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2013.09.01 

චක්රලේඛ අංක අ- Sec/2013/07 

 

රාජ්ය අංශයේ  අේව කයන්  අවහාා අපදේහව  

 

රාජ්ය අංශයේ  අේව කා අනියුක්ති අආහානේේ  අබදු අංනකිරීෙ අවා අපදනන අවිට අේෙවීේේ අ

ක්රෙන අනටේ  අේව කා අේනෝජ්යයි්  අවිසි්  අබදු අංඩු අකිරීෙ 

පිළිලේෙලින්අ2011අංක අ22අහාඅ2013අංක අ18අදරණඅ(සකලේ ෝධන)අපනත්අමගින්අසකලේ ෝධිතඅපරිදිඅ2006අංක 01අ අ

දරනඅ ලේේශීයඅ ආදායම්අ පනලේත්අ දක්ොඅ ඇතිඅ විධිවිධානඅ ෙලටඅ ංනුකූලෙඅ උපයනඅ විටඅ ලේෙවීම්අ ක්රමයඅ යටලේත්අ

විධිමත්අ පරිදිඅ අ බදුඅ ංඩුඅකිරීමටඅ රාජ්යඅ ංක ලේ අ ලේස ොඅ ලේයෝජ් යින්ටඅ හැකිෙනුඅ පිණිසඅ ංෙ යඅ උපලේදස අ ලේමමඅ

චක්රලේඛ යඅමගින්අනිකුත්අලේ ලේේ. 

ේේහන ං් තර්ෙතන         පිටුක 

10 අ උපයනඅවිටඅලේෙවීලේම්අක්රමයඅ       2 

12  රාජ්යඅංක ලේ අලේස ොඅනියුක්ති යාඅයන්ලේනහිඅංේථනිරූපණය   2 

03  බේදටඅයටත්අලේස ොඅනියුක්තිලේයන්අඋපයනඅලාභ     3 

10  බේදටඅයටත්අලේනොෙන ලේස ොඅනියුක්තිලේයන්අඋපයනඅලදඅලාභඅ   3,0 

00  ලේස ොඅලේයෝජ් යාලේේඅෙෙකීම්අහාඅඋපයනඅවිටඅලේෙවීම්අෙැටුප්අපත්රි ාෙඅඅ(T-6) 0 

06  උපයනඅවිටඅලේෙවීලේම්අක්රමයඅයටලේත්අබදුඅංඩුකිරීම්අසඳහාඅබදුඅචක්ර   0,6,7 

07  ංඩු රනඅලදඅබේදඅලේර ෂණයණයඅකිරීම.      7 

08අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅොේෂි අර ා නයඅදදිරිපත්අකිරීමඅ(උ.වි.ලේෙ.අ94(1)අසහඅඋ.වි.ලේෙ. T-9Aඅ  7 
අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඋපලේඛ ණය) 
 
09  ලේස ොඅලේයෝජ් යන්අසම්බන්ධලේයන්අතක්ලේස රුඅනිකුත්කිරීම   7,8 

01  ෙැරදිඅහාඅදණ්ඩන        8 

00  බේදඅංඩුඅකිරීලේම්අසහති ය (T-10)      8 

12  ලේස ොඅලේයෝජ් යාඅවිසින්අබේදඅෙැඩිපුරඅලේෙවීම     9 

13  උපයනඅවිටඅලේෙවීම්අක්රමයඅසම්බන්ධලේයන්අෙැඩිමනත්අඋපලේදස අහාඅලේතොරතුරු 9 



2 
 

1. පදනන අවිට අේෙවීේේ අක්රෙන අ -( අ2006 අ ංශය අ10 හරන අේේශීන අආහානේ අදනේ  අ  XIV අ

කැනි අදරිච්ේේහන) 
 

සෑමඅලේස ොඅලේයෝජ් යකුඅවිසින්මඅ(එමඅපාරිශ්රමි අලේෙෙනුඅලබනඅලේහෝඅබැරඅ රනුඅලබනඅංෙස ථාලේේදී)අ
ආදායම්අ බදුඅ ලේෙවීමටඅ යටත්අ එක්අ එක්අ ලේස ොනියුක්ති යන්ලේේඅ සෑමඅ ලේෙවීම්අ  ාලඅ පරිච්ලේේදයක්අ
ලේෙනුලේෙන්අ දළඅ පාරිශ්රමි යන්ලේෙන්අ ආදායම්අ බදුඅ ංඩුකිරීමඅ  ළඅ යුතුලේේ.අ ලේස ොඅ ලේයෝජ් යාඅ විසින්අ
පාරිශ්රමි යඅ ආෙණනයඅ  රනුඅ ලැබඅ ලේස ෙ යාටඅ ලේෙෙනුඅ ලැබීමටඅ ංදාළඅ මාසයක්,අ සතියක්අ ලේහෝඅ
ලේෙනත්අයම්අ ාලපරිච්ලේේදයක්අලේෙවීම්අ ාලපරිච්ලේේදයඅලේේ. එඅංනුෙඅබදුඅංඩු ළඅයුතුඅංතරඅමාසි ෙඅ
ලේර ෂණයණයඅ ළඅයුතුය. 
 

2 අ අ අ අ අ අ අ අරාජ්ය අංශයේනි  අේව කා අනියුක්තියනා අන් ේනි  අංර්ථනිරූදණන අ 
 

දටුඅ රනුඅලබනඅෙේතමානඅලේහෝඅංතීතඅ ාලඅලේස ොඅසඳහාඅමුලයමයඅලේහෝඅලේෙනත්අආ ාරයකින්අඅලේස ොඅ
ලේයෝජ් යකුලේෙන්අ පාරිශ්රමි යන්අ උපයනඅ යම්අ පුේෙලයකු,අ ලේස ොඅ නියුක්ති යකුඅ යන්ලේනන්අ ංදහස අ
ලේේ. 

පහතඅසඳහන්අතැනැත්තන්අරාජ්යඅංක ලේ අලේස ොඅනියුක්ති යන්ලේස අසල නුඅලැලේේ. 

i. ජ්නඅ රජ්යඅ යටලේත්අ ෙැටුප්අ ලබනඅ ධූරයක්අ අ දරනඅ පාේලිලේම්න්තුලේේඅ සාමාජි ලේයකුඅ ඇතුළුෙඅ
ඒ ාබේධඅංරමුදලින්අපාරිශ්රමි යන්අලබනඅයම්අපුේෙලලේයකුඅ; 

 

ii. පාේලිලේම්න්තුෙඅ විසින්අ ඒ ාබේධඅ ංරමුදලින්අ සකස ථාෙ ටඅ ොේෂි ෙඅ ලේෙන් රනුඅ ලබනඅ
මුදලින්අ පූේණඅ ෙ ලේයන්අ ලේහෝඅ ලේ ොටසක්අ ෙ ලේයන්අ සම්මතඅ  රනඅ ලදඅ මුදලින්අ ලේස ොඅ
නියුක්තියඅ ලේෙනුලේෙන්අ පඩිඅ නඩිඅ ලේහෝඅ /එමඅ විශ්රාමඅ ෙැටුප්අ ලේහෝඅ එමඅ ලාභඅ ලේෙෙනඅ රාජ්යඅ
සකස ථාෙක්අෙනඅයම්අරාජ්යඅසකස ථාෙ අයම්අලේස ොඅනියුක්ති යකුඅ; 

 
 

iii. ආණ්ඩුක්රමඅ ෙයෙස ථාලේේ 050අ බීඅ ෙෙන්තියඅ යටලේත්අ පත් රනුඅ ලබනඅ යම්අ පළාත අ
ආණ්ඩු ාරෙරයාඅ; 

 

iv. පළාත්අසභාෙන්හිඅයම්අසාමාජි යකුඅ; 
 

v. යම්අ පළාත්අ සභාෙ අ ලේහෝඅ යම්අ පළාත්අ රාජ්යඅ ලේස ෙලේ අ යම්අ  ාේයාලය අ යම්අ
ලේස ොනියුක්ති යකුඅ; 

 

vi. යම්අපළාත්අපාලනඅආයතනය අයම්අසාමාජි යකුඅ;අඅඅඅ 
 

vii. පළාත්අපාලනඅආයතනය අයම්අලේස ොඅනියුක්ති යකුඅ;අ 
 

viii. 0978අ ංක අ 06අ දරනඅ පනතඅ මගින්අ ස ථාපනයඅ රනුඅ ලබනඅ ලේහෝඅ ස ථාපනයඅ රනුඅඇතැයිඅ
සල නුඅලබනඅයම්අවි  ෙඅවිදයාලය අයම්අලේස ො නියුක්ති යකුඅ;අ 

 

ix. 0988අංක අ03අදරනඅශ්රීඅලක ාඅරතිපත්තිඅංධයයනඅආයතනඅපනතඅමගින්අස ථාපනයඅ රනඅලදඅ
ශ්රීඅලක ාඅරතිපත්තිඅංධයයනඅආයතනලේ අයම්අලේස ොනියුක්ති යකුඅ;අ 

 

x. සියළුඅ සාමාජි යන්අ ජ්නාධිපතිෙරයාඅ විසින්අ ලේහෝඅ ංමාතයෙරයාඅ විසින්අ පත්අ  රනුඅ ලබනඅ
මණ්ඩලයක්අ ලේහෝඅ ලේ ොමිෂණයන්අසභාෙක්අ ෙනඅ යම්අනීතියක්අමගින්අ ලේහෝඅ ඒඅ යටලේත්අ ස ථාපනයඅ
 රනුඅලබනඅයම්අපරීක්ෂණයණඅමණ්ඩලයක්අලේහෝඅලේ ොමිෂණයන්අසභාෙ අසාමාජි යකුඅලේහෝඅලේස ොඅ
නියුක්ති යකුඅ;අ 

 

යම්අෙයෙස ථාපිතඅමණ්ඩලයක්අලේහෝඅසකස ථාෙ අලේස ෙ යන්අ(අදහතඅ ii ංනුඅලේේදලේ අසඳහන්අ
යම්අමණ්ඩලයක්අලේහෝඅසකස ථාෙක්අහැර)අදඅලේපෞේෙලි අංක ලේ අලේස ෙ යනටඅසමානෙඅඋපයනඅ
විටඅලේෙවීලේම්අක්රමයඅයටලේත්අංඩු රනුඅලබනඅබේදටඅයටත්අලේේ. 
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3. බේහට අනට  අේව කා අනියුක්තිේන්  අපදනන අලාභ 
 

ලේස ොනියුක්ති යකුඅ විසින්අ දටු රනඅ ලදඅ ලේස ොඅ ලේෙනුලේෙන්අ ලේස ොලේයෝජ් යාලේෙන්අ ලේහෝඅ ංන්අ

ංයලේෙන්අ මූලයමයඅ ෙ ලේයන්අ ලේහෝඅ ලේෙනත්අ ආ ාරලේයන්අ ලබනඅ සමස තඅ පාරිශ්රමි යඅ නිදහස අ යැයිඅ

විලේ  ෂණයලේයන්අ සඳහන්අ රඅ ලේනොමැතිඅ නම්අ බේදටඅ යටත්ලේේ.අ අ බේදටඅ යටත්අ ෙනඅ පාරිශ්රමි යටඅ පහතඅ

සඳහන්අදපයීම්අසහඅරතිලාභඅඇතුළත්අලේේ. 

i. ෙැටුප්,අදීමනා,අංති ාලඅලේෙවීම්,අොස තුඅආදීඅමුදලින්අ රනඅලේෙවීම් 
 

ii. ලේස ොනියුක්ති යාඅලේහෝඅඔහුලේේඅ ලත්රයා,අළමයාඅලේහෝඅලේදමාපියන්අවිසින්අලදඅයම්අ

රතිලාභය අෙිනනා මඅ(උදා.අලේනොමිලලේ අලබාඅලේදනඅෛෙදයඅ

රතිලාභ,ආහාර,දන්ධන,විදුලිය,අජ්ලය,අරොහනයඅපහසු ම්අයනාදිය) 
 

iii. ලේස ොනියුක්ති යාඅ ලේහෝඅ ඔහුලේේඅ ලත්රයා,අ ළමයාඅ ලේහෝඅ ලේදමාපියන්ලේේඅ යහපතඅ ලේෙනුලේෙන්අ

ලේෙනත්අයම්අතැනැත්ලේතකුඅහටඅලබාඅලේදනඅයම්අලේෙවීමක්අ(උදා.අආදායම්අබදු,අරක්ෂණයණඅොරි ,අ

ලේස ෙ අෙැටුප්,අදුර ථනඅබිඛපත්,අවිදුලිඅබිඛපත්,අණයඅආපසුඅලේෙවීම්,අඅෙරිපනම්,අකුලීඅොස තු,අ

බදුඅකුලීඅයනාදියඅලේෙවීම). 

 

iv. ලේනොමිලලේ අලබාඅලේදනුඅලබනඅයම්අොහනය අෙිනනා මඅලේහෝඅයම්අොහනයක්අමිලදීඅෙැනීමඅ

සදහාඅරදානයඅ රනුඅලබනඅයම්අමුදලක් 

 

ඇතැම්අරතිලාභඅසම්බන්ධලේයන්අංදාලඅෙිනනා ම්අසදහාඅ2100අමැයිඅ21අදිනැතිඅංක අ0716/08අ

දරනඅෙැසට්අනිලේේදනයඅලේ ලේරහිඅඔබලේේඅ ාරුණි අංෙධානයඅලේයොමුඅ රමි.අ 

0. බේහට අනට  අේනොකන අේව කා අනියුක්තිේන්  අපදනන අලහ අලාභ අ අ 

i. ලේස ොඅලේයෝජ් යාඅලේෙනුලේෙන්අයම්අලේස ොනියුක්ති යකුඅවිසින්අදරනඅලදඅනිලඅවියදමක්අ 

 රතිපූරණමයඅආ ාරලේයන්අලේස ොනියුක්ති යාටඅලේෙෙනුඅලබන්ලේන්අනම්අබේදටඅයටත්අ 

අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅලේනොලේේ. 

 

ii. රාජ් ාරිලේයහිඅනියුතුෙඅසිිනයදීඅසිදුෙනඅමරණයඅලේහෝඅතුොලඅවීමඅලේෙනුලේෙන්අමරණඅ 

 පාරිලේතෝෂි යඅලේහෝඅඒ ාබේධඅෙන්දිඅආ ාරලේයන්අලේෙෙනඅයම්අෙන්දිඅමුදලක්අබේදටඅයටත්අ 

 ලේනොලේේ. 
 
 

iii. ලේස ොඅලේයෝජ් යාඅවිසින්අලේමෝටේඅලේ ෝච්අරථයක්අඅලබාදීලේමන්අසලසනුඅලබනඅපහසු ම්අමගින්අ 

අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅලේස ොඅඅනියුක්ති යාලේේඅනිෙසඅසහඅ ාේයාලයඅංතරඅරොහනඅ ටයුතුඅසඳහාඅලේනොමිලලේ අ 

අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅලබාලේදනඅරතිලාභඅෙිනනා මඅබේදටඅයටත්අලේනොලේේ. 
 

iv. පුේෙලි අභාවිතයඅසදහාඅලේමෝටේඅරථයක්අලබාඅදීලේමන්අලේහෝඅඒඅලේෙනුෙටඅරු.00000/-අදක්ොඅ 

අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅදීමනාෙක්අලේෙවීලේමන්අංත්ෙනඅරතිලාභඅෙිනනා මඅනිදහස අලේ ලේේ.අරජ්ලේ අලේස ොඅ 

 නියුක්ති යකුඅඅසඳහාඅනිලඅලේහෝඅපුේෙලි අභාවිතයඅසඳහාඅඑක්අොහනය ටඅෙඩාඅලබාඅලේේඅනම්අ 

පුේෙලි අභාවිතයඅසඳහාඅලබාදීඅඇත්ලේත්අඑක්අොහනයක්අපමණක්අබෙඅසැලකියඅයුතුය.අලේෙෙනඅ

ලදඅදීමනාඅරු.00000/-අටඅෙඩාඅෙැඩිඅෙන්ලේන්අනම්,අඑවිටඅරු.00000/-අටඅෙඩාඅෙැඩිඅංතිරික්තයඅ

පමණක්අලේස ොඅනියුක්තිඅආදායලේම්අලේ ොටසක්අඅලේේ.අ 
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v. කුලීඅරහිතෙඅලේහෝඅසහනදායීඅඅකුලිය ටඅලබාඅදීඅඇතිඅඑක්අොසස ථානය අ(නිලඅනිොසයක්)අ 
 කුලී ෙිනනා ම නිදහස  ලේ ලේේ.  (නිල නිොස ලබා දීම ලේෙනුලේෙන් ලේෙෙනු ලබන දීමනාෙක් 

නම්,එමඅදීමනාෙදඅනිදහස  ලේ ලේේ.) 
 
 

vi. ඇතැම්අලේස ොඅනියුක්ති යන්ලේේඅදුර ථනඅොස තු,අවිදුලිඅබිඛපත්අජ්ලඅබිඛපත්අයනාදීඅඇතැම්අ 
 නිලඅනිොසඅවියදම්අනි  චිතඅසීමාෙන්අදක්ොඅආණ්ඩුලේේඅආයතනඅමගින්අලේෙවීමඅලේහෝඅ 
 රතිපූරණයඅකිරීමඅ රනුඅලැලේේ.අංදාලඅලේස ෙ අරලේදදලේයහිඅරාජ් ාරීඅවිෂණයයඅපථයඅසැලකිඛලටඅ 
 ෙනිමින්අආණ්ඩුෙඅවිසින්අ ලින්අ ලටඅඅනියමඅ රනුඅලැබඅඇතිඅසීමාෙන්අපරිදිඅලේෙොඅඅඇත්නම්අ 
 එකීඅරතිලාභඅබදුඅ ාේයයන්අසදහාඅසැළකිඛලටඅභාජ්නයඅලේනො ළඅයුතුය. 
 

vii. රජ්ලේ අආයතනයන්හිඅනිේලේේ යඅමතඅබැකකුඅවිසින්අලේස ොනියුක්ති යන්අසදහාඅලබාඅලේදනුඅ 
 ලබනඅඇතැම්අනිොසඅණයඅමුදඛඅසම්බන්ධලේයන්,අලේපොලිලේයන්අලේ ොටසක්අඑමඅරජ්ලේ අආයතනඅ 
 විසින්අදරනුඅලැලේේ.අරජ්ලේ අආයතනඅවිසින්අලේමලේස අදරනුඅඅලබනඅලේපොලීඅලේ ොටසඅංදාලඅ 
 ලේස ොනියුක්ති යාඅවිසින්අබදුඅලේෙවියඅයුතුඅරතිලාභයක්අලේස අලේනොසැළකියඅයුතුය. 
 

viii. අරාජ්යඅංක ලේ අලේස ෙ යකුඅවිසින්අදටු රනඅලදඅංතීතඅලේස ොෙන්අසඳහාඅලේස ොඅනියුක්තිලේයන්අ 

අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඋපයනඅවිශ්රාමඅෙැටුප්අලේහෝඅරතිලාභඅනිදහස අලේ ලේේ. 
 

ix. ලේේශීයඅආදායම්අපනලේත්අ8(0)අ(ද)අෙෙන්තිලේයහිඅදක්ොඅඇතිඅපරිදි,අහදිසිඅලේහෝඅරමු අලේස ොඅලේහෝඅ 
 විලේ  ෂණයඅ ාේයන්අසදහාඅ රනුඅලබනඅයම්අවිලේ  ෂණයඅලේෙවීමක්අබේලේදන්අනිදහස අලේ ලේේ.අඒඅංනුෙඅ 
 පහතඅදක්ොඅඇතිඅ(යම්අරසාදඅදීමනාඅලේහෝඅතයාෙඅයනාදියඅහැර)අඅයම්අවිලේ  ෂණයඅලේස ොඅලේෙනුලේෙන්අ 
අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ රනුඅලබනඅදීමනාඅනිදහස අලේ ලේේ. 

ලේසෞ යඅලේස ො 

- හදිසිඅ ැඳවුම්අදීමනාඅ 

- පරිපාලනඅදීමනාඅ(ෛෙදයඅපරිපාලනඅලේස ෙය) 

- ංතිලේේ අරාජ් ාරීඅදිමනාඅ අ -1980.09.30අදිනැතිඅංක අ1039අදරනඅලේසෞ යඅංමාතයක ලේ අ

චක්රලේඛ යඅර ාරෙඅලේෙෙනඅලදඅ(සකලේ ෝධිතඅපරිදි) 
 
 

වි  ෙඅවිදයාලඅ 

- පේලේ ෂණයණඅෙැඩඅසදහාඅයම්අදීමනාෙක් 
 
 

විලේේ අලේස ෙය 

- විලේේ අලේස ොඅංධයාපනඅදීමනාෙ 

- විලේේ අදීමනාෙඅ 
 

ංධි රණඅලේස ෙය 

- පුේෙලි අදීමනාෙ 

- ංභියාචනාඅදීමනාෙ 
 

ආරක්ෂණය අහමුදාෙ 

- නිලඅඇඳුම්අනඩත්තුඅදීමනාෙ 

- සලා අදීමනාෙ 

- සහාය යන්අලේෙනුලේෙන්අලේදනුඅලබනඅදීමනාෙ 

- දුෂණය  රඅදීමනාෙ 
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5. ේව කා අේනෝජ්යනාේේ අකෙකීේ අාා අපදනන අවිට අේෙවීේ අකැටුප් අදත්රියාක අ- ( අප.වි.ේෙ අ(T6) අ 
 
 

i. බේදටඅයටත්අඑක්අඑක්අලේස ොනියුක්ති යාඅලේෙනුලේෙන්අඋ.වි.ලේෙ.අබදුඅංඩුකිරීලේම්අ ාේයයඅසදහාඅ 

 නියමඅ  රනඅ ලදඅ ආ ෘතිඅ පත්රයඅ පරිදිඅ උපයනඅ විටඅ ලේෙවීලේම්අ ෙැටුප්අ පත්රි ාෙක්අ

 ලේස ොලේයෝජ් යන්අවිසින්අපෙත්ොලේෙනඅයාඅයුතුය. 
 

 

ii. ොේතා රණඅ ාේයයඅසදහාඅලේස ොලේයෝජ් යාඅවිසින්අපෙත්ොලේෙනුඅයනුඅලබනඅසාමානයඅපඩිඅ 

 ලැයිස තුෙටඅංමතරඅෙ ලේයන්අලේමමඅෙැටුප්අලේඛ ණයඅඅපෙත්ොලේෙනඅයායුතුය. 
 

iii. ලේමමඅංෙ යතාෙයන්අසපුරාලීමඅපිණිසඅලේස ොලේයෝජ් යාඅවිසින්අලේෙනත්අයම්අආ ෘතිඅපත්රයක්අ 

 පිළිලේයලඅ රඅඇත්නම්,අඑමඅආ ෘතිඅපත්රයඅභාවිතයටඅෙැනිමඅසදහාඅපූේෙඅංනුමැතියඅලේේශීයඅ 

අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅආදායම්අලේ ොමසාරිස අජ්නරාඛඅලේෙතින්අලබාලේෙනඅතිබියඅයුතුය. 
 

iv. බදුඅංඩුකිරීමඅසඳහාඅලේස ොනියුක්ති යකුඅහටඅලැලේබනඅමුලයමයඅෙ ලේයන්අලේනොෙනඅරතිලාභඅ 

 ෙිනනා මඅඇතුළුෙඅසම්පූේණඅපාරිශ්රමි යඅංදාලඅබදුඅචක්රයඅලේයොදාඅෙැනීමටඅලේපරඅඋපයනවිටඅ 

 ලේෙවීම්අෙැටුප්අලේඛ ණලේයහිඅංන්තේෙතඅ රඅඇතිඅබෙටඅපරීක්ෂණයා ාරීඅෙන්න. 
 

v. ලේමමඅලැයිස තුඅංෙමඅෙ ලේයන්අෙසරඅපහ අ ාලඅපරිච්ලේේදය ටඅලේස ොඅලේයෝජ් යාඅවිසින්අතමාඅ 

 සන්ත ලේ අතබාඅෙතඅයුතුය. 

6. පදනන අවිට අේෙවීේේ අක්රෙන අනටේ  අබදු අංඩු අකිරීේ අවහාා අබදු අචක්ර 

2100/2102අතක්ලේස රුඅෙේෂණයයඅහාඅදන්පසුඅ ාලඅපරිච්ලේේදයඅසදහාඅනෙඅබදුඅචක්රඅඅ(2100අංලේර ඛඅ10අදිනඅ

සිටඅ ක්රියාත්ම අ ෙනඅ පරිදි)අ අ ලේස ොලේයෝජ් යන්අ සදහාඅ ලබාඅ දීඅ ඇත.අ (පසුෙඅ  රනඅ ලදඅ සකලේ ෝධනදඅ

සහිතෙ).අලේමකීඅචක්රඅවිදුත්අආ ාරලේයන්අ(සකෙෘහිතඅතැින ) සහඅලේේශීයඅආදායම්අලේදපාේතලේම්න්තුඅලේෙේඅ

ංඩවිලේයන්දඅලබාඅෙැනීමටඅදඩඅසලසාඅඇත. 

චක්ර අංශයන විව තරන 

01 නිතයඅලාභඅමිනන්අමාසි අබදුඅංඩුකිරීම 

02 එ ෙරඅලේෙවීම්අෙලින්අබදුඅංඩුඅකිරීමඅ(රසාදඅදීමනා,අදිරිදීමනාඅෙැනිඅඑ ෙරඅලැබීම්) 

03 එක්අෙතාෙක්අපමණක්අ රනඅලේෙවීම්අෙලින්අබදුඅංඩුඅකිරීම් 

10 
ශ්රිඅලක ාලේේඅපුරෙැසියන්අලේනොෙනඅලේස ොනියුක්ති යනටඅ රනුඅලබනඅලේෙවීම්අෙලින්අබදුඅ

ංඩුඅකිරීම 

10 
සමුච්චිතඅආදායමඅමතඅබදුඅ චක්රඅ -මාසි අආදායම්අ ෙලින්අබදුඅ චක්රඅ ංනුෙඅබදුඅ ංඩුලේනොවීඅ

එලේහත්අොේතාඅංනුෙඅරු.අ600000/-අදක්මෙනඅංෙස ථාෙලඅබදුඅංඩුඅකිරීම් 

06 බදුඅමතඅබදුඅංනුරමාණඅ(බේදඅලේස ොඅලේයෝජ් අවිසින්අදරනුඅලබනඅවිට) 

07 

උපයනඅ විටඅ ලේෙවීම්අ පඩිඅ පලේතහිඅ ඇතුළත්අ ලේනොෙනඅ සමාෙම අ සභාපතිෙරයකුඅ ලේහෝඅ

ංධයක්ෂණයෙරයකුඅ ලේහෝඅ විධාය අ ලේනොෙනඅ ංධයක්ෂණයෙරයකුලේේඅ පාරිශ්රමි ලේයන්අ ලේහෝඅ

ලේදෙනඅලේස ොඅනියුක්තිලේ අපාරිශ්රමි ලේයන්අබදුඅංඩුඅකිරීම්අසඳහාඅංනුරමාණ 



6 
 

පාරිශ්රමි යන්ලේෙන්අබදුඅංඩුඅකිරීම,අංදාලඅබදුඅචක්රඅලේයොදාෙැනීමඅමිනන්අඅපමණක්අසිදු ළඅයුතුය.අලේමමඅ

බදුඅ චක්රඅ ංදාළඅ  රෙැනීලේමහිලාඅ යම්අ සැ යක්අ ඇතිෙනඅ ංෙස ථාෙ අ ලේදපාේතලේම්න්තුලේේඅ උ.වි.ලේෙ.අ

ංක ලේ අනිලේයෝජ්යඅලේ ොමසාරිස අලේෙතින්අලිඛිතඅඋපලේදස අලබාලේෙනඅක්රියාඅ ළඅයුතුය.අ 

බදු අචක්ර අංහාළ අයරේ ේ්  අේයේව හ අ? 

- උපයනඅවිටඅ ලේෙවීම්අබේදඅ ංඩුඅකිරීමඅආරම්භඅ රනුඅලබන්ලේන්අ ලේස ොඅආදායමඅ මාසි ෙඅ

රු.00000/-අ දක්මෙන්ලේන්අ නම්අ පමණි.අ එෙැනිඅ ංෙස ථාෙලදීඅ බදුඅ චක්රඅ 01අ ංදාළඅ  රඅ

මාසි ෙඅබදුඅංඩු ළඅයුතුය.අ 
 

වටාන අ-යම්අපුේෙලයකුලේේඅොේෂි අබදුඅනිදහස අදීමනාෙඅරු.000,000අකි.අඑලේතකුදුඅවුෙත්අවිලේ  ෂණයඅ

නිදහස අ කිරීම්අ යටලේත්අ ලේහෝඅ සුදුසු ම්අ ලබනඅ දීමනාඅ යටලේත්අ ලේස ොඅ නියුක්තිඅ ආදායමඅ උපරිමඅ

ෙ ලේයන්අ ොේෂි ෙඅ රු.100,000අ ක්අ ලේහෝඅ (මාසි ෙඅ 8333/-)අ ංඩුකිරීමඅ ලේහ තුලේෙන්අ රු.00000/-අ

දක්ොඅබේදටඅයටත්අලේනොලේේ. 
  

- එ ෙරඅලේෙවීම්අ(දිරිඅදීමනා,අරසාදඅදීමනාඅයනාදිය)අ රනුඅලබනඅවිටඅංක අ02අචක්රයඅංදාළඅ

 රඅබදුඅංඩුකිරීම්අ ළඅයුතුය.අ(මාසි අලේස ොඅනියුක්තිඅආදායමඅරු.අ00000/-අෙඩාඅංඩුඅෙනඅ

ංෙස ථාෙලඅවුෙද) 
 
 

- යම්අලේස ෙ යකුලේේඅමාසි අපාරිශ්රමි යඅදහතඅසීමාෙන්ටඅෙඩාඅංඩුවීමඅලේහ තුලේෙන්අබදුඅචක්ර 

0 හා 2 ංදාළඅ රඅෙැනීමඅලේනො ළඅංෙස ථාෙ ,අනමුත්අෙැටුප්අෙේධ අයනාදියඅලැබීලේම්අ

රතිඵලයක්අෙ ලේයන්අඑ තුෙඅෙේෂණයයඅතුළඅරු.අ 600,000/-අදක්මෙයිඅනම්අඑමඅංෙස ථාලේේඅ

සිටඅඅබදුඅචක්රඅංක අ00අංදාළඅ රඅබදුඅංඩුඅකිරීමඅ ළඅයුතුය.අඅ 
 

- ලේස ොෙඅ හැරයාම දීඅ ලේහෝඅ විශ්රාමඅ යනඅ ංෙස ථාෙ දීඅ ලේෙෙනුඅලබනඅඑනම්අඑක්අ ෙතාෙක්අ

පමණක්අලේෙෙනුඅලබනඅලේස ොඅනියුක්තිඅරතිලාභඅීටටඅඇතුළත්අලේේ.අබදුඅචක්රඅ3අංදාළඅ රඅ

ෙන්න.අ ( රුණා රඅ දහතඅ 4අ (ii)අ හා (viii) ංයිතමයන්අ යටලේත්අ දක්ොඅ ඇතිඅ නිදහස අ

ආදායම්අපිළිබඳෙඅසැලකිලිමත්අෙන්න) 

 

 

- එක්අ ලේස ොලේයෝජ් යකුටඅ ෙඩාඅ ෙැඩිඅ ලේස ොලේයෝජ් යන්අ පිරිසක්අ යටලේත්අ ලේස ොඅ නියුක්තඅ

පුේෙලලේයක්අසම්බන්ධලේයන්අෙනඅවිටඅ රධානඅලේස ොලේයෝජ් යලේෙන්අලැලේබනඅආදායමටඅ

ංදාලෙඅ පමණක්අසාමානයඅබදුඅ ෙක්රඅ ංදාලඅ ලේේ.අ එලේස ම,ලේදෙනඅලේස ොලේයෝජ් යාඅ යටලේත්අ

ංඩු ළඅයුතුඅබේදඅ ෙන්ලේන්අමාසි ෙඅඑමඅලේෙවීම්අලේහෝඅ රතිලාභඅඑ තුෙඅරු.අ 25.111/-අ ටඅ

ෙැඩිඅලේනොෙනඅංෙස ථාලේේඅදිඅ01%අ අංනුරමාණය ටය.අඑලේස මඅඑමඅලේෙවීමඅමාසි ෙඅරු.අ

25,111/-අදක්මෙන්ලේන්අනම්අ06%අකි.අඒඅසඳහාඅබදුඅචක්රඅංක අ07අංදාළඅ රඅෙතඅයුතුය.අ

එලේස අවුෙද,අරාජ්යඅංක ලේ අලේස ොඅනියුක්තිලේයන්අඋපයනුඅලබනඅමාසි අඑ තුෙඅරු.00000/-අ

ලේනොදක්මෙන්ලේන්අනම්අ සහඅ ඒඅ බෙඅ තහවුරුඅ රනඅ ර ා යක්අ රධානඅ ලේස ොලේයෝජ් යාඅ

මිනන්අ ලේදපාේතලේම්න්තුෙඅ ලේෙතඅ ලබාලේදන්ලේන්අ නම්අ එෙැනිඅ ලේස ොනියුක්ති යකුලේෙන්අ

ලේමමඅබේදඅංයඅ ළඅයුතුඅලේනොලේේ.අ 
 

- ංදාලඅ ලේස ොනියුක්ති යකුටඅ ංෙසානාත්ම අ ලේස අ සළ නඅ ආදායමක්අ ලේනොෙනඅ ලේෙනත්අ

යම්අ ආදායමක්අ ලේනොමැතිඅ නම්,ලේස ොඅ නියුක්තිඅ ආදායලේමන්අ ංඩුඅ  රනඅ ලදඅ බේදඅ

ංෙසානාත්ම අලේලසඅසැලලේක්.අලේස ොඅනියුක්තිඅආදායමඅමතඅලේෙෙනුඅලබනඅබේදඅආපසුඅ

ලේෙෙනුඅලේනොලබනඅංතරඅලේස ොලේයෝජ් යන්ටඅවිධානයක්අනිකුත් රනුඅලේනොලැලේේ. 
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ණයඅමතඅලේපොළිය,අොේෂි ය,අබිම්අකුලියඅලේහෝඅයම්අසුදුසු ම්අලැබීලේම්අලේෙවීමක්අලේලසඅකිසිෙක්අ

ලේස ොඅනියුක්තිලේයන්අලදඅලාභඅෙලින්අංඩු ළඅලේනොහැකිඅබෙඅ රුණාලේෙන්අසල න්න.අඅඑලේස අ

වුෙදඅ2013.04.01අන්අආරම්භඅෙනඅතක්ලේස රුඅඅෙේෂණයයඅසඳහාඅලේස ොඅආදායමටඅපමණක්අංදාළඅ

ෙනඅදහතඅදැක්වූඅපරිදිඅරු.8333/-අ අඋපරිමය ටඅයටත්ෙඅසුදුසු ම්අලබනඅදීමනාෙක්අමාසි ෙඅ

හිමිලේේ.අ 

 

7. ංඩුයරන අලහ අබේහ අේර ෂණයණන අකිරීෙ. 

 

i. යම්අ මාසයක්අ තුලඅ සෑමඅ ලේස ොඅ නියුක්ති යකුලේෙන්මඅ උපයනවිටඅ ලේෙවීලේම්අ ක්රමයඅ යටලේත්අ ංඩුඅ

 රනුඅලබනඅබේද,අදන්අදක්බිතිෙමඅඑළලේෙනඅමාසලේ අ05අෙනඅදිනඅලේහෝඅඊටඅලේපරඅලේේශීයඅආදායම්අ

ලේ ොමසාරිස අජ්නරාඛඅලේෙතඅලේර ෂණයණයඅ ළඅයුතුය. 

 

ii. එකීඅඋපයනවිටඅලේෙවීම්,අ අඋපයනවිටඅලේෙවීම්අංක යඅවිසින්අනිකුත්අ රනුඅලබනඅලේර ෂණයණඅආ ෘතිඅ

පත්රයඅ භාවිතාඅ  රමින්අ මහජ්නඅ බැකකුලේේඅ (ලේ ොළෙඅ 12,අ යුනියන්අ ලේපලේදසඅ  ා ාෙ)අ ංක අ 100-

01101-1001022අදරණඅගිණුමටඅබැරඅපිණිසඅලේෙවියඅයුතුය. 
 

 

iii. ඔබලේේඅලේෙවීමඅසනාථඅකිරීමඅංෙ යඅවිට අදදිරිපත්කිරීමඅපිණිසඅබැකකුෙඅවිසින්අඔබඅලේෙතඅනිකුත්අ

 රනුඅලබනඅලේර ෂණයණඅආ ෘතිඅපත්රලේ අලේතෙනඅපිටපතඅසුරැකිෙඅතබාෙන්න. 

 

8. කාර්ෂිය අරයායනන අදිරරිද  අකිරීෙ. (ප.වි.ේෙ. 94(1) වා ප.වි.ේෙ. T- 9A      

           පදේේඛනන) 
 
 

 උපයනවිටඅලේෙවීම්අ ාේයයඅඅසඳහාඅඅලියාපදිකචිඅරාජ්යඅංක ලේ අසෑමඅලේස ොලේයෝජ් ලේයක්මඅඋපයනවිටඅ

ලේෙවීම්අොේෂි අර ා නයඅසෑමඅෙේෂණයය මඅංලේර ඛඅ30අ දිනටඅලේපරඅඋපයනවිටඅලේෙවීම්අංක යඅලේෙතඅ

දදිරිපත්අ ළඅයුතුය. 

9. ේව කාේනෝජ්යන්  අවේබ් ධේන්  අතක්ේව රු අනිකු  අකිරීෙ. 

i. ලේස ොලේයෝජ් යන්අ විසින්අ පහතඅ සඳහන්අ ෙරඅ ංෙස ථාෙ අ ලේහෝඅ තමඅ ෙෙකීමඅ පැහැරඅ හරිනුඅ

ලැබඅඇතිඅවිටඅදීඅ අලේෙවියඅයුතුඅබේදඅතක්ලේස රුඅකිරීමඅමිනන්අරමාදඅදණ්ඩනඅමුදලදඅසමඟඅඅබදුඅ

ංය රඅෙැනීමටඅවිධිවිධානඅසලසාඅඇත. 
 

ං) උ.වි.ලේෙවීලේම්අක්රමයඅයටලේත්අංඩුඅකිරීම්අ 
 

ආ)අ ලේේශීයඅආදායම්අලේ ොමසාරිස අජ්නරාඛඅලේෙතඅබදුඅලේර ෂණයණයඅකිරීම. 
 

ඇ)අ ොේෂි අර ා නඅදදිරිපත්අකිරීම. 
 
 

ii. එමඅ තක්ලේස රුලේෙහිඅ සඳහන්අ බේදටඅ ංමතරෙඅ පනෙනුඅ ලැබූඅ බේලේදන්අ 01%අ  ටඅ සමානඅ

දණ්ඩනයක්අලේස ොලේයෝජ් යාඅවිසින්අලේෙවීමටඅයටත්ලේේ. 



8 
 

 

iii. නියමිතඅදිනඅසිටඅ දිනඅ30ක්අඇතුලතඅඑමඅබේදඅලේෙෙනුඅලේනොලබන්ලේන්අනම්,අලේේශීයඅආදායම්අ

පනලේත්අ127අෙනඅෙෙන්තිඅර ාරෙඅසෑමඅදිනඅ30ක්අලේහෝඅඑහිඅලේ ොටසක්අසදහාඅ2%අ අංතිලේේ අ

දණ්ඩනයක්අපනෙනුඅලැලේේ. 

 

iv. තක්ලේස රුෙක්අ මිනන්අ ඔහුඅ ලේෙතඅ පනෙනුඅ ලබනඅ බේදඅ සහඅ දණ්ඩනයඅ ලේෙනුලේෙන්අ

ලේස ොලේයෝජ් යාඅවිසින්අලේපෞේෙලි මඅෙෙකීමඅදැරියඅයුතුය.අලේේශීයඅආදායම්අපනලේත්අXXVI 

පරිච්ලේේදයටඅංනුෙඅඑමඅමුදඛඅලේස ොලේයෝජ් යාලේෙන්අංය රෙතඅහැකිය. 

 

v. නියමිතඅ දිනඅ ලේහෝඅ ඊටඅ ලේපරඅ බදුඅ ංය රඅ ෙැනීමඅ හාඅ ලේර ෂණයණයඅ කිරීලේම්අ ෙෙකීමඅ

ලේස ොලේයෝජ් යන්අසතුලේේ.අඑලේස අකිරීමටඅංලේපොලේහොසත්අෙනඅංෙස ථාෙ අපැනවීමටඅනියමිතඅ

එමඅදණ්ඩනඅලේෙනුලේෙන්දඅලේපෞේෙලි ෙමඅබැඳීඅසිටී. 

 

10. අ කැරිර අාා අහණ්ඩන අ 

2116අ ංක අ01අ දරනඅලේේශීයඅආදායම්අපනලේත්අ021අ (ඈ)අෙෙන්තියඅමගින්අනියමඅලේ ලේරනඅපරිදිඅතමඅ

ොේෂි අර ා නඅඑවීමටඅංලේපොලේහොසත්අෙනඅලේස ොඅලේයෝජ් යන්ටඅඑලේරහිෙඅෛනති අක්රියාමාේෙයන්අඅ

ෙනුඅ ලැබීමටඅ යටත්අ ෙනඅ ංතරඅ එලේස අ නැතලේහොත්අ නියමිතඅ දිනඅ ලේහෝඅ ඊටඅ ලේපරඅ ොේෂි අ ර ා නයඅ

සැපයීමටඅ ංලේපොලේහොසත්අ වීමඅ ලේෙනුලේෙන්අ රු.අ 00,000/-අ  අ උපරිමයක්අ දක්ොඅ ෙනඅ දණ්ඩනයක්අ

ංය රනුඅ ලැබියඅ හැකිය.අ ොේෂි අ ර ා නයඅ භාරදුන්අ පසුඅ ලදඅ පත්රයක්අ බෙටඅ  ාඩ්පතක්අ

ලේදපාේතලේම්න්තුෙඅවිසින්අඔබඅලේෙතඅලබාලේදනඅංතරඅඒඅදක්ොඅසුපරික්ෂණයා ාරීඅෙන්න. 

 

 අ අ අ11. බේහ අංඩු අකිරීේේ අවාතියන අ(ප.වි.ේෙ. අ/T/10) 

සෑමඅලේස ොනියුක්ති යකුටමඅබදුඅංඩුඅකිරීලේම්අසහති යක්අපහතඅපරිදිඅනියමිතඅදිනයන්ටඅලේපරඅනිකුත්අ

 ළඅයුතුය.අ 

i. මාේතුඅ30අදිලේනන්අංෙසන්අෙනඅතක්ලේස රුඅෙේෂණයයටඅංදාළෙඅංලේර ඛඅමසඅ30අදිනටඅලේපරඅ

ලේහෝඅ 
 

ii. තක්ලේස රුඅ ෙේෂණයයඅ තුළදීඅ ලේස ෙයඅ ංෙසන්අ ෙනඅ ලේස ොඅ නියුක්ති යකුඅ සම්බන්ධලේයන්අ

ලේස ෙයඅංෙසන්අකිරීලේම්අදිනඅසිටඅදිනඅ30අක්අෙතවීමටඅලේපරඅ 
 

 

වටාන (i).අ එක්අෙේෂණයය අ ාලඅපරිච්ලේේදයක්අලේහෝඅඑක්අෙේෂණයය ටඅංඩුඅ ාලඅ 

පරිච්ලේේදයක්අසදහාඅT-අ10අංනුපිටපතක්අනිකුත්අ රනුඅලබනඅඕනෑමඅංෙස ථාෙ අ

එලේස අනිකුත්අකිරීමඅලේෙනුලේෙන්අලේහ තුෙඅසදහන්අ රමින්අT10අමතඅරතුඅතීන්ලේතන්අ

සටහනක්අලේයදියඅයුතුඅෙනඅංතරඅඑයඅඑහිඅංනුඅපිටපතක්අලේලසඅසටහන්අ ළඅයුතුලේේ. 

 

(ii)  අ ලේස ොනියුක්ති යාලේේඅබේදඅලේස ොලේයෝජ් යාඅවිසින්අලේෙෙනඅවිටඅලේස ොනියුක්ති යාඅ

ලේෙනුලේෙන්අලේස ොලේයෝජ් යාඅවිසින්අලේෙෙනුඅලබනඅබදුඅමුදලඅසහඅඑමඅබේදඅෙණනයඅ

 රනඅලදඅආදායමඅපැහැදිලිෙඅසදහන්අ ළඅයුතුය.අඑලේස අලේෙෙනුඅලබනඅබේදඅදඅඑ තුඅ

 රඅමුළුඅපාරිශ්රමි යඅර ා අ ළඅයුතුය. 
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