යත 

 සේවා නියුක්ි ආොයම (උපලේඛනය 1) 10 

වයාපාර ආොයම (උපලේඛනය 2) 20 

ආසයෝජන ආොයම (උපලේඛනය 3) 30 

සවනත් ආොයේ (උපලේඛනය 4) 40 

තක්සේරු කළ හැකි ආොයම (10+20+30+40) 50 

ආ ක ාටස – තක්කේරු  ළ හැකි ආදායකමන් අඩු කිරීම් 

සහන 

කුලී ආොයම සඳහා සහනය (උපලේඛනය 3) 60 

වියෙේ සඳහා සහනය  (උපලේඛනය 5) 70 

පුද්ෙලික සහනය  80 

මුළු සහන (60+70+80) 90 

සුදුසු ම් ලබන කගවීම් (උපලේඛනය 5) 100 

තක්කේරු  ළ හැකි ආදායකමන් මුළු අඩු කිරීම් (90+100) 110 

බදු අය  ළ හැකි ආදායම (50-110) 120 

ඇ ක ාටස – කගවිය යුතු බද්ද ආගණනය 

සේවාන්ත ප්රිලා  මත බද්ෙ (උපලේඛනය 8) 130 

ආසයෝජන වත්කේ උපලබ්ධිවීසමන් වන ලැබීේ මත බද්ෙ (උපලේඛනය 8) 140 

බදු අය කළ හැකි ඉිරි ආොයම මත බද්ෙ (උපලේඛනය 8) 150 

අවසාන රඳවාෙැනීසේ සෙවිේ මත බද්ෙ (ර.ෙැ.බ අඩු සනාකළ) (උපලේඛනය 8) 160 

කගවිය යුතු මුළු බද්ද (130+140+150+160) 170 

අඩු කළා: බදු බැර (උපලේඛනය 9) 180 

කගවිය යුතු ඉතිරි බද්ද ( 170> 180 නම්, එවිට 170 – 180) 190 

ඉල්ලුම්  ළ ආපසු කගවීම් (170< 180 නම්, එවිට 180 – 170) 200 

ඈ ක ාටස – නිදහේ  ළ ආදායම 

නිෙහේ කළ මුළු ආොයම (116+217+317) 210 

වාසික 

නිර්වාසික 
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ඉ ක ාටස – අනිවාර්ය උපකල්ලඛන 

සමම ආකෘි පත්රයට සේපුර්ණ කර අමුණා ති බබස   අනිවාර්ය උපසේඛන, පහත වගුසේ අොල සකාටුව තුල  ‘’’’ ලකුණ සයාො සලකුණු කරන්න. 
 

උපකල්ලඛන 
1 

උපකල්ලඛන 

2 

උපකල්ලඛන 
3 

උපකල්ලඛන 
4 

උපකල්ලඛන 
5 

උපකල්ලඛන 
6 

උපකල්ලඛන 
7 

උපකල්ලඛන 
8 

උපකල්ලඛන 
9 

උපකල්ලඛන 
10 

          

 

 
02 වැනි ක ාටස  

 අනුමත ගණ ාධි ාරිවරකයකු කහෝ කවනත් යම් තැනැත්කතකු විසින් කගවිමක් සඳහා වාර්තාව කහෝ වාර්තාකේ ක ාටසක් ස ේ  

 කේද?
 
      ඔේ                       නැත            

 

පිළිතුර “ඔේ” නම්   “අ”  ක ාටස  සම්පුර්ණ  ර, එවැනි  යම් තැනැත්කතකු විසින් නිකුත්  රන ලද සහති ය/සහති  වාර්තාව සමඟ 

අමුණන්න.  
 

අ - ක ාටස :   අනුමත ගණ ාධි ාරිවරයා කහෝ කවනත් යම් තැනැත්තාකේ කතාරතුරු 

 

නම                         

                        

 

තනතුර                         

 

දුර තන අං ය           ජංගම           

 

විදුත් තැපෑල  

 

 සහති ය නිකුත්  ල දිනය D D  M M  Y Y Y Y  

* එක් අසයකුට වඩා සේබන්ධ වුසේ නේ ඉහත සතාරතුරු සවනම පත්රිකාවක සඳහන් කර වාර්තාවට අමුණන්න. 
  

ආ ක ාටස  : බදු කගවන්නාකේ ප්ර ායය 

 

කමම ආදායම්  වාර්තකේ සපයා ඇති කතාරතුරු මාකේ දැනීකම් හා විශ්වාසකේ පරිදි සතය,  නිවැරදි හා සම්පුර්ණ බව ප්ර ාය  රි..  වැරදි කහෝ 

සාවදය ප්ර ාය සැ ීමම කහෝ සාවදය කතාරතුරු ලබාීමම දඩුවම් ලැියය හැකි වරදක් බව දනිි.. 
 

ප්ර ාය යාකේ සම්පුර්ණ නම                         

                        

 

දුර තන අං ය           ජංගම           

 

විදුත් තැපෑල  

 

අත්සන     

ජාති  හැඳුනුම්පත් 

අං ය/විකද්ය ගමන් බලපත්ර 

අං ය 

          

දිනය D D M M Y Y Y Y   

 2017 අංක 24 ෙරන සද්ශීය ආොයේ පනසත් 126 වන වෙන්ිය යටසත් සද්ශීය ආොයේ සකාමසාරිේ ජනරාේවරයා විසින් නිශ්චිතව ෙක්වනු 

 ලබන ආොයේ  වාර්තාව.  

 2021 මාර්තු 31 වන දිසනන් අවසන් වන තක්සේරු වර්ෂය සඳහා ආොයම සහ සවනත් සතාරතුරු ප්රකාය කරන්න. 

 බදු ආෙණනය, අොල සේ නේ ගිණූේ සහ  ාරදීමට අවයය සවනත් ලියකියවිලි අමුණන්න.  

 නිසි පරිදි සේපුර්ණ කරන ලෙ ආොයේ වාර්තාව අමුණා ති ලිපි සේඛනෙ සමඟ 2021 සනාවැේබර් 30 දින සහෝ එදිනට සපර සද්ශීය  

ආොයේ සෙපාර්තසේන්තුව සවත  ාර සෙන්න. 

 වාර්තාව  ාර සනාසෙන සහෝ සාවෙය වාර්තාවක්  ාරසෙන නනමම පුද්ෙලයකු මත ෙඩ පැනසවන බව සලකන්න.  
 නියමිත දිනට බදු සනාසෙවීම මත ෙඩ සහ සපාළි එකතු වන බවත් සලකන්න. 
 ඉහත 02 සකාටසේ  “බේ“ සලස සඳහන් කසේ නේ, අනුමත ෙණකාිකාරිවරයා සහෝ සවනත් යේ තැනැත්තා විසින්, බහු සේබන්ධ වු ප්රමාණය, 

බහු විසින් පරික්ෂා කරන ලෙ සේඛන සහ පෙනේ කරෙත් සතාරතුරු ෙක්වමින් නිකුත් කරන ලෙ සහිකය/සහික අමුණන්න.  එම 

සහිකය/සහික බදු වාර්තසේ අතයාවයය සකාටසක් සලස සැලසක්.. 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

නිල මුද්රාව  
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