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2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ 195 වන වගන්තිදේ සහ 2021 අංක 10 දරන  

දේශීය ආදායම්(සංද ෝධන) පනදේ 58 වන වගන්තිදේ කාර්යය උදදසා ප්රකා ය  

සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා වන උපදදස් මාලාව 

 

1. හැඳින්වීම 

2021 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් (සංද ෝධන) පනදේ 58 වන වගන්තිදේ කාර්යය සඳහා දමම 

ප්රකා ය නිකුේ දකදර්. 2019 අදේල් 01 වන දිදනන්ත ආරම්භ වන තක්දස්රු වර්ෂය (2019/2020) සඳහා, 

2021 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් (සංද ෝධන) පනදේ 58 වන වගන්තිදේ විධිවිධානයන්තට යටේව, 

කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසායන්තදේ (මින්ත මතු කු.ම.ප.ව. දලස හැඳින්තදවන) ආදායම් බදු 

තක්දස්රුවන්ත කපාහැරීම සඳහා, 2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ 195 වන වගන්තිදේ අර්ථ 

නිරූපණය ප්රකාරව කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසායන්තදේ දකාන්තදේසි සපුරන තැනැේතන්ත බදු 

නිලධාරීන්ත විසින්ත හඳුනාගැනීම අව ය දේ. එදහයින්ත ප්රකා දේ විස්තර සම්ූර්ණ කළ යුේදේ 

2019/2020 තක්දස්රු වර්ෂය සම්බන්තධදයන්තය. 

2019/2020 තක්දස්රු වර්ෂය සඳහා ඔබදේ වාර්ික දළ පිරිවැටුම රු.500,000,000/= ට වඩා අඩු 

දනාවන්තදන්ත නම්, ඔබ විසින්ත දමම ප්රකා දේ සියළුම විස්තර සම්ූර්ණ කිරීම අව ය දනාදේ. එවැනි 

අවස්ථාවක දී දමම ප්රකා ය ඔබ දවත ලැබුදන්ත බදු නිලධාරිදයකුදගන්ත නම් බදු දගවන්තනා 

හඳුනාගැනීදම් අංකය සහ දළ පිරිවැටුම (4 සහ 5 වන අයිතම) සඳහන්ත කර ප්රකා නය සම්ූර්ණ කර 

බදු නිලධාරියා දවත ප්රකා ය භාර දදන්තන. අදනකුේ සියළුම දදනා ප්රකා දේ සියළුම විස්තර 

සම්ූර්ණ කිරීම අව ය වන අතර යම් කරුණක් අදාළ දනාවන්තදන්ත නම් “අදාළ දනාදේ“ යන්තන සඳහන්ත 

කරන්තන. 

 

2. නිදර්ශනය (තනි පුද්ගලයයකු සඳහා) 

 

2.1 තනි පුද්ගලයා 

සමරතුංග මහතා තනි පුේගල වයාපාරයක් පවේවාදගන යයි. 2019/2020 තක්දස්රු වර්ෂය තුළ එහි 

දළ පිරිවැටුම රු.200,000,000/= කි. ඔහු ප්රිලාභ සමානව දබදාගන්තනා “Rs Associates“ හවුල්වයාපාරදේ 

හවුල්කරුදවකු ද දේ. ඔහු විසින්ත 80% ක දකාටස් හිමිකාරීේවයක් දරන Samarathunga Distributors (Pvt) 

Ltd  හි අධයක්ෂවරයා ද දේ. 2019/2020 තක්දස්රු වර්ෂය තුළ පහත සඳහන්ත ආදයෝජන ද ඔහුට ිදේ. 

 

සමාගම ය ාටස් සංඛ්යාව හිමි ාරිත්වයේ ප්රමාණය (%) 

DDD PLC 1000 0.1% 

EEE (Pvt) Ltd. 500,000 25%   

MNO (Pvt) Ltd. 1,000,000 80% 
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NMO සමාගම නිකුේ කළ ප්රකාශිත ප්රාේධනයන්තදගන්ත 90% ක් ිදබන  NOM (Pvt) Ltd  සමාගදම් 

2,000,000 ක දකාටස්  MNO  (Pvt) Ltd  සමාගම සතුව ඇත.  

සමරතුංග මහතාදේ ප්රකා ය පහත පරිදි දේ. 

 

2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ 195 වන වගන්තිදේ සහ 2021 අංක 10 දරන දේශීය 

ආදායම් (සංද ෝධන) පනදේ 58 වන වගන්තිදේ කාර්යය සඳහා වන ප්රකා ය 

(සියළුම විස්තර 2019.04.01 සිට 2020.03.31 දක්වා - 2019/2020 තක්දස්රු වර්ෂදේ තේේවය සැලකිල්ලට ගනිමින්ත 

සම්ූර්ණ කළ යුතුය.) 

1. තැනැත්තායේ නම 

සමරතුංග ජී.ඒ.ඩී.එස්. 

2. වයාපාර සංවිධානයේ යහෝ අස්ිත්වයේ නම සහ ලිපිනය  

සමරතුංග ස්දටෝර්ස්, 225, හැඳළ, වේතල 

3. තැනැත්තායේ වයාපාර සංවිධානයේ යහෝ අස්ිත්වයේ වර්ගය (අදාළ දනාවන කරුණ කපා 

හරින්තන):  

තනි හිමිකාරීේවය/හවුල් වයාපාරය/සීමිත වගකීම් වයාපාර/දවනේ    

4. බදු යගවන්වනා හඳුනාගැනීයේ අං ය 222222222 

5. 2019 අයේල් 1 වන දියනන්ව ආරේභවන තක්යස්රු වර්ෂයේ (2019/2020) දළ පිරිවැටුම 

 රු. 200,000,000 

6. තැනැත්තා බදු යගවන තනි පුද්ගලයයකු නේ, එකී පුද්ගලයා (අදාළ  රුණ සළකුණු 

 රන්වන). 

අ. හවුල්වයාපාරයක හවුල්කරුදවකු        

ආ. සමාගමක අධයක්ෂවරදයකු         

ඇ. සමාගමක දකාටස්කරුදවකු         

ඈ. දවනේ අස්ිේව වලින්ත ප්රිලාභ ලබන දහෝ දවනේ අස්ිේව වක්ර දලස 

 පාලනය දකදර්. (දවනේ අස්ිේවයන්තදේ හිමිකාරිේවය හරහා)    

     

6.1 සලකනු ලබන තනි පුේගලයා හවුල්වයාපාරයක/හවුල්වයාපාරවල හවුල්කරුදවකු වන්තදන්ත 

නම්, 

හවුල්වයාපාරයේ නම බදු යගවන්වනා 

හඳුනාගැනීයේ 

අං ය 

හිමි ාරිත්වයේ  

ප්රමාණය (%) 

RS Associates 888888888 50% 

   

ඔේ√ නැත

තත

ත 

ඔේ√ නැත

තත

ත ඔේ√ නැත

තත

ත 

ඔේ√ නැත

තත

ත 
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6.2 සලකනු ලබන තනි පුේගලයා සමාගමක/සමාගම්වල අධයක්ෂවරදයකු නම්,* 

සමාගයේ නම බදු යගවන්වනා 

හඳුනාගැනීයේ 

අං ය 

හිමි ාරිත්වයේ  

ප්රමාණය (%) 

Samarathunga Distributors (Pvt) Ltd 333332222 80% 

   

   

   

 

6.3 සලකනු ලබන තනි පුේගලයා සමාගමක/සමාගම්වල දකාටස්කරුවකු නම්,* 

සමාගයේ නම බදු යගවන්වනා 

හඳුනාගැනීයේ 

අං ය 

හිමි ාරිත්වයේ ප්රමාණය (%) (සෘජු/ 

වක්ර) 

ප්රාේධනය ආදායම ඡන්වදය 

ලබාදීයේ 

අයිතිය 

EEE (Pvt) Ltd. 232323222 25% 25% 25% 

MNO (Pvt) Ltd.  444446666 80% 80% 80% 

NOM (Pvt) Ltd. 111112222 72% 72% 72% 

     

 

7. සල නු ලබන තැනැත්තා තනි පුද්ගලයයකු යනායේ නේ සහ එකී තැනැත්තා,  

(අදාළ කරුණ සලකුණු කරන්තන) 

අ.  හවුල් වයාපාරයක හවුල්කරුවකු        

ආ. සමාගමක දකාටස්කරුදවකු 

ඇ. දවනේ අස්ිේව වලින්ත ප්රිලාභ ලබන දහෝ දවනේ අස්ිේව වක්ර  

දලස පාලනය කරනු ලබන (දවනේ අස්ිේවයන්තදේ හිමිකාරිේවය හරහා) දේ. 

 

7.1 සලකනු ලබන හවුල්වයාපාරයක/හවුල් වයාපාරවල හවුල්කරුදවකු නම් 

හවුල් වයාපාරයේ නම බදු යගවන්වනා 

හඳුනාගැනීයේ 

අං ය 

හිමි ාරිත්වයේ 

 ප්රමාණය (%) 

අදාළ දනාදේ.   

ඔේ 

 

 

ඔේ නැත 

නැත 

o නැත  ඔේ 
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7.2 සලකනු ලබන තැනැේතා සමාගමක /සමාගම්වල  දකාටස්කරුවකු වන්තදන්ත නම්,* 

සමාගයේ නම බදු යගවන්වනා 

හඳුනාගැනීයේ 

අං ය  

හිමි ාරිත්වයේ ප්රමාණය (%) (සෘජු/ 

වක්ර) 

ප්රාේධනය ආදායම ඡන්වදය 

ලබාදීයේ 

අයිතිය 

අදාළ දනාදේ.     

     

     

     

 

 

 

2.2 යවනත් අස්ිතීන්ව 

TDS Ltd. සමාගම 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත යටදේ සංස්ථාපනය කර ඇත. 2019/2020 තක්දස්රු 

වර්ෂය සඳහා සමාගදම් දළ පිරිවැටුම රු.350,000,000/= කි. සමාගම 2019/2020 තක්දස්රු වර්ෂය තුළ 

පහත සඳහන්ත ආදයෝජනයන්ත සිදුකර ිදේ. 

 

සමාගම ය ාටස් සංඛ්යාව හිමි ාරිත්වයේ ප්රමාණය (%)  

NTD (Pvt) Ltd 1,000,000 15% 

TSS (Pvt) Ltd. 300,000 70%   

HDS Holdings PLC 100,000 2% 

 

LKD සමාගම නිකුේ කළ ප්රකාශිත ප්රාේධනයන්තදගන්ත 80% ක් ිදබන LKD (Pvt) Ltd. සමාගදම් 5,000,000 

ක දකාටස් TSS (Pvt) Ltd. සමාගම සතුව ඇත.  KDDD සමාගම නිකුේ කළ ප්රකාශිත ප්රාේධනයන්තදගන්ත 

90% ක් ිදබන KDDD (Pvt) Ltd සමාගදම් 2,000,000 ක දකාටස් LKD (Pvt) Ltd සමාගම සතුව ඇත.   

TDS Ltd ප්රකා ය පහත පරිදි දේ. 
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2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ 195 වන වගන්තිදේ සහ 2021 අංක 10 දරන දේශීය 

ආදායම්(සංද ෝධන) පනදේ 58 වන වගන්තිදේ කාර්යය සඳහා වන ප්රකා ය 

(සියළුම විස්තර 2019.04.01 සිට 2020.03.31 දක්වා - 2019/2020 තක්දස්රු වර්ෂදේ තේේවය සැලකිල්ලට ගනිමින්ත 

සම්ූර්ණ කළ යුතුය.) 

1. තැනැත්තායේ නම TDS Ltd 

2. වයාපාර සංවිධානයේ යහෝ අස්ිත්වයේ නම සහ ලිපිනය  

285, යුනියන්ත දපදදස, දකාළඹ 02 

3. තැනැත්තායේ වයාපාර සංවිධානයේ යහෝ අස්ිත්වයේ වර්ගය (අදාළ දනාවන කරුණ කපා 

හරින්තන): තනි හිමිකාරීේවය/හවුල් වයාපාරය/සීමිත වගකීම් වයාපාර/දවනේ 

4. බදු යගවන්වනා හඳුනාගැනීයේ අං ය 444444444 

5. 2019 අයේල් 1 වන දියනන්ව ආරේභවන තක්යස්රු වර්ෂයේ (2019/2020) දළ පිරිවැටුම 

 රු. 350,000,000 

6. තැනැත්තා බදු යගවන තනි පුද්ගලයයකු නේ, එකී පුද්ගලයා (අදාළ  රුණ සළකුණු 

 රන්වන). 

අ. හවුල්වයාපාරයක හවුල්කරුදවකු        

ආ. සමාගමක අධයක්ෂවරදයකු         

ඇ. සමාගමක දකාටස්කරුදවකු         

ඈ. දවනේ අස්ිේව වලින්ත ප්රිලාභ ලබන දහෝ දවනේ අස්ිේව වක්ර දලස 

 පාලනය කරනු ලබන (දවනේ අස්ිේවයන්තදේ හිමිකාරිේවය හරහා) දේ.   
     

 

6.1 සලකනු ලබන තනි පුේගලයා හවුල්වයාපාරයක/හවුල්වයාපාරවල හවුල්කරුදවකු වන්තදන්ත 

නම්, 

හවුල්වයාපාරයේ නම බදු යගවන්වනා 

හඳුනාගැනීයේ 

අං ය 

හිමි ාරිත්වයේ 

ප්රමාණය (%) 

අදාළ දනාදේ.   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

ඔේ√ නැත

තත

ත 

ඔේ√ නැත

තත

ත 

ඔේ√ නැත

තත

ත 

ඔේ√ නැත

තත

ත 
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6.2 සලකනු ලබන තනි පුේගලයා සමාගමක/සමාගම්වල අධයක්ෂවරදයකු නම්,* 

සමාගයේ නම බදු යගවන්වනා 

හඳුනාගැනීයේ 

අං ය 

හිමි ාරිත්වයේ 

ප්රමාණය (%) 

අදාළ දනාදේ.   

   

   

   

 

6.3 සලකනු ලබන තනි පුේගලයා සමාගමක/සමාගම්වල දකාටස්කරුවකු නම්,* 

සමාගයේ නම බදු යගවන්වනා 

හඳුනාගැනීයේ 

අං ය 

හිමි ාරිත්වයේ ප්රමාණය (%) (සෘජු/ 

වක්ර) 

ප්රාේධනය ආදායම ඡන්වදය 

ලබාදීයේ 

අයිතිය 

අදාළ දනාදේ.     

     

     

     

 

7. සල නු ලබන තැනැත්තා තනි පුද්ගලයයකු යනායේ නේ සහ එකී තැනැත්තා,  

(අදාළ කරුණ සලකුණු කරන්තන) 

අ.  හවුල් වයාපාරයක හවුල්කරුවකු        

ආ. සමාගමක දකාටස්කරුදවකු 

ඇ. දවනේ අස්ිේව වලින්ත ප්රිලාභ ලබන දහෝ දවනේ අස්ිේව වක්ර  

දලස පාලනය කරනු ලබන (දවනේ අස්ිේවයන්තදේ හිමිකාරිේවය හරහා) දේ. 

 

7.1 සලකනු ලබන තැනැේතා හවුල්වයාපාරයක/හවුල් වයාපාරවල හවුල්කරුදවකු නම් 

හවුල් වයාපාරයේ නම බදු යගවන්වනා 

හඳුනාගැනීයේ 

අං ය 

හිමි ාරිත්වයේ  

ප්රමාණය (%) 

අදාළ දනාදේ.   

   

   

   

 

ඔේ√ 

 

 

ඔේ නැත√ 

නැත 

o නැත  ඔේ√ 
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7.2 සලකනු ලබන තැනැේතා සමාගමක /සමාගම්වල  දකාටස්කරුවකු වන්තදන්ත නම්,* 

සමාගයේ නම බදු යගවන්වනා 

හඳුනාගැනීයේ 

අං ය  

හිමි ාරිත්වයේ ප්රමාණය (%) (සෘජු/ 

වක්ර) 

ප්රාේධනය ආදායම ඡන්වදය 

ලබාදීයේ 

අයිතිය 

NTD (Pvt) Ltd 232323233 15% 15% 15% 

TSS (Pvt) Ltd. 989898987 70% 70% 70% 

LKD (Pvt) Ltd 657896321 56% 56% 56% 

KDDD (Pvt) Ltd. 114365985 50.4% 50.4% 50.4% 

 

  

 

3. යමම ප්ර ාශය භාරදිය හැකි ස්ථානය  

 

නිසි පරිදි සම්ූර්ණ කළ ප්රකා ය අදාළ ප්රාදේශීය දහෝ නගරබද කාර්යාලය දහෝ දමම ප්රකා ය නිකුේ 

කළ තක්දස්රු අං යට ලියාපදිංචි තැපෑදලන්ත දහෝ අින්ත රැදගනවිේ භාරදීදමන්ත දේශීය ආදායම් 

දදපාර්තදම්න්තතුවට එවිය හැකිය. 

වැඩිදුර දතාරතුරු සඳහා අමතන්තන;  

1. 1944 – දේශීය ආදායම් ඇමතුම් මධයස්ථානය 2. 

2. දකාමසාරිස්වරු - නගරබද සහ ප්රාදේශීය කාර්යාල  (www.ird.gov.lk යන දේශීය ආදායම් 

දදපාර්තදම්න්තතු දවේ අඩවිය හරහා ලිපිනයන්ත සහ දුරකථන අංක පිළිබඳ විස්තර දසායාගත 

හැකිය.) 

 

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

