
 

 

රඳවාගැනීමේ බදු (ර.ගැ.බ.) සහ අත්තිකාරේ ආදායේ බදු   

වාර්ෂික ප්රකායය සේුර්ෂණ කිරීම සඳහා වන උපමදස්මාලාව 

තක්මස්රු වර්ෂෂය 2021/2022  

  

2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ (දේශීය ආදායම් පනත) විධිවිධාන ප්රකාර,  202122022 ත්දරු  ,්ෂයය 

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

විසින්තම 2022 අමේල් 3  0 ,න දින දහෝ එදිනට දපර උපදේඛන සමග ,ා්ික ප්රකායය් (ආකෘි අංක. Asmt 

WHT_001_E) භාරදීම අ,යය ද.    

ර ගැ බ 2අ ආ බ  සම්බන්තධ, ,ා්ික ප්රකායය සහ උපදේඛන භාරදීදම්දී පහත සඳහන්ත කු ණු පිළිබඳ, ඔබදේ 

අ,ධානය දයාමුකිරීම අ,යය ද.  

 

1. රඳවාගැනීමේ බදු (ර.ගැ.බ.) සහ අත්තිකාරේ ආදායේ බදු (අ.ආ.බ.) ප්රකායය සහ උපමල් 3නන ාාරීම 

 

i.         මගානු කිරීමේ ක්රමය 

අ) ඊ - මස්වාව හරහා මගානු කිරීම 

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

ආදායම් පනදේ 113(1අ) ,ගන්තිය ප්රකාර,  2021 අදේේ 01 ,න දින සිට ක්රියාේමක ,න පරිදි ,ා්ික ප්රකාය 

ඊ-දර,ා, හරහා දගානු කිරීම මගින්ත (බදු ,ා්තා විදුේ ආකාරයට දගානු කිරීම) භාරදීම  

(අ) ශ්රී කංකාද. සංරපාපිත සමාගම් (සියම ම ,ාසික මිත ත ,ගම්ම් සමාගම්);  

(ආ) ශ්රී කංකාද,න්ත පිටත සංරපාපිත සමාගම් (සියම ම නි්,ාසික මිත ත ,ගම්ම් සමාගම්); සහ 

(ඇ) රාජ්ය සංරපා  

යනාදියට අනි,ා්යය ද.  

එදහයින්ත දමම ත්දරු  ,්ෂයය සහ ඉන්තපසු එළදෙන ත්දරු  ,්ෂයයන්ත සඳහා එ,ැනි අරිේ,යන්ත තම 

රඳ,ාගැනීදම් බදු ,ා්ික ප්රකායය  මු්රිත විද ෂය ආකිි භාවිතා කරත න්ත අින්ත සම්්්ක කර එමටමට මිත කම් 

දනාකබි    

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

මා්ගදයන්ත භාරදීදම් මිත කම ප,තී  ත,ද අදනකුේ රඳ,ාගැනීදම් බදු අනුදයෝජිතයින්ත  දේශීය ආදායම් පනදේ 

113(4) ,ගන්තිදේ සපයා ඇි පරිදි දපර ත්දරු  ,්ෂයය සඳහා තම ,ා්ික ප්රකාය විදුේ ආකාරයට 

දගානුකර ඇි තැනැේතන්ත ද. නම්  තම ,ා්ික ප්රකාය විදුේ මා්ගදයන්ත දගානු කිරීම අඛඩ , 

ප,ේ,ාදගන යා යුතුය  

දේශීය ආදායම් දදපා්තදම්න්තතුද. ද,බ් ේ,ාරදේ ඊ- දර,ා, හරහා දගානු කිරීම සඳහා පහසුකම් සකසා ඇත  

,ැඩිදුර දතාරතුු  සඳහා දේශීය ආදායම් දදපා්තදම්න්තතු ද,බ් ේ,ාරදේ (www.ird.gov.lk) ඇි කඩිනම් උපදදර 

මාකා, පරිශීකනය කරන්තන    

 

 



 

ආ) අින් මගානු කිරීම 

මු්රිත විද ිත ආකිි මගින්ත තම ,ා්ික ප්රකායය භාරදීමට අදක්ෂයා කරන රඳ,ාගැනීදම් අනුදයෝජිතයින්ත 

දේශීය ආදායම් දදපා්තදම්න්තතුද. ප්රධාන කා්යාකදේ මධය දේඛන කළමනාකරක කකකයට දහෝ දේශීය 

ආදායම් දදපා්තදම්න්තතුද. ඕනෑම ප්රාදේශීය කා්යාකයකට අින්ත ගෙදගනවිේ දහෝ තැපෑක මගින්ත භාරදිය 

හැකිය  

පහත කරුණු සැලකිල් 3ලට මගන රඳවාගැනීමේ බදු සහ අත්තිකාරේ ආදායේ බදු සඳහා වන 

උපමල් 3නන ාාරමදන්න. 

අ)  ර ගැ බ 2අ ආ බ  බැඳියා,ට යටේ ,න සමුච්චිත දර,ානියු්ිකයින්ත සංඛයා, 20 ට වැඩි නම්; 

i. ඔබදේ උපදේඛන ඊ-මස්වාව හරහා/පද්ධිය උඩුගත කිරීමමන් භාරදීම අනි,ා්යය ද.  

(කු කාකර උපදදරමාකා, පරිශීකනය කරන්තන ) 

   

ii. ඊ-දර,ා පහසුකම ඔබට දනාමැි නම් දේශීය ආදායම් දදපා්තදම්න්තතුද. ප්රධාන 

කා්යාකදේ බිම් මහදේ රපාපනය කර ඇි  “නැණසැමෙහි” දහෝ දේශීය ආදායම් 

දදපා්තදම්න්තතුද. ඕනෑම ප්රාදේශීය කා්යාකයන්තමි ඇි ඊ-දර,ා පහසුකම් භාවිතා කරත න්ත 

ඔබදේ උපදේඛන (මිදු පිටපේ) භාරදිය හැකිය  

 

iii. උඩුගත කිරීදම් පරිපාටිය ඔබට නුපුු දු නම් දේශීය ආදායම් දදපා්තදම්න්තතු ප්රධාන 

කා්යාකදයමි පිමිටා ඇි  “නැණසැෙට” මහෝ මද්ශීය ආදායේ මදපාර්ෂතමේන්ු 

ප්රාමද්ශීය කාර්ෂයාලයකට ගෙදගනවිේ ක,ාදේ දර,දේ නියුතු දේශීය ආදායම් 

දදපා්තදම්න්තතු නිකධාරීන්තදේ සහාය කබාගන්තන   

 

ආ) ර ගැ බ 2අ ආ බ  බැඳියා, සඳහා ,න සමුච්චිත දර,ානියු්ිකයින්ත සංඛයා, 20 ට සමාන මහෝ ඊට අඩු 

වන්මන් නේ අදාළ උපදේඛන,ක දි  පිටපේ දහෝ මිදු පිටපේ භාරදීදම් විකේපය ඔබ ද,ත ඇත  

 

,ා්ික ප්රකායදේ දි  පිටපේ මද්ශීය ආදායේ මදපාර්ෂතමේන්ුමේ ප්රධාන කාර්ෂයාලම  මධයම මල් 3නන 

කෙමනාකරණ ඒකකයට භාරදිය යුතුය  දකදර වු,ද ,ා්ික ප්රකායය ප්රධාන කා්යාකය ද,ත භාරදීදම් යම් 

අපහසුතා,ය් ප,තී නම් ළඟම පිමිටා ඇි දේශීය ආදායම් දදපා්තදම්න්තතු ප්රාදේශීය කා්යාකයට භාරදිය 

හැකිය   ඔබ ,ා්ික ප්රකායය ඊ-දර,ා, හරහා භාරදී ඇේනම්  එමි දි  පිටපේ භාරදීම අ,යය දනාද.  

 

2. රඳවාගැනීමේ බදු සහ අත්තිකාරේ ආදායේ බදු ප්රකායය සේපූරර්ෂණ කිරීම  

 

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

  දමම දකාටස යටදේ රඳ,ාගැනීදම් බදු අඩුකිරීම්,ක විරතර ඔබ විසින්ත ප්රකාය කිරීම අ,යය ද.   

  

 දමම දකාටස යටදේ පෙමු මකාටු අට ුෙ (මකාටු 1-8) නිර්ෂවාසිකයින්මගන් අඩු කළ රඳ,ාගැනීදම් බදු 

පිළිබඳ විරතර ප්රකාය කළ යුතුය  තයාග මහෝ මලාතයියි/්ටු/ටු/දුදු නුනුේවන්න් රඳ,ාගැනීදම් බදු අඩු කිරීම් 

9 වන මකාටුමේ ද ද,න්තදේසියක දී මැණි් විකිණීදමන්ත රඳ,ාගැනීදම් බදු අඩු කිරීම් ප්රකාය කිරීමට 10 වන 

මකාටුව මැණික් හා ස්වර්ෂණාාරණ අධිකාරියට විද ිත ද.  

 

  

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

 දමම දකාටස යටදේ අේිකාරම් ආදායම් බදු අඩු කිරීම්,ක විරතර ඔබ විසින්ත ප්රකාය කිරීම අ,යය ද.  

 රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ ,න්තනා විසින්ත කබාදී ඇි ප්රකායය මත පදනම්, අඩුකළ අේිකාරම් ආදායම් බදු 

පිළිබඳ විරතර දමමි ප්රකාය කළ යුතුය   



 

  

2.3      III මකාටස - මාසික මගවීේ සාරාංයය 

දමම දකාටදර රඳ,ාගැනීදම් බදු සහ අේිකාරම් ආදායම් බදු මත ඔබදේ මාසික බදු බැඳියා, සමග දගමටම් 

ද්ත 43 සහ 44 යටදේ දේශීය ආදායම් දදපා්තදම්න්තතු,ට ඔබ විසින්ත සිදුකළ දගමටම2දගමටම් පිළිබඳ විරතර 

ද,න ද,නම ප්රකාය කිරීම අ,යයය ද.  

 

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

 

  i.  ,ා්තාද. දකාටු, IA(d) + IIA(d) = ,ා්තාද. දකාටු, IIIA (f)  

  ii. ,ා්තාද. දකාටු, III (a) + දකාටු, III (c)  = උපදේඛනය 1 (ර ගැ බ අඩු කළ ප්රමාක,ක දකාටු,)    

iii ,ා්තාද. දකාටු, III (b) + දකාටු, III (d) + දකාටු, III (e)  = උපදේඛනය 2A (ර ගැ බ අඩු කළ ප්රමාක,ක 

දකාටු,) + උපදේඛනය 2B (ර ගැ බ අඩු කළ ප්රමාක,ක දකාටු,) 

 

 

2.4      IV මකාටස -  ප්රකායනය  

         (අ) මකාටස 

 

ප්රකායය දහෝ ප්රකායදේ දකාටස් බදු දග,න්තනාදේ ්්කකාලීන දර,ානියු්ිකදයකු දනා,න අනුමත 

ගකකාධිකාරි,රදයකු දහෝ ද,නේ යම් තැනැේදතකු විසින්ත සකර කර ඇි අ,රපා,කදී A දකාටස සම්්්ක 

කර එ,ැනි තැනැේදතකු විසින්ත නිකුේ කළ සහිකය2 සහික අමුකන්තන  

 

 

(ආ) මකාටස - රඳවාගැනීමේ බදු අනුමයෝජිතයාමේ ප්රකායනය  

 

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

අනුදයෝජිත,රදයකු ප්රකායදේ නිර,දයතා,ය සහ සම්්්කභා,ය සහික කර එමි අේසන්ත කළ යුතුය  

එදහයින්ත ,ා්ික ප්රකායදේ   IV ,න දකාටදර (B) දකාටස යටදේ ඔහුදේ2ඇයදේ නම සහ තනතුර සඳහන්ත 

කර කළමනාකරක අධය්ෂය2දදපා්තදම්න්තතු ප්රධානි2සභාපි දහෝ ස්රීය හවුේකු 2ල්කය 

අධය්ෂය2සභාපි2භාරකු 2ගකකාධිකාරී2පරිපාකන නිකධාරී2ප්රධාන නිකධාරී2 බකයකේ තැනැේතා ,ා්ික 

ප්රකායදේ අේසන්ත (දිනය ද සමිත,) කළ යුතුය  

  

 

3. රඳවාගැනීමේ බදු උපමල් 3නන සේපූරර්ෂණ කිරීම  

3.1 රඳවාගැනීමේ බදු උපමල් 3නනය 1 (වාසික තැනැත්තතා සඳහා මපාළිය මහෝ වටු/ටේ මත රඳවාගැනීමේ බදු)  

 දපාළී දහෝ ,ට්ටම් දගමටම් මත ර ගැ බ 2අ ආ බ  අඩු කළ තැනැේදතකු විසින්ත දමම උපදේඛනය සම්්්ක කළ 

යුතුය   

 

1. අනුක්රත ක අංකය: – අනුක්රත ක අංකය 1 න්ත ආරම්භ විය යුතු අතර සමාන අංකය් කිසිදු අ,රපා,ක නැ,ත සඳහන්ත 
දනාවිය යුතුය  දගානුද. එ් අනු,ාදයකට , ා සකරකර ඇේනම් [ධාරිතා, ප්රමාක,ේ දනාමටදමන්ත (උදා: දගානු 

ධාරිතා, 10MB ඉ්ම,න විට)] අනුක්රත ක අංක,ක නි,ැරදි පිළිද,ක අනුයාත අනු,ාද,ක ිබිය යුතුයි     

 

2. ආදයෝජ්න ,්ගය – පහත සඳහන්ත කැයිරතුද,න්ත ගැළදපන ආදයෝජ්න ,්ගය දතෝරාගන්තන    

,යාපාර කය 

තැන්තපතු සහිකය 



 

,ාණිජ් පත්රිකා2දපදරාන්තදු දනෝට්ටු  

කයකර 

රපා,ර තැන්තපතු  

විදේය ,ය,හාර මුදේ ගිණුම් 

අරමුදේ,ක ආදයෝජ්න 

අදන්ත,ාසික විදේය මුදේ ගිණුම 

ද,නේ 

ඉතුු ම් 

භාඩ ාගාර බැඳුම්කර2සුගෙකුම් පේ  

 

3. රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ,න්තනාදේ නම: – රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ,න්තනාදේ නම ඉංග්රීසිදයන්ත සඳහන්ත කළයුතු අතර 

උපරිම අකුු  සංඛයා, 100 ට මිමා ද.   

4. රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ ,න්තනාදේ ලිපිනය: – රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ,න්තනාදේ ලිපිනය ඉංග්රීසිදයන්ත සඳහන්ත කළ 

යුතුය  කිසිදු අ,රපා,ක “දකාමා“ දයාදා දනාගත යුතු අතර ක ද,නු,ට ඉ ් තබන්තන  උපරිම අකුු  සංඛයා, 100 

ට මිමා ද.   

5. රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ,න්තනාදේ බදුදග,න්තනා හඳුනාගැනීදම් අංකය: – රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ,න්තනාදේ ,කංගු 

බදුදග,න්තනා හඳුනාගැනීදම් අංකය සඳහන්ත කරන්තන  රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ,න්තනා “බදුදග,න්තනා හඳුනාගැනීදම් 

අංකය“ සපයා දනාමැි අ,රපා,ක දී අදාළ දකාටු, මිර, තැබිය යුතුය  

6. ගිණුම් අංකය2සහික අංකය:. – ගිණුම් අංකය දහෝ සහික අංකය සඳහන්ත කළයුතු අතර එ,ැනි අංකය් 

ඉක්කම් 30 දනාඉ්මවිය යුතුය  

7. ආදයෝජ්න ,ටිනාකම (ු  ):  - දමම ත්දරු  ,්ෂයය සඳහා දපාළිය දගවූ ආදයෝජ්න ,ටිනාකම සඳහන්ත කරන්තන  
දමම දකාටුද. දයමරපාන දදක් සමිත, ඉක්කම් 15 ් පමක් ඇතුළේ විය යුතුය   

8. දගවූ දපාළී2,ට්ටම් ,ටිනාකම (ු  ):  – ත්දරු  ,්ෂයදේ දගවූ දපාළිදේ ,ටිනාකම දමමි ඇතුළේ කළ යුතුය  

කාකපරිච්චදේද දකස දපාළිය දගවූදේ නම් සෑම කාකපරිච්චදේදය් සඳහාම දගවූ දපාළිය ද,නම ප්රකාය කළ යුතුය  

දමම දකාටුද. උපරිමය දකාටු 15 ් පමක් විය යුතුය  (දයමරපාන 2 කද ඇතුම , )   

9. ර ගැ බ  අනුප්රමාකය (%): – රඳ,ාගැනීදම් බදු අඩු කිරීදම්දී අදාළ කරගේ අනුප්රමාකය දමමි සඳහන්ත කළ යුතුය   

10. ර ගැ බ  අඩු කළ ප්රමාකය (ු  ): – අඩු කළ රඳ,ාගැනීදම් බදු,ක ,ටිනාකම දමමි දැ්විය යුතුය  දමම දකාටුද. 

උපරිමය ඉක්කම් 15 ් (දයමරපාන 2 කද ඇතුම ) පමක් ඇතුළේ විය යුතුය   

11. දගමටම් අඩු කළ මාසය: -  Dropdown කැයිරතුද,න්ත දගමටම් කළ මාසය දතෝරාගන්තන. 

12. ර ගැ බ  සහික අංකය: – රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ,න්තනාහට ඔබ විසින්ත නිකුේ කළ රඳ,ාගැනීදම් 

සහිකය2සහික,ක අංකය2 අංක සඳහන්ත කරන්තන  දමම දකාටුද. උපරිමය ඉක්කම් 30 ් පමක් ඇතුළේ 

විය යුතුය    

රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ,න්තනා හට ඔබ විසින්ත ර ගැ බ  සහිකය් නිකුේ කර දනාමැි නම් දමම දකාටු, මිර, 

තැබිය යුතුය  

13. එකතු,: - 10 ,න තීු ද. සමුච්චිත ප්රමාකය දමමි සඳහන්ත කළ යුතුය   

 

3.2 රඳවාගැනීමේ බදු උපමල් 3නන 2A සහ 2B  

,ාසික සහ නි්,ාසිකයින්ත මත දපාළිය  ,ට්ටම් හැර 84 සහ 85 ,න ,ගන්තතීන්ත යටදේ අඩු කළ රඳ,ාගැනීදම් බදු 2A සහ 

2B උපදේඛන,ක පිළිද,ලින්ත ප්රකාය කළ යුතුය  

 ,ාසිකයින්ත හට සිදුකළ දගමටම් සඳහා 2A අදාළ ද.  

 නි්,ාසිකයින්ත හට සිදුකළ දගමටම් සඳහා 2B අදාළ ද. 



 

1. අනුක්රත ක අංකය: – අනුක්රත ක අංකය 1 න්ත ආරම්භ විය යුතු අතර සමාන අංකය් කිසිදු අ,රපා,ක නැ,ත සඳහන්ත 

දනාවිය යුතුය  දගානුද. එ් අනු,ාදයකට , ා සකරකර ඇේනම් [ධාරිතා, ප්රමාක,ේ දනාමටදමන්ත (උදා: දගානු 

ධාරිතා, 10MB ඉ්ම,න විට)] අනුක්රත ක අංක,ක නි,ැරදි පිළිද,ක අනුයාත අනු,ාද,ක ිබිය යුතුයි   

2. දගමටම් ,්ගය – පහත කැයිරතුද,න්ත අදාළ දගමටම් ,්ගය දතෝරාගන්තන   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ,න්තනාදේ නම: - රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ,න්තනාදේ නම ඉංග්රීසිදයන්ත සඳහන්ත කළ යුතු 

අතර උපරිම අකුු  සංඛයා, 100 ට මිමා ද.  

4     (අ)රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ,න්තනාදේ ලිපිනය: – රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ,න්තනාදේ ලිපිනය ඉංග්රීසිදයන්ත සඳහන්ත කළ  

යුතුය  කිසිදු අ,රපා,ක “දකාමා“ දයාදා දනාගත යුතු අතර ක ද,නු,ට ඉ ් තබන්තන  උපරිම අකුු  සංඛයා, 

100 ට මිමා ද.  

(ආ)රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ,න්තනාදේ රට (2B උපදේඛනය සඳහා): රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ,න්තනාදේ ,ාසික රට     

ඇතුළේ කරන්තන    

5    රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ,න්තනාදේ බ දග හ අං 2ජ්ා හැ අං – රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ,න්තනාදේ ,කංගු බදු දග,න්තනා 

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

ජ්ාික හැඳුනුම්පේ අංකය රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ,න්තනා විසින්ත සපයා දනාමැි අ,රපා,ක දමම දකාටු, මිර, 

තබන්තන  

6. මාසය් තුළ සිදු කළ දගමටම් සංඛයා,: - මාසය් තුළ තැනැේදතකුට දගමටම් ම්පය් සිදුකර ඇේනම් එ් ර ගැ බ  

සහිකය් පමක් දිය යුතු අතර එම් පුේගකයාට සිදුකළ දගමටම් සංඛයා, සහිකදේ සඳහන්ත කරන්තන  

 

 

ගාරතු 

දකාත ර 

උපදේයන 

කාභාංය 

මැණි් ද,න්තදේසිය 

නි්,ාසිකදයකුට සිදු කරන දගා බිම් සාගර දහෝ ගු,න්ත ප්ර,ාහනය දහෝ විදුලි සංදේය 

දර,ා දගමටම් 

කළමනාකරක දර,ා ගාරතු 

ර,භාවික සම්පේ දගමටම් 

ද,නේ 

ර්ෂයක ,ාරික මුදේ 

කුලිය 

රාජ්ය භාග 

දර,ා ගාරතු 

ඉගැන්තමටම දහෝ දේයන පැ,ැේමටම 

තා්ෂයණික ගාරතු 

ර,යං්රීය දර,ා පදනම මත සපයනු කබන ඕනෑම දර,ය් සම්බන්තධදයන්ත ,න දගමටම්  

ද,නේ 

දකාතගෙයි2තයාග2ඔට්ටු දහෝ දුදු,ලින්ත දිනුම් 

 



 

7.  දගවූ මුම  මුදක:- රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ,න්තනාට දුන්ත රඳ,ාගැනීදම් බදු සහිකය2සහික අනු, සිදුකළ 

දගමටම්,ක මුම  ,ටිනාකම (බදු ද ඇතුළේ) දමමි සඳහන්ත කළ යුතුය  උපරිමය ඉක්කම් 15 ් පමක් (දයමරපාන 

2 කද ඇතුළේ,) විය යුතුය  

8. ර ගැ බ  අනුප්රමාකය ()):- රඳ,ාගැනීදම් බදු ගකනය සඳහා අදාළ කරගේ බදු අනුප්රමාකය දමමි සඳහන්ත කළ 

යුතුය  

9. අඩු කළ ර ගැ බ  ප්රමාකය (ු  ):- දගමටම්,ලින්ත අඩුකළ රඳ,ාගැනීදම් බදු,ක ,ටිනාකම දමමි සඳහන්ත කළ යුතුය  දමම 

දකාටුද. උපරිමය ඉක්කම් 15 ් (දයමරපාන 02 කද ඇතුම ,) විය යුතුය  

10. දගමටම් අඩු කළ මාසය:- Dropdown කැයිරතුද,න්ත අදාළ ,න දගමටම් මාසය දතෝරාගන්තන  

11. ර ගැ බ  සහික අංකය:- රඳ,ාගනු කැබීමට යටේ,න්තනාට ඔබ විසින්ත නිකුේකළ රඳ,ාගැනීදම් බදු සහිකදේ 

අංකය දමමි සඳහන්ත කළ යුතුය  දමම දකාටුද. උපරිමය ඉක්කම් 30 ් පමක් විය යුතුය  රඳ,ාගනු කැබීමට 

යටේ,න්තනාට ඔබ විසින්ත ර ගැ බ  සහිකය් නිකුේ දනාකදේ නම් දමම දකාටු, මිර, තැබිය යුතුයි  

12. එකතු,:- 9 ,න තීු ද. සමුච්චිත ප්රමාකය දමමි සඳහන්ත කළ යුතුය  

 

පහත සඳහන්ත දුෂ්කරතා,යන්ත ිදබ් නම් අමතන්තන;   

- පද්ධිය අඩපණවීම: 1944 අමතා දේශීය ආදායම් දදපා්තදම්න්තතු ඇමතුම් මැදිරිය හා සම්බන්තධ මට සහාය 

කබාගත හැකි අතර එදර දනාමැි නම් හඬ පටිගත කිරීම් තබා ටිකට් අංකය් ගන්තන    

- උඩුගත කිරීමේ මදෝෂ: 0112134162 දහෝ 011-2134133 මගින්ත මධයම දේත කළමනාකරක කකකය අමතන්තන    

- උපමල් 3නන සතයාපනය කිරීම හා සේබන්ධ ගැට : 0112134162 දහෝ 011-2134133 මගින්ත මධයම දේත 

කළමනාකරක කකකය අමතන්තන  

- ඊ-සේපූරර්ෂණ කිරීම පිළිබඳ ගැට : 011-2134098/011-2135242/011-2134222 අමතන්තන  


