
 

 

 

PN/PMT/2020-2 

13.05.2020 

 
 

 

දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව  
බදු දෙවන්තනන්ත දවත දෙදෙන නිදේදනයයි  

 

දේශීය ආදායම් ද ාමසාරිස් ජනරාල් විසින් පළ  රන ලද නිදේදනදේ පරිදි, 2020 ජනවාරි මස 01 දින සිට 

2020 මාර්තු මස 31 දින දක්වා  ාල සීමාව සඳහා උපයන විට දෙවීදම් බේද සහ 2020 අදේල් මාසය සඳහා 

රඳවා ෙැනීදම් බේද/ අත්ති ාරම් ආදායම් බේද, අත්ති ාරම් පුේෙල ආදායම් බේද සහ 2019/2020 තක්දස්රු 
වර්තෂය සඳහා ආදායම් බේදේ 4 වන වාරි ය  2020 මැයි මස 15 වන දින දහෝ එදිනට දපර දෙවිය යුු දේ.  

ඉහත දක්වා ඇි බදු දෙවීම් කිරීදම්දී පහත සඳහන් බදු වර්තෙ දක්ත සහ බදු  ාල සීමා දක්ත අදාළ පරිදි 
දයාදා ෙනිමින් දෙවීම් පත්රි ා පිරවීය යුුය. 

බදු වර්ෙය 

බදු 

වර්ෙ 

දේතය 

බදු ොල සීමාව 

බදු ොල 

සීමා 

දේතය 

දෙවිය යුු බ ැංකුව  

සමාෙම් ආදායම් බේද 02 
2019/2020 තක්දස්රු 
වර්තෂදේ සඳහා 4 වන වාරි ය 

19204 ලං ා බැංකුව 

පුේෙල ආදායම් බේද 05 
2019/2020 තක්දස්රු 
වර්තෂදේ සඳහා 4 වන වාරි ය 

19204 ලං ා බැංකුව 

හවුල් වයාපාර ආදායම් 
බේද 

09 
2019/2020 තක්දස්රු 
වර්තෂදේ සඳහා 4 වන වාරි ය 

19204 ලං ා බැංකුව 

දපාලිය මත රඳවා 
ෙැනීදම් බේද/ 
අත්ති ාරම් ආදායම් බේද 

43 2020 අදේල් මාසය 20040 
මහජන බැංකුව (*දෙවීම් 
වවුචර අං ය අනිවාර්තය දේ) 

අදනකුත්ත දෙවීම් මත 
රඳවා ෙැනීදම් බේද/ 
අත්ති ාරම් ආදායම් බේද 

44 2020 අදේල් මාසය 20040 
මහජන බැංකුව (*දෙවීම් 
වවුචර අං ය අනිවාර්තය දේ) 

උපයන විට දෙවීදම් බේද  03 
2020 ජනවාරි මස 01 දින සිට 
2020 මාර්තු මස 31 දින දක්වා 
 ාල සීමාව 

20030 ලං ා බැංකුව 

අත්ති ාරම් පුේෙල 
ආදායම් බේද 

03 2020 අදේල් මාසය 20040 ලං ා බැංකුව 

 

මාර්තෙ ෙත ක්රමය හරහාද බදු දෙවීම් සිදු  ළ හැකි අතර ඒ සඳහා දයාමු අං  PN/PMT/2020-1 යටදත්ත 

2020.04.08 දින දේශීය ආදායම් දදපාර්තතදම්න්ු දවබ් අඩවිදේ පළ  රන ලද නිදේදනය බලන්න.  
 

*දෙවීම් වවුචර අං ය ලබා ෙැනීම සඳහා 0112135437 / 0773034234 යන අං  හරහා එස්. විජිතා මහත්තමිය, 

සහ ාර ද ාමසාරිස් අමතන්න. 

 

දේශීය ආදායම් දොමසාරිස් ජනොල් 

ආදායම් බේද, උපයන විට දෙවීදම් බේද, අත්තිොෙම් පුේෙල 

ආදායම් බේද ෙඳවා ෙ නීදම් බේද සහ අත්තිොෙම් ආදායම් 

බේද දෙවීම් කිරීම 


