
                                                             

2021.03.31 දිනට වත්කම් 

(අ) නිශ්චල දේපළ  

දේපළ පිහිටීම අත්පත් කරගත් දිනය පිරිවැය (රු.) දවළදපල අගය (රු.) 

1001 1002 1003 1004 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

(ආ) චංචල දේපළ 

(i) රථ වාහන 

විස්තරය ලියාපදිංචි අංකය අත්පත් කරගත් දිනය පිරිවැය/දවළදපල අගය (රු.) 

1005 1006 1007 1008 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

(ii) 2021.03.31 දිනට කාලීන තැන්පතු ඇතුළත්ව බැංකු දශ්ෂයන්

බැංකුදේ/මූලයායතනදන නම ගිණුම් අංකය ආදයෝජිත මුදල (රු.) දපාලිය (රු.) දශ්ෂය (රු.) 

1009 1010 1011 1012 1013 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

(iii) 2021.03.31 දිනට දකාටස්/ස්කන්ධ/සුරැකුම්පත් යනාදිය

සමාගදම්/ආයතනදන නම 
දකාටස්/ස්කන්ධ 

යනාදී ගණන 

අත්පත් කරගත් 

දිනය 

අත්පත් කර ගැනීදම් 

පිරිවැය/ අත්පත් කර 

ගැනීමක් දනාදේ නම් 

දවළදපල අගය (රු.) 

ශුේධ ලාභාංශ 

ආදායම (රු.) 

1014 1015 1016 1017 1018 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

(iv) 2021.03.31 දිනට අතැති මුදල් 1019 රු. 

(v) 2021.03.31 දිනට ණයට දුන් මුදල් හා ලැබිය යුතු මුදල් 1020 රු. 

(vi) 
2021.03.31 දිනට රත්රං, ර රිදී, ර මැක්ක්, ර ස්වණාණාභරණ යනාදිදයහි 

වටිනාකම 
1021 රු. 

 

 

වත්කම් හා බැරකම් ප්රකාශය - පුේගලයින් 
තක්දස්රු වණාෂය: 2020/2021 

බදු ගෙවන්නා හඳුනා ෙැනීගේ අංකය (TIN) 

2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනදත් 126(2) වගන්තිය යටදත් ප්රකාශය 
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(ඇ) වයාපාරයක දකාටසක් දලස තිදබන වත්කම් 

2021.03.31 දිනට වයාපාරදන දකාටසක් දලස තිදබන ප්රාග්ධනධන හා ගංගම ගිණුම් (බැර) දශ්ෂයන් ප්රකාශ කරන්න. 

වයාපාරදන නම ගංගම ගිණුම් දශ්ෂය (රු.) ප්රාග්ධනධන ගිණුම් දශ්ෂය (රු.) 

1022 1023 1024 

.1    

.2    

.3    

.4    

.5    
 

2021.03.31 දිනට වගකීම් 

(ඈ) වයාපාරික ප්රාග්ධනධනය, ර ගංගම දහෝ බැරපත් ගිණුමක යම් හර දශ්ෂයක් ඇතුව ව යලය ව වගකීම් 

 

වගකීදම් විස්තරය 

වගකීම් මත 

ආරක්ෂක 

සුරැකුම 

වගකීම් ආරම්භ 

වීදම් දිනය 

මුල් වගකීම් 

මුදල (රු.) 

2021.03.31 දිනට 

වගකීම් මුදල 

(රු.) 

ත/ව තුළ ආපසු 

දගවන ලද මුදල 

(රු.) 

 1025 1026 1027 1028 1029 1030 

.1       

.2       

.3       

.4       

.5       
 

(අ) වණාෂය තුළ අත්පත් කර ගන්නා ලද දහෝ  තයාග දලස ලද දවනත් වත්කම් 

 
වත්කදම් විස්තරය 

තයාග/වමවමාරු/ලදලදී 

ගැනීම් 

අත්පත් කර ගත්/ 

ලද දිනය 

අත්පත් කර ගැනීදම් පිරිවැය/ ලදලදී 

දනාගත්දත් නම් දවළදපල අගය (රු.) 

 1031 1032 1033 1034 

.1     

.2     

.3     

.4     

.5     
(ආ) වණාෂය තුළ දකාටස් ඇතුව ව වත්කම් බැහැර කිරීම(විකුණුම්/පැවරීම්/තයාග) 

 
විස්තරය 

බැහැර කිරීදම් 

දිනය 
විකුණුම් අගය (රු.) 

අත්පත් කර 

ගත් දිනය 
පිරිවැය (රු.) 

 1035 1036 1037 1038 1039 

.1      

.2      

.3      

.4      

.5      

 
දමම ප්රකාශදන සහහන් දතාරතුරු මාදග්ධන දැනීදම් හා විශ්වාසදන පරිදි සතය, ර නිවැරදි හා සම්පූරණාණ බවට මම ප්රකාශ කරලද. වැරදි දහෝ 

සාවදය ප්රකාශ සැකීමම දහෝ සාවදය දතාරතුරු ලබාදීම දුවවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව මම දනිලද. 
 
 

ප්රකා  කනන්නාග  මේපූර්ණ  න  

                        

                        

                         
දුරකථන අංකය           ගංගම           

                      
විදුත් තැප ල  

අත්සන  
 

දිනය D D / M M / Y Y Y Y 
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