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මගේ අංකය: SEC/2021/07                           2021 සැප්තැම්බර් 17 

 

2021 අංක 18   දරන මුදල් පනත (1 වන කකොටස) 

ස්කේච්ඡොකවන් කෙළිදරේ කිරීම මත බද්ද පැනවීම සදෙො වූ පැෙැදිලි කිරීකේ සටෙන 
 

2021 අංක 18   දරන මුදල්  පනගේ (මින් මතු "මුදල් පනත" යනුගෙන් සඳහන් කරනු ලබන) විධිවිධාන 

අනුෙ,  2002 අංක 14 දරන  එකතු කළ අගය මත බදු පනගේ විධිවිධාන යටගේ ගහෝ යම් ගේශීය ආදායම් 

පනතක (2017 අංක 24 දරන පනත, 2006 අංක 10 දරන පනත, 2000 අංක 38 දරන පනත ගහෝ 1979 

අංක 28 දරන  පනත ) විධිවිධාන යටගේ ගහෝ අෙස්ථාගෙෝචිත පරිදි , 2020 මාර්තු 31 ෙන දිනට ගහෝ 
එදිනට ගපර අෙසන් ෙන යම් කාල පරිච්ගේදයක් ගහෝ තක්ගස්රු ෙර්ෂයක් සඳහා ගහළිදරව් කිරීමට 

නියම කරන ලද ගහළිදරව් ගනාකළ තම බදු අය කළ හැකි සැපයුමක්, ආදායමක් ගහෝ ෙේකමක් 
සම්බන්ධගයන්, යම් තැනැේතකුට ( මින් මතු "ප්රකා  කරන්නා" යනුගෙන් සඳහන් කරනු ලබන) 

ගේශීය ආදායම් ගකාමසාරිස් ජනරාල්ෙරයා ගෙත ප්රකා යක් ඉදිරිපේ කළ හැකිය. එම ප්රකා ය, නි ්චය 

කරන ලද ආකෘති පත්රයක, 2022 මාර්තු 31 ෙන දින ගහෝ එදිනට ගපර  පහත සඳහන් පරිදි ඉදිරිපේ කළ 
යුතුය. 
 

1. බද්ද පැනවීම 

මුදල් පනගේ 6 ෙන ෙගන්තිය යටගේ මුක්තිය අගප්ක්ෂාගෙන් ප්රකා යක් ිදදු කිරීමට බලාගපාගරාේතු 
ෙන යම් තැනැේතකු මත 1% ක “ස්ගව්ච්ඡාගෙන් ගහළිදරව් කිරීම මත බේද” ගලස හැඳින්ගෙන බේදක් 
පනෙනු ලැගේ. 

   

2. අදොළ වන තැනැත්තන් 

මුදල් පනගේ 6 ෙන ෙගන්තිය  යටගේ මුක්තිය අගප්ක්ෂා කරන සහ 

(අ)  2020 මාර්තු 31 ෙන දින ගහෝ එදිනට ගපරාතුෙ අෙසන් ෙන යම් බදු කාල සීමාෙක් සඳහා 
ඉදිරිපේ කර ඇති එකතු කළ අගය මත බදු ොර්තාෙක ප්රකා  කිරීමට නියම කරන ලද බදු 

අය කළ හැකි සැපයුගමහි යම් ප්රමායයක් ප්රකා යට පේකර ගනාමැති; ගහෝ 

(ආ)  2020 මාර්තු 31 ෙන දින ගහෝ එදිනට ගපරාතුෙ අෙසන් ෙන යම් තක්ගස්රු ෙර්ෂයක් සඳහා 
ඉදිරිපේ කර ඇති ආදායම් ොර්තාෙක ප්රකා  කිරීමට නියම කරන ලද ආදායගමහි ගහෝ 

ෙේකගමහි යම් ප්රමායයක් ප්රකා යට පේ කර ගනාමැති, 

 යම් තැනැේතකුට ගමම බේද අදාළ ගව්. 

එෙැනි තැනැේතකු, අෙස්ථාගෙෝචිත පරිදි, එකතු කළ අගය මත බේද ගහෝ ආදායම් බේද සඳහා ලියාපදිංචි 
වී ගනාමැති ගහෝ  අදාළ බදු ොර්තා ඉදිරිපේ කර ගනාමැති තැනැේතකු විය හැකිය. ගකගස් ගෙතේ, 
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භාණ්ඩ ගහෝ ගස්ො සැපයීම මත පාරිගභෝගිකයින්ගගන් එකතු කළ අගය මත බේද එකතු කර ඇති යම් 
තැනැේතකු, එගලස, එකතු කළ අගය මත බේද එකතු කර ඇති ප්රමායය මත මුක්තිය සඳහා හිමිකම් 
කියනු ගනාලබයි. 

පහත සඳහන් තැනැේතන් අදළ ෙන තැනැේතන් යන්නට  ඇතුළේ විය හැකිය.  

- ොිදක පුේගලයන්;  

- නිර්ොිදක පුේගලයන් (ශ්රි ලංකාගව් පුරෙැිදයකු වූෙද  පුරෙැිදයකු ගනාවුෙද); 

- ොිදක සමාගම්; 

- ශ්රි ලංකාගව් ෙයාපාර කර ගගන යන්නා වූ නිර්ොිදක සමාගම්; 

- හවුල් ෙයාපාර; 

- භාර හා භාරකරුෙන්; 

- ඒකක භාර හා අගනයනය අරමුදල්; 

- සංගම් ගහෝ සමාජ; 

- අරමුදල්;  

- රාජය ගනාෙන සංවිධාන; 

- පුනයාතන; 

- ගෙනේ පුේගල මණ්ඩලයක්. 

3. බැෙැර කරනු ලබන තැනැත්තන් සෙ ප්රමොණ 

3.1  පහත සඳහන් තැනැේතන් ගමම බේද අදාළ වීගමන් බැහැර කරනු ලබන  අතර එබැවින්, ඔවුන් 

මුදල් පනගේ 6 ෙන ෙගන්තිගේ ෙන විධිවිධාන යටගේ ප්රදානය කරනු ලබන මුක්තිය සඳහා හිමිකම් 
ගනාලබයි. 

 
(i)  2006 අංක 5 දරන මුදල් විශුේධිකරයය ෙැළැක්වීගම් පනත, 

(ii) 2005 අංක 25 දරන ත්රස්තොීනන්ට මුදල් සැපයීම මැඩ පැෙේවීගම් සම්මුති පනත, 

(iii) අල්ලස් පනත (26 ෙන අධිකාරය), 

(vi) 2008 අංක 1 දරය මාදක ඖෂධ සහ මගනෝ ෙර්තක නීති විගරෝධී ගලස ජාොරම් කිරීමට 
එගරහි සම්මුති පනත  

යන පනේෙල විධිවිධාන යටගේ, 
 

(අ) ගහළිදරව් ගනාකළ බදු අය කළ හැකි සැපයුමක්, ආදායමක් ගහෝ ෙේකමක් මත විමර් න 

ගහෝ නඩු කටයුතු පෙතින යම් තැනැේතකු; ගහෝ 
 

 (ආ) ගහළිදරව් ගනාකළ බදු අය කළ හැකි සැපයුමක්, ආදායමක් ගහෝ ෙේකමක් සම්බන්ධෙ   
ෙරදකට ෙරදකරු වී ඇති යම් තැනැේතකු. 

 

3.2  යම් ගේශීය ආදායම් පනතක්, 2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනත, 1988 අංක 
40 දරන ඔට්ටු ඇල්ීම සහ සූදු බදු පනත, 2002 අංක 11 දරන මුදල් පනත, 1982 අංක 43 දරන 
මුේදර ගාස්තු පනත ගහෝ 2006 අංක 12 දරන මුේදර ගාස්තු (විග ්ෂ විධිවිධාන) පනත යටගේ 
තක්ගස්රු නිකුේ කර ඇති  ගහළිදරව් ගනාකළ බදු අය කළ හැකි සැපයුමක්, ආදායමක් ගහෝ 

ෙේකමක් ද බැහැර කරනු ලබන  අතර එබැවින්, එම ප්රමොණ මුදල් පනගේ 6 ෙන ෙගන්තිගේ ෙන 
විධිවිධාන යටගේ ප්රදානය කරනු ලබන මුක්තිය සඳහා හිමිකම් ගනාලබයි.  
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4. ප්රකොයටට පත්කළ යුතු ප්රමොණ 

2020 මාර්තු 31 ෙන දින ගහෝ එදිනට ගපර අෙසන් ෙන යම් බදු කාල සීමාෙක් සඳහා වූ එකතු කළ අගය 

මත බදු ොර්තාෙක ප්රකා යට පේ කර ගනාමැති යම් ගහළිදරව් ගනාකළ බදු අය කළ හැකි සැපයුමක් 

ගහෝ 2020 මාර්තු 31 ෙන දින ගහෝ එදිනට ගපර අෙසන් ෙන යම් තක්ගස්රු ෙර්ෂයක් සඳහා වූ ආදායම් 

ොර්තාෙක ප්රකා යට පේ කර ගනාමැති යම් ගහළිදරව් ගනාකළ ආදායමක් ගහෝ ෙේකමක්, ප්රකා යට 
පේ කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබයි. 
 

යම් තැනැේතකු ගහළි ගනාකළ බදු අය කළ හැකි සැපයුම මත  එකතු කළ අගය මත බදු අය කර ඇති 
අෙස්ථාෙක, ඔහුට එම ගහළි ගනාකළ බදු අය කළ හැකි සැපයුම, ගහළි ගනාකළ යම් ආදායම් ගහෝ 

ෙේකම් ප්රමායයක් සමඟ ප්රකා  කළ හැකි නමුේ, මුක්තිය ප්රදානය කරනු ලබන්ගන් ගහළි ගනාකළ 

ආදායම් ගහෝ ෙේකම් ප්රමායය  මත පමණි. 

 

5. අනුමත ආකටෝජන  

 

5.1  මුදල් කලස තබොකෙන සිටින කෙළි කනොකළ බදු අට කළ ෙැකි සැපයුම කෙෝ ආදොටම 

මුදල් පනගේ 3 ෙන ෙගන්තිය  යටගේ මුක්තිය අගප්ක්ෂා කරන යම් තැනැේතකු තම ගහළි 

ගනාකළ බදු අය කළ හැකි සැපයුම්, ආදායම් ගහෝ ෙේකම් ප්රමායය (මුදල්), 2022 මාර්තු 31 දිනට 

ගපර, 
 

(අ) ොිදක සමාගමක් විිදන් නිකුේ කරන ලද ගකාටස්ෙල; 

(ආ) ශ්රී ලංකා රජය ගෙනුගෙන් මහ බැංකුෙ විිදන් නිකුේ කරන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පේ   

      ගහෝ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරෙල; 

(ඇ) ශ්රී ලංකාගව් ොිදක සමාගමක් විිදන් නිකුේ කරන ලද යම් නිල ලැයිස්තුගත යය   

       සුරැකුම්පේෙල; ගහෝ 
(ඈ) ශ්රී ලංකාගව් යම් චංචල ගහෝ නි ්චල ගේපලක, 

 

ආගයෝඡනය කළ යුතුය. 

 

එගස් ගනාමැති නම්, එම තැනැේතාට, එම ප්රමාය, ශ්රී ලංකාගව් බැංකු ගිමමක, 2022 මාර්තු 31 
දිනට ගපර තැන්පේ කළ හැකිය. එගස්ම,   රී ලංකාගව් තුළ ගහෝ පිටත විගේශීය මුදලින්ෙලින් 
පෙතින ප්රමායද, ප්රකා ය ිදදු කිරීමට ගපර ශ්රී ලංකාගව් බැංකු ගිමමක තැන්පේ කළ හැකිය. 
  

ශ්රි ලංකා මහ බැංකුගව් නියමයන්ට යටේෙ, ප්රකා  කරන්නාට කැමති පරිදි,   රී ලංකා රුපියල්ෙලින් 
ගහෝ විගේ  ෙයෙහාර මුදලින් ගහෝ එම විගේ  ෙයෙහාර මුදල් තැන්පේ කළ හැකිය. 
 

ඉහත පරිදි, ආගයෝජනය කිරීගමන් ගහෝ තැන්පතු කිරිගමන් පසු ප්රකා ය ඉදිරිපේ කිරීමට ප්රකා  
කරන්නන්ට ඉඩ ගදනු ලැගේ. 

 

5.2  වත්කේ කලස ආකටෝජනට කර ඇති කෙළි කනොකළ බදු අට කළ ෙැකි සැපයුම කෙෝ ආදොටම 

 

යම් තැනැේගතක් තම ගහළි ගනාකළ බදු අය කළ හැකි සැපයුම්, ආදායම් ගහෝ ෙේකම් ප්රමායය 
2021 සැප්තැම්බර් 15 දිනට ගපර, 
 

(අ) වොසික සමාගමක් විිදන් නිකුේ කරන ලද ගකාටස්ෙල; 

(ආ) ශ්රී ලංකො රජට කවනුකවන් ශ්රී ලංකො මෙ බැංකුව විිදන් නිකුේ කරන ලද භාණ්ඩාගාර   

බිල්පේ ගහෝ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරෙල; 

(ඇ) ශ්රී ලංකොකේ වොසික සමොෙමක් විිදන් නිකුේ කරන ලද යම් නිල ලැයිස්තුගත යය   
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       සුරැකුම්පේෙල; 

(ඈ) ශ්රී ලංකාෙ තුළ ගහෝ ඉන් පිටත පිහිටි යම් චංචල ගහෝ නි ්චල ගේපලක; ගහෝ 
(ඉ) තැන්පතුෙක් ගලස ශ්රී ලංකාගව් බැංකු ගිමමක 
  

ආගයෝජනය කර ගහෝ තැන්පේ කර ඇේනම්, එෙැනි තැනැේතන්ටද මුදල් පනත යට ගේ ප්රකා ය 
ිදදු කළ හැකි අතර එම ආගයෝජන ගහෝ  තැන්පතු  ප්රකා ගේ සඳහන් කළ හැකිය. 
 

6. අර්ථනිරුපණ 

මුදල් පනගේ සඳහන් “වත්කේ” යන්නට “බැංකු ග ්ෂයන්, මුලය සාධන පත්ර, ගකාටස්, ෙුේපන්නයන්, 

භාණ්ඩාගාර බිල්පේ, ස්ථාෙර තැන්පතු, කාීන තැන්පතු, බැඳුම්කර ගහෝ ගෙනේ ආකාරෙල තැන්පතු, 

සුරකුම් ගහෝ යය ආකාරගයන් ගදනු ලබන මුදල්,අතැති මුදල්, මැණික් ගහෝ රේතරන්, ගෙනේ යම් 

මුලය අයිතියක් ඇතුලේ ෙන්නා වූ,  “මුදල් ගහෝ  යම් නි ්චල ගහෝ චංචල ගේපලක්” අදහස් ෙන අතර 

ඊට යම් අස්පර් නීය ෙේකමක්, බදු ගගෙන්නා (ප්රකා  කරන්නා)  ගෙනේ යම් තැනැේතකුගගන් මිළදි 

ගගන ඇේනම් මිස අයේ ගනාගව්”. 

 

“නිය්චල කද්පල" යන්නට ඉදිකරන ලද ගහෝ ඉදිගෙමින් පෙතින ශ්රී ලංකාගව් ගහෝ විගේ යන්හි ඇති 

යම් ගගාඩනැගිල්ලක් ඇතුළේ ගව්. 

 

"චංචල කද්පල" යන්නට රේතරන් ඇතුළුෙ ශ්රී ලංකාගව් ගහෝ විගේ යන්හි ඇති ිදයලුම චංචල ගේපල 

ඇතුළේ ෙන නමුේ ඊට මුදල් ඇතුළේ ගනාගව්. 

 

ඒ අනුෙ, ගෙගළඳ ගතාගය, ගෙගළඳ යය ගැතියන්, යය ගහෝ ගෙනේ ලැබිය යුතු ප්රමායයන්, මැණික්, 

ස්ෙර්යාභරය, ොහන, ගෘහස්ථ උපකරය, යන්ගත්රෝපකරය සහ පරිගයක උපකරය ද චංචල ගේපළ 

ගලස සහ ෙේකම් ගලස සැලගක්. මුදල් ෙේකමක් ගලස සලකන නමුේ චංචල ගේපලක්  ගනාගව්. 

ගෙගළඳ ගතාගය සඳහා අනුමත විගයකෙරගයකුගගන් තහවුරු කිරීමක්, ගෙගළඳ යය ගැතියන් සහ 

ලැබිය යුතු මුදල් ප්රමාය සඳහා  අදාළ  යය ගැතියන්ගගන් තහවුරු කිරීමක් සහ මැණික් සඳහා ජාතික 

මැණික් හා ස්ෙර්යාභරය අධිකාරිය විිදන් නිකුේ කරන ලද සහතික කිරීමක් ගහෝ තක්ගස්රු කිරීමක් 

එෙැනි ෙේකම්ෙල පිරිෙැය ගහෝ ගෙළඳපල ෙටිනාකම සනාථ කිරීම සඳහා ඉදිරිපේ කළ හැකිය. 

 

මුලය කල්බදු පහසුකමක් යටගේ අේපේ කර ගේ, ගහළිදරව් ගනාකළ ෙේකමක් තිගේ නම්, 2020 

මාර්තු 31 දින ෙන විට,  එම බදු ගිවිසුම යට ගේ  ිදදු කළ ිදයළුම කල්බදු ගගවීම් (මූීක ගගවීමක් ද 
ඇතුළුෙ), එම බදු ගිවිසුගම් පිටපතක් සහ බදු ීනමනාකරුගගන් ලබා ගේ ගගවීම් තහවුරු කිරීමක් ද 

සහිතෙ  ප්රකා  කළ හැකිය. 

 

 

7. බදු ෙණනට කිරීම 

 

මුදල් පනගේ 4  ෙන ෙගන්තිය  යටගේ මුක්තිය අගප්ක්ෂා කරන යම් තැනැේතකු, පහත සඳහන් පරිදි 

ගයනය කරනු ලබන, සීයයට එකක අනුප්රමායයකින් “ස්ගව්ච්ඡාගෙන්  ගහළිදරව් කිරීම මත බේද” 

යනුගෙන් හැදින්ගෙන බේදක් ගගවිය යුතුය. 

 

(අ) ප්රකා  කරන්නා, ගහළිදරව් ගනාකළ බදු අය කළ හැකි සැපයුමක්, ආදායමක් ගහෝ 
ෙේකමක් (මුදල්) ගහළිදරව් කිරීමට අදහස් කරන්ගන් නම්, එවිට, තැන්පේ කළ ගහෝ 
ආගයෝජනය කරන ලද ප්රමායය මත 1% ක බේද ගයනය කළ යුතුය. 
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(ආ) ප්රකා  කරන්නා, දැනටමේ ආගයෝජනය කර ඇති නි ්චල ගහෝ චංචල ගේපලක් ගහළිදරව් 

කිරීමට අදහස් කරන්ගන් නම්, එවිට, ප්රකා  ිදදු කරන දිනට (ගහෝ ආසන්න දිනට) එම 

ගේපගලහි ගෙළඳපල ෙටිනාකම මත 1% ක බේද ගයනය කළ යුතුය. 

 

මුදල්, විගේ  මුදල්ෙලින් ගහෝ ෙේකම්, ශ්රී ලංකාගෙන් පිටත ඇති අෙස්ථාෙලීන, ෙටිනාකම  පහත පරිදි 
ලබා ගත යුතුය; 

 

i. අදාළ බැංකුගෙන් ගහෝ අදාළ අධිකාරිගයන්, ෙේකගම් ප්රමායය ගහෝ  ෙටිනාකම තහවුරු 

කිරීමක් විගේ  මුදලින්  ලබා ගත යුතුය. 

ii. එම ෙටිනාකම, ප්රකා ය ිදදු කරනු ලබන දිනගේීන ශ්රි ලංකා මහ බැංකුෙ විිදන් ප්රකා යට පේ 
කරන ලද විනිමය අනුපාතය උපගයෝගී කරගනිමින් ගැනුම් මිලට අනුෙ ශ්රී ලංකා රුපියල් ෙලට 
පරිෙර්තනය කළ යුතුය. 

 

ඉහත ගගවූ බේද,  2017 අංක 24 දරය ගේශීය ආදායම් පනගේ (ගේශීය ආදායම් පනත) අර්ථානුකූලෙ  

බදු  බැරක් ගහෝ වියදමක් ගනාෙන අතර කිිදදු ගහ්තුෙක් මත ආපසු ගගෙනු ගනාලැබිය යුතුය 

 

8. ප්රකොයට දදිිපපත් කිරීම 

 

ගහළිදරව් ගනාකළ යම් බදු අය කළ හැකි  සැපයුමක්, ආදායමක් ගහෝ ෙේකමක්, මුදල් පනගේ 3 ෙන 
ෙගන්තිගේ නි ්චිත කර ඇති පරිදි ආගයෝජනය කර ගහෝ තැන්පේ කර ඇති සහ  ස්ගව්ච්ඡාගෙන් 
ගහළිදරව් කිරීම මත බේද ගගො ඇති  තැනැේතකු මුදල් පනගේ 5 ෙන ෙගන්තිය යටගේ ප්රකා යක් 
ඉදිරිපේ කිරීමට හිමිකම් ලබයි. 
 

ඒ අනුෙ, 2022 මාර්තු 31 දින ගහෝ එදිනට ගපර, ස්ගව්ච්ඡාගෙන් ගහළිදරව් කිරීම මත බේද ගගවීගමන් 
පසු , මුදල් පනගේ නි ්චිතෙ දක්ො ඇති අදාළෙන  ආකෘති පත්රයක, ප්රකා ය ඉදිරිපේ කළ යුතුය. ගමම 
ආකෘති පත්රය, ගේශීය ආදායම් ගෙේ ේොරගයන්  බාගත කරගැනීම්/ආකෘති පත්ර සහ ොර්තා/ස්ගව්ච්ඡාගෙන් 
ගහළිදරව් කිරීම මත බේද (TVD)  ගෙතින් බාගත කර ගත හැකිය. 
 

“2021 අංක 18 දරන මුදල් පනගේ 6 ෙන ෙගන්තිය යටගේ මුක්තිය අගප්ක්ෂාගෙන් ස්ගව්ච්ඡාගෙන් 
ගහළිදරව් කිරීම මත බේද ගගෙන තැනැේතකු සදහා ෙන ස්ගව්ච්ඡාගෙන් ගහළිදරව් කිරීම මත බේද 
ගගවීම් ිදදු කළ යුතු ආකාරය සහ ප්රකා ය ගගානු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගගෝපගේ ” යන 

මැගයන් 2021 සැප්තැම්බර් 17 දිනැති අංක SEC/2021/06 දරන මාර්ගගෝපගේ , ප්රකා  කරන්නන් 
විිදන් පරිශිලනය කළ යුතුය. 
 

 

9. ප්රකොයට පිළි ෙැනීම 

 

මුදල් පනගේ විධිවිධානෙලට අනුකූල ෙන්ගන් නම්, ප්රකා ය  පිළි ගනු ලබන අතර, ඒ බෙ ප්රකා ය ලැී 
දින 30 ක් ඇතුළත, ප්රකා  කරන්නාට දන්ෙනු  ලැගේ. 
 
ප්රකා ය මුදල් පනගේ විධිවිධාන ෙලට අනුකූල ගනාෙන්ගන් නම්,  එම ප්රකා ය ගහ්තු සමඟ ප්රතික්ගෂ්ප 

කරනු ලබන අතර, ඒ බෙ එෙැනි ප්රකා යක් ලැී දින 30 ක් ඇතුළත ලියාපදිංචි තැපෑගලන් දැනුම් ගදනු 

ලැගේ.  

 

පහත අෙස්ථාෙලදි ප්රකා ය ප්රතික්ගෂ්ප කරනු ලැගේ; 

 

(අ)  ප්රකා  කරන්නා ආගයෝජන ගහෝ තැන්පතු අෙ යතා සපුරාීමට අසමේ වි ඇති විට 

http://www.ird.gov.lk/si/Downloads/SitePages/Forms.aspx?menuid=1603
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(ආ) ස්ගව්ච්ඡාගෙන් ගහළිදරව් කිරීම මත බේද ගගො ගනාමැති විට 

(ඇ) නි ්චිතෙ දක්ො ඇති අදාළෙන ආකෘති පත්රයක ප්රකා ය ඉදිරිපේ කර ගනාතිීම 

(ඈ) ප්රකා  කරන්නා අදාළෙන නියමිත දින අනුෙ ක්රියා කර ගනාතිීම 

(ඉ) ගහළිදරව් ගනාකළ යම් බදු අය කළ හැකි  සැපයුම්, ආදායම් ගහෝ ෙේකම් ප්රමායය 

මත ගේශීය ආදායම් ගදපාර්තගම්න්තුෙ විිදන් තක්ගස්රු නිකුේ කර තිීම 

(ඊ) ගකාමසාරිස් ජනරාල් විිදන් දන්ෙනු ලබන ගෙනේ ඔිනෑම කරුයක් 

ගකගස් ගෙතේ,  ප්රතික්ගෂ්ප කිරීගම් ලිපිගේ දක්ො ඇති ගදෝෂය නිෙැරදි කළ හැකි නම්, ප්රතික්ගෂ්ප 

කිරීගම් ලිපිගේ දින ිදට දින 30 ක් ඇතුළත ප්රතික්ගෂ්ප වූ ප්රකා ය ගෙනුෙට අළුේ ප්රකා යක් ඉදිරිපේ 

කළ හැකිය. එම ගදෝෂය නිෙැරදි කර ඇති බෙට තහවුරු කර ගැනිගමන් පසු, අළුේ  ප්රකා ය පිළි ගනු 
ලැගේ. 
 

ප්රකා ය පිළි ගැනීම ගහෝ ප්රතික්ගෂ්ප කිරීම දින 30 ක් ඇතුළත දන්ො ගනාමැති නම්, එම ප්රකා ය 

ගකාමසාරිස් ජනරාල්ෙරයා විිදන් පිළි ගනු  ලැබ ඇති බෙට සැලකිය යුතුය. 
 

ිදයළුම ප්රකා  ඇමුමම් සහිතෙ ගකාමසාරිස් ජනරාල්ගේ අධීක්ෂයය යටගේ ආරක්ිත භාරගේ තබනු  

ලැගේ. 

 

10. ප්රකොයක   සපටන ලද කතොරතුරු වල සුරක්ෂිතතොවට 

 

මුදල් පනගේ 7 ෙන ෙගන්තියට අනුෙ, ගකාමසාරිස් ජනරාල්ෙරයා ගහෝ ගේශීය ආදායම් 
ගදපාර්තගම්න්තුගව් යම් නිලධාරිගයකු, ප්රකා  කරන්නාගේ අනයතාෙය සහ ප්රකා ගේ අන්තර්ගත  යම් 
කාරයයක් සම්බන්ධගයන් නිල රහසයභාෙය ආරක්ෂා කරනු ලැබිය යුතු සහ ආරක්ෂා කිරීයට සහය 
ගදනු ලැබිය යුතුය. 
 

තෙද,  ගේශීය ආදායම් පනගේ 100 ෙන ෙගන්තිගේ විධිවිධාන යටගේ බදු ගගෙන්නන්ගේ 
ගපෞේගලිකේෙය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පනො ඇති නීති සහ එෙැනි රහසයභාෙය උල්ලංඝනය කිරීම 

සම්බන්ධගයන් ලබා ගදන දඩුෙම් ගමම පනත සඳහා ද අදාළ ගව්. 

 

11. ප්රකොය කරන්නන්  සදෙො වන මුක්තිට 

යම් තැනැේතකුගේ ප්රකා ය, ගකාමසාරිස ්ජනරාල්ෙරයා පිළි ගගන ඇති විට ගහෝ පිළි ගගන ඇති බෙට 
සැලගකන විට, එම තැනැේතාට 

- ප්රකා ගේ ගහළිදරව් කළ ආදායම ගහෝ ෙේකම් සම්බන්ධෙ, සහ 2020 මාර්තු 31 
ෙන දින  ගහෝ එදිනට ගපරාතුෙ අෙසන් වූ යම් තක්ගස්රු ෙර්ෂයකට අදාළෙ ගේශීය 

ආදායම් පනේෙල විධිවිධාන යටගේ, 

- ප්රකා ගේ ගහළිදරව් කළ බදු අය කළ සැපයුම සම්බන්ධෙ, සහ 2020 මාර්තු 31 ෙන දින  

ගහෝ එදිනට ගපරාතුෙ අෙසන් වූ යම් කාල සීමාෙකට  අදාළෙ 2002 අංක 14 දරය එකතු 
කළ අගය මත බදු පනගේ විධිවිධාන යටගේ, 

යම් බේදක්, දණ්ඩනයක් ගහෝ ගපාළියක්  ගගවීමට ඇති ෙගකීගමන් ගහෝ යම් විමර් නයකට ගහෝ නඩු 
පැෙරීමකට යටේ වීගමන් සම්ූර්ය මුක්තිය භුක්ති විදිමට හිමිකම්  ලැගේ. ගකගස්ගෙතේ, ප්රකා  
කරන්නා ගහළිදරව් ගනාකළ  බදු අය කළ හැකි  සැපයුම ගහෝ  ඉන් ගකාටසක් මත එකතු කළ අගය 
මත බේද අය කර ඇේනම්, එගස් බදු අය කළ ගකාටස මත  මුක්තිය ප්රදානය කරනු ගනාලබයි.  

ප්රකා  කරන්නා විිදන් තම  ප්රකා නගේ අසතය ගහෝ ෙැරදි ගතාරතුරු සපයා ඇති බෙ ගකාමසාරිස් 
ජනරාල්ෙරයාට ගපනී යන්ගන් නම්, ප්රකා ය, ගකාමසාරිස් ජනරාල්ෙරයා පිළි ගගන තිබුන ද  ගහෝ පිළි 

ගගන ඇති බෙට සැලකුන ද , ඉහත පරිදි ලබා ීන තිබූ මුක්තිය ඉෙේ කරනු ලබයි. එෙැනි අෙස්ථාෙන් 

සම්බන්ධගයන් අදාළ නීති  අදාළ ගව්. 

2020 අගේල් 01 දින ගහෝ ඉන් පසුෙ ආරම්භ ෙන යම් තක්ගස්රු ෙර්ෂයක් ගහෝ කාල සීමාෙක් සඳහා 

මුක්තිය ප්රදානය ගනාකළ යුතුය. 
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12.  මුලය ප්රකොයන ෙො වොර්තො සඳෙො වන ෙැලපීේ 

 

මුක්තිය සඳහා හිමිකම් ඇති ප්රකා  කරන්නන්, 2021 මාර්තු 31 දිනට (2021 සැප්තැම්බර් 30 ට ගපර 

ප්රකා ගේ පිළිගැනීම ලැබි ඇේනම්) ගහෝ 2022 මාර්තු 31 ෙන දිනට(අගනකුේ තැනැේතන්) 

ඔහුගේ/අස්ි ේෙගේ ප්රකා  ගනාකළ ෙයාපාර ෙේකම් ගහෝ ගෙනේ ෙේකම් අදාළ ෙන ග ්ෂ පත්රයන්හි 

සඳහන් කළ යුතුය. 

 

ප්රකා  ගනාකළ ෙේකම්ෙලට අදාළ  අනුරූප ගැලපීම්, අදාළ ෙර්ෂගේ (2020/2021 ගහෝ 2021/2022) 

ග ්ෂ පත්රගේ රඳො ගේ ඉපැයීම් ෙලට බැර කළ හැකිය. ගකගස් ගෙතේ, කිිදයම් වෙකීේ ගිණුමක් අඩු 

කිරීම සඳහා ෙන අනුරූප ගැලපීම් ෙලට ඉඩ ගදනු ගනාලැගේ. ගකගස් ගෙතේ, ප්රකා  ගනාකළ 

ෙේකම, ප්රකා  ගනාකළ  යය මුදලක් මඟින් මුලයනය කර තිබුගන් නම්, එවිට, ශුේධ ප්රමායය [ෙේකම් 

ගිමමට හර කරන ප්රමායගයන් (පිරිෙැය), ඉපැයීම් ෙලට බැර කරන ප්රමායය අඩු කල පසු ඉතිරි 

ප්රමායය]  ෙගකීම් ගිමමට (යය මුදල) බැර කළ හැකිය. 

 

ග ්ෂ පත්ර පිළිගයළ  කිරීම අෙ ය ගනාෙන තනි පුේගල ප්රකා  කරන්නකුට, ඉහත සඳහන් පරිදි  මුක්තිය 

ප්රදානය කර ඇති ගහළි ගනාකළ ගපෞේගලික ෙේකම්, 2021 මාර්තු 31 දිගනන් අෙසන් ෙන තක්ගස්රු 

ෙර්ෂගේ ආදායම් ොර්තාෙ  සමඟ ඉදිරිපේ කළ යුතු “ෙේකම් හා ෙගකීම් ප්රකා ය” යටගේ ප්රකා  

කිරීමට (2021 සැප්තැම්බර් 30 ට ගපර ප්රකා ගේ පිළිගැනීම ලැබි ඇේනම්) ඉඩ ගදනු ලබන අතර 

අගනක් තනි පුේගලයන්ට 2022 මාර්තු 31 දිගනන් අෙසන් ෙන තක්ගස්රු ෙර්ෂය සදහා එගලස කිරීමට 

ඉඩ ගදනු ලැගේ.  

 

ප්රකා ගේ ප්රකාශිත ෙේකම් සම්බන්ධගයන්, 2020 අගේල් 01 දින ගහෝ එදිනට පසුෙ එළ ගබන කාල 

සීමාෙන් සඳහා ගේශීය ආදායම් පනගේ ගහෝ එකතු කළ අගය මත බදු පනගේ  විධිවිධාන, අදාළ පරිදි; 

අදාළ ගව්. 

 

13. වැඩිදුර පැෙැදිළි කිරීේ 

ෙැඩිදුර පැහැදිළි කිරීම් ගෙගතාේ, tpl@ird.gov.lk විදුේ තැපෑලට ලිපියක් එවිගමන් ගහෝ පහත සඳහන් 
දුරකතන ඔස්ගස්  පහත සඳහන් යම් නිලධාරියකු ඇමතීගමන්  ලබා ගත හැකිය. 
 

නිගයෝජය ගකාමසාරිස් ජනරාල්(බදු ප්රතිපේති හා නීතිසම්පාදන හා ජාතයන්තර කටයුතු) - 0112135300 

ගජයෂ්ක ගකාමසාරිස් (ගල්කම්)                            - 0112135410 

ගකාමසාරිස් (බදු ප්රතිපේති හා නීති සම්පාදන)                     - 0112135412 

ගජයෂ්ක නිගයෝජය ගකාමසාරිස් (බදු ප්රතිපේති හා නීති සම්පාදන)  

                                                                              – 0112135433/438/434/441/435/432

 
එච්.එේ.ඩබ්ලලිේ.සි. බණ්ඩොර 

කද්ශීට ආදොටේ කකොමසොිපස් ජනරොල්   

 

mailto:tpl@ird.gov.lk

