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රඳවාගැනීමේ බදු සහ අත්තිකාරේ ආදායේ බදු   

වාර්ෂික ප්රකායය සේපුරර්ෂණ  ිරීම  සඳහා ව  පදමදස්  ාලාව 

තක්මස්රු වර්ෂෂය 2022/2023 
 

2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ (දේශීය ආදායම් පනත) විධිවිධාන ප්රකාර,  2022/2023 තක්දේරු ,ර්ෂය 

සඳහා දේශීය ආදායම් පනදේ 86 ,න ,ගන්තිය යටදේ සපයා ඇි පරිදි, සෑම රඳවාගැනීමේ අනුමයෝජිතමයකු 

විසින්ත  රඳ,ාගැනීදම් බදු සහ අේිකාරම් ආදායම් බදු  ,ාර්ික ප්රකායය (ආකෘි අංක. Asmt WHT_001_E) හා 

උපදේඛන 2023 අමේල් 3  0 ,න දින දහෝ එදිනට දපර සමග භාරදීම අ,යය ද.   

ර ගැ බ /අ ආ බ  සම්බන්තධ, ,ාර්ික ප්රකායය සහ උපදේඛන භාරදීදම්දී පහත සඳහන්ත කරුණු පිළිබඳ, ඔබදේ 

අ,ධානය දයාමුකිරීම අ,යය ද.  

 

1. රඳවාගැනීමේ බදු(ර.ගැ.බ.) සහ අත්තිකාරේ ආදායේ බදු (අ.ආ.බ.) ප්රකායය සහ පදමල් 3න  ාාරී  

 

i.         මගානු ිරීමමේ ක්ර ය 

අ) ඊ - මස්වාව හරහා මගානු ිරීම  

2021 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් (සංදයෝධන) පනත මගින්ත සංදයෝධිත 2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් 

පනදේ 113(1අ) ,ගන්තිය ප්රකාර,  2021 අදේේ 01 ,න දින සිට ක්රියාේමක ,න පරිදි, පහත සඳහන්ත 

පුේගලයන්තට ,ාර්ික ප්රකායය  ඊ-දේ,ා, හරහා දගානු කිරීම අනි,ාර්ය ද.  (බදු ප්රකායය විදුේ ආකාරයට 

දගානු කිරීම)   

(අ) ශ්රී ලංකාද. සංේපාපිත සමාගම් (සියම ම ,ාසික මිත ත ,ගම්ම් සමාගම්);  

(ආ) ශ්රී ලංකාද,න්ත පිටත සංේපාපිත සමාගම්(සියම ම නිර්,ාසික මිත ත ,ගම්ම් සමාගම්); සහ 

(ඇ) රාජ්ය සංේපා  

යනාදියට අනි,ාර්යය ද.  

එදහයින්ත, දමම තක්දේරු ,ර්ෂය සහ ඉන්තපසු, එළදෙන තක්දේරු ,ර්ෂයන්ත සඳහාේ එ,ැනි අේිේ,යන්ත 

තම රඳ,ාගැනීදම් බදු ,ාර්ික ප්රකායය  මු්රිත විද ෂ ආකිි භාවිතා කරත න්ත අින්ත සම්ූර්ණ කර එවීමට 

හිත කම් දනාලබයි  

ඉහත සඳහන්ත කර දනාමැි ද,නේ රඳ,ාගැනීදම් බදු අනුදයෝජිතයින්ත සඳහා ද තම ,ාර්ික ප්රකායය විදුේ 

මාර්ගදයන්ත භාරදීදම් හිත කම ප,තී  ත,ද, අදනකුේ රඳ,ාගැනීදම් බදු අනුදයෝජිතයින්ත  දේශීය ආදායම් 

පනදේ 113(4) ,ගන්තිදේ සපයා ඇි පරිදි, දපර තක්දේරු ,ර්ෂය සඳහා තම ,ාර්ික ප්රකාය විදුේ 

ආකාරයට දගානුකර ඇි තැනැේතන්ත ද. නම්  තම ,ාර්ික ප්රකාය විදුේ මාර්ගදයන්ත දගානු කිරීම 

අඛණ්ඩ, ප,ේ,ාදගන යා යුතුය  

දේශීය ආදායම් ද,බ් ේ,ාරදේ විදුේ ආකාරයට දගානු කිරීම සඳහා පහසුකම් සලසා ඇත  කරුණාකර 

ඇමුණුම 1 (ඊ-දේ,ා, හරහා රඳ,ාගැනීදම් බදු ප්රකායය භාර දීම සදහා උපදදේ සහ අිදර්ක දතාරතුරු 

සඳහා) පරිශීලනය කරන්තන  

 රඳ,ාගැනීදම් බදු සඳහා ලියාපදිංචි වීමට සහ  සක්රීය කර ගැනීමට පහත සබැඳිය ඔේදේ පිවිදසන්තන. 

http://www.ird.gov.lk/en/Lists/Latest%20News%20%20Notices/Attachments/489/Tax%20Type%20Registration-

Activation-%20English.pdf 

http://www.ird.gov.lk/en/Lists/Latest%20News%20%20Notices/Attachments/489/Tax%20Type%20Registration-Activation-
http://www.ird.gov.lk/en/Lists/Latest%20News%20%20Notices/Attachments/489/Tax%20Type%20Registration-Activation-
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ආ) අින් මගානු ිරීම  

මු්රිත විද ිත ආකිි මගින්ත තම ,ාර්ික ප්රකායය භාරදීමට අදකක්ෂා කරන රඳ,ාගැනීදම් අනුදයෝජිතයින්තට ( 

අනි,ාර්යය පුේගලයින්ත දනා,න) දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තතුද. ප්රධාන කාර්යාලදයන්ත (පාරිදභාගික 

සහායක සහ ප්ර,ර්ධන කකකය) දහෝ ඕනෑම ප්රාදේශීය කාර්යාලයකින්ත ප්රකායය ලබා ගැනීමට හැකිය. සම්පුර්ණ 

කරන ලද ප්රකායය දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තතුද. ප්රධාන කාර්යාලදේ මධය දේඛන කළමනාකරණ 

කකකයට(CDMU) දහෝ දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තතුද. ඕනෑම ප්රාදේශීය කාර්යාලයකට අින්ත ගෙදගනවිේ 

දහෝ තැපෑල මගින්ත භාරදිය යුතුය  

රඳවාගැනීමේ බදු සහ අත්තිකාරේ ආදායේ බදු සඳහා ව    පදමල් 3න  ාාර ීමේ ී දහත කරුණු 

සැලිරල් 3ලට ගන්  . 

අ)  ර ගැ බ /අ ආ බ  බැඳියා,ට යටේ ,න සමුච්චචිත දේ,ානියුක්ිකයින්ත සංඛයා, 20 ට වැඩි  ේ; 

i. ඔබදේ උපදේඛන ඊ-දේ,ා, හරහා/පේධිය උඩුගත කිරීදමන්ත භාරදීම අනි,ාර්යය 

ද. (කරුණාකර ඇමුණුම II පරිශීලනය කරන්තන-  ර ගැ බ උපදේඛන සකේකර ගැනීමට සහ 

සතයාපනය කර ගන්තනා ආකාරය දකදේද යන්තන ) 

   

ii. ඊ-දේ,ා පහසුකම ඔබට දනාමැි නම්, දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තතුද. ප්රධාන 

කාර්යාලදේ බිම් මහදේ ේපාපනය කර ඇි  “ ැණ සැමෙහි” දහෝ දේශීය ආදායම් 

දදපාර්තදම්න්තතුද. ඕනෑම ප්රාදේශීය කාර්යාලයන්තහි ඇි ඊ-දේ,ා පහසුකම් භාවිතා 

කරත න්ත ඔබදේ උපදේඛන (මිදු පිටපතක්) භාරදිය හැකිය  

 

iii. උඩුගත කිරීදම් පරිපාටිය ඔබට නුපුරුදු නම්, දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තතු ප්රධාන 

කාර්යාලදයහි පිහිටා ඇි  “ ැණ සැෙට” මහෝ මේශීය ආදායේ මදදාර්ෂතමේන්ු 

ප්රාමේශීය කාර්ෂයාලයකට අදාළ උපදේඛනයන්තහි මිදු පිටපතක් ගෙදගනවිේ ක,ාදේ 

දේ,දේ නියුතු දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තතු නිලධාරීන්තදේ සහාය ලබාගන්තන   

 

ආ) ර ගැ බ /අ ආ බ  බැඳියා, සඳහා ,න සමුච්චචිත දේ,ානියුක්ිකයින්ත සංඛයා, 20 ට ස ා  මහෝ ඊට 

අඩු වන්මන්  ේ, අදාළ උපදේඛන,ල දිඩ පිටපේ දහෝ මිදු පිටපේ භාරදීදම් විකේපය ඔබ ද,ත 

ඇත  

 

,ාර්ික ප්රකායදේ දිඩ පිටපේ මේශීය ආදායේ මදදාර්ෂතමේන්ුමේ ප්රධාා  කාර්ෂයාලම   ධාය  මල් 3න  

කෙ  ාකරණ  ඒකකයට භාරදිය යුතුය  දකදේ වු,ද, ,ාර්ික ප්රකායය ප්රධාන කාර්යාලය ද,ත භාරදීදම් 

යම් අපහසුතා,යක් ප,තී නම්, ළඟම පිහිටා ඇි දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තතු ප්රාදේශීය කාර්යාලයට 

භාරදිය හැකිය  ඔබ වාර්ෂික ප්රකායය විදුත්ත මලස ාාරී ඇත්ත ේ, එහි දෘඩ පිටදත්ත ාාරී  අවයය 

ම ාමේ. 

2. රඳවාගැනීමේ බදු සහ අත්තිකාරේ ආදායේ බදු ප්රකායය සේපූරර්ෂණ  ිරීම  

 

2.1 I මකාටස - රඳවාගැනීමේ බදු (ර.ගැ.බ.) අඩු ිරීමේවල සාරාංයය 

   

 I දකාටස- නිර්,ාසික පුේගලදයකුට කරන ලද දගවීම් සහ දලාතගෙයි/ඔට්ටු/සූදු දිනුම්,ලින්ත ,න තයාග දහෝ 

දිනුම් දහෝ ද,න්තදේසියකදී මැණික් විකිණීම සම්බන්තධදයන්ත දගවීම් සිදු කිරීදම් දී රඳ,ාගැනීදම් බදු අඩු කරන 

ලද දතාරතුරු ඇතුළේ කරන්තන  

 

  

2.2  II මකාටස - අත්තිකාරේ ආදායේ බදු (අ.ආ.බ.) අඩු ිරීමේවල සාරාංයය 

 II දකාටස-  ,ාසික පුේගලදයකුට සිදුකල දගවීම් සඳහා රඳ,ාගැනීදම් බදු/ අේිකාරම් ආදායම් බදු අඩු කිරීම 

සදහා ,න දතාරතුරු ඇතුළේ කරන්තන. 



3 

 

  

2.3  III මකාටස -  ාසික මගවීේ සාරාංයය 

I දකාටස සහ II දකාටස යටදේ ඇි බදු බැඳියා, සඳහා දගවීම් දක්ත 43 සහ 44 යටදේ ඔබ විසින්ත සිදු කරන 

ලද  දගවීම පිළිබඳ විේතර ඇතුළේ කරන්තන  

 

  ප්රකායය සහ උපදේඛන භාරදීමට දපර පහත දකාන්තදේසි සපුරා ඇි බ, සහික කරගන්තන  

 

  i.  ප්රකායදේ දකාු, I A (d) + IIA(d) = ප්රකායදේ දකාු, IIIA (f)  

  ii. ප්රකායදේ දකාු, III (a) + දකාු, III (c) =උපදේඛනය1 (ර ගැ බ අඩු කළ ප්රමාණ,ල දකාු,)    

iii ප්රකායදේ දකාු, III (b) + දකාු, III (d) + දකාු, III (e)  = උපදේඛනය 2A (ර ගැ බ අඩු කළ ප්රමාණ,ල 

දකාු,) + උපදේඛනය 2B (ර ගැ බ අඩු කළ ප්රමාණ,ල දකාු,) 

 

 සටහන 1 : ,ාසික පුේගලයින්තට සහ නිර්,ාසික පුේගලයින්තදේ දගවිම් කරන ලද දපාලී දහෝ ලාභාංයය ද,න්ත ද,න්ත, 

හඳුනාගැනීමට රඳ,ාගැනීදම් අනුදයෝජිතයාහට දුෂ්කරතා ප,ින්තදන්ත නම්, එ,ැනි අ,ේපා,ක දගවීම් ,ාසික 

නිර්,ාසික දලස  ද,න්ත දනාකර එම මුම  මුදල ප්රකායදයහි II වන ක ොටකෙහි  ප්රකාය කළ හැකිය. 

 

2.4 IV මකාටස - ප්රකාය ය 

  (අ) මකාටස 

 

ප්රකායය දහෝ ප්රකායදේ දකාටසක් බදු දග,න්තනාදේ ූර්ණකාලීන දේ,ානියුක්ිකදයකු දනා,න අනුමත 

ගණකාධිකාරි,රදයකු දහෝ ද,නේ යම් තැනැේදතකු විසින්ත සකේ කර ඇි අ,ේපා,කදී A දකාටස 

සම්ූර්ණ කර එ,ැනි තැනැේදතකු විසින්ත නිකුේ කළ සහිකය/ සහික අමුණන්තන  

 

 

(ආ) මකාටස - රඳවාගැනීමේ බදු අනුමයෝජිතයාමේ ප්රකාය ය 

 

දේශීය ආදායම් පනදේ 126(4) ,ගන්තිය ප්රකාර,, බදු දග,න්තදනකු දහෝ බදු දග,න්තනාදේ බලයලේ 

අනුදයෝජිත,රදයකු ප්රකායදේ නිර,දයතා,ය සහ සම්ූර්ණභා,ය සහික කර එහි අේසන්ත කළ යුතුය  

එදහයින්ත, ,ාර්ික ප්රකායදේ IV ,න දකාටදේ (B) දකාටස යටදේ ඔහුදේ/ඇයදේ නම සහ තනතුර සඳහන්ත 

කර කළමනාකරණ අධයක්ෂ/දදපාර්තදම්න්තතු ප්රධානි/සභාපි දහෝ සක්රීය හවුේකරු/ල්ලය 

අධයක්ෂ/අධයක්ෂ/දේකම්/භාරකරු/ගණකාධිකාරී/පරිපාලන නිලධාරී/ප්රධාන නිලධාරී/නිසි බලයලේ 

තැනැේතා ,ාර්ික ප්රකායදේ අේසන්ත (දිනය ද සහිත,) කළ යුතුය  

 

3. රඳවාගැනීමේ බදු/ අත්තිකාරේ ආදායේ බදු පදමල් 3න  සේපූරර්ෂණ  ිරීම  

3.1     මදාළිය මහෝ වට්ටේ  ත රඳවාගැනීමේ බේද / අත්තිකාරේ ආදායේ බේද පදමල් 3න ය 1   

 දපාළී දහෝ ,ට්ටටම් දගවීම් මත ර ගැ බ /අ ආ බ  අඩු කළ තැනැේදතකු විසින්ත දමම උපදේඛනය සම්ූර්ණ කළ 

යුතුය  මසකට සිදු කළ දගවීම් සංඛයා, 25,000ට වඩො ඉක්මවො යන්කන්නම් , උපදේඛන මාසික, සකේ කිරීම කළ 

යුතුය  

1. අනුක්රමිකක අංකය: – අනුක්රත ක අංකය 1 න්ත ආරම්භ විය යුතු අතර සමාන අංකයක් කිසිදු අ,ේපා,ක නැ,ත 
සඳහන්ත දනාවිය යුතුය  දගානුද. එක් අනු,ාදයකට ,ඩා/මාසික, දගානු සකේකර ඇේනම් [ධාරිතා, ප්රමාණ,ේ 

දනාවීදමන්ත (උදා: දගානු ධාරිතා, 10MB ඉක්ම,න විට)]පසු අනු,ාද / පසු, එළදබන මාසය අනුක්රත ක අංක,ල 

නි,ැරදි පිළිද,ල අනුගමනය කළ යුතුයි  
 

2. බදු වර්ෂගය  - බදු ,ර්ගය රඳ,ාගැනීදම් බදු/අේිකාරම් ආදායම් බදු ද යන්තන සඳහන්ත කරන්තන  
 

3. ආමයෝජ  වර්ෂගය – පහත සඳහන්ත ලැයිේතුද,න්ත ගැළදපන ආදයෝජ්න ,ර්ගය දතෝරාගන්තන  
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,යාපාර ණය 

තැන්තපතු සහිකය 

,ාණිජ් පත්රිකා/දපදරාන්තදු දනෝට්ටු 

ණයකර 

ේපා,ර තැන්තපතු 

විදේය ,ය,හාර මුදේ ගිණුම් 

අරමුදේ,ල ආදයෝජ්න 

අදන්ත,ාසික විදේය මුදේ ගිණුම 

ද,නේ 

ඉතුරුම් 

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර/දකුම්පේ/සුගෙකුම් පේ 

 
 

4. රඳවාගනු ලැබී ට යටත්තවන් ාමේ    – රඳ,ාගනු ලැබීමට යටේ,න්තනාදේ නම ඉංග්රීසිදයන්ත සඳහන්ත කළ 
යුතු අතර උපරිම අකුරු සංඛයා, 100 ට මිමා ද.  

5. රඳවාගනු ලැබී ට යටත්ත වන් ාමේ ලිපි ය – රඳ,ාගනු ලැබීමට යටේ,න්තනාදේ ලිපිනය ඉංග්රීසිදයන්ත සඳහන්ත 

කළ යුතුය  කිසිදු අ,ේපා,ක “දකාමා“ දයාදා දනාගත යුතු අතර ක ද,නු,ට ඉඩක් තබන්තන  උපරිම අකුරු 

සංඛයා, 100 ට මිමා ද.  

6. රඳවාගනු ලැබී ට යටත්තවන් ාමේ බදුමගවන් ා හඳු ාගැනීමේ අංකය/ඡාික හැදුනුේදත්ත අංකය – 

රඳ,ාගනු ලැබීමට යටේ,න්තනාදේ ,ලංගු බදුදග,න්තනා හඳුනාගැනීදම් අංකය/ ඡාික හැදුනුම්පේ අංකය 

සඳහන්ත කරන්තන  රඳ,ාගනු ලැබීමට යටේ,න්තනා බදුදග,න්තනා හඳුනාගැනීදම් අංකය/ ඡාික හැදුනුම්පේ අංකය  

සපයා දනාමැි අ,ේපා,ක දී අදාළ දකාු, හිේ, තැබිය යුතුය  

7. ගිණුේ අංකය/සහික අංක – දේඛනදේ ගිණුම් අංකය දහෝ දයාමු අංකය සඳහන්ත කළයුතු අතර එ,ැනි 

අංකයක් ඉලක්කම් 30 දනාඉක්මවිය යුතුය  

8. ආමයෝජ  වටි ාක (රු.) - දමම තක්දේරු ,ර්ෂය සඳහා දපාළිය දග,න ලද ආදයෝජ්නදේ මුහුණත 

,ටිනාකම සඳහන්ත කරන්තන  දමම දකාුද. දයමේපාන දදකක් සහිත, ඉලක්කම් 15 ක් පමණක් ඇතුළේ විය 

යුතුය  

9. මගවූ මදාළී/වට්ටේ වටි ාක  (රු ) – තක්දේරු ,ර්ෂදේ දගවූ දපාළිදේ ,ටිනාකම දමහි ඇතුළේ කළ යුතුය  
කාලපරිච්චදේද දලස දපාළිය දග,න ලේදේ නම්, සෑම කාලපරිච්චදේදයක් සඳහාම දගවූ දපාළිය ද,නම ප්රකාය කළ 

යුතුය  දමම දකාුද. උපරිමය දකාු 15 ක් පමණක් විය යුතුය  (දයමේපාන 2 කද ඇතුම , ) 

10. ර.ගැ.බ./අ.ආබ. අනුප්ර ාණ ය (%) – රඳ,ාගැනීදම් බදු/අේිකාරම් ආදායම් බදු අඩු කිරීදම්දී අදාළ කරගේ 

අනුප්රමාණය දමහි සඳහන්ත කළ යුතුය  

11. අඩු කෙ ර.ගැ.බ./ අ.ආබ. ප්ර ාණ ය (රු.) – අඩු කළ රඳ,ාගැනීදම් බදු,ල ,ටිනාකම දමහි දැක්විය යුතුය  දමම 
දකාුද. උපරිමය ඉලක්කම් 15 ක් (දයමේපාන 2 කද ඇතුම ) පමණක් ඇතුළේ විය යුතුය  
 

12. මගවීේ අඩු කෙ  ාසය -  Dropdown ලැයිේතුද,න්ත අදාළ දගවීම් කළ මාසය දතෝරාගන්තන. 

13. ර.ගැ.බ. //අ.ආ.බ. සහික අංකය – රඳ,ාගනු ලැබීමට යටේ,න්තනාට ඔබ විසින්ත නිකුේ කළ රඳ,ාගැනීදම් 

සහිකය/සහික,ල අංකය/ අංක සඳහන්ත කරන්තන  දමම දකාුද. උපරිමය ඉලක්කම් 30 ක් පමණක් ඇතුළේ 

විය යුතුය   රඳ,ාගනු ලැබීමට යටේ,න්තනා හට ඔබ විසින්ත ර ගැ බ  සහිකයක් නිකුේ කර දනාමැි නම් දමම 

දකාු, හිේ, තැබිය යුතුය  

14. එකුව - 10 ,න තීරුද. සමුච්චචිත ප්රමාණය දමහි සඳහන්ත කළ යුතුය  
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3.2      රඳවාගැනීමේ බදු පදමල් 3න  2A සහ 2B  

,ාසික සහ නිර්,ාසිකයින්ත මත දපාළිය දහෝ ,ට්ටටම් හැර 84 සහ 85 ,න ,ගන්තතීන්ත යටදේ අඩු කළ රඳ,ාගැනීදම් 

බදු 2A සහ 2B උපදේඛන,ල පිළිද,ලින්ත ප්රකාය කළ යුතුය  

2A පදමල් 3න ය - රඳ,ා ගැනීදම් බදු/අේිකාරම් ආදායම් බදු අඩු කිරීම පිළිබඳ ,ාසික තැනැේතන්ත  

හට සිදු කළ දගවීම් 

2B පදමල් 3න ය - රඳ,ා ගැනීදම් බදු/අේිකාරම් ආදායම් බදු අඩු කිරීම පිළිබඳ නිර්,ාසිකයින්ත හට 

සිදුකළ දගවීම්  

1. අනුක්රමිකක අංකය – අනුක්රත ක අංකය 1 න්ත ආරම්භ විය යුතු අතර සමාන අංකයක් කිසිදු අ,ේපා,ක නැ,ත 

සඳහන්ත දනාවිය යුතුය  දගානුද. එක් අනු,ාදයකට ,ඩා සකේකර ඇේනම් [ධාරිතා, ප්රමාණ,ේ දනාවීදමන්ත (උදා: 

දගානු ධාරිතා, 10MB ඉක්ම,න විට)]පසු අනු,ාද, අනුක්රත ක අංක,ල නි,ැරදි පිළිද,ල අනුගමනය කළ යුතුයි   

2. බදු වර්ෂගය - බදු ,ර්ගය රඳ,ාගැනීදම් බදු/අේිකාරම් ආදායම් බදු ද යන්තන සඳහන්ත කරන්තන  

3. මගවීේ වර්ෂගය - පහත සඳහන්ත ලැයිේතුද,න්ත ගැළදපන දගවීම් ,ර්ගය දතෝරාගන්තන  

ල 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. රඳවාගනු ලැබී ට යටත්තවන් ාමේ    - රඳ,ාගනු ලැබීමට යටේ,න්තනාදේ නම ඉංග්රීසිදයන්ත සඳහන්ත කළයුතු 

අතර උපරිම අකුරු සංඛයා, 100 ට මිමා ද.  

5    (අ) රඳවාගනු ලැබී ට යටත්තවන් ාමේ ලිපි ය – රඳ,ාගනු ලැබීමට යටේ,න්තනාදේ ලිපිනය ඉංග්රීසිදයන්ත 

සඳහන්ත  කළ යුතුය  කිසිදු අ,ේපා,ක “දකාමා“ දයාදා දනාගත යුතු අතර ක ද,නු,ට ඉඩක් තබන්තන  උපරිම 

අකුරු සංඛයා, 100 ට මිමා ද.  

  (ආ)රඳවාගනු ලැබී ට යටත්තවන් ාමේ රට - (2B උපදේඛනය සඳහා): රඳ,ාගනු ලැබීමට යටේ,න්තනාදේ 

,ාසික රට ඇතුළේ කරන්තන  

 

ගාේතු 

දකාත ේ 

උපදේයන 

ලාභාංය 

මැණික් ද,න්තදේසිය 

නිර්,ාසිකදයකුට සිදු කරන දගාඩබිම් සාගර දහෝ ගු,න්ත ප්ර,ාහනය දහෝ විදුලි සංදේය 

දේ,ා දගවීම් 

කළමනාකරණ දේ,ා ගාේතු 

ේ,භාවික සම්පේ දගවීම් 

ද,නේ 

රක්ෂණ ,ාරික මුදේ 

කුලිය 

රාජ්ය භාග 

දේ,ා ගාේතු 

ඉගැන්තවීම දහෝ දේයන පැ,ැේවීම 

තාක්ෂණික ගාේතු 

ේ,යංක්රීය දේ,ා පදනම මත සපයනු ලබන ඕනෑම දේ,යක් සම්බන්තධදයන්ත ,න දගවීම්   

දලාතගෙයි/තයාග/ඔට්ටු දහෝ සූදු,ලින්ත දිනුම් 

 



6 

 

6   රඳවාගනු ලැබී ට යටත්තවන් ාමේ බ.මග.හ.අං./ජා.හැ.අං – රඳ,ාගනු ලැබීමට යටේ,න්තනාදේ ,ලංගු බදු 

දග,න්තනා හඳුනාගැනීදම් අංකය දහෝ ජ්ාික හැඳුනුම්පේ අංකය සඳහන්ත කරන්තන  බදු දග,න්තනා හඳුනාගැනීදම් 

අංකය දහෝ ජ්ාික හැඳුනුම්පේ අංකය රඳ,ාගනු ලැබීමට යටේ,න්තනා විසින්ත සපයා දනාමැි අ,ේපා,ක දමම 

දකාු, හිේ, තබන්තන  

 

7. මගවීේ අඩු කෙ  ාසය - Dropdown ලැයිේතුද,න්ත අදාළ ,න දගවීම් මාසය දතෝරාගන්තන  

 

8. මගවූ මුළු මුදල - රඳ,ාගනු ලැබීමට යටේ,න්තනාට දුන්ත රඳ,ාගැනීදම් බදු සහිකය/සහික අනු, සිදුකළ 

දගවීම්,ල මුම  ,ටිනාකම (බදු ද ඇතුළේ) දමහි සඳහන්ත කළ යුතුය  උපරිමය ඉලක්කම් 15 ක් පමණක් (දයමේපාන 

2 කද ඇතුළේ,) විය යුතුය  

9. ර.ගැ.බ./ අ.ආ.බ. අනුප්ර ාණ ය ()) - රඳ,ාගැනීදම් බදු ගණනය සඳහා අදාළ කරගේ බදු අනුප්රමාණය දමහි 

සඳහන්ත කළ යුතුය  

10. අඩු කෙ ර.ගැ.බ./ අ.ආ.බ.  ප්ර ාණ ය (රු ) - දගවීම්,ලින්ත අඩුකළ රඳ,ාගැනීදම් බදු,ල ,ටිනාකම දමහි සඳහන්ත 

කළ යුතුය  දමම දකාුද. උපරිමය ඉලක්කම් 15 ක් (දයමේපාන 02 කද ඇතුම ,) විය යුතුය  

11. ර.ගැ.බ./අ.ආ.බ. සහික අංකය - රඳ,ාගනු ලැබීමට යටේ,න්තනාට ඔබ විසින්ත නිකුේකළ රඳ,ාගැනීදම් බදු 

සහිකදේ අංකය දමහි සඳහන්ත කළ යුතුය  දමම දකාුද. උපරිමය ඉලක්කම් 30 ක් පමණක් විය යුතුය  රඳ,ාගනු 

ලැබීමට යටේ,න්තනාට ඔබ විසින්ත ර ගැ බ / අ ආ බ   සහිකයක් නිකුේ දනාකදේ නම් දමම දකාු, හිේ, තැබිය 

යුතුයි  

සටහන II: ලාභාංය හිත  දකාටේ හිත යන්ත සංඛයා, 1000ට ,ඩා ,ැ ව ,න්තදන්ත නම්, තනි ප්රකායයක් දලසින්ත දතාරතුරු 

ප්රකාය කළ හැකිය. 

දම් සම්බන්තධ, ඔබට යම් දුෂ්කරතා,යන්ත ප,තීනම්;   

- වැඩිදුර දැහැදිළි ිරීමේ සේබන්ධාව: 1944 අමතා දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තතු ඇමතුම් මැදිරිය හා 

සම්බන්තධවී සහාය ලබාගැනීම දහෝ හඬ පටිගත කිරීමක් තබා ටිකට්ට අංකයක් ගැනීම දහෝ 

callcentreservice@ird.gov.lk ද,ත විදුේ තැපැේ පණිවිඩයක් යැවිය හැකිය.  

 

mailto:callcentreservice@ird.gov.lk

