
බදු දින දර්ශනය 

බදු දින දර්ශනය -2023 

( වාර්තා භාරදීමේ සහ මෙවීේ සිදු කිරීමේ අවසන් දිනයන් )  

මාසය දිනය 
කාල 

කේතය 
විස්තරය 

ජනවාරි 

1වන දින 22/23 IV ඔට්ටු සහ සූදු බදු - වාර්ෂික බද්ද කෙවීම -2022/2023 - 4 වන කාර්ෂුව 

7වන දින 
22/23 III ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු දළ එකුව මත බද්ද කෙවීම (පිරිවැුකමන් 

10%) - 2022 කදසැම්බර්ෂ 

15වන දින 22120 අත්තිකාරම් පුද්ෙල ආදායම් බද්ද කෙවීම   - 2022 කදසැම්බර්ෂ 

15වන දින 22120 රඳවාෙැනීකම් බද්ද කෙවීම/ අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද- 2022 කදසැම්බර්ෂ 

15වන දින 2240 සමථයකට පත්ත කරන ලද මුද්දර බදු ප්රකායය - 2022, 4 වන කාර්ෂුව 

15වන දින 22120 සමථයකට පත්ත කරන ලද මුද්දර බදු කෙවීම - 2022, 4 වන කාර්ෂුව 

20වන දින 22403 සමාජ ආරේෂණ දායකත්තව බද්ද කෙවීම - 2022 කදසැම්බර්ෂ 

20වන දින 
2240 සමාජ ආරේෂණ දායකත්තව බද්ද වාර්ෂතාව - 4 වන කාර්ෂුව 

(ඔේකතෝම්බර්ෂ - කදසැම්බර්ෂ 2022) 

20වන දින 22430 එකු කළ අෙය මත බදු  කෙවීම - 2022 කදසැම්බර්ෂ  

20වන දින 22120 මූලය කස්වා මත එකු කළ අෙය මත බදු  කෙවීම - 2022 කදසැම්බර්ෂ 

20වන දින 

22232 
මූලය කස්වා සැපීමම් විනන් එකු කළ අෙය මත බද්ද ත.ව.  2022/2023 

සදහා කදවන අුරු ඇස්තකම්න්ුව (ිනත්ත වර්ෂෂය පදනම මත) 

20වන දින 
22/23 III ඔට්ටු සහ සූදු බදු දළ එකුව මත බද්ද වාර්ෂතාව -2022/202 - 3වන 

කාර්ෂුව 

31වන දින 2243 එකු කළ අෙය මත බදු වාර්ෂතාව මාසික- 2022 කදසැම්බර්ෂ  

31වන දින 
2240 එකු කළ අෙය මත බදු වාර්ෂතාව - 4 වන කාර්ෂුව (ඔේකතෝම්බර්ෂ  - 

කදසැම්බර්ෂ 2022) 

කපබරවාරි  

7වන දින 
22/23 IV ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු දළ එකුව මත බද්ද කෙවීම(පිරිවැුකමන් 

10%) - 2023 ජනවාරි 

15වන දින 22233 ආදායම් බදු -2022/2023 තේකස්රු වර්ෂෂකේ 3වන වාරිකය 

15වන දින 23010 අත්තිකාරම් පුද්ෙල ආදායම් බද්ද කෙවීම  - 2023 ජනවාරි 

15වන දින 23010 රඳවාෙැනීකම් බද්ද කෙවීම/ අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද   - 2023 ජනවාරි 

20වන දින 23101 සමාජ ආරේෂණ දායකත්තව බද්ද කෙවීම - 2023 ජනවාරි 

20වන දින 23110  එකුකළ අෙය මත බදු කෙවීම  -2023 ජනවාරි 

20වන දින 23010 මූලය කස්වා මත එකු කළ අෙය මත බදු  කෙවීම - 2023 ජනවාරි 

28වන දින 2311 එකුකළ අෙය මත බද්ද මාසික වාර්ෂතාව  -2023 ජනවාරි 



මාසය දිනය 
කාල 

කේතය 
විස්තරය 

 

මාර්ෂු 

7වන දින 
22/23 IV ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු දළ එකුව මත බද්ද කෙවීම(පිරිවැුකමන් 

10%) - 2023 කපබරවාරි 

15වන දින 23020 අත්තිකාරම් පුද්ෙල ආදායම් බද්ද කෙවීම  - 2023 කපබරවාරි 

15වන දින 
23020 රඳවා ෙැනීකම් බද්ද කෙවීම/ අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද කෙවීම - 2023 

කපබරවාරි 

20වන දින 23102 සමාජ ආරේෂණ දායකත්තව බද්ද කෙවීම - 2023 කපබරවාරි 

20වන දින 23120 එකුකළ අෙය මත බදු කෙවීම - 2023 කපබරවාරි 

20වන දින 23020 මූලය කස්වා මත එකු කළ අෙය මත බදු  කෙවීම - 2023 කපබරවාරි 

31වන දින 2312 එකුකළ අෙය මත බද්ද මාසික වාර්ෂතාව  -2023 කපබරවාරි 

අකේල්ල 

1වන දින 23/24 I ඔට්ටු සහ සූදු බදු - වාර්ෂික බද්ද කෙවීම- 2023/2024- 1 වන කාර්ෂුව 

7වන දින 
22/23 IV ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු දළ එකුව මත බද්ද කෙවීම(පිරිවැුකමන් 

10%) - 2023 මාර්ෂු 

15වන දින 23030 අත්තිකාරම් පුද්ෙල ආදායම් බද්ද කෙවීම  - 2023 මාර්ෂු 

15වන දින 23030 රඳවා ෙැනීකම් බද්ද / අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද  කෙවීම - 2023 මාර්ෂු 

15වන දින  2310                  සමථයකට පත්තකරන ලද මුද්දර බදු ප්රකායය -  1 වන කාර්ෂුව 2023 

15වන දින 23030 සමථයකට පත්තකරන ලද මුද්දර බදු කෙවීම -1වන කාර්ෂුව 2023 

20වන දින 23103 සමාජ ආරේෂණ දායකත්තව බද්ද කෙවීම - 2023 මාර්ෂු 

20වන දින 
2310 සමාජ ආරේෂණ දායකත්තව බද්ද වාර්ෂතාව - 1 වන කාර්ෂුව (ජනවාරි - 

මාර්ෂු 2023) 

20වන දින 23130  එකුකළ අෙය මත බදු කෙවීම  -2023 මාර්ෂු 

20වන දින 23030 මූලය කස්වා මත එකු කළ අෙය මත බදු  කෙවීම- 2023 මාර්ෂු 

20වන දින 
22232 මූලය කස්වා මත එකු කළ අෙය මත බද්ද ත.ව. 2022/2023 සඳහා 

කදවන අුරු ඇස්තකම්න්ුව (තේකස්රු වර්ෂෂය පදනම මත) 

20වන දින 
22/23 IV ඔට්ටු සහ සූදු බදු දළ එකුව මත බද්ද වාර්ෂතාව -2022/2023 – 4 වන 

කාර්ෂුව 

30වන දින 2313 එකුකළ අෙය මත බදු මාසික වාර්ෂතාව - මාර්ෂු 2023 

30වන දින 
2310 එකුකළ අෙය මත බදු වාර්ෂතාව - 1වන කාර්ෂුව (ජනවාරි - මාර්ෂු 

2023) 

30වන දින 
2223 රඳවාෙැනීකම් බද්ද / අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද   වාර්ෂික ප්රකායනය - 

තේකස්රු වර්ෂෂ 2022/2023 

30වන දින 
2223 කස්වා කයෝජකයින්කේ අත්තිකාරම් පුද්ෙල ආදායම් බද්ද   වාර්ෂික 

ප්රකායය - 2022/2023 



මාසය දිනය 
කාල 

කේතය 
විස්තරය 

මැයි 

07වන දින 
23/24 I ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු දළ එකුව මත බද්ද කෙවීම(පිරිවැුකමන් 

10%) - 2023 අකේල්ල 

15වන දින 22234 ආදායම් බදු - 2022/2023 තේකස්රු වර්ෂෂකේ 4 වන වාරිකය 

15වන දින 23040 අත්තිකාරම් පුද්ෙල ආදායම් බද්ද  කෙවීම - 2023 අකේල්ල 

15වන දින 23040 රඳවාෙැනීකම් බද්ද/  අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද  කෙවීම - 2023 අකේල්ල 

20වන දින 23201 සමාජ ආරේෂණ දායකත්තව බද්ද කෙවීම - 2023 අකේල්ල 

20වන දින 23210 එකුකළ අෙය මත බදු කෙවීම - 2023 අකේල්ල 

20වන දින 23040 මූලය කස්වා මත එකු කළ අෙය මත බදු  කෙවීම- 2023 අකේල්ල 

31වන දින 2321 එකුකළ අෙය මත බදු වාර්ෂතාව මාසික - 2023  අකේල්ල 

ජූනි 

07වන දින 
23/24 I ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු දළ එකුව මත බද්ද කෙවීම(පිරිවැුකමන් 

10%) - 2023 මැයි 

15වන දින 23050 අත්තිකාරම් පුද්ෙල ආදායම් බද්ද කෙවීම -  2023 මැයි 

15වන දින 23050 රඳවාෙැනීකම් බද්ද/ අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද කෙවීම- 2023 මැයි 

20වන දින 23202 සමාජ ආරේෂණ දායකත්තව බද්ද කෙවීම - 2023 මැයි 

20වන දින 23220 එකුකළ අෙය මත බදු කෙවීම - 2023 මැයි 

20වන දින 23050 මූලය කස්වා මත එකු කළ අෙය මත බදු  කෙවීම- 2023 මැයි 

30වන දින 2322 එකුකළ අෙය මත බද්ද මාසික වාර්ෂතාව - 2023 මැයි 

30වන දින 
22230 මුලයකස්වා මත එකුකළ අෙය මත බදු කෙවීම-අවසාන කෙවීම ත.ව. 

2022/2023 (ිනත්ත වර්ෂෂය පදනම මත) 

30වන දින 
2223 මුලයකස්වා මත එකුකළ අෙය මත බදු වාර්ෂතාව - (2022 ජනවාරි- 2022 

කදසැම්බර්ෂ- ින. ව.) 

ජුින 

01වන දින 23/24 II ඔට්ටු සහ සූදු බදු - වාර්ෂික බද්ද කෙවීම - 2023/2024 - 2 වන කාර්ෂුව 

07වන දින 
23/24 I ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු දළ එකුව මත බද්ද කෙවීම(පිරිවැුකමන් 

10%) - 2023 ජූනි 

15වන දින 23060 අත්තිකාරම් පුද්ෙල ආදායම් බද්ද කෙවීම -  2023 ජූනි 

15වන දින 23060 රඳවාෙැනීකම් බද්ද /අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද කෙවීම - 2023 ජූනි 

15වන දින 2320 සමථයකට පත්ත කරන ලද මුද්දර බදු ප්රකායය- 2023 -2 වන කාර්ෂුව 

15වන දින 23060 සමථයකට පත්ත කරන ලද මුද්දර බදු කෙවීම- 2023 - 2 වන කාර්ෂුව 

20වන දින 23203 සමාජ ආරේෂණ දායකත්තව බද්ද කෙවීම - 2023 ජූනි 

20වන දින 
2320 සමාජ ආරේෂණ දායකත්තව බද්ද වාර්ෂතාව - 2 වන කාර්ෂුව (අකේල්ල - 

ජූනි 2023) 

20වන දින 23230 එකුකළ අෙය මත බදු කෙවීම -2023 ජූනි  

20වන දින 23060 මූලය කස්වා මත එකු කළ අෙය මත බදු  කෙවීම- 2023 ජූනි 



මාසය දිනය 
කාල 

කේතය 
විස්තරය 

20වන දින 
 

23241 

මූලය කස්වා මත එකුකළ අෙය මත බද්ද - ත.ව.2023/2024 සදහා පලමු 

අුරු ඇස්තකම්න්ුව (ිනත්ත වර්ෂෂය පදනම මත) 

20වන දින 
23/24 1 ඔට්ටු සහ සූදු බදු දළ එකුව මත බද්ද වාර්ෂතාව - 2023/4– 1 වන 

කාර්ෂුව 

31වන දින 2323 එකුකළ අෙය මත බදු මාසික වාර්ෂතාව- 2023 ජූනි   

31වන දින 2320 එකුකළ අෙය මත බදු වාර්ෂතාව - 2වන කාර්ෂුව (අකේල්ල -ජූනි  2023) 

අකෙෝස්ු 

07වන දින 
23/24 II ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු දළ එකුව මත බද්ද කෙවීම (පිරිවැුකමන් 

10%) - 2023 ජුින 

15වන දින 23241 ආදායම් බදු කෙවීම  - 2023/2024 තේකස්රු වර්ෂෂකේ 1 වන වාරිකය 

15වන දින 
2324 ඇස්තකම්න්ුෙත කෙවියයුු ආදායම් ප්රකායය ාාරීම- තේකස්රු 

වර්ෂෂ 2023/2024 

15වන දින 23070 අත්තිකාරම් පුද්ෙල ආදායම් බද්ද කෙවීම - 2023 ජුින 

15වන දින 23070 රඳවාෙැනීකම් බද්ද / අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද කෙවීම - 2023 ජුින 

20වන දින 23301 සමාජ ආරේෂණ දායකත්තව බද්ද කෙවීම - 2023 ජූින 

20වන දින 23310 එකුකළ අෙය මත බදු කෙවීම - 2023 ජුින 

20වන දින 23070 මූලය කස්වා මත එකු කළ අෙය මත බදු  කෙවීම- 2023 - ජූින 

31වන දින 2331 එකුකළ අෙය මත බදු මාසික වාර්ෂතාව -2023 ජුින 

සැප්තැම්බර්ෂ 

07වන දින 
23/24 II ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු දළ එකුව මත බද්ද කෙවීම (පිරිවැුකමන් 

10%) - 2023 අකෙෝස්ු 

15වන දින 23080 අත්තිකාරම් පුද්ෙල ආදායම් බද්ද කෙවීම - 2023 අකෙෝස්ු 

15වන දින 23080 රඳවාෙැනීකම් බද්ද/ අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද කෙවීම - 2023 අකෙෝස්ු 

20වන දින 23302 සමාජ ආරේෂණ දායකත්තව බද්ද කෙවීම - 2023 අකෙෝස්ු 

20වන දින 23320 එකුකළ අෙය මත බදු කෙවීම - 2023 අකෙෝස්ු 

20වන දින 23080 මූලය කස්වා මත එකු කළ අෙය මත බදු  කෙවීම- 2023 අකෙෝස්ු 

30වන දින 22230 ආදායම් බද්ද - 2022/2023 තේකස්රු වර්ෂෂකේ අවසන් කෙවීම 

30වන දින 2332 එකුකළ අෙය මත බදු මාසික වාර්ෂතාව -2023 අකෙෝස්ු 

30වන දින 
22230 මුලයකස්වා මත එකුකළ අෙය මත බදු කෙවීම-අවසාන කෙවීම ත.ව. 

2022/2023 (තේකස්රු වර්ෂෂය පදනම මත) 

30වන දින 
2223 මුලයකස්වා මත එකුකළ අෙය මත බදු වාර්ෂතාව- තේකස්රු වර්ෂෂ 

පදනම මත - (2022 අකේල්ල- 2023 මාර්ෂු) 

ඔේකතෝබර්ෂ 

01වන දින 23/24 III ඔට්ටු සහ සූදු බදු - වාර්ෂික බද්ද කෙවීම - 2023/2024 -  3 වන කාර්ෂුව 

07වන දින 
23/24 II ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු දළ එකුව මත බද්ද(පිරිවැුකමන් 10%) - 

2023 සැප්තැම්බර්ෂ 



මාසය දිනය 
කාල 

කේතය 
විස්තරය 

15වන දින 23090 අත්තිකාරම් පුද්ෙල ආදායම් බද්ද කෙවීම - 2023 සැප්තැම්බර්ෂ 

15වන දින 
23090 රඳවාෙැනීකම් බද්ද/අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද කෙවීම- 2023 

සැප්තැම්බර්ෂ 

15වන දින 2330 සමතයකට පත්ත කරන ලද මුද්දර බදු ප්රකායය - 2023 - 3 වන කාර්ෂුව 

15වන දින 23090 සමතයකට පත්ත කරන ලද මුද්දර බදු කෙවී 2023- 3වන කාර්ෂුව 

20වන දින 23303 සමාජ ආරේෂණ දායකත්තව බද්ද කෙවීම - 2023 සැප්තැම්බර්ෂ 

20වන දින 
2330 සමාජ ආරේෂණ දායකත්තව බද්ද වාර්ෂතාව - 3 වන කාර්ෂුව (ජූින - 

සැප්තැම්බර්ෂ 2023) 

20වන දින 23330 එකුකළ අෙය අෙය මත බදු කෙවීම- 2023 සැප්තැම්බර්ෂ  

20වන දින 23090 මූලය කස්වා මත එකු කළ අෙය මත බදු  කෙවීම- 2023 සැප්තැම්බර්ෂ 

20වන දින 
23241 මුලයකස්වා මත එකුකළ අෙය මත බදු කෙවීම 2023/2024 සදහා පලමු 

අුරු ඇස්තකම්න්ුව (තේකස්රු වර්ෂෂය පදනම මත) 

20වන දින 
23/24 II ඔට්ටු සහ සූදු බදු දළ එකුව මත බද්ද වාර්ෂතාව - 2023/2024- 2 වන 

කාර්ෂුව 

31වන දින 2333 එකුකළ අෙය මත බදු මාසික වාර්ෂතාව 2023 සැප්තැම්බර්ෂ  

31වන දින 
2330 එකුකළ අෙය මත බදු වාර්ෂතාව - 3වන කාර්ෂුව (ජූින - සැප්තැම්බර්ෂ- 

2023) 

කනාවැම්බර්ෂ 

07වන දින 
23/24 III ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු දළ එකුව මත බද්ද කෙවීම (පිරිවැුකමන් 

10%) - 2023 ඔේකතෝබර්ෂ 

15වන දින 23242 ආදායම් බදු කෙවීම  - 2023/2024 තේකස්රු වර්ෂෂකේ 2 වන වාරිකය 

15වන දින 23100 අත්තිකාරම් පුද්ෙල ආදායම් බද්ද කෙවීම - 2023 ඔේකතෝබර්ෂ 

15වන දින 
23100 රඳවාෙැනීකම් බද්ද/අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද කෙවීම - 2023 

ඔේකතෝබර්ෂ 

20වන දින 23401 සමාජ ආරේෂණ දායකත්තව බද්ද කෙවීම - 2023 ඔේකතෝබර්ෂ 

20වන දින 23410 එකු කළ අෙය අෙය මත බදු කෙවීම - 2023 ඔේකතෝබර්ෂ 

20වන දින 23100 මූලය කස්වා මත එකු කළ අෙය මත බදු  කෙවීම- 2023 ඔේකතෝබර්ෂ 

30වන දින 2223 ආදායම් බදු වාර්ෂතාව 2022/2023 තේකස්රු වර්ෂෂය 

30වන දින 2341 එකුකළ අෙය මත බදු මාසික වාර්ෂතාව - 2023 ඔේකතෝබර්ෂ 

කදසැම්බර්ෂ 

07වන දින 
23/24 III ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු දළ එකුව මත බද්ද කෙවීම(පිරිවැුකමන් 

10%) - 2023 කනාවැම්බර්ෂ 

15වන දින 23110 අත්තිකාරම් පුද්ෙල ආදායම් බද්ද කෙවීම- 2023 කනාවැම්බර්ෂ 

15වන දින 23110 රඳවා ෙැනීකම් බද්ද කෙවීම - 2023 කනාවැම්බර්ෂ 

20වන දින 23402 සමාජ ආරේෂණ දායකත්තව බද්ද කෙවීම - 2023 කනාවැම්බර්ෂ 



මාසය දිනය 
කාල 

කේතය 
විස්තරය 

20වන දින 22420 එකුකළ අෙය අෙය මත බදු කෙවීම -2023 කනාවැම්බර්ෂ 

20වන දින 23110 මූලය කස්වා මත එකු කළ අෙය මත බදු  කෙවීම- 2023 කනාවැම්බර්ෂ 

31වන දින 2342 එකුකළ අෙය මත බදු මාසික වාර්ෂතාව 2023 කනාවැම්බර්ෂ 

 

 


