
 

 දේශිය ආදායම් දදඳාර්තදම්න්තුල 

මුේදර ගාව්තු වමථයකට ඳත්කිරීදම් බයත් තැනැත්තන් විසින් 

මුේදර ගාව්තු දගවිම 
 

2006 අංක 12 දරන මුද්දර ගාව්තු (ව ශේ වධිවධාන) ඳනශේ 7 ලන ලගන්තිය යටශේ; 

(අ) රක්ණ ඔප්පු නිකුේ කරනු බන යම් තැනැේශතකු; 

(ආ) පුද්ගයන් සියයකට ලැඩි ප්ර මාණයක් ශවේලශේ නියුක්ත කරනු ැබ ඇති, ශවේලකයන් 

වශා කරන ද ශගවම් ශලනුශලන් දුඳේ භාරගනු බන යම් ශවේලා ශයෝජකශයකු; 

(ඇ) බඳත්ර  නිකුේ කරන යම් අධිකාරියක්; 

(ඈ) ණය කාඩ්ඳේ ඳශසුකම් වවන යම් ශවේලා වඳයන්ශනකු; 

(ඉ) අලව්ථානුකූල එශවේ කිරීමට බැශන  යම් ශලනේ තැනැේශතකු; 

පිළිශලලින් රක්ණ ඔප්පු, දුඳේ, හිමිකම් බඳත්ර  ශශෝ යම් ශලනේ වාධන ඳත්ර  වම්බන්ධශයන් 
මුද්දර ගාව්තු මුද වමථයකට ඳේකිරීම වශ වෑම ලවරකම මාර්තු 31, ජුනි 30, වැප්තැම්බර් 30 වශ 
ශදවැම්බර් 31 යන දින ලලින් අලවන් ලන අදාෂ කාර්තු අලවන් ව දින ඳශශෂොලක් ඇතුෂත එම මුද 
කාර්තුමය ලශයන් ශකොමවාරිව් ජනරාල් ශලත ශේේණය කිරීම කෂ යුතුය. 

 

 

 

(2019 ජනලාරි 15 ලන දින නිලාඩු දිනයක් බැවින්, 2019 ජනලාරි මව 14 ලන දින දශෝ ඊට දඳර දගවීම්  

කිරීමට කටයුතු දයොදන දමන් කාරුණිකල දන්ලමි.) 

(ඉශත; (අ) සිට (ඉ) දක්ලා වශන් කාර්යයන් අතුරින් එක් කාර්යයක් දශෝ ඉටු කරන 

තැනැත්තකු දමදතක් ලියාඳදිිංචි වී නැතිනම් ලියාඳදිිංචි වී මුේදර ගාව්තු දගවිය යුතුය.) 
 

ිංකා බැිංකුදේ තැදප්ර ොදේන් ාඛාදේ අිංක 4153842 දරන දේශීය ආදායම් දකොමවාරිව් ජනරාල්දේ 

මුේදර ගාව්තු ගිණුමට වමථයකට ඳත්කරන ද මුේදර ගාව්තු දගවිය යුතු අතර, දප්ර දණ ඳත්රිමකාදේ 

තුන්ලන පිටඳත, වමථයකට ඳත් කරන ද මුේදර ගාව්තු  ප්ර කානද  දදඳාර්තදම්න්තු පිටඳත් [1 ශා 
2] ලට අමුණා එවිය යුතුය. එකී ප්ර කානද  බු  දගලන්නාදේ පිටඳත ලිපි දගොනුදේ තබාගත 

යුතුය. (දම් වම්බන්ධදයන් දෙක්ඳත් මුේදර ගාව්තු අිංය දලත වෘජුලම දනොඑලන දව 

කරුණාදලන් දන්ලමි.) 

 

අදාලන අනුේමාණයන් දක්ලන වටශන වශ ේකානය පිරීමම ශා ඉදිරිඳේ කිරීම වශා ලන උඳශදව ්

මාාල, වශ රාජය ආයතන ේධානීන් අමතන ද චක්රතශල්යය - www.ird.gov.lk දලේ අඩවිදයන් 

බාගත ශැක.   

 

ලැඩිු ර ඳැශැදිලි කර ගැනීම් වශා දේශීය ආදායම් ඇමතුම් මධපව්ථානද  1944 අිංකයට අමතන්න. 

දේශීය ආදායම් දලේ අඩවිය    - www.ird.gov.lk 

දේශීය ආදායම් දකොමවාරිව් ජනරාල්  

 බදු - ලඩා ශශො අනාගතයකට 

 

මුේදර ගාව්තු 

වමථයකට ඳත් කරන ද මුේදර ගාව්තු  පිළිබ| ප්ර කාය ඉදිරිඳත් 

කිරීම වශ  මුේදර ගාව්තු දප්ර දණය කිරිම   

http://www.ird.gov.lk/
http://www.ird.gov.lk/

