
 

 

 

 

 
සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බද්ද 

බදු අය කළ හැකි කාර්තුව අවසන් වන දිනය D D M M Y Y  කාල කේතය:     

 

බදු කෙවන්නා හඳුනාෙැනීකේ අංකය:           

 

ක්රියාකාමකේ කේතය (වයාපාරාමකස වභවවාවය කවනවභ  ඇ ්නමනේ  ය සනහන් කිමට ක කාණිකක වන්න.)       
 

 ලිපිනය 

 

                                                    

 

01 කකාටස: මාසික පිරිවැටුම් විස්තරය 

අංශය 
පිරිවැටුම 

එකතුව 
1 වන මාසය 2 වන මාසය 3 වන මාසය 

ස.ආ.දා.බ. සඳහා බැඳියාවට 

යටත් පිරිවැටුම 
රු. ශත රු. ශත රු. ශත රු. ශත 

නිෂ්පාරාදනය         

කවභවා         

කතාෙ/සිල්ලම කවළනා          

කබදාහරින්නන්         

මූලය කවභවා         

අකනකුනම බැඳියාවන්         

නිදහස් කළ/බැඳියාවට යටත් කනාවන පිරිවැටුම 

නිදහවභ කළ ද්රවයය         

නිදහවභ කළ කවභවා         

අකනකුනම බදු බැඳියාවක යකනම 

කනාවන 
        

 

 
 

02 කකාටස: බද්ද ගණනය කිරීම 

අංශය  පිරිවැටුම %*  බද්දට යටත් පිරිවැටුම %  බදු බැඳියාව 

  රු. ශත   රු. ශත   රු. ශත 

නිෂ්පාරාදනය A   85 A1   2.5 A2   

කවභවා B   100 B1   2.5 B2   

කතාෙ/සිල්ලම කවළනා  C   50 C1   2.5 C2   

කබදාහරින්නන් D   25 D1   2.5 D2   

මූලය කවභවා** E   100 E1   2.5 E2   

බදු බැඳියාවක යකනම අකනකුනම F    F1    F2   

එකතුව G    G1    G2   
*ස.ආ.දා.බ. සනහා බැඳියාවක යකනම % 
 

** මූලය කවභවාවන්ක ආකම පාරණය කළ යුු  කු කළ අෙය, 2002 අංක 14 දමන  කු කළ අෙය  ත බදු පාරනකනම 25් වෙන්ිය යකකනම නිකුනම කළ ෙැසට් 

නිකේදනකස නිශ්චය කම ්ි ආකම පාරණය කළ යුු ක්ර ය අදාළ කම ෙනිමින් ෙණනය කකකර්ත. 

 

 

 

නිකුනම කළ දිනය:  නියමිත දිනය: 

     Form No. -  SSCL_20(S) 
 

 

     වටිනාකම ලංකා රුපියල් වලින් පමණක් සඳහන් කරන්න. 



03 කකාටස: මුළු බදු බැර (ලංකා රුපියල්) 
 

 

 
 

 

 

   

කගවිය යුතු බදු කේෂය    {(G2>N) නම් (G2-N), නැතකහාත් 0}                                                           O   
 

ඊළඟ කාර්තුව සනහා ඉදිරියක කෙන යන අිරිේත බැම      {N> G2 නම් (N- G2)} Q   
 

 

 

04 කකාටස: ප්රකාශය 
 

 

ස ාෙකේ කල්කේ/ප්රධාාන නිලධාාරියාක  

න  
 

 

ස ාෙකේ කළ නාකමණ 

අධායේකකක  න  
 

 

ඉහත වාර්තාකේ දක්වා ඇති විස්තර මකේ දැනීකම් හා විේවාසය අනුව සතය,  සම්පූරර්ණ සහ නිවැරි  බවට ප්රකාශ කරි. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 කගවූ මුදල 

 රු. ශත 

පාරළමු වාරිකය N1   

කදවන වාරිකය N2   

ුන්වන වාරිකය N3   

ඉදිරියක කෙන  න ලද කෙ ඇේ N4   
මුළු බදු බැර N   

ප්රකාකකක  සේපූරර්තණ න  
 

                          

තනුම 
 

 කළ නාකමණ අධායේක/අධායේක/කල්කේ/ප්රධාාන නිලධාාමට/නිසි බලයලනම නිකය ිතත  

                         

දුමකථන අංකය  
ජංගම දුරකථනය 

 
 

                      
විදුනම තැපාර ල                      

                      
අනමසන                                                                                                                    

  

ජාික හැඳුනුේපාරනම/ෙ න් බලපාරත්ර 

අංකය 
 

දිනය D D M M Y Y Y Y 

 

 2022 අංක 25 දමන ස ාජ ආමේකණ දායකනමව පාරනකනම 8 වන වෙන්ිය යකකනම කේශීය ආදායේ කකා සාරිවභ ජනමාල්වමයා විසින් 

නිශ්චය කළ ආකෘියකි. 

 සාවදය වාර්තතා ඉදිරිපාරනම කිමට , වාර්තතා ඉදිරිපාරනම කනාකිමට  සහ නියමිත දිනක බදු කනාකෙ ඇ  සනහා පපාරිතත ඇේ  ත ද්ඩනන පාරැනකවන 

බව කාණිකකව සලකන්න. 

 නිසි පාරරිදි සේපූරර්තණ කමන ලද ස ාජ ආමේකණ දායකනමව බදු වාර්තතාව අදාළ ස   කාර්තුවේ  අවසානකස ඉේිතව  ළකෙන  ාසකස 

20 වන දින කහ   දිනක කපාරම කේශීය ආදායේ කදපාරාර්තතකේන්ුවක වාමදිය යුුය. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

නිල මුද්රාව 

 

 


