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2016 වසර තුළ කාර්යසාධන සාරාාංශය 

2016 වසර තුළ දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව විසින් රැස්කරන ලද සමස්ත ආදායම  රුපියල් 

මිලියන 641,547 ක් වූ අතර, එය කලින් වසරට වඩා රුපියල් මිලියන 81,124 ක දෙවත් සියයට 14.4 

ක වැඩිවීමක් දපන්වයි.  එමගින් රජදේ සමස්ත ආදායමට සියයට 38.02 ක දායකත්වයක් ලබාදුන් 

අතර, වසර තුළ දළ දේශීය නිෂ්පාදනයට දායකත්වය සියයට 5.42 ක් විය. 

බදු අනුකූලතාවය ඉෙළ නැාංවීම සඳො පෙසුකම් සැලසීදම් සෙ සවිබල ගැන්වීදම් ක්රියාමාර්ග යන්දගන් 

සමන්විත ඒකාබේධ යාන්ත්රණයදයි  දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව නිරත විය. 

බදු දගවන්නන් විසින් රජදේ ආදායමට දක්වන ලද මා ෙැඟි දායකත්වය ෙඳුනාගනිමින් ඔවුනට 

වරප්රසාද කා්පපත් නිුතත් ිරීමදම් පැසසුම් ක්රියාවලිය වර්ෂය තුළ දී තවදුරටත් අඛණ්ඩව ක්රියාවට නාංවන 

ලදි. 

අදනක් අතට, බදු විගණයන, දෙළිදරව් දනොවූ ආදායම සෙ පිරිවැටුම විධිමත් ිරීමම මගින් වසර තුළ දී 

රුපියල් මිලියන 300,962 ක මුදලක් බදු වශදයන් අයකර ගැනීමට ෙැිර විය.  ඒ මත පදනම්ව වසර තුළ 

දී අය කරන ලද අතිදර්ක බදු වටිනාකම රුපියල් මිලියන 33,562  ක් විය. 

පැෙැර ෙරින ලද බදු අයකර ගැනීදම් පනතට අතිදර්ක වශදයන්, බදු අයකර ගැනීම සඳො අදාළ 

ප්රඥප්තීනන් ි  දක්වා තති පරිදි අවශය ක්රියාමාර්ග සෙ පියවර අඛණ්ඩව දගන තත. 

දතොරතුරු අාංශය, බදු දසේවා අාංශය, දසසු අාංශ සෙ ප්රාදේශීය කාර්යාල මගින් ලබාදදන ලද  ලික 

ක්රියාමාර්ග සමඅ අලුත් බදු ලිපිදගොනු සැලිරය යුතු සාංඛයාවක් විව ත කර තත. 

වර්ෂය තුළ දී දදපාර්තදම්න්තුදව් නවයකරණය වැඩ සටෙන සමඅ ුඵලල් පෙසුකම් රැසක් සැලසීමට 

ෙැිරවන පරිදි බදු දසේවා අාංශය පූර්ණය නිුඵනතාවයිරන් යුතුව ශක්තිමත් කරන ලදි.  ඒ අනුව, මීට දපර 

විවිධ අාංශ මගින් සිදු කරන ලද කවර වූ දෙෝ බදු වර්ගයක් ලියාපදිාංචි ිරීමම සඳො පෙසුකම් සලසන ලදි. 

ආදායම් පරිපාලනය සෙ කළමනාකරණය දතොරතුරු පේධතිය (RAMIS) වයාප තිය සෙ විදුත් ලියාපදිාංචි 

ිරීමම යටදත් බදු දගවන්නන් ලියාපදිාංචි ිරීමම වසර තුළ දී ආරම්භ කරන ලදි. බදු දගවන්නන් ෙට 

එ.අ.බ, ජා.දගො.බ, උ.වි.දග, ර.බ. සෙ සාංසථ්ා ආදායම් බදු වාර්තා ඉදිරිපත් ිරීමම සඳො විදුත් දසේවාව 

තුළින් පෙසුකම් සලසන ලදි.   

බදු දගවන්නන් සෙ බදු උපදේශකයින් සඳො දැනුවත් ිරරිදම් විවිධ වැඩසටෙන් රැසක් අදාළ වසර තුළ 

දී පවත්වා තත.  
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දැක්ම 

මනා ුඵහුණුවක් සෙ කැපවීමක් සි ත කාර්ය මණ්ඩලයිරන් යුතුව  

පූර්ණය වශදයන් පරිගණයක ගත කරන ලද පේධතියිරන් සමන්විත වූ  

බදු දගවන ජනතාව උදදසා මා ෙැඟි දසේවයක් ඉටු කරන්නා වූ , 

දගවන්නා දකදරි   බදු  ි තතෂී බදු පරිපාලකදයක් බවට පත් වීම  

 

දමදාවර 

බදු දගවීම දකදරි  ස්දව්ච්ඡා අනුකූලතාව දිරි 

ගැන්වීම මගින් දමන්ම බදු දගවීම පැෙැර ෙැීමම ො 

මග ෙැීමම වළක්වාලීම මගින් අදාළ බදු නීති ො 

අදනුතත් අණයපනත්වලට යටත්ව බදු අය ිරීමම 

බදු ො ආශ්රිත වයවස්ථාවන් සාධාරණයව, එක සමානව, 

ආචාරශීලීව ක්රියාවට නැාංවීම මගින් බදු ක්රමදේ 

අවාංකභාවය ො කාර්යක්ෂමතාව දකදරි  මෙජන 

විශ්වාසය පවත්වාදගන යාමට කටයුතු ිරීමම 

උපාය මාර්ග ාා ඉල්ක්  

වැඩ ිරීමදම් කාර්යක්ෂම ක්රම ො 

තාක්ෂණයය දයොදා ගැනීම මගින් 

සෙ දැනට තිදබන සම්පත් වඩා 

දෙොඳින් උපදයෝගී කර ගැනීම 

තුළින් දදපාර්තදම්න්තුදව් 

කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු ිරීමම 

දදපාර්තදම්න්තුදව් අරමුණු 

සාක්ෂාත් කර ගැනීම දපරදැරි 

කරදගන වඩාත් ලලදායී අයුරින් 

දායක වීමට ෙැිර වනු පිණිස 

කළමනාකරණය ො තාක්ෂණික 

ුඵහුණුව දමන්ම දසේවා පළුඵරුේද 

තුළින් කාර්ය මණ්ඩලදේ 

ලලදායීතාවය සෙ ව ත්ීනයමය බව 

ඉෙළ නැාංවීම 

ස්දව්ච්ඡාදවන් බදු දගවීම දකදරි  

අනුකූලතාවය දැක්වීම සඳො බදු 

දගවන්නන් දිරි ගන්වන අතරම, 

ඊට අනුබල සැලදසන වැඩ සටෙන් 

ඔස්දසේ බදු නීති ීමති දකදරි  ඔවුන් 

ස්දව්ච්ඡාදවන් එකඅ කරවා 

ගැනීම, වැඩි දියුණු ිරීමම ො එදසේ 

අනුකූලතාවය දනොදක්වන්නන් 

දසොයා දැන අදාළ අවස්ථාවන්ි දී 

ඔවුනට එදරි ව සුදුසු කටයුතු 

ිරීමම 
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VII 
 

ප්රධාන ිලල්ධාීනන්  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

දක්. දානාය  මාත්මිය         දේශීය ආදායම් ද ොමසාරිස් ජනරාල් 

 

ිලදයෝජය ද ොමසාරිස් ජනරාල්වුනන්  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ඩී.එම්.එල්.අයි. දිසානාය  මාතා         බදු පරිපාලනය (සාංස්ථාපිත, විශාල සෙ මධය පරිමාණය) 

ඒ.එන්. ගුුනදේ මාතා                               බදු අනුකූලතාවය සෙ බලාත්මක ිරීමම (සාංස්ථාපිත, 

විශාල   සෙ මධය පරිමාණය) 

පී. දරෝහිණී ද මාත්මිය          පාරිදභෝගික දසේවා සෙ ප්රවර්ධන   

ආර්.එම්.පී.එස්.දක්. රාජපක්ෂ මාත්මිය         අභියාචනා, විරුේධවීම, ණයය කළමනාකරණයය සෙ නීති 

ඒ.ඒ.ඩී.යූ. අදේසිංා මාතා          මානව ප්රාග්ධනධන සෙ වත්කම් පරිපාලනය   

ඩී.ජී.පී.ඩේ. ගුණතිල්  මාත්මිය             බදු ප්රතිපත්ති සම්පාදනය සෙ අන්තර් ජාතික කටයුතු  

දේ.පී.ඩී.ආර්. ජයදසේ ර මාතා                   දතොරතුරු සන්නිදව්දන තාක්ෂණයය (ICT) පරිපාලනය 

සෙ  බදු දමදෙයුම් සොය 

එම්.ජී. දසෝමචන්ද්ර මාතා           බදු ආදව්ක්ෂණය, විමර්ශනය සෙ  ලය බදු පරිපාලනය 

සී.එච්. වීරසිංා මාතා            බදු පරිපාලනය (සාංස්ථාපිත, ුතඩා පරිමාණය  

                                                                     ආස්ථිත්වයන්) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 
 

 

දජයෂ්ඨ ද ොමසාරිසව්ුනන් 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

එච්.එම්.ඩී. මුණසිංා මාත්මිය විගණයන-විශාල වයාපාර වයවසායන් 

එස්.  ුනණාරත්න මාත්මිය   ස්වාධීන අභයන්තර කාර්යයන් පාලනය සෙ ුදේධි  

                                                                               දතොරතුරු 

ඕ.පී.පී.දක්. සරිදසේන මාතා   බදු දමදෙයුම් සොය සෙ ප්රසම්පාදනය ො සැපයුම් 

බී.ඒ.ඩී.ඩී. දාේරත් මාත්මිය   මිල පැවරුම් නිදයෝග සෙ පර්දේෂණය 

ඩී.බී. දිසානාය  මාතා බදු අනුකූලතාවය සෙ බලාත්මක ිරීමම (විශාල සාංස්ථාපිත 

වයවසායන්) 

ඩී.ඩී.එන්.ජී. ද ෝරදල් ආරච්චි මාතා  රැඳවුම් බදු, උ. වි. දග., මුේදර ගාස්තු සෙ ඔට්ටු ො සූදු බදු 

ඩේ.එස්.දක්. ද ද ොස්තා මාතා   විගණයන මධය පරිමාණය වයාපාර වයවසායන් 

එම්.එස්.එම්. ෆුවාඩ් මාතා    දතොරතුරු සෙ අන්තර් නිදයෝජයායතන 

පී.එල්.එස්. ලියනදේ මාතා   අනුකූලතා සොය දසේවා සෙ ප්රවර්ධනය 

ඒ.ඒ. දයාරත්න මාතා බදු අනුකූලතාවය සෙ බලාත්මක ිරීමම.  (සාංස්ථාපිත මධය 

පරිමාණය වයවසායන්) 

දේ. රත්නාය  මාතා    කලාප 1 සෙ ඒකක 1 සෙ 2 

ඊ.එස්. ද දසොයිසා මාතා    පාරිදභෝගික ලියාපදිාංචිය සෙ යාවත්කාලීන ිරීමම 

එච්.එම.ඩේ.සී. බණ්ඩාර මාතා   කළාප III 

ඩී.ආර්.එස්. ාපුආරච්චි මාතා මානව සම්පත් සාංවර්ධනය, කළමනාකරණයය දවනස්වීම 

සෙ බදු ගිවිසුම්. 

ඩේ.එම්.පී.එන්.බී. විලගදසේ ර මාතා  විශාල මධය පරිමාණය සස්ථාපිත වයාපාර වයවසාය  

                                                                               අරමුදල්. 

එම්.දේ. ගුණසරි මාතා    විමර්ශනය 

ඩී. රන්ගල්ල් මාතා සාංස්ථාපිත සෙ සාංස්ථාපිත දනොවන අභියාචන ො 

විරුේධවීම් සෙ අභියාචන දකොමිෂන් සභාව. 

ආර්.එම්. ජයසිංා මාතා නීති සම්පාදනය ජාතයන්තර ො අභයන්තර ආයතන 

සම්බන්ධ කටයුතු 

එම්.එච්. දඩන්සල් මාතා කළාප II සෙ ඒකක VIP සෙ RTP 

යූ.බී. වක්කුඹුර මාතා මානව සම්පත් සෙ වත්කම් කළමනාකරණයය 

දේ.ඒ.ජී. මහින්දරත්න මාතා තනතික කටයුතු, පැෙැර ෙරිනු ලබන බදු රැස්ිරීමම සෙ 

අභයන්තර විගණයනය 

ඩී.එම්.පී.දක්. ගදන්දපොල් මාත්මිය දතොරතුරු තාක්ෂණයය පරිපාලනය සෙ දගවීම් පාලනය 

 

 



 

IX 
 

 

වර්ෂය තුළ දී දදපාර්තදම්න්තුව මගින් අදාළ අණ පනත් යටදත් පරිපාල්නය  රනු ල්ැබූ බදු 

වර්ෂය තුළ දදපාර්තදම්න්තුව විසින් පරිපාලනය කරන ලද අණය පනත් අනුව පනවන ලද බදු පෙත දැක්දව්. 

 

 

බේද අදාළ  අණ පනත් 

ආදායම් බදු 
7002 අාංක 10, 2008 අාංක 9 ,2009 අාංක 19   7022   අාංක 22, 2012 අාංක 8, 

2013 අාංක 18, 2014 අාංක 8 සෙ 2015 අාංක 9  දරන පනත් වලින් සාංදශෝධිත 

2006 අාංක 10 දරන දේශීය ආදායම් පනත 

එකතු කළ අගය මත බදු, ( ලයමය දසේවා මත වූ 

එකතු කළ අගය මත බදු, එකතු කළ අගය මත වූ 
අත්තිකාරම් බදු විකල්ප එකතු කළ අගය මත බදු 
තතුළත්ව) 

7002 අාංක 07, 2004 අාංක 13, 2005 අාංක 06, 2006 අාංක 08 සෙ 49, 2007 

අාංක 14, 2008 අාංක 15  , 2009 අාංක 15, 2011 අාංක 09, 2012 අාංක 7,  2013 

අාංක 17,  2014 අාංක 7, 2015 අාංක 11 සෙ 2016 අාංක 20 දරන පනත් මගින් 

සාංදශෝධිත පරිදි 2002 අාංක  21 දරන එකතු අගය මත බදු පනත 

ආර්ථික දසේවා ගාස්තු 
7002 අාංක 15, 2008  අාංක 11,   2009 අාංක 16 ,  2011 අාංක 11,  7027 අාංක 

11, 2013 අාංක 6, 2014 අාංක 9 සෙ 2015 අාංක 13 දරන පනත් වලින් 

සාංදශෝධිත 2006 අාංක  22 දරන ආර්ථික දසේවා ගාස්තු පනත 

ජාතිය දගොඩනැගීදම් බේද 
7002  අාංක 32, 2011 අාංක 10, 2012 අාංක 9, 2013 අාංක 11,  2014 අාංක 10, 

2015 අාංක 12 සෙ 2016 අාංක 21  පනත් මගින් සාංදශෝධිත 2009 අාංක  9 දරන 
ජාතිය දගොඩනැගීදම් බදු පනත 

ඔට්ටු ො සූදු බදු 
2015 අාංක 14  පනත මගින් සාංදශෝධිත  1988 අාංක  10 දරන ඔට්ටු ො සූදු බදු 
පනත 

මුේදර ගාස්තු 
2297  අාංක  12 දරන මුේදර ගාස්තු පනත සෙ 2008 අාංක 10 සෙ 2011 අාංක 13 

දරන පනත් මගින් සාංදශෝධිත 2006 අාංක 12 දරන මුේදර ගාස්තු (විදශේෂ විධි 

විධාන) පනත 

දකොටස් ගණුදදනු බේද   7002 අාංක  02 දරන මුදල් පනත සෙ 2007 අාංක 13 දරන මුදල් පනත 

ඉදිිරීම ම් කර්මාන්ත තප අරමුදල් බේද   
7002  අාංක  2 දරන මුදල් පනත, 2006 අාංක 11 දරන මුදල් පනත සෙ 2008 

අාංක 08 දරන මුදල් පනත සමාජ වගකීම් බේද  

ඉඩම් පැවීමම මත බේද 2014 අාංක 38 දරන ඉඩම් (සන්තකය පැවීමම සීමා ිරීමදම්) පනත 

  

කලින් පනවනු ලැබ දැනට අවලාංගු  කර තති පෙත සඳෙන් බදු සම්බන්ධදයන් තක්දසේරු සෙ අය කාර්යයන් දදපාර්තදම්න්තුව 
විසින් අඛණ්ඩව කටයුතු කරන ලදී. 

බේද අදාළ ප්රඥප්තතිය 

ජාතික ආරක්ෂක බේද 2222  අාංක  27 දරන ජාතික ආරක්ෂක බේද, සාංදශෝධිත පරිදි 

භාණ්ඩ ො දසේවා බේද 2221  අාංක  21 දරන භාණ්ඩ ො දසේවා බදු පනත, සාංදශෝධිත පරිදි 

ජාතිය රැක ගැනීදම් දායක බේද 2221  අාංක  2 දරන ජාතිය රැක ගැනීදම් දායක බේද, සාංදශෝධිත පරිදි 

ධන බේද මත අධිභාරය 2297  අාංක  72 දරන ධන බේද අධිභාර පනත සෙ 1989 අාංක 8 දරන පනත 

ආදායම් බදු මත අධිභාරය 
 1984 අාංක 12 දරන පනත සෙ 1989 අාංක 7 දරන පනත මඟින් සාංදශෝධිත 

2297  අාංක  71 දරන අදායම් බදු මත අධිභාර පනත 

ෙර බේද 
7002 අාංක 02, 7009 අාංක 27, 7002 අාංක 22 සෙ 7022 අාංක 21 යන පනත් 

මගින් සාංදශෝධිත 7007 අාංක 21 දරන ෙර බදු පනත 

බූදල් බේද සාංදශෝධිත පරිදි 2290 අාංක 22 දරන බූදල් බදු පනත 

පිරිවැටුම් බේද  (උතුරු පළාත)   සාංදශෝධිත පරිදි 1981 අාංක  12 දරන පිරිවැටුම්  බදු පනත  
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1.1 අනුමත  ාර්ය මණ්ඩල්ය දසේවදේ ිලරත සිංඛ්යාව සා පුර්තපා ස සිංඛ්යාව 

2016 දදසැම්බර් 31 දිනට අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය, දසේවදේ නිරත සාංඛයාව සෙ ුඵර්තපා ස සාංඛයාව 

පෙත දැක්දවන වගුව මගින් දපන්නුම් කරයි. 

2016.12.31 දිනට කාර්ය මණ්ඩලය 

තනතුර 
අනුමත 

සිංඛ්යාව 

දසේවදේ 

ිලරත 

සිංඛ්යාව 

පුර්තපා ස 

සිංඛ්යාව 

දේශීය ආදායම් දසේවය 1232 1193 42 

දකොමසාරිස් ජනරාල් 1 1 - 

නිදයෝජය දකොමසාරිස් ජනරාල් 9 8 1 

දජයෂ්ක දකොමසාරිස් 22 12 10 

දකොමසාරිස් 90 89 1 

දජයෂ්ක නිදයෝජය දකොමසාරිස්  නිදයෝජය දකොමසාරිස්  
 සෙකාර දකොමසාරිස් 

 
1110 

 
1080 

 
30 

දජයෂ්ක බදු නිලධාීම   බදු නිලධාීම - 5 - 

අදනකුත් දසේවා 1541 1360 183 

ඒ ාබේධ දසේවය 1391 1272 119 

ප්රධාන මුලය නිලධාීම 1 1 - 

ප්රධාන ගණයකාධිකාීම 1 1 - 

අභයන්තර විගණයක 1 1 - 

අධයක්ෂ (පරිපාලන) 1 1 - 

ගණයකාධිකාීම  5 5 - 

පරිපාලන නිලධාීම 3 2 1 

භාෂා පරිවර්තක 9 9 - 

සාංවර්ධන නිලධාීම 7 7 - 

ුඵස්තකාලයාධිපති  2 1 1 

රාජය කළමනාකරණය සෙකාර  925 834 91 

ප්රවාෙන නිලධාීම 1 - 1 

රියදුරු  86 84 2 

කාර්යාල දසේවක දසේවය 349 326 23 

දතොරතුුන සිංිලදේදන තාක්ෂණ දසේවය  131 72 59 

අධයක්ෂ (දතොරතුරු සාංනිදව්දන තාක්ෂණය) 1 - 1 

නිදයෝජය අධයක්ෂ සෙකාර අධයක්ෂ (දතොරතුරු සාං. තාක්ෂණය) 6 4 2 

පේධති විශ්දල්ෂක 1 1 - 

දතොරතුරු සාංනිදව්දන තාක්ෂණය නිලධාීම 18 15 3 

දතොරතුරු සාංනිදව්දන තාක්ෂණය සෙකාර 105 52 53 

අදනකුත් 19 16 5 

ඉාංජිදන්රු 1 1 - 

තාක්ෂණය නිලධාීම 2 - 2 

දගොඩනැගිලි අධීක්ෂක 1 - 1 

පර්දේෂණය සෙකාර  10 10 - 

පිළිගැනීදම් නිලධාීම 4 3 1 

ව ස කාර්මික 1 - 1 

සනීපාරක්ෂක කම්කරු  2 - 
එ තුව 2773 2553 225 
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1.2 උසස් කිීනම් 

 දකොමසාරිස්වරුන් ෙතර දදදනුත දජයෂ්ක දකොමසාරිස් රයරයට උසස් කරන 

ලදි.  

 දජයෂ්ක නිදයෝජය දකොමසාරිස්වරුන් නව දදදනුත දකොමසාරිස් රයරයට උසස ්

කරන ලදි. 

 නිදයෝජය දකොමසාරිස්වරුන් එදකොදළස් දදදනුත දජයෂ්ක නිදයෝජය 

දකොමසාරිස් රයරයට උසස් කරන ලදි. 

 සෙකාර දකොමසාරිස්වරුන් එකසිය පනස් ෙය දදදනුත නිදයෝජය 

දකොමසාරිස් රයරයට උසස් කරන ලදි. 

 

 
 

1.3 විශ්රාම ගැමම් 

පෙත නම් සඳෙන් දජයෂ්ක නිලධාීමන් වසර තුළ දී විශ්රාම ගැනීමට දයදුනි. 

 

 දක්.ඒ.ජී. අදේරත්න මෙතා  - නිදයෝජය දකොමසාරිස් ජනරාල් 

 දක්. ධර්මදසේන මෙතා   - දජයෂ්ක දකොමසාරිස්  

 

අදනකුත් විශ්රාම ගැමම් 

 දකොමසාරිස්    - 02  

 දජයෂ්ක නිදයෝජය දකොමසාරිස්  - 01 

 නිදයෝජය දකොමසාරිස්   - 02 

 සෙකාර දකොමසාරිස ්   - 04 

දක්.ඒ.ජී. අදේරත්න මාතා 

දක්.ඒ.ජී. අදේරත්න මෙතා තක්දසේරු නිලධාරිදයුත දලස 1981 දී දදපාර්තදම්න්තුව ො සම්බන්ධ 

වූදේ ය.  2016.03.17 වන දින ඔහු විශ්රාම ගන්නා කාලවකවානුදව් දී නිදයෝජය දකොමසාරිස් 

ජනරාල්වරයුත දලස කටයුතු කරමින් සිටිදේ ය.  දේශීය ආදායම් දසේවදේ විවිධ තනතුරු දෙොබවමින් 

දදපාර්තදම්න්තුව දවනුදවන් වසර වසර 35 ක කැපවුණු දසේවා කාලපරිච්දේදයක් නිම කර තිබිණි.  

ඔහුදග්ධන රයර කාලය තුළ 2004 වසදර් දී අදමරිකා එක්සත් ජනපදදේ පැවති බදු විශ්දල්ෂණය සෙ ආදායම් 

ුඵදරෝකථන වැඩ සටෙන, 2007 වසදර් දී ඉන්දියාදව් පැවති විගණයනය සෙ කළමනාකරණයය පිළිබඳ 

ුඵහුණු වැඩසටෙන, 2011 වසදර් දී ජපානදේ පැවති බදු ප්රතිපත්ති සෙ බදු පරිපාලනය පිළිබඳ 

සම්මන්ත්රණය, 2014 වසදර් දී ඔස්ට්රියාදව් පැවති ගිවිසුම් සම්මුති සාකච්ඡා පිළිබඳ UN – OECD ප්රාදයෝගික 

වැඩමුළුව සෙ 2015 වසදර් දී දනදර්ලන්තදේ පැවති ඉෙළ මට්ටදම් නිලධාීමන් සඳො බදු පරිපාලනය 

පිළිබඳ වැඩමුළුව තතුළු විදේශ බදුකරණය වැඩසටෙන් ිරි පයකට සෙභාගි වූදේ ය.  එදසේම ඔහු 2012 

වසදර් දී ප්රාංශදේ පැවති එකතු කළ අගය මත බදු දලෝක සාංසදදේ පළමු රැස්වීම දමන්ම 2013 වසදර් 

දී රුවන්ඩාදව් පැවති 34 වැනි CATA තාක්ෂණික සම්මන්ත්රණයය දවනුදවන් ද දදපාර්තදම්න්තුව 

නිදයෝජනය කදළේය. 

1.4 පුහුණු කිීනම 

 

1.4.1 දසේවාස්ථ පුහුණුව 

දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුදව් මානව සම්පත් සාංවර්ධනය අාංශය විදශේෂදයන් ම 

බදුකරණයය සෙ ගිණුම්කරණයය පිළිබඳව දැනුම ඉෙළ නැාංවීම සෙ විශ්දල්ෂණයාත්මක ෙැිරයාව 

ඔ්තනැාංවීම අද්තක්ෂාදවන් සෙකාර දකොමසාරිස්වරුන් දවනුදවන් ුඵහුණු පාකමාලාවන් සෙ 
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විභාග නිරන්තරදයන් පවත්වනු ලැදේ.  නිලධාීමන් අදාළ දශ්රේණිවල ස්ථිර ිරීමමට අවශය විවිධ 

දසේවා අවශයතා සුඵරාලීම සඳො රාජකාීම ඉටුිරීමමට අවශය දැනුම ලබාගැනීම සඳොත් අවශය 

දකදරන විෂයය අරමුණු දකොටදගන දමම ුඵහුණු පාකමාලා සකසා තත.   

 

වසර තුළ දී ුඵහුණු කරන ලද පිරිස් සෙ පවත්වන ලද පීමක්ෂණය පිළිබඳ විස්තර පෙත පරිදි 

දැක්දව්.   

 

පාඨමාල්ාව/පීනක්ෂණය පුහුණු  රන ල්ද සිංඛ්යාව 
පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සඳො II පාංතිදේ II දශ්රේණිදේ සෙකාර 

දකොමසාරිස්වරුන් දවනුදවන් පවත්වන ලද ුඵහුණු පන්ති 
 

514 
දදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සඳො II පාංතිදේ II දශ්රේණිදේ සෙකාර 

දකොමසාරිස්වරුන් දවනුදවන් පවත්වන ලද ුඵහුණු පාංති 
 

36 
II පාංතිදේ II දශ්රේණිදේ සෙකාර දකොමසාරිස්වරුන් සඳො පවත්වන 

ලද පීමක්ෂණයය 
පළමු 

ප්රයත්නය 
 

413 
II පාංතිදේ II දශ්රේණිදේ සෙකාර දකොමසාරිස්වරුන් සඳො පවත්වන 

ලද පීමක්ෂණයය 
පළමු 

ප්රයත්නය 
 
1 

II පාංතිදේ II දශ්රේණිදේ සෙකාර දකොමසාරිස්වරුන් සඳො පවත්වන 

ලද පීමක්ෂණයය 
දදවන 

ප්රයත්නය 
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 සම්මන්ත්රණ  වැඩමුු  යනාදිය 

 
විෂය 

වසර තුළ 

පවත්වන ල්ද 

සම්මන්ත්රණ  

වැඩමුු  ගණන 

සාභාගි වූ 

ිලල්ධාීනන් 

සිංඛ්යාව 

ව ත්ීනය තක්දසේරුකරණයය පිළිබඳ සම්මන්ත්රණයය 1 70 
ශ්රී ලාංකා මුලය වාර්තාකරණය ප්රමිත පිළිබඳ සම්මන්ත්රණයය 1 96 
නුවරඑළිය ප්රාදේශීය කාර්යාලදේ නිලධාීමන් සඳො බදු නීතිය 
පිළිබඳ දැනුවත් ිරීමදම් වැඩසටෙන 

1 25 

අලුතින් පත්කරන ලද සෙකාර දකොමසාරිස්වරුන් සඳො 
දැනුවත් ිරීමදම් වැඩසටෙන 

3 390 

සෙකාර දකොමසාරිස්වරුන් සඳො සම්මන්ත්රණයය 3 442 
මුේදර ගාස්තු ප්රඥප්තතිය පිළිබඳ දැනුවත් ිරීමම සඳො වැඩමුළුව 1 150 
අලුතින් බඳවා ගන්නා ලද කළමනාකරණය සෙකාර නිලධාීමන් 
සඳො දැනුවත් ිරීමදම් වැඩමුළුව 

1 40 

 

 

පරිගණ  ගත  රන ල්ද ගිණුම් රණ පිළිබඳ පුහුණුව - පැදක්ජය (package) 

දැනුම වැඩිදියුණු ිරීමදම් අරමුණය දපරදැරිව පරිගණයක ගත කරන ලද ගිණුම්කරන පැදක්ජයට අදාළව 

ුඵහුණු වැඩසටෙනක් දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුදව් නිලධාීමන් 120 දදදනුත සඳො AAT 

ආයතනදේ සෙදයෝගිත්වදයන් පවත්වන ලදි. 

1.4.2 විදේශ පුහුණුව 

බදු පරිපාලකයින් වශදයන් නිලධාීමන්දග්ධන ඉෙළ ව ත්ීනය මට්ටම් පවත්වාදගන යාම පිණිස දවනත් 

රටවල බදු නීති පරිපාලනය සෙ මනා පරිචයන්ි  කරන ලද ප්රගමනයන්ට ඔවුන් නැුරරු කරවීදම් 

අරමුණය දපරදැරිව විදේශයන්ි  පැවති ුඵහුණු වැඩසටෙන්, සම්මන්ත්රණය සෙ වැඩමුළු සඳො 
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සෙභාගිවීමට ඉඩ සැලදසන පරිදි දදපාර්තදම්න්තුදව් නිලධාීමන් දවනුදවන් අවශය කටයුතු සලසා 

දදන ලදි.   

එදසේ විදේශයන් සඳො යවන ලද නිලධාීමන් සෙ ඔවුන් සෙභාගි වූ සම්මන්ත්රණය, වැඩමුළු සෙ 

වැඩසටෙන් පිළිබඳ විස්තර පෙත දැක්දව්. 

අනු 

අිං ය 
ිලල්ධාරියාදේ නම සා තනතුර වැඩසටාන/සම්මන්ත්රණය/ 

වැඩමුු ව 
පුහුණුව ල්ැබූ 

රට 
 ාල්ය 

01 දක්. දෙනායක මෙත්මිය  
දකොමසාරිස් ජනරාල් 

OECD මිල පැවරුම් දප්රල්ඛනය 

සෙ රටිරන් රටකට 

වාර්තාකරණයය (MTC event) 
මැක්සිදකෝව 

2016.09.24 – 
2016.10.04 

02 ඩී.එම්.එල්.අයි. දිසානායක මෙතා 
නිදයෝජය දකොමසාරිස් ජනරාල් 

බදු දිරි දීමනා කාර්යක්ෂමව සෙ 
ලලදායීව භාවිත ිරීමම 

මැක්සිදකෝව 
2016.06.17 – 
2016.06.25 

03 ඩී.එම්.එල්.අයි. දිසානායක මෙතා 
නිදයෝජය දකොමසාරිස් ජනරාල් 

බදුකරණයය සෙ දතල් 

කර්මාන්තය, බදු දගවීම (TP) 
සෙ අදනුතත් බදු අවදානම් 
පිළිබඳ වැඩමුළුව 

මැක්සිදකෝව 

2016.11.26 – 
2016.12.05 

04 ඒ..ඒ.ඩී.යූ. අදේසිාංෙ මෙතා 
නිදයෝජය දකොමසාරිස් ජනරාල් 

රජදේ සෙ වගවීම පිළිබඳ 
ව ත්ීනයමය සෙතිකය 

එක්සත් 
රාජධානිය 

2016.04.16 – 
2016.04.25 

05 දේ.පී.ඩී.ආර්. ජයදසේකර මෙතා 
නිදයෝජය දකොමසාරිස් ජනරාල් 

බදුකරණයය සෙ දතල් 

කර්මාන්තය, බදු දගවීම (TP) 
සෙ අදනුතත් බදු අවදානම් 
පිළිබඳ වැඩමුළුව 

මැක්සිදකෝව 

2016.11.26 – 
2016.12.05 

06 ඩේ.එස්.දක්. ද දකොස්තා මෙතා 
දජයෂ්ක දකොමසාරිස් 

OECD බදු පරිපාලනය සැලසුම් 

මගින් අනුකූලතාවය (MTC 
Event)  

ොංදග්ධනරියාව 

2016.09.03 – 
2016.09.10 

07 ඒ.ඒ. දයාරත්න මෙතා 
දජයෂ්ක දකොමසාරිස් 

OECD බදු පරිපාලනය සැලසුම් 

මගින් අනුකූලතාවය (MTC 
Event) 

ොංදග්ධනරියාව 

2016.09.03 – 
2016.09.10 

08 බි.ඒ.ඩී.ඩී. දෙේරත් මිය  
 දජයෂ්ක දකොමසාරිස්  

බදුකරණයය සෙ දතල් 
කර්මාන්තය පිළිබඳ වැඩමුළුව - 
බදු දගවීම සෙ අදනුතත් බදු 
අවදානම් 

මැක්සිදකෝව 

2016.11.26 – 
2016.12.05  

09 එම්.දේ. ගඅණයසිරි මෙතා  
දජයෂ්ක දකොමසාරිස් 

රජදේ වගවීදම් ව ත්ීනය 
සෙතිකය 

එක්සත් 
රාජධානිය 

2016.04.16 – 
2016.04.25 

10 එච්.එම්.ඩේ.සී. බණ්ඩාර මෙතා  
දජයෂ්ක දකොමසාරිස් 

ලලදායී සෙ කාර්යක්ෂම බදු දිරි 
දීමනා භාවිතය 

මැක්සිදකෝව 
2016.06.17 – 
2016.06.25 

11 ඩී.එම්.පී.දක් ගදන්දපොල මිය   
දජයෂ්ක දකොමසාරිස් 

ආසියානු සෙ පැසිෆික් කලාපය 
සඳො පදනම ක්ෂයවීම සෙ ලාභ 
විතැන්වීම පිළිබඳ අන්තර්ගත 
කාර්ය රාමුව සම්බන්ධ කලාපීය 
රැස්වීම. 

පිලිපීනය 

2016.11.28 – 
2016.12.02 

12 ජී.එච්.එම් තිලකරත්න මෙතා   
දකොමසාරිස් 

ආදායම් බදු වැඩමුළුව. 
දකොරියාව 

2016.02.21 – 
2016.02.27 

13 යූ.එල්.යූ.දක්. දපදර්රා මෙතා 
දකොමසාරිස් 

“විමර්ශන සෙ ුදේධි දතොරතුරු 
රැස්ිරීමදම් නවීන ක්රමදව්ද“ 
සම්බන්ධ සිව් දින වැඩමුළුව සෙ 
ුඵහුණු වැඩසටෙන. 

ඉන්දියාව 

2016.03.07 – 
2016.03. 12 

14 ජී.ඩී.එස්. ජයරත්න මෙතා 
දකොමසාරිස් 

ධාරිතා දගොඩනැගීදම් වැඩමුළුව 
දකොරියාව 

2016.04.03 – 
2016.04.09 

15 එස්.එම්.ඒ. බණ්ඩාර මෙතා 
දකොමසාරිස් 

LHDNM – OECD- BEPS සඳො 

විගණයන MNES - සිේධි 

අධයයනය. 
මැදල්සියාව 

2016.04.24 – 
2016.04.30 
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16 වී.දක්.ඒ. තුසිතාාංජලී මිය 
දකොමසාරිස් 

OECD මිල පැවරුම් දප්රල්ඛනය 

සෙ රටිරන් රටකට 

වාර්තාකරණයය (MTC Event) 
මැක්සිදකෝව 

2016.09.24 – 
2016.10.04 

17 ජී.ඒ.ඕ. දයාවාංශ මෙතා 
දකොමසාරිස් 

බදු සෙ අපරාධ පිළිබඳ වැඩමුළුව 
චීනය 

2016.10.29 – 
2016.11.08 

18 එල්.ඩී.ආර්. ජයදසේකර මෙතා 
දකොමසාරිස් 

බදු සෙ අපරාධ පිළිබඳ වැඩමුළුව 
චීනය 

2016.10.29 – 
2016.11.08 

19 එම්.ඒ. ප්රියාංකර මෙතා  
දජයෂ්ක නිදයෝජය දකොමසාරිස් 

සාංවර්ධනය වන රටවල් සඳො 
බදු පරිපාලනය සෙ බදු දසේවා 
පිළිබඳ වැඩමුළුව. 

චීනය 
2016.05.25 – 
2016.06.16 

20 එච්.එස්.දේ. රණයසිාංෙ  මෙතා  
දජයෂ්ක නිදයෝජය දකොමසාරිස් 

ශ්රී ලාාංිරක නිලධාීමන් සඳො 
‘සයිබර්‘ අපරාධ වැළැක්වීම සෙ 
විමර්ශනය පිළිබඳ වැඩමුළුව. 

චීනය 
2016.06.27 – 
2016.07.17 

21 ඊ.දක්.පී.බී. ඒකනායක මෙතා  
දජයෂ්ක නිදයෝජය දකොමසාරිස් 

බදු පරිපාලකයින් ුඵහුණු ිරීමදම් 
වැඩසටෙන් ි  දපොදුරාජය 
මණ්ඩලීය සාංගමය. 

එක්සත් 
රාජධානිය 

2016.07.22 – 
2016.09.03 

22 එම්.දක්.පී.දේ.එස්.එස්. දපදර්රා  
මෙතා  
දජයෂ්ක නිදයෝජය දකොමසාරිස් 

බදු බලාත්මක ිරීමම. 
මැදල්සියාව 

2016.10.08 – 
2016.10.22 

23 එම්.එල්.දේ.ජී. චන්ද්රසිරි  මෙතා  
දජයෂ්ක නිදයෝජය දකොමසාරිස් 

සාංවර්ධනය වන රටවල් සඳො 
බදු පරිපාලනය සෙ බදු දසේවා 
පිළිබඳ 2016 වැඩමුළුව. 

චීනය 
2016.10.10 – 

2016.11.01 

24 දේ.ඩී. ඩිමන්ත මෙතා  
දජයෂ්ක නිදයෝජය දකොමසාරිස් 

ආදායම් බදු වැඩමුළුව. 
දකොරියාව 

2016.02.21 – 
2016.02.27 

25 එන්.එම්.ඒ.දක්.බී. නාපාන මෙතා  
දජයෂ්ක නිදයෝජය දකොමසාරිස් 

“විමර්ශන සෙ ුදේධි දතොරතුරු 
රැස්ිරීමදම් නවීන ක්රමදව්ද“ 
සම්බන්ධ සිව් දින වැඩමුළුව සෙ 
ුඵහුණු වැඩසටෙන. 

ඉන්දියාව 

2016.03.07 – 
2016.03.12 

26 එම්.දක්.පී.දේ.එස්.එස්. දපදර්රා 
මෙතා  
දජයෂ්ක නිදයෝජය දකොමසාරිස් 

“විමර්ශන සෙ ුදේධි දතොරතුරු 
රැස්ිරීමදම් නවීන ක්රමදව්ද“ 
සම්බන්ධ සිව් දින වැඩමුළුව සෙ 
ුඵහුණු වැඩසටෙන. 

ඉන්දියාව 

2016.03.07 – 
2016.03.12 

27 එම්.එන්.එම්.ඒ. කාඩර් මෙතා  
නිදයෝජය දකොමසාරිස ්

IRBM – IBFD : ස්ථාවර ආයතන 
මැදල්සියා 

2016.04.17 – 
2016.04.23 

28 එම්.එන්.එම්.ඒ. කාඩර් මෙතා 
නිදයෝජය දකොමසාරිස ්

LHDNM – OECD : සැලසුම් 

මගින් අනුකූලතාවය - බදු 
අනුකූලතාවය ශක්තිමත් ිරීමම 
සඳො සාධන පත්ර. 

මැදල්සියා 

2016.11.20 – 
2016.11.26 

29 දේ.අයි.බි.එස්. උදයුතමාර මෙතා 
නිදයෝජය දකොමසාරිස ්

සාංවර්ධනය වන රටවල් සඳො 
බදු පරිපාලනය සෙ බදු දසේවා 
පිළිබඳ 2016 වැඩමුළුව. 

චීනය 
2016.10.10 – 
2016.11.01 

30 ජී.වි.පී. දපදර්රා මිය 
නිදයෝජය දකොමසාරිස ්

සාංවර්ධනය වන රටවල් සඳො 
බදු පරිපාලනය සෙ බදු දසේවා 
පිළිබඳ 2016 වැඩමුළුව 

චීනය 
2016.10.10 – 
2016.11.01 

31 එම්.පී.එම්. ලියනාරච්චි මිය 
නිදයෝජය දකොමසාරිස ්

සාංවර්ධනය වන රටවල් සඳො 
බදු පරිපාලනය සෙ බදු දසේවා 
පිළිබඳ 2016 වැඩමුළුව 

චීනය 
2016.10.10 – 
2016.11.01 

32 ඒ.ජී.එන්.පී. ුතමාරිොමි මිය 
නිදයෝජය දකොමසාරිස ්

සාංවර්ධනය වන රටවල් සඳො 
බදු පරිපාලනය සෙ බදු දසේවා 
පිළිබඳ 2016 වැඩමුළුව 

චීනය 
2016.10.10 – 
2016.11.01 

33 ආර්.එම්.එස්.එස්. රත්නායම දමය 
 නිදයෝජය දකොමසාරිස ්

සාංවර්ධනය වන රටවල් සඳො 
බදු පරිපාලනය සෙ බදු දසේවා 
පිළිබඳ 2016 වැඩමුළුව 

චීනය 
2016.10.10 – 
2016.11.01 
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34 ඩේ.ඒ.එන්. විදේසූරිය මෙතා 
නිදයෝජය දකොමසාරිස ්

සාංවර්ධනය වන රටවල් සඳො 
බදු පරිපාලනය සෙ බදු දසේවා 
පිළිබඳ 2016 වැඩමුළුව 

චීනය 
2016.10.10 – 
2016.11.01 

35 දේ.එච්.එම්.ඒ. ජයපත්ම මෙතා 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

ආසියානු සෙ පැසිෆික් කලාපය 
සඳො පදනම ක්ෂයවීම සෙ ලාභ 
විතැන්වීම පිළිබඳ අන්තර්ගත 
කාර්ය රාමුව සම්බන්ධ කලාපීය 
රැස්වීම. 

පිලිපීනය 

2016.11.28 – 
2016.12.02 

36 ඒ.සී. සිරිදසෝම දමනවිය 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

මිල පැවරුම් සෙ රටිරන් රටකට 
වාර්තාකරණයය පිළිබඳ දලෝක 
සබඳතා වැඩමුළුව. 

දකොරියාව 
2016.12.04 – 
2016.12.11 

37 එස්.එස්.ඩේ.පී.ඩී. රාජපක්ෂ මිය 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

මිල පැවරුම් සෙ රටිරන් රටකට 
වාර්තාකරණයය පිළිබඳ දලෝක 
සබඳතා වැඩමුළුව. 

දකොරියාව 
2016.12.04 – 
2016.12.11 

38 ඩේ.ඒ.ඩී.ඩී. වනිගසුන්දර මෙතා 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

බදු පරිපාලන තක්දසේරු උපාාංග 

(TADAT) පිළිබඳ ුඵහුණුව. 
බාංගලිදේශය 

2016.12.04 – 
2016.12.11 

39 එම්.ඒ.්්දේ.ආර්. මුණයසිාංෙ මෙතා 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

බදු පරිපාලන තක්දසේරු උපාාංග 

(TADAT) පිළිබඳ ුඵහුණුව. 
බාංගලිදේශය 

2016.12.04 – 
2016.12.11 

40 දේ.එම්.දක්.බී. ජයසුන්දර මෙතා 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

බදු පරිපාලන තක්දසේරු උපාාංග 

(TADAT) පිළිබඳ ුඵහුණුව. 
බාංගලිදේශය 

2016.12.04 – 
2016.12.11 

41 ඩේ.ඒ.එල්.එස්. විදේසිාංෙ මෙතා 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

රාජය කළමනාකරණයය පිළිබඳ 

ශාස්ත්රපති උපාධිය (MPM) 
දකොරියාව 

2016.01.18 – 
2017.01.22 

42 ඒ.ඒ.ඩී. දෙේමලතා දමනවිය 
සෙකාර  දකොමසාරිස් 

LHDNM – OECD : නිස්කාරක 

කර්මාන්තදේ මිල පැවරුම් 
අභිලාෂයන්. 

මැදල්සියාව 

2016.02.21 – 
2016.02.27 

43 පි.දක්.ආර්. අදශෝකා දමනවිය 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

LHDNM – OECD : නිස්කාරක 

කර්මාන්තදේ මිල පැවරුම් 
අභිලාෂයන්. 

මැදල්සියාව 
2016.02.21 – 
2016.02.27 

44 ඒ.එල්.ඩී. සාංජීව  මෙතා  
සෙකාර දකොමසාරිස් 

“විමර්ශන සෙ ුදේධි දතොරතුරු 
රැස්ිරීමදම් නවීන ක්රමදව්ද“ 
සම්බන්ධ සිව් දින වැඩමුළුව සෙ 
ුඵහුණු වැඩසටෙන. 

ඉන්දියාව 

2016.03.07 – 
2016.03.12 

45 එම්.එල්.එස්.පී. ගුණයතිලක මෙතා  
සෙකාර දකොමසාරිස් 

බදු පරිපාලකයින් ුඵහුණු ිරීමදම් 
වැඩසටෙන් ි  දපොදු රාජය 

මණ්ඩලීය සාංගමය (ALT & 
LTAL)  

එක්සත් 
රාජධානිය 

2016.07.22 – 
2016.09.03 
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  බදු පරිපාල්නය  
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පරිච්දේදය 2 

 ආදායම් රැස්කිීනම 
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දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව විසින් 2016 වර්ෂය තුළ දී රු.641,546,766,081/- ක ශුේධ ආදායම් 

ප්රමාණයයක් රැස් කර තත.  (ඊට මුලය ප්රතිපත්ති දදපාර්තදම්න්තුව යටදත් ගිණුම් ගතවන සමාජ වගකීම් 

බේද, පළාත් සභාවලට මුළුමනින්ම මාරු කරනු ලබන මුේදර බේද සෙ පළාත් සභාවලට මාරු කරනු 

ලබන ජාතිය දගොඩනැගීදම් බේද යන රැස්ිරීමම් වලින් 1 3 ක දකොටස ද තතුළත් දව්.)  විවිධ බදු 

රැස්ිරීමම් සඳො දදපාර්තදම්න්තුව විසින් පවත්වාදගන යනු ලබන ලිපිදගොනු සාංඛයාදව් එකතුව 

2016.12.31 දින වන විට 1,382,204 ක්ව පැවතිණි.   

2.1 බදු දගවන්නන් සා බදු ලිපිදගොනු සිංඛ්යාව 

වසර අවසාන වන විට බදු දගවීම සඳො දදපාර්තදම්න්තුදව් ලියාපදිාංචි වූ තැනැත්තන් සාංඛයාව අාංක 

01 වගුදවි  දක්වා තත. 

වගුව 01  - 2016.12.31 දිනට බදු දගවන්නන් සා බදු ලිපිදගොනු සිංඛ්යාව. 

ආදායම් බේද   

     සිංස්ථාපිත   
          වාසික සමාගම් 43,992  
          නිර්වාසික සමාගම් 1,997  
          රාජය සාංස්ථා, වයවස්ථාපිත මණ්ඩල ො රජය සතු ආයතන 49 46,038 
     සිංස්ථාපිත දනොවන   
          තනි ුඵේගල 119,332  
          ෙවුල් වයාපාර 11,167  
          ුඵේගල මණ්ඩල ආදිය 929  
          උ.වි.දග. ක්රමය යටදත් ආදායම් බදු දගවන දසේවා නියුක්තයන් (2016.03.31)   

දිනට* 
1,051,364 1,182,792 

ආදායම් බදු දගවන මුු  සිංඛ්යාව  1,228,830 

අදනකුත් බදු දගවන්නන්   

     ආර්ථික දසේවා ගාස්තු (ESC) සඳො ලියාපදිාංචි වූ තැනැත්තන් සෙ ෙවුල් වයාපාර 4,090  

     එකතු කළ අගය මත බදු (VAT) සඳො ලියාපදිාංචි වූ තැනැත්තන් 21,257  
     මුලය දසේවා මත එකතු කළ අගය මත  බේද  සඳො ලියාපදිාංචි වූ තැනැත්තන් 216  

     ජාතිය දගොඩනැගීදම් බේද (NBT) සඳො ලියාපදිාංචි වූ තැනැත්තන් 97,438  
     මුලය දසේවා මත ජාතිය දගොඩනැගීදම් බේද සඳො ලියාපදිාංචි වූ තැනැත්තන් 216  
     ඔට්ටු බදු ලිපිදගොනු සාංඛයාව 563  
     සූදු බදු ලිපිදගොනු සාංඛයාව 5  
මුු  අදනකුත් බදු දගවන්නන් සිංඛ්යාව  123,785 

     උ.වි.දග. ක්රමය යටදත් ලියාපදිාංචි වූ දසේවා දයෝජකයන් 18,793  
     දපොළිය මත රඳවාගැනීදම් බදු (රඳවාගැනීදම් නිදයෝජිතයන්) 292  
     නිශ්චිත ගාස්තු යටදත් රඳවාගනීදම් බදු (විධිමත් මාසික උපදල්ඛන 
සැපයුම්කරුදවෝ) 

411  

     ඉදිිරීමම් කර්මාන්ත තප අරමුදල් බේද 334  
     මුේදර බදු (විධිමත් මාසික උපදල්ඛනගත සැපයුම්කරුවන්) 9,759 29,589 
2016.12.31 දිනට මුු  ලිපිදගොනු/බදු දගවන්නන්දේ සිංඛ්යාව  1 382 204 

 

2.2 මුු  ආදායම් රැස්කිීනම 

වර්ෂය සඳො මුළු ආදායම් රැස්ිරීමම රුපියල් මිලියන 641,571 ක් වූ අතර, එය දපර වසරට සාද්තක්ෂව 

රුපියල් මිලියන 81,124 ක් දෙවත් 14.47  ක ඉෙළ යාමක් දපන්නුම් කරයි.  ආදායම් පරිපාලන 

කළමනාකරණය දතොරතුරු පේධතිය (RAMIS) ක්රියාත්මක ිරීමම තතුළුව බදු අනුකූලතාවය වර්ධනය 

සඳො පෙසුකම් සැලසීමට සෙ බලාත්මක ිරීමමට දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුදව් බදු පරිපාලනය 

විසින් ගන්නා ලද ුඵළුල් ක්රියාමාර්ග දෙේතුදකොටදගන ප්රධාන වශදයන් ම දමම ජයග්රෙණය සාක්ෂාත් කර 

ගැනීමට ෙැිර විය.  බදු දගවන්නන්දග්ධන බදු බැඳියාව තක්දසේරු ිරීමම ෙඳුනාගැනීම සෙ බදු රැස්ිරීමම 

කඩිනම් ිරීමම තුළින් ඉෙත සඳෙන් කරන ලද වැඩිවීම දකදරි  මග පෑදිනි. 
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රජදේ ආදායමට වර්ෂය තුළදී දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව දැරූ දායකත්වදයි  ප්රතිශතය 

38.05  ිර.  අනුරූපී තසත්දම්න්තු  සමඅ එක් එක් බදු වර්ගය යටදත් වන ආදායම සසඳා බැලූ විට, 

ආදායදම් මුළු රැස්ිරීමම, 111.94  ක අගයක් දපන්වන අතර ශුේධ ආදායම රැසි්රීමම (මුලය ප්රතිපත්ති 

දදපාර්තදම්න්තුව යටදත් ගණයනය කරනු ලබන සමාජ වගකීම් බේද (SRL), පළාත් සභාවලට 

සම්පූර්ණයදයන්ම මාරු කරන ලද මුේදර ගාස්තු සෙ පළාත් සභාවලට මාරු කරන ලද ජාතිය 

දගොඩනැගීදම් බේද (NBT) යටදත් එකතුදවන් 1 3 ක් තතුළුව) වසර සඳො තස්තදම්න්තුදවන් 105  

ක් විය. 

ආදායම් බදු රැස්ිරීමම දපර වසදර් වූ රුපියල් මිලියන 256,435 සිට රුපියල් මිලියන 238,398 දක්වා 

25.14  ිරන් අ ස වී තත. (කලින් වසදර් ආදායම් වැඩිවීමට ප්රධාන වශදයන් දෙේතු වූදේ එක් වරක් 

පමණයක් අය කරන බේදක් දලස 2015 අතුරු අයවැය මගින් ෙඳුන්වා දදන ලද සුපිරි වාසි බේද ය.) 

දකදසේ දවතත්, වසර සඳො තස්තදම්න්තු සසඳා බලන කළ ආදායම් බදු රැස්ිරීමම 106.29  ක් දලස 

පිළිබිුර දව්. 

එකතු කළ අගය මත බදු රැස් ිරීමම දපර වසරට සාද්තක්ෂ්ව 24.42  ිරන් සෙ නාමික අගදයන් රුපියල් 

මිලියන 69,214 ිරන් වැඩි විය.  එදසේ වැඩි වීම සඳො දෙේතුව බේදට යටත් පිරිවැටුදම් සීමාව අ ස ිරීමම 

සෙ එකතු කළ අගය මත බදු අනුපාතය 15  දක්වා වැඩි ිරීමම විය ෙැිරය. 

2016 අයවැය දයෝජනා මගින් ගන්නා ලද ප්රතිපත්තිමය ීනරණයය අනුව, ලාභ උපයන වයාපාර ආර්ථික 

දසේවා ගාස්තු අය ිරීමදමන් බැෙැර ිරීමම ඉවත් කරන අතර අනුප්රමාණයය වැඩි ිරීමමට දයෝජනා විය.  ඒ 

අනුව, ආර්ථික දසේවා ගාස්තු රැස්ිරීමම දපර වසරට සාද්තක්ෂව සීඝ්ර දලස වැඩි වීමක් දපන්වයි. 

අනුරූපී තස්තදම්න්තු සමඅ එක් එක් බදු වර්ග යටදත් ආදායම සැසඳීමක්  02 වන වගුදවි  දක්වා තති 

අතර, එය 01 වන සටෙනින් නිරූපණයය දකදර්.  වසර තුළ මුදල් ප්රවාෙය 03 වන වගුදවි  දක්වා තති 

අතර එය 02 වන සටෙදනන් නිරූපණයය දකදර්. 

වගුව 02 -  මුු  ආදායම රැස්කිීනම - 2016 

බදු වර්ගය 
ආදායම් 

ඇස්තදම්න්තුව ුන. 

(සිංදශෝධිත) 

ආදායම් රැස්කිීනම 

ුන. 

රැස්කිීනම් 

ඇස්තදම්න්තුදේ 

% ක් දල්ස 

රැස්කිීනම් 
මුු  ආදායදම් 
% ක් දල්ස 

ආදායම් බේද 224,300,000,000 238,398,610,641 106.29  37.16  
ආර්ථික දසේවා ගාස්තුව 21,000,000,000 20,458,175,363 97.42  3.19  
ඔට්ටු ො සූදු බේද 900,000,000 1,884,498,652 209.39  0.29  
දකොටස් ගනුදදනු බේද     1,900,000,000 737,659,559 38.82  0.11  
එකතු කළ අගය මත බේද 270,000,000,000 283,451,513,780 104.98  44.18  
භාණ්ඩ ො දසේවා බේද - 1,585,883 - 0.00  
පිරිවැටුම් බේද - 16,639,038 - 0.00  
ජාතික ආරක්ෂක බේද - 8,091,2202 - 0.00  
ඉදිිරීමම් කර්මාන්ත තප අරමුදල් 
බේද 

250,000,000 258,801,839 103.52  0.04  

ජාතිය දගොඩනැගීදම් බේද 54,000,000,000 84,066,526,724 141.48  13.10  
මුේදර බේද - 10,650,973,620 - 1.66  
ඉඩම් බේද  22,665,680  0.00  
රථවාෙන ි මිකම් බේද 750,000,000 1,579,133,507 210.55  0.25  

සාංචාරක බේද 15,000,000 11,054,550 73.70  0.00  

සමාජ වගිරම් බේද - 836,043 - 0.00  
මුළු ආදායම් රැස්ිරීමම 573 115 000 000 641 546 766 081 111.94% 100.00% 
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2.3 මුු  ආදායම් ප්රවාාන 

වගුව 03 - මුු  ආදායම් ප්රවාාය - 2016 

මාසය 
ආදායම් රැස් කිීනම් 
(ස.ආ.බ. ඇතුු ව)ුන. 

සමුච්චිත ආදායම් රැස් 

කිීනම් ුන. 
ජනවාරි 43,567,592,559.39 43,567,592,559.39 
දපබරවාරි 50,719,416,869.43 94,287,009,428.82 
මාර්තු 39,576,585,752.21 133,863,595,181.03 
අදප්රේල් 49,448,211,096.70 183,311,806,277.73 
මැයි 58,242,987,112.31 241,554,793,390.04 
ජුනි 50,649,941,961.51 292,204,735,351.55 
ජූලි 55,446,750,550.23 347,651,485,901.78 
අදගෝස්තු 57,426,971,701.13 405,078,457,602.91 
සැ්තතැම්බර් 66,926,504,173.36 472,004,961,776.27 
ඔක්දතෝබර් 54,332,672.892.10 526,337,634,668.37 
දනොවැම්බර් 69,435,401,124.27 595,773,035,792.64 
දදසැම්බර් 43,585,477,365.46 639 358 513 158.10 
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මුු  ආදායම් රැස් කිීනම - 2016
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සටාන 02 

ආදායම් ප්රවාාය - 2016

ආදායම් රැස් ිරීමම් (ස.ව.බ. තතුළුව) සමුච්චිත ආදායම් රැස් ිරීමම්
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2.4 දපර වසර සමඟ ආදායම සැසඳීම 

බදු වර්ගය 

2016 

ආදායම් රැස් කිීනම් 
ුන. 

2015 

ආදායම් රැස් 

කිීනම් 
ුන. 

රැස් කිීනදම් 

අ සවීම දාෝ 

වැඩිවීම (%) 

ප්රතිශතයක් දල්ස 
ආදායම් බදු 238,398,610,641 256,434,940,539 -7.57  
ආර්ථික දසේවා ගාස්තු 20,458,175,363 6,148,447,689 69.95  
ඔට්ටු ො සූදු බේද 1,884,498,652 831,922,843 55.85  
දකොටස් ගනුදදනු බේද 737,659,559 1,394,916,707 -89.10  
එකතු කළ අගය මත බේද 283,451,513,780 214,236,985,4 84 24.42  
භාණ්ඩ ො දසේවා බේද 1,585,883 881,931 44.39  
පිරිවැටුම් බේද 16,639,038 15,770,891 5.22  
ජාතික ආරක්ෂක බේද 8,091,202 11,633,297 -43.78  
ඉදිිරීමම් කර්මාන්ත තප අරමුදල් බේද 258,801,839 753,314,770 -191.08  
ජාතිය දගොඩනැගීදම් බේද 84,066,526,724 67,911,062,200 23.79  
මුේදර බේද 10,650,973,620 11,595,885,325 -8.15  
ඉඩම් බේද 22,665,680 1,066,637,564 -4605.96  
රථවාෙන ි මිකම් බේද 1,579,133,507 - - 
සාංචාරක බේද 11,054,550 - - 

සමාජ වගකීම් බේද 836,043 19,962,860 -95.81  
මුු  ආදායම් එ තුව 641 546 766 081 560 422 362 100 14.48% 

     

 

2.5 මුේදර බදු සා ජාතිය දගොඩනැගීදම් බදු ආදායම් පළාත් සභාවල්ට මාුනකිීනම 

2011 අයවැය දයෝජනාවලට අනුකූලව පනවා තති අදාළ වයවස්ථාපිත විධිවිධානයන්ට කරන ලද 

සාංදශෝධන ප්රකාර, දේශීය ආදායම් දකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් රැස්කරනු ලබන පෙත සඳෙන් බදු දක්වා 

තති ප්රතිශතයන්දගන් පළාත් සභාවලට මාරුකරන ලදි.   

ජාතිය දගොඩනැගීදම් බදු - මුු  එ තුදවන්   33.33% 

මුේදර ගාස්තු (බේද) - මුු  එ තුදවන්   100.00% 
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දදපාර්තදම්න්තුව විසින් අදාළ බදුවල මුළු රැස්ිරීමම් ප්රමාණයය සෙ පළාත් සභාවලට මාරු කරන ලද 

මුදල 04 වන වගුදවි  දැක්දව්. 

වගුව 04 - පළාත් සභාවල්ට බදු ආදායම් රැස්කිීනම් - 2016 
 

 
මුු  එ තුව 

ුන. 
පළාත් සභාවල්ට මාුන 

 ළ ප්රමාණය  ුන. 
% 

ජාතිය දගොඩනැගීදම් බේද 84,066,526,724 26,642,388,365 33.33  

මුේදර බේද 10,650,973,620 10,650,973,620 100.00  
 

2.6 ආදායම් රැස්කිීනම් - ස්ව තක්දසේුන පදනම සා අදනකුත් පදනම් 

වසර තුළ රැස්කරන ලද සමස්ත ආදායදමන් (ආනයන මත එකතු කළ අගය මත බදු ො ආනයන මත 

ජාතිය දගොඩනැගීදම් බදු ෙැර) ස්ව තක්දසේරු පදනම යටදත් දගවීම් සමස්ත වටිනාකමට 

සම්පූර්ණයදයන්ම වාදග්ධන දායකත්වය ලබාදුනි.  තව ද,  නිල තක්දසේරු ආකාරදයන් ආදායම් රැස්ිරීමම 

මුළු එකතුදවන් 6  ක් පමණයක් විය.  වසර තුළ සතුටුදායක මට්ටමිරන් ක්රියාත්මක කරන ලද විගණයන 

කාර්යයන් තුළින් දපර වසර සමඅ සසඳා බලන කළ තක්දසේරු තුළින් රැස්ිරීමම් ි  සුළු වැඩිවීමක් 

පිළිබිුර කරයි. දකදසේ දවතත්, ස්වයාං තක්දසේරු පදනම යටදත් ආදායම් රැස්ිරීමම සඳො දේශීය ආදායම් 

දදපාර්තදම්න්තුදව් දමදෙවදරි   ලික දකොටසක් දලස ස්දව්ච්ඡා අනුකූලතාවය දිරි ගැන්වීම පිණිස 

ප්රයත්නයන් දරන ලදි.  දම් සම්බන්ධදයන් අවශය ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලද අතර දමි  සාර්ථකත්වය 

සඳො අවශය පෙසුකම් අඛණ්ඩව සලසන ලදි.  දම් පිළිබඳ සාංසන්දනාත්මක අගයයන් 05 වැනි වගුදවි  

දක්වා තත. 

වගුව 05 - ස්වයිං තක්දසේුන සා දවනත් පදනම් මත රැස්කිීනම් පිළිබඳ සිංසන්දනාත්ම  විශ්දල්ෂණය  
 2014 ( ුන.’000 ) 2015  ( ුන.’000 ) 2016 ( ුන.’000 ) 

 ස්වයිං 

තක්දසේුන 
දවනත් ස්වයිං 

තක්දසේුන 
දවනත් ස්වයිං 

තක්දසේුන 
දවනත් 

ආදායම් බේද 181,977,746 9,982,305 256,434,940 11,539,082 220,471,725 17,926,886 
එකතු කළ අගය මත බේද 
(ආනයන මත එ.අ.බ. ෙැර) 

129,744,521 5,890,227 130,510,553 4,688,017 161,404,285 6,710,993 

ජාතිය දගොඩනැගීදම් බේද 
(ආනයන මත ජා.දගො.බ. ෙැර) 

39,800,767 1,791,628 41,419,548 1,445,941 53,290,159 2,313,174 

දවනත් 143,486,800 1,486,719 113,907,066 477,215 34,757,043 873,072 
එ තුව 495 009 834 19 150 879 542 272 107 18 150 250 496 923 212 27 824 125 
සමස්ත ආදායමට   (ආනයන මත 
එකතු කළ අගය මත බේද සෙ 
ජාතිය දගොඩනැගීදම් බේද ෙැර) 

96  4  97  3  94  6  

 

2.7 රජදේ ආදායමට දේශීය ආදායම් දාය ත්වය 

2016 වසදර් රජදේ ආදායමට සෙ දළ දේශීය නිෂ්පාදනයට දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුදව් 

දායකත්වය දමන්ම පසුගිය වසර ෙතරක කාලය තුළ එි  ප්රවණයතාවයන් 06 වන වගුදවන් දපන්වන 

අතර,  එම දායකත්වය 04 වන සටෙනින් නිරූපණයය දකදර්.  2016 වසදර් රජදේ ආදායම රුපියල් 

මිලියන 1,686,061 (මුදල් ො ක්රමසම්පාදන අමාතයාාංශදේ වාර් වක වාර්තාව - 2016) දක්වා වැඩි වී 

තත්දත් මුළු රාජය ආදායමට දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුදව් රැස්ිරීමම්වල දායකත්වය 38.05  ක් 

දලස වාර්තා කරමිනි. 

දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව විසින් රැස්කරන ලද ආදායම දළ දේශීය නිෂ්පාදිතදේ ප්රතිශතයක් 

දලස අඛණ්ඩව පෙළ දගොස් තති අතර, එය 2016 වසදර් දී 5.42  ක් දලස සුළු ඉෙළයාමක් දපන්නුම් 
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කරයි.   මෑත කාලීන බදු දිරි දීමනා, විරාම, නිදෙස් ිරීමම් සෙ සෙනදායී බදු අනුප්රමාණයයන් ෙඳුන්වාදීම 

එම ප්රතිශතයන්ි  අ සවීදම් ප්රවණයතාවය සඳො දෙේතු විය ෙැිරය. 

වගුව 06 - ප්රධාන ආර්ික  ්රියා ාර ම් හි පවත්නා මිල් ගණන් යටදත් රාජය ආදායමට සා දළ දේශීය 

ිලෂ්පාදනයට දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුදේ දාය ත්වය. 

වර්ෂය 
රජදේ ආදායම 

(ුන. මිලියන) 

දේශීය ආදායම් 

රැස් කිීනම 
(ුන. මිලියන) 

රජදේ ආදායමට 

දේශීය ආදායම් 

දදපාර්තදම්න්තුදේ 

රැස්කිීනදම් 

ප්රතිශතය 
 

ප්රධාන ආර්ික  

්රියා ාර ම් හි 

පවත්නා මිල් 

ගණන් යටදත් දළ 

ජාති  ිලෂ්පාදන 
(ුන. මිලියන) 

දළ ජාති  ිලෂ්පාදනයට 

දේශීය ආදායම් 

දදපාර්තදම්න්තුදේ ආදායම් 

රැස්කිීනදම් ප්රතිශතය 

2012 1,051,461 443,456 42.18  7,582,376 5.85  
2013 1,137,447 492,539 43.30  8,674,230 5.68  
2014 1,195,206 514,161 43.02  9,784,672 5.25  
2015 1,454,878 560,422 38.52  11,183,220 5.01  

2016 1,686,061 641,547 38.05  11,838,975 5.42  
 

 ලාශ්රය  මුදල් ො ක්රම සම්පාදන අමාතයාාංශය (වාර් වක වාර්තාව) ශ්රී ලාංකා මෙ බැාංුතව (වාර් වක 

වාර්තාව) 

 

2.8 වාර්තා සැපයීදම් අනුකූල්තාවය 

ආදායම් වාර්තා නිසි දව්ලාවට සැපයීම මගින් සෙ සව්තක්දසේරු මත පදනම්ව බදු දගවීම සඳො බදු 

දගවන්නන්දග්ධන අනුකූලතාවය වැඩිදියුණු ිරීමදම් වැඩ සටෙන් වර්ෂය ුඵරා අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකව 

පැවතිණි.  බදු නීීනන් දකදරි  ස්දව්ච්ඡා අනුකූලතාවය ඉෙළ නැාංවීම පිණිස කලින් දගවීම් කරන බදු 

සම්බන්ධදයන් වට්ටම් ලබාදීම, වරප්රසාද කා්පපත් ලබාදීම (රන් සෙ රිදී කා්පපත්) වැනි තනි ුඵේගල බදු 

දගවන්නන් සඳො ප්රතිලාභ ප්රදානය ිරීමම අඛණ්ඩව සිදු කරන ලදි.  

ඒ අනුව,  2015 2016 තක්දසේරු වර්ෂය තුළ දී නියමිත දින සාංස්ථාපිත දනොවන අාංශදේ ආදායම් බදු 

වාර්තා ිරීමදම් ප්රතිශතය 48  ක්  වූ අතර නියමිත දිනදයන් එක් මාසයක් තුළ එය 59  දක්වා ඉෙළ 
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රජදේ ආදායමට දේශීය ආදායම් දාය ත්වය

රජදේ ආදායම දේශීය ආදායම් රැස් ිරීමම
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දගොස් තත. නියමිත දිදනන් මාස දදකක් තුළ සාංස්ථාපිත අාංශදයි  අනුකූලතා අනුප්රමාණයය 68  ක් 

විය. 

සාංස්ථාපිත අාංශය සම්බන්ධදයන්, එය නියමිත දිනට 30  ක් වූ අතර, නියමිත දිදනන් එක් මාසයක් 

තුළ එය 46  ක් විය.  නියමිත දිදනන් මාස දදකක් තුළ දමම අාංශදයි  අනුකූලතා අනුප්රමාණයය 48  

ක් විය. 

සියලු බදු වාර්තා සැපයීදම් අනුකූලතා අනුපාතය ස්වතක්දසේරු බදු ක්රමයක අද්තක් වත මට්ටම් දනොවුන 

ද, දබොදෙෝ දුරට අනුකූල වී තත.  දකදසේ දවතත්, වාර්තා අනුකූලතාවය සාක්ෂාත් කර ගැනීදමි  ලා 

දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව අවශය ක්රියාමාර්ග අඛණ්ඩව ගනු ලබයි. 

දකදසේ දවතත්, සැලිරල්ලට බඳුන් කරන වසදර් දී ජාතිය දගොඩනැගීදම් බේදදි  සැලිරය යුතු 

අ සවීමක් දැකගත ෙැිරය.  වර්ෂය තුළ දී, දදපාර්තදම්න්තුව විසින් ක්රියාවට නාංවන ලද ක්දෂේත්ර 

සමීක්ෂණයය යටදත් නව බදු දගවන්නන් 75,811 දදදනක් ජාතිය දගොඩනැගීදම් බදු සඳො ලියාපදිාංචි 

විණි.  වාර්තා ඉදිරිපත් ිරීමදම් දී එම බදු දගවන්නන්ට මනා අවදබෝධයක් දනොමැති වීම දමම අ සවීමට 

දෙේතු වූවා විය ෙැිරය. 

07 වන වගුදවන් 2011 2012 සිට 2015 2016 වසර දක්වා නියමිත දිනට සෙ නියමිත දින සිට එක් මසක් 

තුළ ආදායම් බදු වාර්තා සැපයීදම් අනුකූලතා අනුපාතය දපන්වයි.  අදනුතත් බදු සම්බන්ධදයන් වාර්තා 

සැපයීදම් අනුකූලතා අනුප්රමාණයයන් 08 වන වගුදවන් දපන්වයි. 

වගුව 07 - ආදායම් බදු වාර්තා සැපයීදම් අනුකූල්තාවය 2011/2012 සට 2015/2016 දක්වා 
 

තක්දසේුන වර්ෂය අිංශය 
ිලයමිත දිනට 

අනුකූල්තාවය 

ිලයමිත දින සට 

මාසයක් තුළ 

අනුකූල්තාවය 

2011 2012 
සාංස්ථාපිත 56  60  
සාංස්ථාපිත දනොවන 39  48  

2012 2013 
සාංස්ථාපිත 56  70  
සාංස්ථාපිත දනොවන 41  54  

2013 2014 
සාංස්ථාපිත 53  61  
සාංස්ථාපිත දනොවන 42  57  

2014 2015 
සාංස්ථාපිත 52  58  
සාංස්ථාපිත දනොවන 47  62  

2015 2016 
සාංස්ථාපිත 30  46  
සාංස්ථාපිත දනොවන 48  59  

 

වගුව 08 - අදනකුත් බදු සම්බන්ධදයන් වාර්තා සැපයීදම් අනුකූල්තාවය 

 
එ තු  ළ 

අගය මත බදු 
ආර්ික  දසේවා 

ගාස්තු 

ජාතිය 

දගොඩනැගීදම් 

බදු 

උපයන විට දගවීදම් 

බදු 
 

වසර 2014 49  71  84  තක්දසේරු වර්ෂ 
2013 14 

55  

වසර 2015 65  68  86  තක්දසේරු වර්ෂ 
2014 15 

63  

වසර 2016 71  79  31  තක්දසේරු වර්ෂ 
2015 16 

57  
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2.9 ආදායම් බදු රැස්කිීනම 

සාංස්ථාපිත ආදායම් බේද, ුඵේගල (තනි ුඵේගල) ආදායම් බේද, ලාභාාංශ බදු සෙ රඳවාගැනීදම් බදු වලින් 

ආදායම රැස්ිරීමම 2015 වසදර් රුපියල් මිලියන 256,435 ො සසඳා බලන කළ  2016 වසදර් දී රුපියල් 

මිලියන 238,398 දක්වා 7.03  ිරන් පෙත වැටුණි.  එය වසර සඳො දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුදව් 

සමස්ත ආදායදමන් 37.16  ක් වන අතර, එය 2015 වසදර් දී 45.76  ක් විය.  2015 වසදර් අතුරු 

අයවැය දයෝජනා මගින් එක් වරක් පමණයක් අයකරන බේදක් දලස ෙඳුන්වාදදන ලද රු. මිලියන 49 ක 

සුපිරි වාසි බේද 2015 වසදර් ආදායම් බදු රැස්ිරීමමට තතුළත් ය.  එදසේම, අපනයනකරුවන්, විදුලිබල 

උත්පාදනය සෙ යටිතල පෙසුකම් සාංවර්ධනය දිරිගැන්වීම පිණිස මෑත කාලීනව ෙඳුන්වාදදන ලද බදු 

දිරි දීමනා, බදු විරාම සෙ සෙනදායී අනුප්රමාණයයන් ද ආදායම් බේදදන් ආදායම අ සවීම දකදරි  

බලපාන දෙේතූන් විය ෙැිරය. 

 

2.9.1 ආදායම් බදු රැස්කිීනම - ආිංශීය වශදයන් පැාැදිලි කිීනම 

මුළු ආදායම් බදු රැස්ිරීමම සඳො සාංස්ථාපිත අාංශදයන් ලද දායකත්වය රුපියල් මිලියන 144,134 ක් 

දෙවත් එකතු කරන ලද මුළු බදු ප්රමාණයදයන් 60% ක් විය.  සාංස්ථාපිත දනොවන අාංශදේ දායකත්වය 

රුපියල් මිලියන 94,265 ක් දෙවත් 40  ිර.   

අාංක 9 වන වගුව මගින් එි  සාංයුතිය දපන්වන අතර අාංක 05 වන සටෙදනන් එය නිරූපණයය දකදර්. 

වගුව 09 - සිංස්ථාපිත සා සිංස්ථාපිත දනොවන ආදායම් බදු රැස්කිීනම් 2015 සා 2016 
 2016 2015 

 බදු රැස් කිීනම (ුන.) % බදු රැස් කිීනම (ුන.) % 

සාංස්ථාපිත* 144,133,758,898 60  155,870,960,759.00 61  

සාංස්ථාපිත දනොවන** 94,264,851,743 40  100,563,979,780.00 52  

එ තුව 238 398 610 641 100% 256 434 940 539.00 100% 
* 2015 වසදර් රු. මිලියන 12,340 ක සෙ 2016 වසදර් රු. මිලියන 15,902 ක ලාභාාංශ බදු තතුළත්ය. 

** දපොළී ආදායදමන් සාංස්ථාපිත අාංශය විසින් ඉටු කරන ලද දසේවාවන්දගන් අ ස කරන ලදුව, දප්රේෂණයය කරන ලද රැඳවුම් (WHT) 
බදු සෙ උපයන විට දගවීදම් (PAYE) ක්රමය යටදත් දසේවා නියුක්ීනන් විසින් දගවන ලද ආදායම් බදු  තතුළත් ය. 
 

 

            

2015

61%

2015

39%

2016

60%

2016

40%

සටාන 05

සිංස්ථාපිත සා සිංස්ථාපිත දනොවන ආදායම් බදු රැස්කිීනම් 2015 

සා 2016

සාංස්ථාපිත සාංස්ථාපිත දනොවන
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2.9.2 ආදායම් බදු රැස්කිීනදම් ප්රභවමය වශදයන් විශ්දල්ෂණය 

වසර තුළ රැස්කරන ලද ආදායම් බදුවල ප්රභවමය වශදයන් සාංයුතිය (දසේවා නියුක්ත සෙ දවනත්) අාංක 

10 දරන වගුදවන් දපන්නුම් දකදර්. 

වගුව 10 - ආදායම් බදු රැසක්ිීනම - 2016 
ප්රභවය බදු රැස් කිීනම (ුන. මිලියන) 

දසේවා ිලයුක්තිය   
   උ.වි.දග. ක්රමය 27,717.03  
   පැෙැර ෙරින ලද බදු සමඅ දණ්ඩන තක්දසේරු ිරීමම් 481.09 28 198.12 
දවනත්   
   ස්වයාං තක්දසේරු සෙ දණ්ඩන සමඅ තක්දසේරු ිරීමම් 132,060.87  

දපොළී මත රඳවාගැනීදම් බදු,  ුතලී සෙ නියමිත ගාස්තු 55,906.76  
ප්රභවදේ දී දවනත් අ ස ිරීමම්  22,297.55  

දළ බදු රැස් කිරිම  238 463.30 
අ ස කළා  ආපසු දගවීම්  (64.69) 

ශුේධ රැස් කිීනම්  238 398.61 

 

රඳවාගැනීදම් බදු යාන්ත්රණයය යට තට දනොගැදනන දවදළඳාම, වයාපාර, ව ත්ීනය, රැිරයාව සෙ දවනත් 

දසේවා මත බදු තතුළුව ස්වතක්දසේරු ො දණ්ඩන සමඅ තක්දසේරු ආකාරදයන් රැස්ිරීමම් එකතුව 

රුපියල් මිලියන 132,061 - ක් දව්. 

2.10 එ තු  ළ අගය මත බදු රැස්කිීනම. 

අදාළ වර්ෂය තුළ දී එකතු කළ අගය මත බදු (VAT) රැස්ිරීමම, දපර වසදර් රැස් කරන ලද රුපියල් 

මිලියන 214,236 ට වඩා 24.42  ක වැඩිවීමක් පිළිබිුර කරයි. වසර සඳො රුපියල් මිලියන 270,000 ක 

තස්තදම්න්තුව ො සසඳා බලන විට වුවද, වසර සඳො ආදායම රු. මිලියන 13,451 ිරන් වැඩි වී තත.  

ලියාපදිාංචිය සඳො යටත් සීමාව අ ස ිරීමම, එ.අ.බ. අනුපාතය වැඩි ිරීමම, තතැම් නිදෙස් ිරීමම් ඉවත් 

ිරීමම සෙ RAMIS යටදත් පරිපාලනදේ දවනස්වීම් ක්රියාත්මක ිරීමම එ.අ.බ. ආදායම වැඩිවීමට 

මදෙෝපකාීම විය. දේශීය සැපයුම් සෙ ආනයන මත රැස්කරන ලද එ.අ.බ. කලින් වසරට වඩා සීඝ්ර 

වැඩිවීමක් දපන්වයි. වසර සඳො රැස්කරන ලද මුළු දේශීය එ.අ.බ. රුපියල් මිලියන 168,115 ක් වූ අතර  

දමම අගය රුපියල් මිලියන 130,510 ක් වූ 2015 වසදර් අගයට වඩා රු. මිලියන 37,604 ක වැඩිවීමිර. 

දම් අතර එය වසර තුළ ආනයන මත රැස්කරන ලද එ.අ.බ. රු. මිලියන 83,726 ක් වූ අතර, 2016 වසදර් 

දී එය රු. මිලියන 115,336 ක් විය.  

එකතු කළ අගය මත ආාංශික වශදයන් දළ රැස්ිරීමම, ආපසු දගවීම සෙ ශුේධ රැසි්රීමම 11 වන වගුදවන් 

දපන්වන අතර, එය 06 වන සටෙදනන් නිරූපණයය දකදර්.  

වගුව 11- එ තු  ළ අගය මත බදු දළ රැස් කිීනම් සා ආපසු දගවීම් 

අිංශය 
2015 2016 

ශුේධ රැස් කිීනම්  
(ුන. මිලියන) 

දළ රැස් කිීනම් 
(ුන. මිලියන) 

ආපසු 

දගවීම් 
ශුේධ රැස් කිීනම් 
(ුන. මිලියන) 

ිලෂ්පාදන අිංශය  28,894.52  35,853.69 440.78  35,412.91 

ිලෂ්පාදන දනොවන අිංශය        
  - දසේවාව 73,719.51  96,670.13  64.51 96,605.62  
  - මුලය දසේවාව 27,896.35  36,096.75   36,096.75  
  - තවකල්පිත එ.අ.බ. 0.17 101,616.03  132,766.88   132,702.37 

ආනයන  83,726.43  115,336.71 0.48  115,336.23 

එ තුව  214 236.98  283 957.28 505.77  283 451.51 
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වගුව - 12  දළ ජාති  ිලෂ්පාදනයට එ.අ.බ. දාය ත්වය ආිංශීය වශදයන් විශ්දල්ෂණය   

අිංශය 
2015 2016 

දළ ජාති  

ිලෂ්පාදනයට 

ප්රතිශතය 

ශුේධ රැස්කිීනම් ුන. % ශුේධ රැස්කිීනම් ුන. % 2015 2016 

නිෂ්පාදන අාංශය 28,894,521,159 13.49  35,412,908,090 12.49  0.26  0.29  
නිෂ්පාදන දනොවන අාංශය 101,616,031,540 47.43  132,702,369,902 46.82  0.91  1.12  
ආනයන මත 83,726,432,785 39.08  115,336,235,788 40.69  0.75  0.97  
එ තුව 214 236 985 484 100.00% 283 451 513 780 100.00% 1.92% 2.39% 

 

2.10.1 එ තු  ළ අගය මත බදු  ර්මාන්තය වශදයන් දාය ත්වය 

වගුව - 13  දළ දේශීය එ.අ.බ - ිලෂ්පාදන සා දසේවා අිංශ 

අිංශය 
2014 
(ුන.මි.) 

2015 

(ුන.මි.) 

පසුගිය වසරට 

සාද්තක්ෂව 

අ සවීදම්/වැඩිවීදම් 

ප්රතිශතය (%) 

2016 
(ුන.මි.) 

දපර වසර ාා සසඳා 

බල්න විට අ ස දාෝ 

වැඩිවීදම් ප්රතිශතය 

බැාංුත කටයුතු 18,822 23,089 22.67  27,770 20.27  
රක්ෂණය 4,910 5,403 10.04  6,371 17.92  
දෙෝටල් සෙ ආපනශාලා 6,507 7,429 14.17  10,566 42.23  
ඉදි ිරීමම් 6,943 6,605 -4.87  8,230 24.60  
විදුලිබලය සෙ ගෑස් 560 501 -10.54  526 4.99  
ආනයනය 10,389 9,880 -4.90  9,383 -5.03  
මුලය 13,982 18,487 32.22  20,242 9.49  
සාංනිදව්දනය 394 376 -4.57  7,429 1875.80  
ඛණිජ දතල් නිෂ්පාදන 1,509 417 -72.37  175 -58.03  
බීම - මදයසාර 9,930 396 -96.01  1,553 292.17  
වර්ගීකරණයය දනොකළ දසේවා 9,866 12,295 24.62  39,690 222.81  
වර්ගීකරණයය දනොකළ නිෂ්පාදන 10,280 9,173 -10.77  29,079 217.01  
අදනුතත් 42,408 36,460 -14.03  36,091 -1.01  

එ තුව 136 500 130 511 -4.39% 197 105 51.03% 
 

2.10.2 එ තු  ළ අගය මත බේදට අදාළව සදු රන ල්ද  ප්රධාන ප්රතිපත්තිමය දවනස් ම් 

 අයවැය මගින් දයෝජිත පරිදි එ.අ.බ. පනතට පෙත සඳෙන් දවනස්කම් සිදු කරන ලදි. 

i එ.අ.බ. අනුපාතය සිංදශෝධනය කිීනම. 

මුලය දසේවා සැපයුම අතුළුව භාණ්ඩ ො දසේවා සැපයුම මත එ.අ.බ. අනුපාතය පෙත සඳෙන් පරිදි 

සාංදශෝධනය කර තත. 
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සටාන 06

එ තු  ළ අගය මත බදු රැස්කිීනම – 2016

නිෂ්පාදන අාංශය නිෂ්පාදන දනොවන අාංශය ආනයන මත
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 ාල්සීමාව අනුප්රමාණය 
2016.05.02 සිට 2016.07.11 දක්වා 15  
2016.07.12 සිට 2016.10.31 දක්වා 11  
2016.11.01 සිට යම් කාලසීමාවක් සඳො 15  

 

ii එ.අ.බ. ලියාපදිිංචි වීම සඳාා සීමාව  

(අ) 2016 අදප්රේල් 1 දින දෙෝ එදිනට පසුව ආරම්භවන යම් කාලසීමාවක් සඳො දතොග 

දවදළඳාම දෙෝ සිල්ලර දවදළඳාම ෙැර මුලය දසේවා තතුළුව යම් බදු අයකළ ෙැිර 

කටයුත්තක් කරදගන යන තැනැත්දතුත විසින් ලියාපදිාංචිය සඳො යටත් සීමාව මාස 

තුනක බදු අයකළ ෙැිර කාලසීමාවක් සඳො රු. මිලියන 3 දක්වා දෙෝ මාස දදොළෙක 

කාලසීමාවක් සඳො රු. මිලියන 12 දක්වා අ ස කරන ලදි. 

(ආ) ලිත් වර්ෂයක යම් කලින් පැවති මාස 3 ක කාලසීමාවක් සඳො දතොග දවදළඳාම සෙ 

සිල්ලර දවදළඳාම සඳො එ.අ.බ. ලියාපදිාංචිය දවනුදවන් යටත් සීමාව 2016 

දනොවැම්බර් 01 දින සිට බලපැවැත්දවන පරිදි රු. මිලියන 100 සිට රු. මිලියන 12.5 

දක්වා අ ස කරන ලදි. 

iii දතොග දවදළඳාම දෙෝ සිල්ලර දවදළඳාම කරදගන යන යම් තැනැත්දතුත විසින් නිදෙස ් 

භාණ්ඩ සැපයුම මත බදු බැඳියාව (Deemed VAT) එ.අ.බ. 2016 ජනවාරි 01 දින සිට 

බලපැවැත්දවන පරිදි ඉවත් කරන ලදි. 

iv ලියාපදිාංචි දනොවූ තැනැත්තන් දවතින් මිලදී ගන්දන් නම්, එ.අ.බ. සඳො යටත් භාණ්ඩ 

සම්බන්ධදයන්; 

- 2016 මැයි 02 වන දින දෙෝ ඉන්පසුව එදෙත් 2016 දදසැම්බර් 31 දිනට දපර යම් දිනක 

එම ලියාපදිාංචිය සිදුවන්දන් නම් එ.අ.බ. සඳො ලියාපදිාංචි දිනය වන විට දනොවිිරණී 

පවත්නා එ.අ. බේදට යටත් විිරණිය ෙැිර භාණ්ඩ (දව් නම්) දතොගය මත, 

- සැපයුම් සීමාව අ ස ිරීමම දෙේතුදකොට දගන දතොග දෙෝ සිල්ලර දවදළඳාම් වර්ගීකරණයය 

යටදත් 2016 මැයි 2 දෙෝ ඉන්පසු ලියාපදිාංචි වූ තැනැත්තන්ට දයදවුම් බදු දසේ සැලදකන 

එ.අ.බ. ෙඳුන්වා දදන ලදි. 

v. අපනයන අභිමුඛ තඅළුම් සමාගම් විසින් පෙත ලැයිස්තු කර තති තඅළුම් දෙෝ දරදි මත 

රැස්කරන ලද සාංයුක්ත බේද (දර්ගුදව් දී අය කරනු ලබන එ.අ.බ. ජ.දගො.බ. සෙ දවනත් බදුවලට 

ි ලව් වශදයන්) රු.75 - දක්වා වැඩි කරන ලදි. 

(අ) ආදයෝජන මණ්ඩලය (BOI) දෙෝ දර්ගු අධයක්ෂ ජනරාල් (DCG) විසින් අවසර දදනු 

ලබන පරිදි අපනයන අභිමුඛ තඅළුම් සමාගම් විසින් දේශීය වශදයන් සපයන ලද 

දරදිපිළි. 

(ආ) ආදයෝජන මණ්ඩලය (BOI) දෙෝ දර්ගු අධයක්ෂ ජනරාල් (DCG) විසින් අවසර ලබා 

දදනු ලබන පරිදි  එම සමාගම් විසින් දේශීය වශදයන් සපයනු ලබන දරදි දෙෝ පෙත 

සඳෙන් දරදි නිෂ්පාදන. 

- ලිනන් දෙෝ තිර දරදි   ිරදලෝග්රෑමයකට 

- ටවල් එක් අයිතමයකට 

- දරදිවලින් නිපදවන ලද බෑග්ධන   එක් අයිතමයකට 

දිගින් මීටර දදකට වැඩි දනොවන කැපූ කෑලි දලස අතිදර්ක දරදි  ිරදල්ග්රෑමයකට; 

දෙෝ 

- දවනත් යම් දරදි   ිරදලෝග්රෑමයකට 
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vi යම් දමදෙයුම් කල්බදු ගිවිසුමක් යටදත් කල්බදු පෙසුකම් සැපයීම මුලය දසේවා මත එ.අ.බ. 

වලින් ඉවත් කරනු ලබන අතර සාමානය එ.අ.බ. යටදත් බේදට යටත් කරනු ලැදේ. 

vii පෙත සඳෙන් නිදෙස් ිරීමම් 2016 මැයි 2 දින සිට 2016 ජූලි 11 දින දක්වා කාලසීමාව සඳො 

සෙ 2016 දනොවැම්බර් 01 දින සිට බලපැවැත්දවන පරිදි යම් කාලසීමාවක් සඳො එ.අ. බේදට යටත් 

කරනු ලැදේ. 

- විදුලි සාංදේශ දසේවා සැපයුම 

- විදුලි සාංදේශ කර්මාන්තය සඳො තඹ කම්බි තතුලුව විදුලි සාංදේශ උපකරණය දෙෝ 

යන්ත්ර සූත්ර, උසස් තාක්ෂණික උපකරණය ආනයනය දෙෝ සැපයීම. 

- විදුලි සාංදේශ නියාමන දකොමිෂන් සභාව (TRC) මගින් දේශීය විදුලි සාංදේශ 

ක්රියාකරුවන් සඳො බලපත් නිුතත් ිරීමම. 

- තවදය ආයතන දෙෝ ව ත්ීනය සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තන් විසින් සලසනු ලබන 

දසෞඛයාරක්ෂණය දසේවා සැපයීම (දරෝග විනිශ්චය ිරීමදම් පීමක්ෂණය, රුධිර 

කාන්දුකරණය ප්රතිකාර, බාි ර දරෝගී අාංශය මගින් සලසන දසේවා ෙැර) 

- නිවාස වයාප ීනන් ෙැර 2016.05.02 දින දෙෝ ඉන්පසුව අනුමත කරන ලද යම් 

විදශේ වත වයාප තියක් සඳො භාණ්ඩ දෙෝ දසේවා සැපයීම. 

viii පෙත සඳෙන් නිදෙස් ිරීමම් ඉවත් කරන ලද අතර 2016 දනොවැම්බර් 01 දින සිට 

බලපැවැත්දවන පරිදි එම සැපයුම් එ.අ. බේදට යටත් කරන ලදි. 

- ිරරිපිටි ආනයනය දෙෝ සැපයීම. 

- සීනි දෙෝ දේශීය වශදයන් නිෂ්පාදිත නැවුම් ිරරි එකතු කරන ලද රසකාරක 

අන්තර්ගත දේශීය වශදයන් නිෂ්පාදිත පිටිිරරි සැපයීම. 

- යම් ස පකාර සමිතියක් දෙෝ ලක් සදතොස මගින් සලසන යම් භාණ්ඩ දෙෝ දසේවා 

(සඳෙන් භාණ්ඩ දෙෝ දසේවා ෙැර) සැපයීම. 

- සිගරට් ආනයනය දෙෝ සැපයීම. 

- මත්පැන් ආනයනය දෙෝ සැපයීම. 

- සැෙැල්ලු බරැති විදුලි ො විදුත් උපකරණය ආනයනය දෙෝ සැපයීම. 

- සුවඳ විලවුන් ආනයනය දෙෝ සැපයීම. 

- දේශීය වශදයන් නිෂ්පාදිත ස්වර්ණයාභරණය සැපයීම. 

- ගල් අඟුරු ආනයනය දෙෝ සැපයීම. 

- ශ්රී ලාංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සෙ ශ්රී ලාංකා දුම්රිය දදපාර්තදම්න්තුදව් භාවිතය 

සඳො ම අමතර දකොටස් සෙ උපාාංග ආනයනය දෙෝ සැපයීම. 

-  දන්වාසික පෙසුකම් බේද දෙෝ ුතළිය (දිගු කාලීන කල්බදු තතුළත් ය.) 

2.11 ජාතිය දගොඩනැගීදම් බදු රැස්කිීනම්  

 අදාළ වර්ෂය තුළ මුළු ආදායමට ජා.දගො. බදු දායකත්වය රු. මිලියන 84,066 ක් විය.  දමය 

කලින් වර්ෂදේ රැස්කරන ලද ප්රමාණයයට වඩා 23.79  ක් දෙවත් රු. මිලියන 16,155 ක වැඩිවීමිර. 

මුළු ජා.දගො.බදු ආදායදමන් රු. මිලියන 26,642 ක් පළාත් සභා දවත මාරු කරන ලදි. 

වගුව 14 - ආිංශි  වශදයන් ජා.දගො.බදු රැස්කිීනම - 2016 
අිංශය ශුේධ රැස් කිීනම් (ුන.) 

 2015 2016 

නිෂ්පාදන 10,163,343,792 13,526,495,655 
දසේවා 31,256,204,685 42,076,837,588 
ආනයන 26,491,513,723 28,463,193,481 
එ තුව 67 911 064 215 84 066 526 724 
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15 වන වගුව මගින් පළාත් සභා දවත මාරු ිරීමදමන් පසුව, පිළිදවලින් 2015 වසදර් සෙ 2016 වසදර් 

ජාතිය දගොඩනැගීදම් ආදායම් තසත්දම්න්තුව රැස්කරන ලද ආදායම සමඅ සැසඳීම දක්වා තත. 

වගුව 15 - ඇස්තදම්න්තු සමඟ ජාතිය දගොඩනැගීදම් බදු රැස් කිරිම 

වර්ෂය 
ඇස්තදම්න්තුගත ආදායම 

ුන. 
ආදායම් රැස්කිීනම 

ුන. 
% 

2016 54,000,000,000 57,424,138,359 106  
2015 48,000,000,000 43,938,771,964 92  

 

 

2.11.1 ජාතිය දගොඩනැගීදම් බේදට අදාළව සදු රන ල්ද ප්රධාන ප්රතිපත්තිමය දවනස් ම්: 

අයවැය මගින් දයෝජිත පරිදි ජාතිය දගොඩනැගීදම් බදු පනතට පෙත සඳෙන් දවනස්කම් සිදු 

කරන ලදි.  

(i) ිලදාස් සීමාව 

කාර්තුවකට රු. මිලියන 3.75 දෙෝ තතැම් අාංශ සඳො රු. මිලියන 25 ජා.දගො. බේදේ දැනට 

පවත්නා නිදෙස් පිරිවැටුදම් සීමාව (විිරණීම සඳො දේශීය වශදයන් සපයනු ලබන ක  ව 

නිෂ්පාදන පිරිවැටුම ෙැර) 2016 අදප්රේල් 1 දින දෙෝ ඉන්පසුව ආරම්භවන කාර්තුදව් සිට 

රු.මිලියන 3 දක්වා අ ස කරන ලදි. 
 

(ii) පෙත සඳෙන් නිදෙස් ිරීමම් ඉවත් කරන ලද අතර 2016.05.02 දින සිට 2016.07.11 දින 

දක්වා කාලපරිච්දේදය සඳො සෙ 2016 දනොවැම්බර් 01 දින සිට බලපැවැත්දවන පරිදි 

ජා.දගො. බේදට යටත් කරන ලදි. 
 

- විදුලි සාංදේශ දසේවා 

- විදුලිය බලය සැපයුම (ජාතික විදුලිබල පේධතියට සැපයීම තතුළුව).  

- ලිි සි දතල් (දපට්රල්, ඩීසල් දෙෝ ූමමිදතල් ෙැර දපට්දට්රෝලියම දෙෝ පැදට්රෝලියම් 

නිෂ්පාදන) 

- විදශේෂ වයාප ීනයක් සඳො භාණ්ඩ දෙෝ දසේවා සැපයීම.  (2016 මැයි 02 දිනට දපර 

සෙ 2016 ජූලි 11 දින සිට 2016.10.31 දින දක්වා කාලසීමාව දවනුදවන් 

අමාතයාාංශය විසින් අනුමත කරන ලද යම් නිවාස වයාප ීනන් දනොවන) 
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(iii) සිගරට් ආනයනය දෙෝ නිෂ්පාදන වයාපාරයක පිරිවැටුම මත අදාළ දැනට පවත්නා නිදෙස ්

ිරීමම ඉවත් කරනු ලබන අතර 2016 දනොවැම්බර් 01 දින සිට බලපැවැත්දවන පරිදි ජා.දගො. 

බේදට යටත් කරනු ලැදේ. 

2.12 ආර්ික  දසේවා ගාස්තු (ESC) රැස්කිීනම 

අදාළ වර්ෂය තුළ සමසත් ආ.දසේ.ගා. රු. මිලියන 20,458 ක් වූ අතර එමඟින් සමස්ත ආදායමට වූ 

දායකත්වය සියයට 3.19 ිර.  එය වසර සඳො තස්තදම්න්තුදවන් සියයට 97ිර. 

වගුව 16  ආර්ික  දසේවා ගාස්තු රැසක්ිීනම 

වර්ෂය 
ඇස්තදම්න්තුගත 

ආදායම 
ුන. 

ආදායම් රැස්කිීනම 
ුන. 

% 

2016 21,000,000,000 20,458,175,363 97  
2015 6,500,000,000 6,148,447,689 95  

 

 

 

2.12.1. ආර්ික  දසේවා ගාස්තු සම්බන්ධදයන් ප්රධාන ප්රතිපත්තිමය දවනස් ම් 

 ආර්ථික දසේවා ගාස්තු සඳො කරන ලද දවනස්කම් අයවැය මගින් දයෝජනා කරන ලදි. 

(i) ලාභ උපයන වයාපාර ආර්ථික දසේවා ගාස්තුවට යටත් ිරීමම බැෙැර ිරීමම ඉවත් කරන 

ලදි. 

(ii) වර්ෂයකට රු. මිලියන 120 ක වූ උපරිමය බදු බැඳියාව ඉවත් කරන ලදි. 

(iii) අනුප්රමාණයය 0.25  සිට 0.50  දක්වා වැඩි කරන ලදි. 

(iv) 2016 අදප්රේල් 1 දිදනන් ආරම්භ වන යම් තක්දසේරු වර්ෂයක් සඳො දගවිය යුතු ආදායම් 

බදුවලට සාද්තක්ෂව ි ලව් කළෙැිර ආර්ථික දසේවා ගාස්තු ඉදිරියට දගනයාම සඳො 

කාලසීමාව වසර 5 සිට වසර 3 දක්වා අ ස කරන ලදි. (දගවීම් ිරීමමට නියමිත තක්දසේරු 

වර්ෂය තතුළුව) 
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2.13 උපයන විට දගවීදම් බදු (PAYE) රැස්කිීනම 

දසේවා නියුක්ත ආදායම මත ආදායම් බේදේ දකොටස වන උ.වි.දග. (PAYE) ක්රමය යටදත් වසර තුළ 

රැස්කරන ලද දළ ආදායම 2015 වසදර් වූ රු.මිලියන 26,205 ට සාද්තක්ෂව රු.මිලියන 28,169 ක් විය. 

 

2.14 රැඳවා ගැමදම් බදු (WHT) (දපොළිය සා ිලශ්චිත ගාසත්ු මත) 

දපොළිය මත රඳවා ගැනීදම් බදු රැස්ිරීමම වසර තුළ රුපියල් 47,839,315,743 - ක් වූ අතර, එය රජදේ 

සුරැුතම්පත් වලින් රු.44,538,401,573 - ක්  (2015 වසදර් දී රු.53,397,715,864) සෙ ඉතිරිය අදනුතත් 

සාධන පත්රයන්දගන් ලැුදණි.  දපොළිය මත රඳවාගැනීදම් බදු මගින් උපයාගන්නා ලද ආදායම දපර 

වසරට වඩා රුපියල් මිලියන 14,572 ිරන් සීඝ්ර අ ස වීමක් දපන්වයි.   

2.15 ඔට්ටු සා සූදු බදු රැස්කිීනම 

වසර තුළ ඔට්ටු සෙ සූදු බදු රැස්ිරීමම රු.මිලියන 1,884 ක් වූ අතර, එය කලින්  වසර ො සසඳා බලන 

කළ රු. මිලියන 1,502 ක ඉෙළයාමක් පිළිඹිුද කරයි.  එදසේම අදාළ වර්ෂය සඳො තස්තදම්න්තුගත 

මුදලට වඩා රු. මිලියන 984 ක අතිරික්තයක් විය. 

වගුව 17 - ඔට්ටු ාා සූදු බදු රැස් කිීනම් 

වර්ෂය 
ඇස්තදම්න්තුගත 

ආදායම 
(ුන.) 

ආ දායම රැස් 

කිරිම 
(ුන.) 

ප්රතිශතය 

2016 900,000,000 1,884,498,652 209  
2015 2,200,000,000 831,922,843 38  

 

 

2.16 රථවාාන හිමි ම් බේද 

2015 අාංක 10 දරන මුදල් පනත යටදත් පනවන ලද බලපත්රවල නිදෙස් දමෝටර් රථවාෙන ආනයනය 

ිරීමම දවනුවට රථවාෙන ි මිකම් ගාස්තුව 2016 ජනවාරි 1 දින සිට බලපැවැත්දවන පරිදි ෙඳුන්වා දදන 

ලදි. 

දමොටර් රථවාෙනයක් ආනයනය කරනු ලබන සෑම තැනැත්දතුත විසින් ම ණයයවර ලිපියක් විව ත කරන 

අවස්ථාදව් දී දමම ගාස්තුව පෙත සඳෙන් අනුප්රමාණයයන් යටදත් දගවිය යුතුය. 

i. යතුරුපැදි සෙ ත්රීදරෝද රථ එක් වාෙනයකට - රු.  2,000 - බැගින් 

ii. දමෝටර් කාර් එක් වාෙනයකට   - රු.15,000 - බැගින් 

 -  1,000  2,000

2
0
1

6

රැස්කිීනම් මිලියන

ව
ර්
ෂ
ය

සටාන 09

ඔට්ටු ාා සූදු බදු රැස්කිීනම් 2016
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30 
 

iii. අදනුතත් සියලු රථවාෙන එක් වාෙනයකට - රු.10,000 - බැගින් 

අදාළ වර්ෂය තුළ දී, රථවාෙන ි මිකම් ගාස්තු වලින් ආදායම රැස්ිරීමම රු. මිලියනන 1,574 ක් වූ අතර 

එය වසර සඳො කරන ලද තස්තදම්න්තුවට වඩා රු. මිලියන 829 ක අතිරික්තයක් විය. 

2.17 මුේදර බදු රැස්කිීනම 

මුේදර බදු දලස රු. මිලියන 10,651 ක් වර්ෂය තුළ දී උත්පාදනය විය.  2011 අාංක 13 දරන පළාත් සභා 

(මුේදර බදු මාරුිරීමම) පනත ප්රකාර, මුේදර බදු රැස්ිරීමම් සම්පූර්ණය ප්රමාණයය අදාළ පලාත් සභාවලට 

මාරු කරන ලදි.  මුේදර බදු පදනම ඉෙළ නැාංවීදම් අරමුණින් දදපාර්තදම්න්තුව විසින් උපදේශන ො 

අධීක්ෂණය ෙමු පවත්වන ලද අතර, ඒ අනුව 2016 වසර තුළ ස්ථාන 205 ක් නිීමක්ෂණයයට බඳුන් විය.  

සමථායන නිදයෝජිතයින් 9,286 ක් (2016.09.30 දිනට) මුේදර බදු සඳො විධිමත්ව ලියාපදිාංචි වී තිබූ 

අතර, ඒ අතුරින් 9,278 දදදනුත උපදල්ඛන ඉදිරිපත් දකොට තිුදදන් 100  අනුකූලතාවයක් වාර්තා 

කරමිනි. 

2.18 ඉඩම් මත පැවුනම් බදු 

ඉඩම් මත පැවරුම් බදු වලින් වර්ෂය සඳො රැස්ිරීමම රු. මිලියන 22 ක් විය.  2016 වසර සඳො අයවැය 

දයෝජනා මගින් දමම බේද ඉවත් ිරීමමට දයෝජනා කරන ලදි.  

2.19 දේශීය ආදායම් රැස්කිීනම - 2012 සට 2016 දක්වා (බදු වශදයන්) 

වගුව 18 - දේශීය ආදායම් රැස්කිීනම 2012 සට 2016 දක්වා බදු වශදයන් විශදල්ෂණය 

බදු වර්ග 
2012 2013 2014 2015 2016 

එ තුව 
% 

එ තුව 
% 

එ තුව 
% 

එ තුව 
% 

එ තුව 
% 

ුන.මි. ුන.මි. ුන.මි. ුන.මි. ුන.මි. 
ආදායම් බේද 157,729 35.57 199,070 40.42 191,960 37.33 256,435 47.56 238,399 37.10 

ආර්ථික දසේවා 
ගාස්තු 

14,864 3.35 6,596 1.34 6,155 1.2 6,148 1.1 20,458 3.19 

එකතු කළ 
අගය මත බේද 

204,656 46.15 217,687 44.2 237,915 46.27 214,237 38.23 283,451 44.18 

ඔට්ටු ො සූදු 
බේද 

289 0.07 592 0.12 815 0.16 832 0.15 1,884 0.29 

දකොටස් 
හුවමාරු බේද 

1,285 0.29 1,197 0.24 2,048 0.4 1,395 0.25 738 0.12 

පිරිවැටුම් බේද 138 0.03 218 0.04 472 0.09 16 - 17 - 

මුේදර බේද 6,535 1.47 6,884 1.4 7,918 1.54 11,596 2.07 10,651 0.62 

භාන්ඩ ො 
දසේවා බේද 

12 - 16 - 3 - 0.88 - 1.59 - 

ජාතික 
ආරක්ෂක බේද 

4 - 2 - 14 - 12 - 8 - 

ඉදිිරීමම් 
කර්මාන්ත 
තප අරමුදල් 
බේද 

710 0.16 751 0.15 842 0.16 753 0.13 259 0.04 

ජාතිය  
දගොඩනැගීදම් 
බේද 

57,106 12.88 59,397 12.06 65,354 12.71 67,911 12.12 84,066 13.11 

ඉඩම් බේද - - 97 0.02 579 0.11 1,066 0.19 23 - 

රථවාෙන 
ි මිකම් බේද 

- - - - - - - - 1,579 0.25 

සාංචාරක බේද - - - - - - - - 11 - 

සමාජ වගකීම් 
බේද 

127 0.03 32 0.01 85 0.02 20 - 1 - 

මුු  රැස්කිීනම් 443 455 100 429 539 100 514 160 100 560 422 100 641 546 100 
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පරිච්දේදය 3  

 වියදම් සා  
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දව්තන, 
1,984,484 

ගමන් වියදම්, 
33,172 

සැපයුම් , 
107,990 

නඩත්තු , 
52,562 

දකොන්ත්රාත් 
දසේවා, 

624,199 

පැවරුම්, 
38,752 
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පුනරාවර්තන වියදම් 2016

වර්ෂය තුළ දදපාර්තදම්න්තුදව් මුළු වියදම රුපියල් මිලියන 4,061 ක් වූ අතර, පසුගිය වසදර් අගය වූ 

රුපියල් මිලියන 4,437 සමඅ සසඳා බැලීදම් දී එය 8.47  ක පෙළයාමක් වාර්තා කරයි.  මුළු වියදදමන් 

69.96   ක් දෙවත් රු.මිලියන 2,841 ක් ුඵනරාවර්තන වියදම් සඳො වැය කරන ලදි.  2015 වසදර් දී, 

අනුරූපී අගය රු.මිලියන 2,428 ක් විය.  දව්තන සඳො වූ වියදම 2015 වසදර් පැවති රු.මිලියන 1,783 

ට සාද්තක්ෂව 11.287  ිරන් ඉෙළ යාමිර.  මුළු වියදදමන් 48.87  ක් සෙ ුඵනරාවර්තන වියදදමන් 

69.84   ිරන් සමන්විත වූ දමම අගය විශාලතම තනි වියදම් අයිතමය විය. 

2015 වර්ෂය ො සසඳා බලන කළ වර්ෂය තුළ ප්රාග්ධනධන වියදම් ප්රමාණයය 39.27  ිරන් අ සවීමක් වාර්තා 

කරන ලද අතර එය රු.මිලියන 1,220 ක් විය.  දමම අගය 2015 වසදර් දී රු.මිලියන 2,009 ක් විය.  

දදපාර්තදම්න්තුදව් මුළු වියදදමන් 30.04  ක් ප්රාග්ධනධන වියදම් නිදයෝජනය කරයි. 

අදාළ වර්ෂය තුළ ආදායම් පරිපාලන කළමනාකරණය දතොරතුරු පේධතිය (RAMIS) සඳො කරන ලද 

ආදයෝජනය රු.මිලියන 1,108 ක් විය. 

 

3.1 වර්ෂය තුළ දී දරන ල්ද මුු  වියදම් 2014  2015 සා 2016 වර්ෂ සමඟ සැසඳීම 

වගුව 19 -  මුු  වියදම් 2014  2015 සා 2016 වර්ෂ සමඟ සැසඳීම 

විස්තරය 
2014 2015 2016 

( ුන.’000 ) % ( ුන.’000 ) % ( ුන.’000 ) % 

පුනරාවර්තන වියදම් 
     පඩිනඩි 1,413,734 45.78  1,783,351 40.19  1,984,484 48.87  
     ගමන් වියදම් 17,722 0.57  22,337 0.50  33,172 0.82  
     සැපයුම් 103,684 3.36  86,449 1.95  107,990 2.66  
     නඩත්තු 63,671 2.06  47,768 1.08  52,562 1.29  
     දකොන්ත්රාත් දසේවා 372,162 12.05  453,239 10.21  624,199 15.37  
     පැවරුම් 31,438 1.02  35,268 0.79  38,752 0.95  
  උප එ තුව 2 002 411 64.85% 2 428 412 54.73% 2 841 159 69.96% 
ප්රාේධන වියදම් 
     ප්රතිසාංස්කරණය සෙ වැඩිදියුණු 
ිරීමම් 

101,614 3.29  73,624 1.66  29,425 0.72  

     ප්රාග්ධනධන වත්කම් අත්පත්කර 
ගැනීම 

49,343 1.60  31,820 0.72  27,130 0.67  

     ධාරිතා දගොඩනැගීම 127,793 4.14  385,170 8.68  55,031 1.36  
ආදයෝජන (RAMIS වයාප තිය) 806,802 26.13  1,518,108 34.21  1,108,385 27.29  

  උප එ තුව 1 085 552 35.15% 2 008 722 45.27% 1 219 971 30.04% 
මුු  එ තුව 3 087 963 100.00% 4 437 134 100.00% 4 061 130 100.00% 

 

 -  500  1,000  1,500  2,000  2,500  3,000  3,500
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3.2 ඵල්දායිතා අනුපාතය 

2016 වසදර් දී දදපාර්තදම්න්තුදව් මුළු වියදම රුපියල් මිලියන 4,061.13 ක් වූ අතර, රැස්කළ ආදායම 

රුපියල් මිලියන 641,546.75 - ක් විය.  එබැවින් ලලදායීතා අනුපාතය (එනම් වියදම් කළ සෑම රුපියලක් 

සඳොම රැස්කළ ආදායම) 158 1 ක් දලස ගණයනය දකදර්.  එනම් රැස්ිරීමදම් පිරිවැය, රුපියල් 100 ක් 

සඳො ශත 63 ක් දලස ගණයනය දකදර්.   රැස් ිරීමදම් පිරිවැය; ආනයනදේ දී රැස්කරන ලද එකතු කළ 

අගය මත බදු ො ජාතිය දගොඩනැගීදම් බදු ෙැර රුපියල් 100 ක් සඳො ශත 84 ක් විය.   (දපර වර්ෂදේ 

දී අනුරූපී අගයන් පිළිදවලින් ශත 79 සෙ ශත 98 ක් විය.) 

2014 - 2016 වසර දක්වා ආදායම් රැස්ිරීමම, මුළු වියදම් සෙ රැස්ිරීමදම් පිරිවැය වර්ගීකරණයයක් 22 වන 

වගුදවි  දැක්දව්.    

වගුව 20 - ආදායම් රැස් කිීනම  මුු  වියදම ාා රැස්කිීනදම් පිරිවැය ( ුන. මිලියන) 
විස්තරය 2014 2015 2016 

ආදායම් රැස් කිීනම    
ආදායම් බේද 191,960.05 256,434.94 238,398.61 
ආර්ථික දසේවා ගාස්තු 6,154.51 6,148.45 20,458.17 
එකතු කළ අගය මත බේද 237,915.43 214,236.99 283,451.51 
ජාතිය දගොඩනැගීදම් බේද 65,353.98 67,911.06 84,066.53 

ෙර බේද - - 1,884.50 
ඔට්ටු ො සූදු බේද 815.18 831.92 737.66 
දකොටස් ගනුදදනු බේද 2,048.05 1,394.92 16.64 
පිරිවැටුම් බේද 472.18 15.77 10,650.97 
මුේදර බේද 7,918.14 11,595.88 1.59 
භාණ්ඩ ො දසේවා බේද 3.46 0.89 8.09 
ජාතික ආරක්ෂක බේද 13.77 11.63 258.80 
ඉදිිරීමම් කර්මාන්ත තප අරමුදල් බේද 841.83 753.31 22.66 
ඉඩම් බේද 579.47 1,066.64 1,579.13 
සාංචාරක බේද   11.05 

සමාජ වගකීම් බේද 84.66 19.96 0.84 
මුු  එ තුව 514 160.71 560 422.36 0641 546.75 
පුනරාවර්ථන වියදම්    
පඩිනඩි 1,413.73 1,783.35 1,984.48 
ගමන් වියදම් 17.72 22.34 33.17 
සැපයුම් ො උපකරණය 103.68 86.45 107.99 
නඩත්තු ො අලුත්වැඩියා 63.67 47.77 52.56 
දසේවා 372.16 453.24 624.20 
මාරු ිරීමම් 31.44 35.27 38.75 
ප්රාේධන වියදම්    
ප්රතිසාංස්කරණය ො වැඩිදියුණු ිරීමම් 101.61 73.62 29.42 
අත්පත්කර ගැනීම් 49.34 31.82 27.13 
ධාරිතා දගොඩනැගිලි 127.79 385.17 55.03 

ආදයෝජන (RAMIS වයාප තිය) 806.80 1,518.11 1,108.39 

මුු  වියදම 3 087.94 4 437.14 4 061.12 
    
රු. 100 බැගින් එකතු ිරීමදම් පිරිවැය 0.6 0.79 0.63 
ආනයනමත එකතු කළ අගය මත බදු ො ජා.දගොඩ. බදු ෙැර 
රු.100 බැගින් එකතු ිරීමදම් පිරිවැය 

0.79 0.98 0.84 
 

3.4 අභයන්තර විගණනය 

අභයන්තර විගණයන අාංශය මගින් සිදුකරන ලද විගණයනවලට සියලු වියදම් එනම්, තදනික වාෙන ධාවන සටෙන් 
(ප්රධාන කාර්යාලය ො ප්රාදේශීය කාර්යාල විසින් පවත්වාදගන යනු ලබන), පඩි ලැයිස්තු, වාර් වක සමීක්ෂණය 
මණ්ඩල වාර්තා, බැාංුත සැසඳුම් ප්රකාශන (මෙජන බැාංුතව, ලාංකා බැාංුතව සෙ මෙ බැාංුතව) පීමක්ෂා ිරීමම තතුළත් 
විය.  තවද, දමයට අතිදර්ක වශදයන්, අගරු දචක්පත්වල මුදල් අයකර ගැනීම සඳො ගන්නා ලද ක්රියාමාර්ග, 
එ.අ.බ. සෙ ආදායම් බදුවලින් ආපසු දගවීම්, අග්රීම ගිණුම් සෙ අග්රීම මුදල් ගිණුම් පීමක්ෂා ිරීමම අභයන්තර 
විගණයන අාංශය මගින් ඉටුකරන ලද ප්රධාන කාර්යයන් දව්.   
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පරිච්දේදය 4  

 පැාැර ාරින ල්ද බදු 
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4.1 පැාැර ාරින ල්ද බදු  

23 වන වගුදවන් 2016.12.31 දිනට පැෙැර ෙරින ලද බදු ප්රමාණයය, අත්ි ටවූ බදු ප්රමාණයය, දණ්ඩන සෙ 

රැස් කරගත ෙැිර පැෙැර ෙැර තති බදු ප්රමාණයය නිරූපණයය කරයි.  

වගුව 21 - පැාැර ාරින ල්ද බදු වි ශ්දල්ෂණය  - 2016.12.31 දිනට 

බදු වර්ගය 
පැෙැර ෙරින ලද දළ 

බේද (රු.) 
 දඩ මුදල (රු.) 

දණ්ඩන ෙැර 
මතදේදයට තු ස 
දුන් බදු  (රු.) 

මතදේදයට තු ස 
දුන්  බදුවලට 
අදාළ දණ්ඩන 

(රු.) 

රැස් කළ ෙැිර  
බදු (රු.) 

රැස් කළ ෙැිර  
දණ්ඩන(රු.) 

ආදායම් බේද 101,493,513,132 58,681,797,527 94,413,477,489 56,147,950,143 7,080,035,643 2,533,847,384 

ආදායම් බේද මත 
අධිභාරය 

312,572,256 175,441,208 309,629,665 173,969,908 2,942,591 1,471,300 

ආදායම් බේද (දපොළිය මත 
රඳවා ගැ. බදු) 

1,493,874,921 678,201,836 198,887,225 84,407,176 1,294,987,696 593,794,660 

එ.අ.බ. 50,903,087,485 35,921,153,837 43,773,970,527 31,016,892,815 7,129,116,958 4,904,261,022 

එ.අ.බ. (මුලය දසේවා) 10,431,406,308 6,332,913,050 10,408,436,308 6,306,780,666 22,970,000 26,132,384 

ආ.දසේ. ගා. 4,185,081,101 3,488,509,674 3,395,606,018 2,958,916,810 789,475,083 529,592,864 

ජා.දගො.බ. 6,559,705,994 5,040,324,449 4,086,894,000 3,684,756,890 2,472,811,994 1,355,567,559 

ජා.දගො.බ. (මුලය දසේවා) 26,225,412 10,393,611 19,400,119 7,877,118 6,825,293 2,516,493 

මුේදර  බේද 9,732,724 4,866,362 - - 9,732,724 4,866,362 

ෙර බේද 2,215,581,368 - 2,215,581,368 - - - 

පිරිවැටුම් බේද 2,186,816,913 1,071,847,251 2,186,816,913 1,071,847,251 - - 

භාණ්ඩ ො දසේවා බේද 935,744,986 1,012,921,300 935,744,986 1,012,921,300 - - 

ජාතික  ආරක්ෂක බේද 1,306,636,091 563,160,681 1,306,636,091 563,160,681 - - 

ජාතිය දගොඩනැගීදම් 
දායක මුදල 

14,961,095 4,667,439 14,961,095 4,667,439 - - 

ධන බේද 849,952 403,652 849,952 403,652 - - 

තයාග බේද 2,409 1,204 2,409 1,204 - - 

සමාජ වගකීම් බේද 1,919,965 148,425 1,914,874 146,995 5,091 1,430 

සමථයකට පත්වන 
දණ්ඩන  

- 231,856,086 - 114,788,295 - 117,067,791 

එ තුව  113,218,607,592 163,268,809,039 103,149,488,343 18,808,903,073 10,069,119,249 

සටෙන  

i. අදාළ එක් එක් බදු වර්ගය යටදත් පවත්නා වූ සමුච්චිත දශේෂ ප්රමාණයය මුළු ි අබදු ප්රමාණයය මගින් නිදයෝජනය 

දකදර්. දකදසේ දවතත්, ඉෙත වර්ගීකරණයය කර තති පරිදි දනොදගවූ බදු ඒ ස්වරූපදයන් ම සම්පූර්ණයදයන් ම 

ි අව දනොපවීන. 

ii. කවර වූ දෙේතුවක් මත තක්දසේරුවක් නිුතත් කරනු ලබන අවස්ථාවක දී (බදු දගවන්නා විසින් වාර්තා ඉදිරිපත් 

දනොිරීමම, වාර්තාව පදනම් දකොට දගන බදු දනොදගවීම, සාවදය වාර්තා දෙෝ ප්රකාශන ඉදිරිපත් ිරීමම යනාදී) 

දනොදගවූ දෙෝ ි අ මුදලක් උේගත දව්.  නියමිත දිනට බදු දනොදගවීම දවනුදවන්  දණ්ඩන මුදල සාමානයදයන් 

10  ක් වන අතර, ආදායම් බදු සම්බන්ධදයන් එය 50  ක බදු ප්රමාණයයක් කරා ළඅා වනතුරු දනොදගවන ලද 

සෑම මාසයක් සඳො ම 2  ක ප්රමාණයයක් සෙ එ.අ.බ. සම්බන්ධදයන් 100  ක ප්රමාණයයක් දව්. 
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iii. තක්දසේරු ිරීමම්වලට එදරි ව බදු දගවන්නන් විසින් අභියාචනා ඉදිරිපත් කර තති අවස්ථාවක දී සෙ ඉන් 

අනතුරුව ඔවුන් විසින් තම අභියාචනා අයිතිවාසිකම් සඳො ඉල්ලුම්කර තති පරිදි නිරාකරණයය ිරීමම සිදු කරනු 

ලබන විට තතැම් න ස අවස්ථා සම්බන්ධදයන් ඉෙළ අභියාචනා මට්ටම් දක්වා (අභියාචනා දකොමිසම, 

අභියාචනාධිකරණයය ආදිය) අදාළ බදු පැෙැර ෙරින ලද බදු දලස සලකනු ලැදේ.  දමම බදු ප්රමාණයයන් මතදේදයට 

තු ස දුන් බදු, දණ්ඩන දෙෝ අත්ි ට වූ බදු දලස වර්ගීකරණයය කළෙැිර ය.  අභියාචනා විසඳීදම් දී එකතු කරන ලද 

දණ්ඩන සමඅ තක්දසේරු කළ යම් අතිදර්ක ප්රමාණයය විසර්ජනය කළයුතු දව්. 

4.2 පැාැර ාරින ල්ද බදු අ සකිීනම සඳාා සැල්සුම් 

 (අ) ි අ බදු අයකර ගැනීම සඳො ගතයුතු ක්රියාමාර්ග සෙ පියවරයන් අදාළ ප්රඥප්තීනන් ි  දැක්දව්.  

තක්දසේරු නිුතත් ිරීමදමන් එවැනි පියවර අඛණ්ඩව ගනු ලැබූව ද, සැලිරය යුතු බදු ප්රමාණයයක් 

ි අව පවත්නා බව ද දැක ගත ෙැිරය. 

(ආ) 2010 අාංක 16 දරන ි අ බදු අයකර ගැනීදම් (විදශේෂ විධිවිධාන) පනදත් විධිවිධාන සලස්වා 

තති පරිදි ි අ බදු අයකර ගැනීදම් අාංශය විසින් අදාළ ි අ බදු වාර්තා පිළිදයල කර තති අතර, 

අතිදර්ක අධිකාරිත්වයක් සි ත ලලදායී දලස බදු ආපසු අයකර ගැනීදම් කටයුතු තුළින් වඩාත් 

යෙපත් ප්රතිලල අද්තක්ෂා දකදර්.  (යම් යම් අවසථ්ාවන්ි  දී ි අ බදු අයකර ගැනීම සඳො 

දමන්ම ඒ ො සම්බන්ධ දෙෝ ඊට ආනුෂාාංගික කාරණයා සම්බන්ධදයන් විධිමත් සෙ දව්ගවත් 

ක්රියාවලියක් තති ිරීමම සඳො වන පනතිර.) 

4.3 හිඟ බදු ප්රමාණය 3% මට්ටදමහි පවත්වා ගැමම. 

2010 අාංක 16 දරන ි අ බදු (විදශේෂ විධිවිධාන) පනදති  12 වන වගන්තිය ප්රකාරව, 2010 ජනවාරි මස 

01 වන දින දෙෝ එදිනට පසුව ආරම්භ වන යම් ලත් වර්ෂයක අවසානය වන විට දම් පනදත් 

උපදල්ඛනදේ නිශ්චිතව දැක්දවන යම් නීතියක් යටදත් පැෙැර ෙැර තති එදෙත් ඊට උපචිත වූ මුදලක් 

දෙෝ අත්ි ට වූ දෙෝ විලම්භනය කරන ලද බදු මුදලක දකොටස ෙැර, බදුවල මුළු එකතුව ඊට දපරාතුව 

වූ වර්ෂදේ මුළු බදුවල එකතුවට වැඩිවන්දන් යම් ප්රමාණයයිරන් ද, එම බදු මුදල් ප්රමාණයය එකී 

දපරාතුවම වූ වර්ෂදේ එම නීතිය යටදත් පනවනු ලැබූ සෙ නියම කරනු ලැබූ බදුවලින් සියයට තුනක් 

දනොඉක්මවන බවට වගබලාගැනීම දකොමසාරිස් ජනරාල්වරයාදග්ධන කාර්යය වන්දන් ය. 

ඒ අනුව, 

 

2016.12.31 දිනට ශුේධ ි අබදු ප්රමාණයය - රු. 18,808,903,073  
අ ස කළා 
2015.12.31 දිනට ශුේධ ි අබදු ප්රමාණයය 

 
     රු.22,526,949,150  

2016 වර්ෂදේ ි අ බදු වැඩිවීම         රු.  3,718,046,077 
   

2015.12.31 දිදනන් අවසන් වර්ෂදේ මුළු බදු රැස්ිරීමම් - රු. 524,834,223,679  

2015 වර්ෂදේ මුළු බදු රැස්ිරීමම් වලින් 3  -      රු.  15,745,026,710 

 

එබැවින් 2016 වසදර් දී ි අ බදුවල ශුේධ එකතුවීමක් දක්නට දනොමැත.  ඒ අනුව 2010 අාංක 16 දරන 

ි අ බදු (විදශේෂ විධිවිධාන) පනතින් අද්තක් වත ආකාරයට එම අගය දපර වර්ෂදේ මුළු බදු රැස්ිරීමදමන් 

3  කට වඩා අ ස අගයක් ගනී.  
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පරිච්දේදය 5  

විගණන  අතිදර්  බදු රැස්කිීනම   
ආපසු දගවීම්  අය ර ගැමදම් 

්රියාමාර්ග සා අභියාචනා 
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5.1 විගණන  අතිදර්  බදු රැස්කිීනම  ආපසු දගවීම්  අය ර ගැමදම් ්රියාමාර්ග සා අභියාචනා 

වයාපාර කටයුතු, වයාපාර ඒකකදයි  ස්වභාවය ො විශාලත්වයට අනුකූලව, සමස්ත බදු දගවන්නන්දග්ධන 

සාංඛයාව ෙැිර පමණය  ුඵළුල් දලසින් ආවරණයය ිරීමදම් අරමුණින් යුතුව 2016 වසර තුළ දී විගණයන සෙ 

විමර්ශන කටයුතු සිදුකරන ලදි.  විමර්ශන සම්පත් වඩාත් ලලදායී දලස භාවිත ිරීමම තුළින් සුවිශාල බදු 

දගවන්නන්ට අදළව ලාභාාංශ දගවා තති බව නිීමක්ෂණයය වී තත.  සමාදලෝචනයට බඳුන් කරන වසර 

තුළ, අවසන් රාජකාරිය (back duty) සැලිරය යුතු දලස ඉෙළ නැාංවීදම් මෙඟු ලල දගන දදමින් දමම 

වර්ගය සම්බන්ධදයන් දත්ීමදම් ක්රියාවලිය දැඩි අවධානයට දයොමු කර තත. 

වගුව 22 - වර්ෂය තුළ සදු රන ල්ද විගණන සා අතිදර්  බදු රැස්කිීනම පිළිබඳ විස්තර (ුන.’000) 

 
ආදායම් 

බේද 
එ.අ.බ. ආ.දසේ.ගා. උ.වි.දග. ජා.දගො.බ. දවනත් එ තුව 

 වර්ෂය තුළ 
තක්දසේරු කරන 
ලද මුළු අතිදර්ක 
බදු ප්රමාණයය 

21,482,253 6,055,456 442,375 309,428 2,775,673 2,497,357 33,562,542 

වර්ෂය තුළ 
රැස්කරන ලද මුළු 
අතිදර්ක බදු 
ප්රමාණයය 

24,528,500 1,952,126 425,370 296,383 2,214,325 1,204,139 23,620,843 

2016 වර්ෂය තුළ 
දී ආරම්භ කරන 
ලද විගණයන 
සාංඛයාව 

7,941 

2016 වර්ෂය තුළ 
දී අවසන් කරන 
ලද විගණයන 
සාංඛයාව 

7,790 

 

වගුව 23 - සිංස්ථාපිත සා අදනකුත් අිංශ වලින් රැස්  රන ල්ද අතිදර්  බදු වර්ගී රණය (දණ්ඩන ඇතුු ව) 

විස්තරය 

තක්දසේුන  රන 

ල්ද ාා එ ඟ වූ 

අතිදර්  

ආදායම/පිරිවැටු

ම (ුන.) 

තක්දසේුන  රන ල්ද සා එ ඟ වූ අතිදර්  බදු (ුන.) 

සිංස්ථාපිත 

විශාල් බදු 

දගවන්නන් 

සිංස්ථාපිත 

අදනකුත් 
අදනකුත් 

ඒ   
එ තුව 

රැස්  රන ල්ද 

අතිදර්  බදු 

(ුන.) හිල්ේ 

 ළ ආපසු 

දගවීම් ඉල්ලීම් 

ඇතුු ව) 

ආදායම් බේද 63,931,612 10,868,470 3,681,340 6,932,443 21,482,253 14,528,500 

එකතු කළ අගය මත බේද 37,626,698 1,185,305 2,991,938 1,878,213 6,055,456 4,952,126 

ආර්ථික දසේවා ගාස්තු 67,849,949 61,359 373,640 7,376 442,375 425,370 

උපයන විට දගවීම් 2,466,010 13,991 112,750 182,687 309,428 296,383 

ජ.දගො.බ. 116,913,284 339,512 1,624,171 811,990 2,775,673 2,214,325 

අදනුතත් 12,174,232 2,397,540 84,659 15,158 2,497,357 1,204,139 

එ තුව 300,961,785 14,866,177 8,868,498 9,827,867 33,562,542 23,620,843 

 

 

5.2 අභියාචනා 

තක්දසේරුවලට එදරි ව ලැබූ අභියාචනා 552 ක් දදපාර්තදම්න්තුව විසින් වර්ෂය තුළ දී විසඳා අවසන් 

කරන ලද අතර අභියාචනා විශ්දල්ෂණයය ිරීමදම් තත්ත්වය පෙත සඳෙන් පරිදි දව්. 
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වගුව 24 - ල්ැබූ සා ිලරා රණය  රන ල්ද අභියාචනා සම්බන්ධ විශ්දල්ෂණය 

 
ආදායම් 

බේද 

එ තු  ළ 

අගය මත 

බේද 

ආර්ික  

දසේවා 

ගාස්තු 

ජාතිය 

දගොඩනැගීදම් 

බදු 
දවනත් එ තුව 

2016.01.01 
දිනට දශේෂය 

අාංශ APL 2 පරිදි 91 0 0 70 2 163 

අභියාචනා අාංශය (APL 2 
පරිදි) 

85 108 2 30 6 231 

දේ.ආ.දකො.ජ. විසින් 
අභියාචනා විමර්ශනයට 
භාජනය ිරීමම 

74 108 0 71 1 273 

වර්ෂය තුළ දී ලියාපදිාංචිය (APL 2 පරිදි) 437 105 0 110 4 656 

අවසන් කළ 

නිර්ණයය කරන ලද 
(දේ.ආ.දකො.ජ.) 

55 94 0 47 0 196 

අාංශ (APL 4 පරිදි) 131 0 0 38 2 171 
අභියාචනා අාංශය 79 80 2 15 9 185 

දේ.ආ.දකො.ජ. ට විභාගය සඳො ඉදිරිපත් 
කළා 

63 67 0 57 1 188 

2016.12.31 
දිනට දශේෂය 

ඒකක (APL 2 පරිදි) 302 0 0 80 0 382 

*අභියාචනා අාංශය (APL 2 
පරිදි) 

38 66 0 20 0 124 

දේ.ආ.දකො.ජ. විසින් 
අභියාචනා විමර්ශනයට 
භාජනය ිරීමම 

82 100 0 81 2 265 

*වර්ෂය තුළ දී අභියාචනා අාංශයට ලැුදණය 
ලිපිදගොනු 

112 105 0 70 6 293 

 

 

5.3 එ තු  ළ අගය මත බදු ආපසු දගවීම් හි පශ්චාත් විගණන 

දදපාර්තදම්න්තුදව් එකතු කළ අගය මත බදු විදශේෂ විගණයන ඒකකය මගින් එකතු කළ අගය මත බදු 

ආපසු දගවීම් ි  පශ්චාත් විගණයනයන් දලස වර්ෂය තුළ දී සිේධීන් (ලිපිදගොනු) 2076 ක් සම්පූර්ණය කරන 

ලද අතර, එි  ප්රතිලලයක් වශදයන් අතිදර්ක බදු දලස රු.764,496,267 - ක මුදලක් රැස්කරගත ෙැිර 

විය. 

 

5.4 අය ්රියා මාර්ග 

වර්ෂය තුළ බදු අය ිරීමම් සඳො ගන්නා ලද ක්රියාමාර්ග, ලිපිදගොනු සාංඛයාව ො නිදව්දන සාංඛයාව පිළිබඳ 

විස්තර  පෙත  වගුදව් දැක්දව්. 

වගුව 25 - අය ්රියා මාර්ග 
 සේධීන්  දැන්වීම් 
තෙනම් නිදයෝග නිුතත් ිරීමම 3,381 4,038 
න ස පැවීමම් 2,321 1,619 
දවනත් ක්රියා මාර්ග 5,828 6,425 

 

5.4 ආපසු දගවීම් 

වර්ෂය තුළ දී සිදු කරන ලද ආපසු දගවීම් පිළිබඳ විශ්දල්ෂණයය (ි අ බදු සඳො ි ලව් කළ ආපසු දගවීම් 

ෙැර) පෙත දැක්දව්. 
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වගුව 26  -  ආපසු දගවීම් විශ්දල්ෂණ 

බදු වර්ගය 

2015 2016 
ආපසු දගවීම් 

ප්රමාණය 
(ුන.) 

එක් එක් බදු 

වර්ගදේ රැස් 

කිීනම ශුේධ 

ආදායමට % 

ආපසු දගවීම් 

ප්රමාණය 
(ුන.) 

එක් එක් බදු 

වර්ගදේ රැස් 

කිීනම ශුේධ 

ආදායමට % 
එකතු කළ අගය මත බදු 931,478,754 0.43  505,773,176 0.18% 
සාංස්ථාපිත ආදායම් බදු 18,410,241 0.01  28,077,492 0.02% 
දවනත් සාංස්ථාපිත දනොවන ආදායම් බදු 19,715,447 0.17  7,061,585 0.07% 
නිශ්චිත ගාස්තු මත රඳවා ගැනීදම් බදු 7,019,723 1.43  921,091 0.01% 
දපොළී මත රඳවා ගැනීදම් බදු 757,209 0.00  - 0.00% 
උපයන විට දගවීදම් බදු 25,794,549 0.10  28,634,229 0.10% 
එ තුව 1 003 175 923 0.18% 570,467,573 0.09% 
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පරිච්දේදය 6  

 ජාතයන්තර සබඳතා 
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6.1 ේවිත්ව බදු රණය වැළැක්වීදම් ගිවිසුම් 

ේවිත්ව බදු සම්මුීනන් ි  අරමුණය ො අභිමතාර්ථය වන්දන් ජාතයන්තර ක්රියාකාරකම් වලදී උපයා ගන්නා 

ආදායම් ේවිත්ව බදුකරණයය අ ස ිරීමම දෙෝ ඉවත් ිරීමම ො ආදායම් පැෙැර ෙැීමම වැළැක්වීම දව්.  විදේශ 

ආදයෝජන තදගැනීදමි  ලා ණයය යාන්ත්රණයය, විදශේෂඥප දැනුම, නවීන තාක්ෂණයය සෙ රැිරයා අවස්ථා 

යනාදිය ලබාගැනීම පිණිස මග දපන්වීම වැනි විවිධාකාරදයන් දමම ගිවිසුම් විදශේෂ කාර්ය භාරයන් ඉටු 

කරන බැවින්, ඒවා සාංවර්ධනය දවමින් පවත්නා වූ රටවලට දබදෙවින් සුවිදශේෂී දව්. 

දමයට අතිදර්ක වශදයන්, ශ්රී ලාංකාදව් තතැම් ගිවිසුම් පාර්ශ්වකරුවන් සමඅ දැනටමත් තති කරදගන 

තති පරිදි, ගිවිසුමකට එළදඹන රටවල් දදක අතර සමගිය සෙ සෙදයෝගීතාවය වර්ධනය ිරීමම සඳො 

ද ේවිත්ව බදු වැළැක්වීදම් ගිවිසුම්වලට එළදඹනු ලැදේ. 

පෙත සඳෙන් 29 වැනි වගුදව් දක්වා තති පරිදි,  ශ්රී ලාංකාව 2016.12.31 දින වන විට රටවල් 44 ක් සමඅ 

ේවිත්ව බදු වැළැක්වීදම් ගිවිසුම්වලට සෙ බහු පාර්ශව්ීය ගිවිසුම්වලට එළැඹ තිදේ.  ේවිපාර්ශ්වීය බදු 

ගිවිසුම් ො බහු පාර්ශ්වීය ගිවිසුම් පිළිබඳ විස්තර පෙත සඳෙන් පරිදි දව්. 

වගුව 27 - 2016.12.31 දිනට ේවිත්ව බදු ගිවිසුම් බල්පවත්නා රටවල් 
 

රට 
ගිවිසුම් අත්සන් 

කළ දිනය 

ගැසට් පත්රය ශ්රී ලාංකාදව් 
ක්රියාත්මක වීම 

(තක්දසේරු වර්ෂය 
අනුව) 

අාංකය දිනය 

01 ඕස්දේලියාව 1989 දදසැ. 18 657 2 1991 අදප්රේල් 08 1992 1993 
02 බාංගලිදේශය 1986 ජූලි 24 448 13 1987 අදප්රේල් 07 1989 1990 
03 බෙදර්න් 2011 ජුනි 24 1847 51 2014 ජන. 31 2015 2016 

04 දබල්ජියම 1983 දපබ. 03 292 6 1984 අදප්රේල් 09 1984 1985 
05 කැනඩාව 1982 ජුනි 23 253 8 1983 ජූලි 13 1986 1987 
06 චීනය 2003 අදගෝ. 11 1374 20  2005 ජන. 06 2006 2007 
07 දචදකොස්දලොදව්ිරයාව 1979 දපබ. 23 24 19 1979 දපබ. 23 1979 1980 

08 දඩන්මාර්කය (සාංදශෝධිත) 1981 දදසැ. 22 228 15 1983 ජන. 20 1980 1981 
09 ප්රාංශය 1981 සැ්ත. 17 210 17 1982 සැ්ත. 17 1982 1983 
10 ෆින්ලන්තය 1982 මැයි 18 253 8 1983 ජූලි 13 1981 1982 
11 ජර්මනිය  1979 සැ්ත. 13 113 1980 ඔක්. 31 1982 1983 
12 දෙොාංදකොාං (සීමිත) 2004 මාර්තු 26 1374 21 2005 ජන. 06 2005 2006 
13 ඉන්දියාව (සාංදශෝධිත) 2013 ජන. 22 1828 9 2013 සැ්ත. 17 2014 2015 
14 ඉන්දුනීසියාව 1993 දපබ. 03 789 10 1993 ඔක්. 21 1995 1996 
15 ඉරානය 2000 ජූලි 25 1187 16 2001 ජුනි 06 2002 2003 
16 ඉතාලිය 1984 මාර්තු 28 322 4 1984 දනොවැ. 05 1978 1979 
17 ජපානය 1967 දදසැ. 12 14803 5 1968 මැයි 29 1969 1970 
18 දකොරියාව 1984 මැයි 28 342 11 1985 මාර්තු 29 1980 1981 
19 ුතදව්ටය 2002 දපබ. 05 1245 19 2002 ජූලි 18 2002 2003 
20 මලයාසියාව (සාංදශෝධිත) 1997 සැ්ත. 16 1028 21 1998 මැයි 22 1999 2000 
21 දමොරිෂස් 1996 මාර්තු 12 958 10 1997 ජන. 15 1998 1999 
22 දන්පාලය 1999 ජූලි 06 1116 6 2000 ජන. 26 2001 2002 
23 දනදර්ලන්තය 1982 දනොවැ. 

17 
281 13 1984 ජන. 26 1979 1980 

24 දනෝර්දව් (සාංදශෝධිත) 1986 දදසැ. 01 464 4 1987 ජූලි 27 1989 1990 
25 ඕමානය (සීමිත) 1994 ජූලි 26 881 7 1995 ජූලි 26 1979 1980 
26 පිරස්ථානය (සාංදශෝධිත) 1981 ඔක්. 15 210 17 1982 සැ්ත. 17 1983 1984 
27 පිලිපීනය 2000 ඔක්. 11 1237 7 2002 මැයි 21 2010 2011 
28   1256 27 2002 ඔක්. 02  

29 දපෝලන්තය 1980 අදප්රේල් 25 130 1981 දපබ. 27 1984 1985 
30 කටාර් 2004 දනොවැ. 

07 
1422 10 2005 දදසැ. 05 2008 2009 

31 රූදම්නියාව 1984 ඔක්. 19 371 9 1985 ඔක්. 15 1986 1987 
32 රුසියාව 1999 මාර්තු 02 1101 22 1999 ඔක්. 15 2003 2004 
33 සවුදි අරාබිය (සීමිත) 1999 දදසැ. 16 1101 23 1979 ඔක්. 10 1983 1984 
34 සිාංග්තපූරුව 1979 මැයි 29 57 11 1984 මැයි 18 1977 1978 
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35 ස්වීඩනය 1983 දපබ. 23 297 28 1984 අදප්රේල් 09 1985 1986 
36 ස්විස්ටර්ලන්තය 1983 ජන. 11 292 6 1989 අදගෝ. 18 1981 1982 
37 තායිලන්තය 1988 දදසැ. 14 571 16 1994 ජුනි 23 1990 1991 
38 එක්සත් අරාබි එමීර් රාජයය (සීමිත) 1992 ජූලි 07 824 13 2004 ජුනි 21 1979 1980 
39 එක්සත් අරාබි එමීර් රාජයය (පූර්ණය) 2003 සැ්ත. 24 1346 1 1979 දනොවැ. 02 2004 2005 
40 එක්සත් රාජධානිය 1979 ජුනි 21 60 23 2003 ජූලි 21 1977 1978 
41 අදමරිකා එක්සත් ජනපදය 

(සාංධානය) 
2002 සැ්ත. 20 1298 8 1986 අදප්රේල් 22 

2004 2005 
42 අදමරිකා එක්සත් ජනපදය  1985 මාර්තු 14 398 4 2006 ජූලි 24 
43 වියට්නාමය 2005 ඔක්. 26 1455 9 2013 දනොවැ. 20 2007 2008 
44 සීදෂල්ස් 2011 සැ්ත. 23 1837 14 2013 දනොවැ. 20 2015 2016 
45 දබලාරුස් 2013 අදගෝ. 26 1837 13 2013 දනොවැ. 26 2015 2016 
46 පලස්ීනනය 2012 අදප්රේල් 16 1838 8 2013 දනොවැ. 26 2015 2016 
47 ලක්සම්බර්ග්ධන 2013 ජන. 31 1838 9 2013 දනොවැ. 26 2015 2016 
 බහුපාර්ශ්වීය ගිවිසුම්1838/9 
01 සාර්ක් බහුපාර්ශ්වීය ගිවිසුම 2005 ඔක්. 13 1447 3 2006 මැයි 06 2011 2012 

 

6.1.1 2016 වර්ෂය තුළ ේවිත්ව බදු ගිවිසුම්වල්ට අදාළ  ටයුතු 

ෆින්ල්න්තය සමඟ සිංදශෝධිත ගිවිසුම 

ශ්රී ලාංකාව සෙ ෆින්ලන්තය අතර ේවිත්ව බදුකරණයය වැළැක්වීම පිණිස ගිවිසුම සාංදශෝධනය 

ිරීමම සඳො දදවන වටදේ සම්මුඛ සාකච්ඡා 2016 අදප්රේල් මස 25 - 30 අතර කාලය තුළ දී ශ්රී 

ලාංකාදව් දකොළඹ දී පවත්වන ලදි 

සිංග්තපූුනව සමඟ සිංදශෝධිත ගිවිසුම  

2014 වසදර් දී රාජය මට්ටමින් අත්සන් තබන ලද දමම ගිවිසුම 2016 දනොවැම්බර් 16 දින 

ගැසට් පත්රය මගින් ප්රසිේධ කරන ලදි.   

ස්විට්සර්ල්න්තය සමඟ සිංදශෝධිත ගිවිසුම 

ශ්රී ලාංකාව සෙ ස්විට්සර්ලන්තය අතර ේවිත්ව බදුකරණයය වැළැක්වීම පිණිස වූ ගිවිසුම 

සාංදශෝධනය ිරීමම සඳො පළමු වටදේ සම්මුති සාකච්ඡා 2016 දදසැම්බර් මස 13 - 16 අතර 

කාලය තුළ දී බර්දන් (Berne) ි  දී පවත්වන ලදි. 

දපෝල්න්තය සමඟ සිංදශෝධිත ගිවිසුම 

දමම ගිවිසුම 2015 ඔක්දතෝබර් 06 දින රාජය මට්ටමින් අත්සත් තබන ලද අතර, 2016 වසර 

තුළදී පාර්ලිදම්න්තු අනුමැතිය සඳො ඉදිරිපත් කරන ලදි. 

ේවිත්ව බදු 

දමයට අතිදර්ක වශදයන්, අදනුතත් නව සම්මුති   ගිවිසුම් සෙ දැනට පවත්නා සම්මුති 

ිරි පයක් වසර තුළ දී ක්රියාවට නාංවන ලදි. 

තථය ආර්ථිකමය යැපීදමන් බදු පදනම ක්ෂය වීම දෙේතුදකොටදගන අි මි වන බදු ආදායදමන් 

අනිසි බලපෑම් තතිකර වන ශ්රී ලාංකාව වැනි රටවලට දවනත් විකල්පයක් දනොමැති බැවින්, 

පදනම ක්ෂය වීම සෙ ලාභ විතැන්වීම (BEPS) යටදත් අවශයතා සෙ අනාගතදේ දී බහු 

පාර්ශ්වික සාධන පත්ර (MLT) තතුළුව එි  ක්රියාවන් සමඅ අනුකූලවීමක් දලස දශක ිරි පයකට 

දපර එළදඹන ලද සම්මුති සාංදශෝධනය ිරීමම වඩාත් සුවිදශේෂී දව්.  
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6.2 විදේශයන්හි දී අන්තර් ජාති  බදු රණ  ාර්යයන්හි සාභාගිත්වයන් 

වගුව 28 - විදේශයන්හි දී අන්තර් ජාති  බදු රණ  ාර්යයන්හි සාභාගිත්වය 
අිං 

ය 
ිලල්ධාරියාදේ නම සා 

තනතුර 
වැඩ සටාන රට  ාල්පරිච්දේදය 

01 
දක්.දෙනායක මෙත්මිය    
දකොමසාරිස් ජනරාල් 

වාර් වක කළමනාකරණය කමිටු 
රැස්වීම 

අදමරිකා 
එක්සත් 
ජනපදය 

2016.04.11 
2016.04.15 

 

02 
දක්.දෙනායක මෙත්මිය    
දකොමසාරිස් ජනරාල් 

අන්තර්ජාතික මුලය සාංගමදේ 
ආසියා පැසිෆික් කලාපීය 

සම්මන්ත්රනය (IFA) 
දකොරියාව 

2016.05.11 
2016.05.14 

03 
දක්.දෙනායක මෙත්මිය    
දකොමසාරිස් ජනරාල් 

ආසියානු බදු අධිකාීමන්දග්ධන සමුළුව 
බැාංදකොක් 

2016.06.06 
2016.06.09 

04 
දක්.දෙනායක මෙත්මිය    
දකොමසාරිස් ජනරාල් 

ශ්රී ලාංකාව සෙ ස්විට්සර්ලන්තය අතර 
ේවිත්ත බදුකරණයය වැළැක්වීම සඳො 

ගිවිසුම සාංදශෝධනය ිරීමම පිණිස 
දයෝජිත සම්මුති සාකච්ඡා 

ස්විස්ටර්ලන්තය 

2016.12.11 
2016.12.18 

05 
ඒ. නදුන් ගුරුදග්ධන  මෙතා 
නිදයෝජය දකොමසාරිස් ජනරාල් 

බදු සෙ සාංවර්ධනය පිළිබඳ කාර්ය 
බලකාදේ ෙමුව සෙ මිලපැවරුම් 

සම්බන්ධ OECD  පස්වන විශ්ව 
සාංසදය 

ප්රාංශය 
2016.02.28 
2016.03.04 

06 
ඒ. නදුන් ගුරුදග්ධන  මෙතා 
නිදයෝජය දකොමසාරිස් ජනරාල් 

37 වන CATA වාර් වක තාක්ෂණික 
සම්මන්ත්රණයය - 2016 

බාබදඩෝස් 
2016.11.05 
2016.11.14 

07 
ඒ.ඒ.ඩී.යූ. අදේසිාංෙ  මෙතා 
නිදයෝජය දකොමසාරිස් ජනරාල් 

බදු සෙ සාංවර්ධනය පිළිබඳ කාර්ය 
බලකාදේ ෙමුව සෙ මිලපැවරුම් 

සම්බන්ධ OECD  පස්වන විශ්ව 
සාංසදය 

ප්රාංශය 
2016.02.28 
2016.03.04 

08 
පී. දරෝි නී මෙත්මිය 
නිදයෝජය දකොමසාරිස් ජනරාල් 

2016 OECD සාංසදය 
ප්රාංශය 

2016.05.29 
2016.06.02 

09 
ආර්.එම්.පී.එස්.දක්. රාජපක්ෂ 
මෙත්මිය 
නිදයෝජය දකොමසාරිස් ජනරාල් 

2016 OECD සාංසදය  
ප්රාංශය  

2016.05.29 
2016.06.02 

10 
ඩී.ජී.පී.ඩේ. ගුණයතිලක දමනවිය 
නිදයෝජය දකොමසාරිස් ජනරාල් 

ආසියානු බදු අධිකාීමන්දග්ධන සමුළුව  
බැාංදකොක් 

2016.06.06 
2016.06.09 

11 
එම්.ජී. දසෝමචන්ද්ර  මෙතා 
නිදයෝජය දකොමසාරිස් ජනරාල් 

37 වන CATA වාර් වක තාක්ෂණික 
සම්මන්ත්රණයය - 2016 

බාබදඩෝස් 
2016.11.05 
2016.11.14 

12 
එම්.එච්.ඩී. මුණයසිාංෙ මෙත්මිය 
දජයෂ්ක දකොමසාරිස් 

බදු සෙ සාංවර්ධනය පිළිබඳ කාර්ය 
බලකාදේ ෙමුව සෙ මිල පැවරුම් 

සම්බන්ධ OECD  පස්වන විශ්ව 
සාංසදය 

ප්රාංශය 

2016.02.28 
2016.03.04 

13 
දක්.එස්.බී.ආර්.ඩී.එස්. 
කරුණයාරත්න මිය  
දජයෂ්ක දකොමසාරිස් 

බදු සෙ සාංවර්ධනය පිළිබඳ කාර්ය 
බලකාදේ ෙමුව සෙ මිල පැවරුම් 

සම්බන්ධ OECD  පස්වන විශ්ව 
සාංසදය 

ප්රාංශය 

2016.02.28 
2016.03.04 

14 
ඩී. රාංගල්ල මෙතා 
දජයෂ්ක දකොමසාරිස් 

තත්රපාර්ශ්වික අන්තර්ජාතික මුලය 
සාංගම් රැස්වීම  ෙමුව. 

ඔස්ට්රියා 
2016.04.27 
2016.05.02 

15 
යූ.බී. වක්ුතුරර මෙතා 
දජයෂ්ක දකොමසාරිස් 

අන්තර්ගත කාර්ය රාමුව පිළිබඳ 
මුලය කටයුතු සම්බන්ධ 92 වැනි 

කමිටු සැසිදේ ෙමුව සෙ වැඩමුළුව 
ජපානය 

2016.06.27 
2016.07.02 

16 
ඩී.එම්.පී. ගදන්දපොල මෙත්මිය 
දජයෂ්ක දකොමසාරිස් 

අන්තර්ගත කාර්ය රාමුව පිළිබඳ 
මුලය කටයුතු සම්බන්ධ 92 වැනි 

කමිටු සැසිදේ ෙමුව සෙ වැඩමුළුව 
ජපානය 

2016.06.27 
2016.07.02 

17 
ඩී.ආර්.එස්. ෙුඵආරච්චි මෙතා 
දජයෂ්ක දකොමසාරිස් 

අි තකර බදු පරිචයන් පිළිබඳ 

සාංසදදේ ෙමුව (KHTP) 
ප්රාංශය 

2016.07.03 
2016.07.09 

18 
ඩී.ආර්.එස්. ෙුඵආරච්චි මෙතා 
දජයෂ්ක දකොමසාරිස් 

ශ්රී ලාංකාව සෙ ස්විට්සර්ලන්තය අතර 
ේවිත්ත බදුකරණයය වැළැක්වීම සඳො 

ගිවිසුම සාංදශෝධනය ිරීමම පිණිස 
දයෝජිත සම්මුති සාකච්ඡා 

ස්විස්ටර්ලන්තය 

2016.12.11 
2016.12.17 
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19 
ඩී. රාංගල්ල මෙතා 
දජයෂ්ක දකොමසාරිස් 

අන්තර්ජාතික මුලය සාංගමදේ  
70 වන ෙමුව 

ස්පාඤ්ඤය  
2016.09.16 
2016.10.02 

20 
ආර්.එම්. ජයසිාංෙ මෙතා 
දජයෂ්ක දකොමසාරිස් 

ඩිජිටල් ආර්ථිකය පිළිබඳ 

කාර්යසාධන ෙමුව (TFDL) 
ප්රාංශය 

2016.10.04 
2016.10.10 

21 
දේ.ඒ.ජී. මි න්දරත්න මෙතා 
දජයෂ්ක දකොමසාරිස් 

ඩිජිටල් ආර්ථිකය පිළිබඳ 

කාර්යසාධන ෙමුව (TFDL) 
ප්රාංශය  

2016.10.04 
2016.10.10 

22 
ඊ.එස්. ද දසොයිසා මෙතා 
දජයෂ්ක දකොමසාරිස් 

37 වන වාර් වක තාක්ෂණික 
සම්මන්ත්රණයය 2016 

බාබදඩෝස් 
2016.11.05 
2016.11.14 

23 
එම්.එච්. දඩන්සිල් මෙතා 
දකොමසාරිස් 

බදු සෙ සාංවර්ධනය පිළිබඳ කාර්ය 
බලකාදේ ෙමුව සෙ මිලපැවරුම් 

සම්බන්ධ OECD  පස්වන විශ්ව 
සාංසදය 

ප්රාංශය 
2016.02.28 
2016.03.01 

24 
බී.දේ. ජයරත්න මෙතා 
දකොමසාරිස් 

බදු සෙ සාංවර්ධනය පිළිබඳ කාර්ය 
බලකාදේ ෙමුව සෙ මිලපැවරුම් 

සම්බන්ධ OECD  පස්වන විශ්ව 
සාංසදය 

ප්රාංශය 

2016.02.28 
2016.03.04 

25 
එල්.ආර්. දපදර්රා  මෙතා 
දකොමසාරිස් 

37 වන වාර් වක තාක්ෂණික 
සම්මන්ත්රණයය 2016 

බාබදඩෝස් 
2016.11.05 
2016.11.14 

26 
එන්.ටී.ඒ. දිසානායක දමනවිය 
දකොමසාරිස් 

37 වන වාර් වක තාක්ෂණික 
සම්මන්ත්රණයය 2016 

බාබදඩෝස් 
2016.11.20 
2016.11.26 

27 
බී. අතුදකෝරාල දමනවිය 
දකොමසාරිස් 

2016 OECD බදුකරණයදයි  ලා 

දලෝක සබඳතා වැඩසටෙන MTC 
අන්තර්ජාතික එ.අ.බ. භා. ො දසේ. 

බේද මාර්දගෝපදේශ 

චීනය 

2016.11.20 
2016.11.26 

28 
බී. ෙුඵතන්ත්රී මෙතා 
දකොමසාරිස් 

2016 OECD බදුකරණයදයි  ලා 

දලෝක සබඳතා වැඩසටෙන MTC 
අන්තර්ජාතික එ.අ.බ. භා. ො දසේ. 

බේද මාර්දගෝපදේශ 

චීනය 

2016.11.20 
2016.11.26 

29 
ඒ.ඩී.අයි.එස්. අදේදසේකර 
මෙත්මිය 
දකොමසාරිස් 

අන්තර්ජාතික බදු මගෙැීමම - 
වැඩිදියුණු කරන සෙ දපොළිය 

සම්බන්ධදයන් අවධානය 
දකොරියාව 

2016.04.24 
2016.05.01 

30 
එස්.එම්. වික්රමාරච්චි මෙත්මිය 
දකොමසාරිස් 

අන්තර්ජාතික බදු මගෙැීමම - 
වැඩිදියුණු කරන සෙ දපොළිය 

සම්බන්ධදයන් අවධානය 
දකොරියාව 

2016.04.24 
2016.05.01 

31 
එච්.ඒ.එල්. රන්ජනී දමනවිය 
දකොමසාරිස් 

අන්තර්ජාතික බදු මගෙැීමම සෙ 

BWPS සම්බන්ධ වැඩමුළුව 
චීනය 

2016.07.16 
2016.07.24 

32 
ජී.එච්.එම්. තිලකරත්න මෙතා 
දකොමසාරිස් 

අන්තර්ජාතික මුලය සාංගමදේ  
70 වන ෙමුව 

ස්පාඤ්ඤය 
2016.09.23 
2016.10.02 

33 
එස්.පී. රණයසිාංෙ මෙත්මිය 
දකොමසාරිස් 

අන්තර්ජාතික මුලය සාංගමදේ (IKA) 
ආසියා - පැසිෆික් කලාපීය 

සම්මන්ත්රණයය 
දකොරියාව 

2016.05.11 
2016.05.14 

34 
එම්.ඩී. ආනන්ද සිරි මෙතා 
නිදයෝජය දකොමසාරිස් 

අි තකර බදු පරිචයන් (FHTP) 
පිළිබඳ සාංසදදේ ෙමුව 

ප්රාංශය 
2016.07.03 
2016.07.09 

35 
අයි.වී. ජයරත්න මෙතා 
නිදයෝජය දකොමසාරිස් 

අි තකර බදු පරිචයන් (FHTP) 
පිළිබඳ සාංසදදේ ෙමුව 

ප්රාංශය 
2016.07.03 
2016.07.09 

36 
ඒ.එම්. නෆීල් මෙතා 
නිදයෝජය දකොමසාරිස් 

ශ්රී ලාංකාව සෙ ස්විට්සර්ලන්තය අතර 
ේවිත්ත බදුකරණයය වැළැක්වීම සඳො 

ගිවිසුම සාංදශෝධනය ිරීමම පිණිස 
දයෝජිත සම්මුති සාකච්ඡා 

ස්විස්ටර්ලන්තය 

2016.12.11 
2016.12.18 

37 
එස්.ටී. අලව්දීන් මෙතා 
නිදයෝජය දකොමසාරිස් 

අන්තර්ජාතික බදු කාරණයාවල දී 
සෙදයෝගීතාවය සඳො සමාරම්භක 
වාර් වක සාංවර්ධනය වන රටවල 

සාංසදයට ආරාධනය 

ඉන්දුනීසියාව 

2016.11.29 
2016.12.03 

38 
එස්.අයි. දසේනානායක දමනවිය 
නිදයෝජය දකොමසාරිස් 

අන්තර්ජාතික බදු මගෙැීමම සෙ 

BWPS සම්බන්ධ වැඩමුළුව 
චීනය 

2016.07.16 
2016.07.24 

39 
එස්.අයි. අසන්ති මෙත්මිය 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

LHDNM – OECD : Tax Treaty - 
විදශේෂ ගැටළු 

මැදල්සියාව 
2016.03.13 
2016.03.17 

40 
දක්.එල්.පී. ධනපාල මෙතා 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

LHDNM – OECD : Tax Treaty - 
විදශේෂ ගැටළු 

මැදල්සියාව 
2016.03.13 
2016.03.17 
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41 
ඩී.එම්.ජී.එස්.දක්. දිසානායක 
මෙතා 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

අන්තර්ජාතික ගනුදදනු පිළිබඳ 
බදුකරණයය සම්බන්ධදයන් වැඩමුළුව මැදල්සියාව 

2016.05.08 
2016.05.28 

42 
එස්.පී.එන්. අමරතුාංග මිය 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

අන්තර්ජාතික ගනුදදනු පිළිබඳ 
බදුකරණයය සම්බන්ධදයන් වැඩමුළුව 

මැදල්සියාව 
2016.05.08 
2016.05.28 

43 
යූ.පී.එස්.දක්. ගුණයතිලක දමනවිය 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

අන්තර්ජාතික ගනුදදනු පිළිබඳ 
බදුකරණයය සම්බන්ධදයන් වැඩමුළුව 

මැදල්සියාව 
2016.05.08 
2016.05.28 

44 
එම්.ඒ.සී.ඩී. චන්ද්රසිරි දමනවිය 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

අන්තර්ජාතික ගනුදදනු පිළිබඳ 
බදුකරණයය සම්බන්ධදයන් වැඩමුළුව 

මැදල්සියාව 
2016.05.08 
2016.05.28 

45 
එස්.ඒ.පී.ඩී. දිසාබණ්ඩාර මිය 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

බදු ගිවිසුම් සම්මුති සාකච්ඡා සෙ 
අදාළත්වය පිළිබඳ කලාපීය 

වැඩමුළුව 
දන්පාලය 

2016.07.10 
2016.07.14 

46 
සී.ජී. බාලසූරිය මිය 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

බදු ගිවිසුම් සම්මුති සාකච්ඡා සෙ 
අදාළත්වය පිළිබඳ කලාපීය 

වැඩමුළුව 
දන්පාලය 

2016.07.10 
2016.07.14 

47 
එස්.ඩී. නිර්මලා දේවි මිය 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

කළමනාකරණයය (විගණයන) පිළිබඳ 
අන්තර්ජාතික වැඩසටෙන 

තායිලන්තය 
2016.07.24 
2016.08.01 

48 
එම්.ඒ.ඩී. ප්රනාන්දු මිය 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

IRBM – OECD : බදු ගිවිසුම් 
පාකමාලාව අදාළ කරගැනීම සෙ 

සම්මුති සාකච්ඡා පිළිබඳ ෙඳුන්වාදීම 

මැදල්සියාව 

2016.09.25 
2016.10.01 

49 
දේ.ඒ.ඩී.ටී. මියුරියල් මිය 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

IRBM – OECD : බදු ගිවිසුම් 
පාකමාලාව අදාළ කරගැනීම සෙ 

සම්මුති සාකච්ඡා පිළිබඳ ෙඳුන්වාදීම 
මැදල්සියාව 

2016.09.25 
2016.10.01 

50 
පී.ඩී. දසල්වම් මෙතා 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

LHDNM – OECD : මිල පැවරුම් 
ආරවුල් විසඳීම සෙ මගෙැීමම  

(MAPS APAS) 
මැදල්සියාව 

2016.10.23 
2016.10.29 

51 
ඩේ.ටී.ඒ. දපදර්රා දමනවිය 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

ශ්රී ලාංකාව සෙ ස්විට්සර්ලන්තය අතර 
ේවිත්ත බදුකරණයය වැළැක්වීම සඳො 

ගිවිසුම සාංදශෝධනය ිරීමම පිණිස 
දයෝජිත සම්මුති සාකච්ඡා 

ස්විස්ටර්ලන්තය 

2016.12.11 
2016.12.18 

52 
සී.ජී. බාලසූරිය මිය 
සෙකාර දකොමසාරිස් 

ශ්රී ලාංකාව සෙ ස්විට්සර්ලන්තය අතර 
ේවිත්ත බදුකරණයය වැළැක්වීම සඳො 

ගිවිසුම සාංදශෝධනය ිරීමම පිණිස 
දයෝජිත සම්මුති සාකච්ඡා 

ස්විස්ටර්ලන්තය 

2016.12.11 
2016.12.18 
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පරිච්දේදය 7  

වයවස්ථා සම්පාදනය 
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7.1 වසර තුළදී පනවන ල්ද වයවස්ථාවන්  

I 2016 අාංක 20 දරන එකතු කළ අගය මත බදු  (සාංදශෝධන) පනත 

II 2016 අාංක 22 දරන ජාතිය දගොඩනැගීදම් බදු  (සාංදශෝධන) පනත 

 

7.2 අනුමත පුණයායතන 

වර්ෂය තුළදී එක් අනුමැතියක් ලබාදී තත. 

පුණයායතනය ගැසට් අිං ය සා ලියාපදිිංචි දිනය 
 

දමොරටුව සමාජ දසේවා සමාජය 
(වැඩිි ටි නිවාසය) 

            1982 39 
            2016.09.02 
 

 

7.3 ගැසට් ිලදේදන 

දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව විසින් පරිපාලනය කරනු ලැබූ අදාළ පනත් යටදත් වර්ෂය තුළදී 

පෙත සඳෙන් ගැසට් නිදව්දන නිුතත් කරන ලදි. 

වගුව 29 - 2016 වර්ෂය තුළදී ප්රසේධියට පත් රන ල්ද ගැසට් ිලදේදන 

 ගැසට් අිං ය දිනය 
විස්තර 

 

I 
1947 45 2016.01.01 

ආශ්රිත වයවසායන් සමඅ ගනුදදනු ිරීමමට අදාළව 107 (2) (ආ) වන 
වගන්තිය යටදත් අනුමත ගණයකාධිකාීමවරුන්දග්ධන සෙතිකය. 
 

II 1947 46 2016.01.01 
සරළ කරන ලද එකතු කළ අගය මත බදු (SVAT) ක්රමය ක්රියාත්මක ිරීමම  
  

III 
1947 48 2016.01.01 

2006 අාංක 12 දරන මුේදර බදු (විදශේෂ) විධිවිධාන යටදත් 2006.10.05 
දිනැති අාංක 1465 19 දරන අතිවිදශේෂ ගැසට් පත්රය මගින් පළ කරන ලද 
නිදයෝගදේ උපදල්ඛනදේ අාංක 07 අයිතමය සාංදශෝධනය ිරීමම. 

IV 
1960 39 2016.03.31 

2013.08.12 දිනැති අාංක1823/05 දරන අතිවිදශේෂ ගැසට් නිදව්දනය 
මඟින් පළ කරන ලද නිදයෝග සාංදශෝධනය ිරීමම පිණිස 2006 අාංක 10 
දරන දේශීය ආදායම් පනදත් 212 වැනි වගන්තිය යටදත් 2015.04.01 
දින සිට බලපැවැත්දවන පරිදි සිදු කරන ලද නිදයෝග 

V 
1960 42 2016.03.31 

2015.03.25 දිනැති අාංක 1907/26 දරන අතිවිදශේෂ ගැසට් නිදව්දනය 
මඟින් පළ කරන ලද දැන්වීමට උපදල්ඛනදේ “1අ” දකොටස 
සාංදශෝධනය ිරීමම 

VI 
1991 17 2016.11.01 

තවදය ව ත්තිදයි  නියුතු වුවනට දගවනු ලබන ගාස්තු, තවදය 
උපදේශන ගාස්තු යනාදිය ෙැර යම් දසෞඛයාරක්ෂක දසේවා පිරිවැය 
2016.11.01 දින සිට බලපැවැත්දවන පරිදි එකතු කළ අගය මත බේද 
ආගණයනය ිරීමදම්දී බැෙැර කළ යුතු බවට නියම ිරීමදම් නිදයෝගය 

VII 1991 35 2016.11.02 
ආදායම් පරිපාලන කළමනාකරණය දතොරතුරු පේධතිය (RAMIS) 
ක්රියාත්මක ිරීමම සඳො පෙසුකම් සැලසීම 

 

 

 

 

 

http://www.ird.gov.lk/si/publications/Gazette_Documents/2016_1960_39_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/publications/Gazette_Documents/2016_1960_39_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/publications/Gazette_Documents/2016_1960_39_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/publications/Gazette_Documents/2016_1960_39_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/publications/Gazette_Documents/2016_1960_42_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/publications/Gazette_Documents/2016_1960_42_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/publications/Gazette_Documents/2016_1960_42_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/publications/Gazette_Documents/1991_17_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/publications/Gazette_Documents/1991_17_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/publications/Gazette_Documents/1991_17_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/publications/Gazette_Documents/1991_17_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/publications/Gazette_Documents/2016_1991_35_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/publications/Gazette_Documents/2016_1991_35_S.pdf
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7.4 අර්ථ ිලරූපණ  මිටුව 

දේශීය ආදායම් පනදත් 208 අ වගන්තිය යටදත් දේශීය ආදායම් දකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් 2011 

වසදර් පත්කරන ලද බදු නීති පිළිබඳ අර්ථ කථනය සඳො වන කමිටුව (CITL) දේශීය ආදායම් 

දදපාර්තදම්න්තුදව් දජයෂ්ක නිලධාීමන්දගන් සමන්විත වන අතර, දජයෂ්ක නිදයෝජය දකොමසාරිස් 

ජනරාල්වරදයුතදග්ධන සභාපතිත්වදයන් යුක්ත දව්.  දමම කමිටුව දේශීය ආදායම් දකොමසාරිස් ජනරාල් 

විසින් පරිපාලනය කරනු ලබන පනත්වල විධිවිධාන අර්ථ නිරූපණයයන්, පැෙැදිලි ිරීමම්, මාර්දගෝපදේශ 

යනාදිය නිුතත් ිරීමම සඳො බැඳී තත. 

කවර දෙෝ තැනැත්දතුතට, දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව මගින් පරිපාලිත පනතක 

විධිවිධානයන්ි  වයාකූලතාවයක් තති වුවදෙොත් ඒ සම්බන්ධදයන් කමිටුදවි  අර්ථ නිරූපණයය ඉල්ලා 

සිටිය ෙැිර ය.  (කමිටු දල්කම්, දල්කම් අාංශය, දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව) අර්ථ නිරූපණයයන් 

සෙ ක්රියාපටිපාටීන්ට අදාළව සමානාත්මතාවය සෙතික වනු පිණිස අවශය මාර්දගෝපදේශ සෙ උපදදස ්

නිුතත් ිරීමම සඳො දමම කමිටුව දවත බලය පවරා තත.  අදාළ වර්ෂය තුළ දී අර්ථ නිරූපණය 38 ක් 

සම්බන්ධදයන් කටයුතු කරන ලදි.  දමම කමිටුව මගින් ලබාදදන ලද අර්ථ නිරූපණයයන් පිළිබඳ විස්තර 

33 වගුදවන් දක්වා තත. 

වගුව 30 – 2016 වර්ෂය තුළ දී  මිටුව විසන් ල්බාදදන ල්ද අර්ථ ිලරූපණයන් පිළිබඳ විස්තර 

ක්දෂේත්රය ආදායම් බදු 
එ තු  ළ 

අගය මත 

බේද 

ජාතිය 

දගොඩනැගීදම් 

බේද 
ඉඩම් බේද එ තුව 

ආදායම් බදු බැඳියාව 3 2 2 - 7 
ලාභාාංශ 1 - - - 1 
නිදෙස් ිරීමම් - 2 2 - 4 
දසේවා නියුක්ත ආදායම 1 - - - 1 
සුදුසුකම් ලැබීදම් දගවීම් 1 - - - 1 
ක්රියා මාර්ග - - - 1 1 
දවනත් 3 - - - 3 
එ තුව 

 
9 4 4 1 18 
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පරිච්දේදය 8  

 අදනකුත්  ාර්යයන් 
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8.1 බදු දසේවා අිංශය 

බදු දසේවා අාංශය බදු දගවන්නන් සෙ මෙජනතාව දවත පෙසුදවන් දදපාර්තදම්න්තු දසේවා ලබාගත 

ෙැිරවන පරිදි පෙසුකම් සලසා තත.  දදපාර්තදම්න්තුදව් නවයකරණය වැඩසටෙන් සමඅ, පූර්ණය 

පෙසුකම් රැසක් සැලසීම පිණිස දමම අාංශය ප්රතිසාංසක්රණයය කරන ලදි.  ඒ අනුව, මීට දපර විවිධ අාංශ 

මගින් සිදු කරන ලද ඕනෑම බදු වර්ගයක් ලියාපදිාංචි ිරීමම සඳො පෙසුකම් දමම අාංශය මගින් සලසා 

තත. උපකාර දෙෝ දතොරතුරු ලබාගැනීම සඳො පැමිදණයන්නා වූ සෑම තැනැත්දතුතටම සෙදයෝගය 

ලබාදීම පිණිස දමම අාංශයට නිලධාීමන් දයොදවා තත.  අණය පනත්, දදපාර්තදම්න්තු ප්රකාශන, දගවීම් 

පත්රිකා, ආක ති පත්ර යනාදිය දමම අාංශදයන් ලබාගත ෙැිර ය.  අදාළ වර්ෂය තුළ දී, බදු දගවන්නන් 

ෙඳුනාගැනීදම් අාංක (TIN) 11,435 ක් දමම අාංශය මගින් නිුතත් කර තති අතර, විවිධ බදු වර්ග යටදත් 

සිදු කරන ලද නව ලියාපදිාංචි ිරීමම් පෙත සඳෙන් පරිදි දව්.   

එ.  ි .බ. ස.එ.අ.බ. 
එ.අ.බ. 

තාව ාලි  
ජා.දගො.බ. ආ.බ. උ.වි.දග. රැ.බ. ආ.දසේ.ගා. 

2,994 384 29,685 29,869 3,562 1,380 438 197 
 

බදු දගවන්නන්දග්ධන යෙපත උදදසා අත් පත්රිකා ිරි පයක් පිළිදයල ිරීමමට දයදුණි.  එදසේම, බදු 

දගවන්නන් සඳො බදු උපදේශන දසේවා දමම බදු දසේවා  අාංශය මගින් සලසා තත.  

8.2  දදපාර්තදම්න්තුව විසන් ිලකුත්  රන ල්ද විධානයන් සා ිලෂ් ාශන සාති  පත් පිළිබඳ 

විස්තර  

වගුව 31 - දදපාර්තදම්න්තුව විසන් ිලකුත්  ළ විධානයන් ාා ිලෂ් ාශන සාති  
විස්තරය 2015 2016 

ිලකුත්  රන ල්ද විධානයන්   

 දපොළිය මත රඳවාගැනීම් බදු සඳො බැාංුත දවත 144 142 

ිලකුත්  රන ල්ද ිලෂ් ාශන සාති පත්   

 රට ෙැර යන තැනැත්තන් සම්බන්ධදයන් 396 - 

ිලකුත්  රන ල්ද වරප්රසාද  ාඩ්පත්   

 රන් කා්ප පත් 411 97 

 රිදී කා්ප පත් 234 78 

දමෝටර් රථ ආනයනය මත බදු සාන සඳාා ිලකුත්  රන ල්ද සාති පත්   

 සෙතිකපත් සාංඛයාව 299 - 

 

8.3 මිල් පැවුනම් ිලදයෝග අිංශය 

අදාළ වර්ෂය තුළ දී මිල පැවරුම් ක්රමය පිළිබඳව දැනුම වැඩිදියුණු කර ගැනීම සෙ විශ්ව මිල පැවරුම් 

ගැටළු අවදබෝධ කරගැනීම පිණිස දදපාර්තදම්න්තුදව් විවිධ අාංශයන් නිදයෝජනය වන පරිදි දතෝරාගනු 

ලැබූ නිලධාීමන් කණ්ඩායමක් සඳො මිල පැවරුම් නිදයෝග අාංශය මගින් දසේවාස්ථ වැඩමුළු 2 ක් 

සාංවිධානය කර තත. ආර්ථික සෙදයෝගීතාවය සෙ සාංවර්ධනය සඳො වන සාංවිධානදේ සොය තතිව 

දන්වාසික වැඩමුළු 3 ක් පසුගිය වසදර් පැවැත්වීම තුළින් දමම ක්රියාවලිය අඛණ්ඩව පවත්වාදගන 

යාමට ෙැිර විය.   

දදපාර්තදම්න්තුදව් විවිධ වූ තක්දසේරු අාංශයන් දවතින් ලද සිේධීන් 13 ක් සඳො  අසම්බන්ධිත මිල 

නිශ්චය ිරීමම මිල පැවරුම් නිදයෝග අාංශදේ නිලධාීමන් විසින් අවසන් කර තත. 

නව සාංවර්ධන සෙ තනතික දවනස්වීම් සැලිරල්ලට ගනිමින් මිල පැවරුම් සම්බන්ධදයන් 

විස්තරාත්මක උපදදස් මාලාවක් දකටුම්පත් කර තත. 
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8.4  පුහුණු අිංශය 

දදපාර්තදම්න්තුදව් නිලධාීමන් සඳො පවත්වන ලද, ුඵහුණු වැඩසටෙන්වලට අතිදර්ක වශදයන් වසර 

තුළ දී බදු දගවන්නන් සඳො දැනුවත් ිරීමදම් වැඩසටෙන් ිරි පයක් දමම දේශීය ආදායම් 

දදපාර්තදම්න්තුදව් ුඵහුණු අාංශය මගින් සාංවිධානය කරන ලදි. 

 
වගුව 32 - දැනුවත් කිීනදම් වැඩසටාන් පිළිබඳ විස්තර 
 

විෂය ආයතනය 
සාභාගි වූ 

පුේගල්යින් 

සිංඛ්යාව 
ශ්රී ලාංකා ගණයකාධිකාීම දසේවය සඳො 
අලුතින් බඳවාගන්නා ලද නිලධාීමන් 
සඳො වැඩසටෙන.  
 

ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන පරිපාලන 
ආයතනය  

130 

බදුකරණයය සම්බන්ධදයන් ප්රාදයෝගික 
ගැටළු පිළිබඳ බදු දගවන්නන් සඳො 
දැනුවත් ිරීමදම් වැඩ සටෙන. 
 

නුවරඑළිය 120 

ගිණුම් සෙ මුලය දදපාර්තදම්න්තුදව්, 
රුහුණු විශ්ව විදයාලදේ අධයයන කාර්ය 
මණ්ඩලය සෙ ශිෂයයින් සඳො ශ්රී ලාංකාදව් 
බදු ක්රමය පිළිබඳ වැඩ සටෙන. 
 

රුහුණු විශ්ව විදයාලය 300 
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පරිච්දේදය  9 

ආදායම් පරිපාල්නය සා 

 ළමනා රණ දතොරතුුන 

පේධතිය (RAMIS) 
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ආදායම් පරිපාලනය සෙ කළමනාකරණය දතොරතුරු පේධතිය ක්රියාවට නැාංවීදම් අභිලාෂය වන්දන් බදු 

දගවන්නන් සඳො බදු පරිපාලනය සෙ බදු අනුකූලතාව පෙසු කරලීමයි. එදසේම වඩාත් කාර්යක්ෂම සෙ 

ලලදායී අයුරින් බදු දගවන්නන් දවත සමීපවීම සඳො  දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව අවශය ශක්තිය 

ලබාදීම තුළින් ආදායම් රැසි්රීමම සෙ බදු අනුකූලතාවයන් ඉෙළ නැාංවීම ද එි  අරමුණු අතර දව්.  

ආදායම් රැස්ිරීමදම් ක්රියාවලිදයි  කාර්යක්ෂමතාවය ඉෙළ නැාංවීම, ඉෙළ ලලදායිත්වයක් ජනනය 

කරගනු වස් රාජකාීම පරිසරදේ ගුණයාත්මකභාවය වැඩි ිරීමම සෙ ස්දව්ච්ඡා අනුකූලතාවය වැඩි ිරීමදම් 

පරමාර්ථදයන් බදු දගවන්නන් සඳො වඩාත් යෙපත් දසේවාවක් සැලසීම සඳො බදු දැළ ුඵළුල් ිරීමම සෙ 

අනුකූලතාවය ප්රවර්ධනය ිරීමම එතුළින් අද්තක් වත ය. 

මුදල් ො ක්රම සම්පාදන අමාතයාාංශදේ අධික්ෂණයය යටදත් දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව  RAMIS 

වයාප තිය ක්රියාවට නැාංවීමට අවශය  ලික පියවර 2013 වසදර් දී ගන්න ලදි. 2014 වසර තුළ දී 

සමාරම්භක වාර්තාව පිළිදයල කරන ලදුව අවශයතා එක්රැස් ිරීමම වලාංගුභාවය සෙ වයාපාරික 

ක්රියාවලිය යළි ෙැසිරවීම අවසන් කරන ලදි.  

දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුදව් නව දවේ අඩවිය භාෂාදත්රයන් ම 2015 වසදර් දී ප්රසිේධ කරන ලද 

අතර එය වැඩිදියුණු කරන ලදුව පළමු අදියර සඳො පරිශිලකයින් පිළිගන්නා පීමක්ෂණයය එම වසදර්දී 

ම නිල වශදයන් දියත් කරන ලදි.  

2016 වසදර් දී  RAMIS විසින් තම දමදෙයුම් ආරම්භ කරන ලදි. RAMIS  යටදත් බදු දගවන්නා 

ලියාපදිාංචි ිරීමම 2016 දපබරවාරි මස සිට ආරම්භ කළ අතර විදුත් ලියාපදිාංචි ිරීමම සඳො මාර්තු මස 

සිට පෙසුකම් සලසන ලදි. එකතු කළ අගය මත බදු (VAT), ජාතිය දගොඩනැගීදම් බදු (NBT), උපයන 

විට දගවීදම් බදු (PAYE), රැඳවුම් බදු (WHT), සාංස්ථාපිත බදු (CIT), වලට අදාළ වාර්තා විදුත් දසේවා 

තුළින් ඉදිරිපත් ිරීමම සඳො අවශය පෙසුකම් බදු දගවන්නන් දවත සලසන ලදි.  

RAMIS - වයාප තිදේ සලලත්වය වැඩදියුණු ිරීමම පිණිස පේධතිදේ ක්රියාකාීම ක්දෂේත්රයන්, ප්රතිලාභ සෙ 

පේධතිදයන් අද්තක් වත දසේවා දකදරි  අවධාරණයය දයොමු කරමින් (සම්පත් දායකයින්) උනන්දුවක් 

දක්වන්නන්, ප්රාදේශීය කාර්යාල සෙ කාර්ය මණ්ඩලය සඳො දැනුවත් ිරීමදම් වැඩ සටෙන් 

දදපාර්තදම්න්තුව මගින් පවත්වන ලදි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


