
 

 
 

PN/PMT/2022 – 01  
17.05.2022 

 

 

 

දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව 
බදු දෙවන්තනන්ත සඳහා වන නිදේදනයයි   

   

සාමාන්ය බදු  බෙවීමෙ  බ්රමෙදය න්ට බඅමතරව, බපහත බසඳහන් බද ැංකුවල බසහභාගීත්ව  බය බසහිතව බමාර්වවත බ

්රමෙදය  බ බස්ේ බදු  බෙවීමෙ  බපහුකම  (OTPP) සප ා බඇති බදව බෙමයින් බය නු  බෙයන්ෙන්මු. බ බඇඳිරි බනිති  බෙහෝ බ

රෙේ බපවතින් බෙන්ාසන්ුකන්මාරි බවාතාවරණ  බෙේතුෙවන් බමුයල්/ෙෙක්පත් බෙවවි  බසිු  බකිරිමට බද ැංකුව බෙවත බ ාමට බ

ෙන්ාහ කි බඅව්ථාවන්හි බOTPP පද්ධති  බහරහා බසැං්ථාපිත/පුද්වල බ ද ැංකු බපහුකමම බභාවිතා බමරමින් බෙවීම  බසිු  බ

මරන් බෙමන් බය ඩිව බමාරුණිමව බඉල්ලා බසිටින්ෙන්මු. 

OTPP පද්ධති  බසඳහා බපහුකම  බසප න් බද ැංකු 

 සමාජික බ ැංකුව තත්තත්තවය 

සක්රිය ුදෙනුදෙ කහ ක   

ආකාරය 

අන්තර්ජාල 

බ ැංකු 

කරණය 

කවුන්ටරය 

කරකා 

1 ස පත් බද ැංකුව බ සක්රි  √ - 

2 ෙමාමර්ෂල් බද ැංකුව  සක්රි  √ - 

3 ජාතිම බඉතිරී බකිරීෙ  බද ැංකුව සක්රි  √ √ 

4 ෙන්ෂන්් බට්ර්ේ බද ැංකුව  සක්රි  - √ 

5 මහජන් බද ැංකුව සක්රි  √ √ 

6 ජාතිම බසැංවර්ධන් බද ැංකුව  සක්රි  -  

7 හ ටන් බන් ෂන්ල් බද ැංකුව බ සක්රි  √ - 

8 ලැංමා බද ැංකුව සක්රි  √ √ 

9 පෑන් බඒෂි ා බද ැංකුව සක්රි  √ - 

10 යුනි න් බද ැංකුව සක්රි  - √ 

11 එච්එ්ීසී බද ැංකුව සක්රි  √ - 

     

 

*සද බෙවනුෙවන් බවනුෙයනු බසිු  බමරන් බෙලස බද ැංකුෙද බඅයාල බශාඛාෙවන් බසදට බඉල්ලා බසිටි  බහ ම. බ බෙවීමමට බ

අනුවත බීමම බසඳහා බද ැංකු බෙරගුලාසි බඅයාල බවි  බහ කි . 

 

සාමාන්ය බවනුෙයනු බසීමාව බඅයාල බද ැංකුව බසමඟ බසන්නිෙදයන්  බමර බඉහළ බන්ැංවා බව නීමට බහ කි බදව බව ඩිු රටත් බ

යන්වා බසිටින්ෙන්මු. බ බවනුෙයනුවල බසීමාව බරුපි ල් බබිලි න් බ10 බයක්වා බඉහළ බන් ැංවිමට බඅයාල බවන් බඅනුම ති  බශ්රී බලැංමා බ

මහ බද ැංකුෙවන් බලදාෙවන් බඇති බඅතර, බෙද්ශී  බආයා   බෙයපාර්තෙ න්තු බෙවීම  බසිු  බකිරීමට බසහා  බවන් බපරිදි බඒ බ

පිළිදඳව බසි ළුම බද ැංකු බෙවත බයන්වා බ වා බඇත  

සද බපළමු බවතාවට OTPP බපද්ධති  බභාවිතා බමරන්ෙන් බන්  බඒ බපිළදඳව බෙද්ශී  බආයා   බෙයපාර්තෙ න්තු බෙවබ් බ

අඩවිෙේ බයක්වා බඇති බඋපෙය් බපරිශීලන්  බමරන්න්. 

 

http://www.ird.gov.lk/en/eServices/Lists/PaymentRefund/Attachments/7/User_Guide_for_IRD_Online_Payment_E.pdf 

වැඩි විස්තර සඳහා 1944 ඇමතුම් මධ්යසා්ාය  මමත්ය. 

දේශීය ආදායම් ද ාමසාරිස් ජනරාල් 

මාර්ුුත බදු නුවීනේ පකසුකම  (OTPP) 

http://www.ird.gov.lk/en/eServices/Lists/PaymentRefund/Attachments/7/User_Guide_for_IRD_Online_Payment_E.pdf

