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2012 අංක 07 දරන  එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) 

[සහතිකය සටහන් ක ෙළ් 2012 මාර්තු මස 30 වන දින]  
එල්. ඩී. - ඕ.  09/2012 
 

2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනත 
සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනතකි 

 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
ෙමෙස ් පනවනු ලැෙබ්:- 
 

1. ෙම් පනත 2012 අංක 07 දරන එකතු කළ අගය මත බදු 
(සංෙශෝධන) පනත යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන අතර, අදාළ වගන්තිවල 
කියාත්මක වීෙම් දින නිශ්චිතව දක්වා ඇත්නම් මිස, 2012 ජනවාරි මස 1 
වන දින කියාත්මක වූ  ෙලස සලකනු ලැබිය යුතු ය. 

 

2. (ෙමහි මින්මතු “පධාන පඥප්තිය” යනුෙවන් සඳහන් කරනු 
ලබන)  2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනෙත් 2 වන 
වගන්තිය පහත දැක්ෙවන පරිදි ෙමයින් සංෙශෝධනය කරනු ලැෙබ් :- 
 
 (1) ඒ වගන්තිෙය් (2) වන උපවගන්තිෙය් :- 
 

 (අ) (ඉ) අනුෙජ්දෙය් (i) වන අයිතමය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට  
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කිරීෙමන් :- 

 

 “(i) පළමුවන උපෙල්ඛනෙය්  II වන ෙකොටෙසේ (ඊ) 
ෙඡ්දෙය් (i) වන අනුෙඡ්දෙය් දක්වා ඇති, 2008 
අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති 
පනෙත් 3 වන වගන්තිෙය් (4) වන උපවගන්තිය 
පකාරව යම් කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘතියක 
නියැලි තැනැත්තකු ෙහෝ (2011 අෙපේල් මස 1 වන 
දින සිට බලපැවැත්ෙවන පරිදි) පළමුවන 
උපෙල්ඛනෙය් II වන ෙකොටෙසේ (ඊ) ෙඡ්දෙය් (ii) 
වන අනුෙඡ්දෙය් දක්වන ලද යම් විෙශේෂිත 
ව ාපෘතියක නියැලී සිටින ලියාපදිංචි තැනැත්තකු 
ෙවත කරන ලද සැපයුම් සම්බන්ධෙයන්;” 

 

 (2) එහි (iv) වන අයිතමයට ඉක්බිතිව පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
එකතු කිරීෙමන් :- 

 

 “(v) ඉහත  (i), (ii), (iii) ෙහෝ (iv) යන අයිතමවල 
දක්වා  ඇති  යම් ලියාපදිංචි තැනැත්තකු ෙවත 
2011 අෙපේල් මස 1 වන දින ෙහෝ ඊට පසු භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා සපයනු ලබන යම් ලියාපදිංචි 
තැනැත්තකු ෙවත කරන ලද සැපයුම් 
සම්බන්ධෙයන්, එෙසේ වුව ද, එම සැපයුම්වල 
වටිනාකම එම භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා සපයනු ලබන 
ලියාපදිංචි තැනැත්තා ෙග් මුළු සැපයුම්වලින් 
සියයට පනහක පතිශතයක් ඉක්මවනු ලබන 
බවට, ෙකොමසාරිස් - ජනරාල්වරයා විසින්, පවතින 
ෙතොරතුරු මත සෑහීමට පත් වන්ෙන් නම් එෙසේ 
කරන ලද සැපයුම් සම්බන්ධෙයන්.”;                                                                                       

2002 අංක 14 
දරන එකතු කළ 
අගය මත බදු 
පනෙත් 2 වන 
වගන්තිය 
සංෙශෝධනය 
කිරීම. 

ලුහුඬු නාමය 
සහ කියාත්මක 
වීෙම් දිනය 

2 - PL 006629 - 475 (2012/03) 



2012 අංක 07 දරන  එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) 

 (3) ඒ වගන්තිෙය් (3) වන උපවගන්තිෙය් ෙදවන අතුරුවිධානෙය් 
(ඇ) ෙඡ්දයට ඉක්බිතිවම පහත දැක්ෙවන ෙඡ්දය එකතු 
කිරීෙමන් :- 

 

 “(ඈ)  2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 16ඈ සහ 17අ 
වගන්ති යටෙත් බද්ෙදන් නිදහස් කිරීමක් සඳහා සුදුසුකම් 
ලබන යම් ව වසායයක් විසින් ජාතික රාජ  සභාෙව් 1978 
අංක 4 දරන ආෙයෝජන මණ්ඩල පනත යටෙත් පිහිටුවන 
ලද ශී ලංකා  ආෙයෝජන මණ්ඩලය සමඟ ඇතුළත් වූ යම් 
ගිවිසුමක නිශ්චිතව දක්වා ඇති කාර්ය සඳහා පෙයෝජනයට 
ගැනීමට ව ාපෘතිය කියාත්මක කරනු ලබන කාලසිමාව 
තුළ දී, ගිවිසුෙම් නිශ්චිතව දක්වා ඇති ෙකොන්ෙද්සි ඉටු 
කිරීමට යටත්ව, පළමුවන උපෙල්ඛනෙය් II වන ෙකොටෙසේ 
(ඇ) ෙඡ්දෙය් (xxxiv) වන අයිතමෙය් දක්වා ඇති පිරියත, 
යන්ත සූත ෙහෝ උපකරණ ආනයනය කිරීෙම් දී එම භාණ්ඩ 
සඳහා.”. 

 

3. පධාන පඥප්තිෙය් 22 වන වගන්තිය පහත දැක්ෙවන පරිදි 
ෙමයින් සංෙශෝධනය කරනු ලැෙබ්:- 
 

 (1) ඒ වගන්තිෙය් (1) වන උපවගන්තිෙය් පළමුවන අතුරුවිධානය 
ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ 
කිරීෙමන් :- 

 

  “එෙසේ වුව ද, 
 

 (අ) (i) ජාතික රාජ  සභාෙව් 1978 අංක 4 දරන ශී ලංකා 
අ ාෙයෝජන මණ්ඩල පනෙත් 17 වන වගන්තිය යටෙත් 
අපනයනය කිරීම සඳහා යම් ඇඟලුම් නිෂ්පාදකයකු 
සමග එළඹ ඇති යම් ගිවිසුමක් යටෙත් ඉහත කී පනත 
මගින් පිහිටුවන ලද ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය 
විසින් ෙද්ශීය වශෙයන් විකිණීම සඳහා; ෙහෝ 

 
 (ii)  ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධීක්ෂණය යටෙත් 

අපනයනය කිරීම සඳහා ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය කරනු 
ලබන ෙවනත් යම් ඇඟලුම් නිෂ්පාදකයකු සඳහා  
ජාතික රාජ  සභාෙව් 1978 අංක 4 දරන ශී ලංකා 
ආෙයෝජන මණ්ඩල පනත මගින් පිහිටුවන ලද  
ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය විසින් ෙද්ශීය වශෙයන් 
විකිණීම සඳහා, 

 
 අවසර දී ඇති ඇඟලුම් පතිශතය ඇතුළත යම් ඇඟලුම් සැපයීම 

මත අයවිය යුතු බදු මුදල ශී ලංකාව ඇතුළත සපයනු ලබන 
එවැනි එක් එක් ඇඟලුමක් සඳහා රුපියල් විසි පහක් විය යුතු ය. 

 

 (ආ) (i)  ජාතික රාජ  සභාෙව් 1978 අංක 4 දරන ශී ලංකා 
අ ාෙයෝජන මණ්ඩල පනෙත් 17 වන වගන්තිය යටෙත් 
අපනයනය කිරීම සඳහා යම් ෙරදිපිළි නිෂ්පාදකයකු 
සමග එළඹ ඇති යම් ගිවිසුමක් යටෙත් ඉහත කී පනත 
මගින් පිහිටුවන ලද ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය 
විසින් ෙද්ශීය වශෙයන් විකිණීම සඳහා; ෙහෝ 

පධාන 
පඥප්තිෙය් 22 
වන වගන්තිය 
සංෙශෝධනය 
කිරීම. 

2 



2012 අංක 07 දරන  එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) 

 (ii)  ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධීක්ෂණය යටෙත් 
අපනයනය කිරීම සඳහා ෙරදිපිළි නිෂ්පාදනය කරනු 
ලබන ෙවනත් යම් ෙරදිපිළි නිෂ්පාදකයකු සඳහා  
ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය විසින් ෙද්ශීය වශෙයන් 
විකිණීම සඳහා, 

 
 අවසර දී ඇති ෙරදිපිළි පතිශතය ඇතුළත යම් ෙරදිපිළි සැපයීම 

මත අයවිය යුතු බදු මුදල ශී ලංකාව ඇතුළත සපයනු ලබන එවැනි 
කිෙලෝ එකක ෙරදිපිළි පමාණයක් සඳහා රුපියල් හතලිහක් විය 
යුතු ය.”; 

 
 (2) එම වගන්තිෙය් (1) වන උපවගන්තිෙය් ෙදවන අතුරුවිධානෙය් 

“එවැනි ඇඟලුම් ෙහෝ ෙරදිපිළි විකිණීමක් මත ආනයනෙය් දී 
ෙගවිය යුතු (235 වන අධිකාරය වූ) ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් යම් 
තීරු බද්දක් ෙහෝ 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන 
සංවර්ධන පනෙත් 14 වන වගන්තිෙය් (1) වන උපවගන්තිය 
යටෙත් ෙසස් බද්දක් ද ඇතුළුව ෙවනත් කිසි බද්දක් ෙහෝ 
ගාස්තුවක් අය කිරීම ෙහෝ එකතු කිරීම කරනු ෙනොලැබිය යුතු ය.” 
යන වචන සහ ඉලක්කම් ෙවනුවට “එවැනි ඇඟලුම් ෙහෝ ෙරදි 
විකිණීමක් මත, රට තුළට පෙව්ශ වන ස්ථානෙය් දී ෙගවිය යුතු 
(235 වන අධිකාරය වූ) ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් යම් තීරු බද්දක් 
ෙහෝ 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 14 
වන වගන්තිෙය් (1) වන උපවගන්ති ය යටෙත් ෙසස ් බද්දක් ද 
ඇතුළුව ෙවනත් යම් බද්දක් ෙහෝ ගාස්තුවක් අයකිරීම ෙහෝ එකතු 
කිරීම කරනු ෙනොලැබිය යුතු ය.” යන වචන සහ ඉලක්කම් 
ආෙද්ශ කිරීෙමන්.” ; 

 
 (3) ඒ වගන්තිෙය් (5) වන උපවගන්තිෙය් ෙදවන අතුරුවිධානෙය් (ඉ) 

ෙඡ්දෙය් “ෙයදවුම් බද්ෙද් අතිරික්තය” යන වචනවල සිට “මුළු 
සැපයුම්වලින් සියයට පනහකට වැඩි වූ අවස්ථාවක” යන වචන 
ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කිරීෙමන්:- 

 
  “ෙයදවුම් බද්ෙද් අතිරික්තය, 
 
 (ඉ)  2011 අෙපේල් මස 1 වන දින සිට බලපවත්වන පරිදි (2) වන 

උපවගන්තිෙය් (ඉ) ෙඡ්දය යටෙත් ෙකොමසාරිස් - 
ජනරාල්වරයා විසින් පරිපාලනය කරනු ලබන විලම්බනය 
කිරීෙම් ෙයෝජනා කමය යටතට පසුව ෙගන එනු ලැබූ 2 වන 
වගන්තිෙය් (2) වන උපවගන්තිෙය් (ඇ) ෙඡ්දෙය් සඳහන් 
අපනයනකරුවකුට භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා සපයන 
සැපයුම්කරුවකු වන ෙරදිපිළි පංගු මණ්ඩලෙය් ලියාපදිංචි 
යම් ලියාපදිංචි තැනැත්තකුෙග් ෙහෝ භාණ්ඩ 
අපනයකරුවන්ට භාණ්ඩ සැපයුම්කරුවකු වන්නා වූ 
අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් ලියාපදිංචිව සිටින යම් 
ලියාපදිංචි තැනැත්තකුෙග් ෙයදවුම් බද්ෙදන්, 2 වන 
වගන්තිය යටෙත් විලම්බනය කරන ලද බදු ඇතුළුව 
ෙයදවුම් බද්ෙද් අතිරික්තයක් පවත්නා  අවස්ථාවක ෙහෝ බදු  
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  අයකළ හැකි කාලසීමාව සදහා (ඇ) ෙඡ්දෙය්,  

(ඈ) ෙඡ්දෙය් ෙහෝ (ඉ) ෙඡ්දෙය් ඒ හා සම්බන්ධ 
විධිවිධානවල සඳහන් සැපයුම්කරුවන්ට කරන සැපයුම්වල 
වටිනාකම, ඒ බදු අයකල හැකි කාලසීමාව තුළ ඔහුෙග් බදු 
අයකළ හැකි මුළු සැපයුම්වලින් සියයට පනහකට වැඩි වූ 
අවස්ථාවක.”; 

 
 (4)  ඒ  වගන්තිෙය්   (5)   වන   උපවගන්තිෙය්   තුන්වන  අතුරු 

විධානෙය් “එෙසේම තවදුරටත්,” යන වචනවල සිට “ඉදිරියට 
ෙගන යා යුතුය.” දක්වා සියලු වචන ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට 
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස අෙද්ශ කරන්න :— 

  
   “ 2 වන වගන්තිෙය් (2) වන උපවගන්තිෙය්  

(ඉ) ෙඡ්දෙය් (v) වන  අයිතම ෙය් සඳහන් ලියාපදිංචි 
තැනැත්තකු ෙවත භාණ්ඩ සපයනු ලබන තැනැත්තකු 
හැර පිරිසැකසුම් ෙනොකර  නැවත විකිණීම සදහා 
භාණ්ඩ ආනයනය කරන්නා  වූ ලියාපදිංචි තැනැත්තකු 
සම්බන්ධෙයන්: 

 
      එෙසේම තවදුරටත්, 2 වන වගන්තිෙය් (3) වන 
උපවගන්තිය යට ෙත් ෙගවන ලද බද්ද නිෙයෝජනය 
කරමින් අතිරික්ත ෙයදවුම් බද්ද, පිරිසැකසුම් 
ෙනොකර නැවත විකිණීම සඳහා භාණ්ඩ ආනයනය 
කරන්නා වූ ලියාපදිංචි තැනැත්තකු සම්බන්ධෙයන් 
ආපසු ෙනොෙගවිය යුතු නමුත් නිශ්චිත කාලසීමාව 
සදහා විලම්බනය කිරීම අදාළ කර ගැනීෙම් කාර්ය 
සඳහා පළකරනු ලැබූ මාර්ෙගෝපෙද්ශවල නිශ්චිතව 
දක්වා ඇති සීමාකිරීම් හා  ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව, 
ෙම් පනෙත් 2 වන වගන්තිෙය් (2) වන 
උපවගන්තිෙය් (ඉ) ෙඡ්දෙය් (i), (ii),  (iii) ෙහෝ (iv) 
අයිතමවල සඳහන් යම් ලියාපදිංචි තැනැත්තකු ෙවත 
භාණ්ඩ සපයනු ලබන අවස්ථාවක දී හැර 1996 අංක 
34 දරන භාණ්ඩ හා ෙසේවා බදු පනත ය ටෙත් 2002 
ජුලි මස 31 වන දිනට පැවති යම් අතිරික්ත ෙයදවුම් 
බද්දක් ඇතුළු එවැනි යම් ෙයදවුම් බද්දක් ඉදිරියට 
ෙගන යා යුතු ය. ” ; 

 
 (5) ඒ වගන්තිෙය් (10) වන උපවගන්තිෙය් :— 
 

 (i) (අ) ෙඡ්දෙය් “2010 ෙදසැම්බර් මස 31 වන දිනට 
අන්තර්ගහණය ෙනොකළ යම් ෙශේෂයක්  ඇත්නම්, 
එම ෙශේෂය ඉදිරියට රැෙගන යා යුතු ෙමන්ම යම් 
බදු අයකළ හැකි  කාලසීමාවක් සඳහා එක් එක් 
මාසය සඳහා අන්තර්ගහණය ෙනොකළ පමාණෙයන් 
සියයට දහයකට සමාන පමාණයක් ලියාපදිංචි වී 
ඇති තැනැත්ෙතකු විසින් ඉල්ලා සිටිය  හැකි  නමුත්  
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  එම මුදල් පමාණය, නිමැවුම් බද්ෙදන් ඉඩ දිය හැකි 

ෙයදවුම් බදු බැර අඩු කිරීෙමන් පසු එම තැනැත්තා 
විසින්  ෙගවිය යුතු ශුද්ධ බද්ෙදන් සියයට පහක 
පමාණය ෙනොඉක්මවිය යුතු ය.” යන වචන 
ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන වචන හා ඉලක්කම් 
ආෙද්ශ කරනු ලැෙබ්:-  

  
   “2010 ෙදසැම්බර් මස 31 වන දිනට 

 අන්තර්ගහණය ෙනොකළ යම් ෙශේෂයක් 
 ඇත්නම්, එම ෙශේෂය ඉදිරියට රැෙගන යා 
 යුතු ෙමන්ම යම් ලියාපදිංචි තැනැත්ෙතකු 
 විසින්:— 

 
 (අ) 2011 ජනවාරි මස 1 වන දින ෙහෝ ඊට 

පසුව ආරම්භ වන නමුත් 2012 
ජනවාරි මස 1 වන දිනට ෙපර වන 
යම් බදු අය කළ හැකි කාලසීමාවක් 
සඳහා එක් එක් මාසය සඳහා 
අන්තර්ගහණය ෙනොකළ පමාණ 
ෙයන් සියයට දහයකට සමාන 
පමාණයක් වන නමුත් නිමැවුම් 
බද්ෙදන් ඉඩදිය හැකි ෙයදවුම් බදු 
බැර අඩු කිරීෙමන් පසු එම තැනැත්තා 
විසින් ෙගවිය යුතු ශුද්ධ බද්ෙදන් 
සියයට පහක පමාණය ෙනොඉක්මවනු 
ලබන මුදල් පමාණයක්;  

 
 (ආ) 2012 ජනවාරි මස 1 වන දින ෙහෝ 

ඊට පසුව ආරම්භ වන යම්  
බදු අයකළ හැකි කාලසීමාවක් සඳහා 
එක් එක් මාසය සඳහා අන්තර්ගහණය 
ෙනොකළ පමාණෙයන් සියයට 
දහයකට සමාන පමාණයක් වන 
නමුත් නිමැවුම්  බද්ෙදන් ඉඩදිය 
හැකි ෙයදවුම් බදු බැර අඩු කිරීෙමන් 
පසු එම තැනැත්තා විසින් ෙගවිය යුතු 
ශුද්ධ බද්ද ෙනොඉක්මවනු ලබන මුදල් 
පමාණයක්,  

 ඉල්ලා සිටිය හැකි ය.”; 
 

 (ii) ඒ උපවගන්තිෙය් පළමුවන අතුරුවිධානය ඉවත් 
ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන අතුරුවිධානය 
ආෙද්ශ කරනු ලැෙබ්:— 
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 “එෙසේ වුව ද, (අ) 2010 ෙදසැම්බර් මස 31 වන 

දිනට අන්තර්ගහණය ෙනොකළ 
ෙයදවුම් බදු බැරක් ඇති නමුත්, 
2011 ජනවාරි මස 1 වන දින සිට 
සහ ඉන්පසුව ෙම් පනෙත් 
විධිවිධාන යටෙත් බද්දට යටත් 
විය යුතු බදු අයකළ හැකි සැපයුම් 
ෙනොමැති; ෙහෝ 

 

 (ආ) 2012 ජනවාරි මස 1 වන දින සිට 
බලපවත්වන පරිදි එක් එක් මාසය 
සඳහා සත  වශෙයන් හිලව් කළ 
යුතු අන්තර්ගහණය ෙනොකළ 
ෙයදවුම් බදු බැර 10 වන 
උපවගන්තිෙය් (අ) ෙඡ්දෙය් (ආ) 
වන අනුෙඡ්දෙය් සඳහන් කර ඇති 
2010 ෙදසැම්බර් මස 31 වන 
දිනට එම තැනැත්තාෙග් 
අන්තර්ගහණය ෙනොකළ ෙයදවුම් 
බදු බැෙරන් සියයට දහයක් 
ෙනොඉක්මවනු ලබන,  

 

 යම් ලියාපදිංචි තැනැත්තකු සම්බන්ධෙයන් 
අන්තර්ගහණය ෙනොකල ෙයදවුම් බදු බැර ෙසොයා 
ගැනීෙමන් පසුව පහත දැක්ෙවන පරිදි හිලව් කළ 
හැකි ය:- 

 

 (i)  අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි, පහත දැක්ෙවන 
(අ), (ආ), (ඇ) ෙහෝ (ඈ)              
ෙඡ්දවල විධිවිධාන සලසා ඇති 
ආකාරයට 2011 ජනවාරි මස  
1 වන දින ෙහෝ ඊට පසු ආරම්භ වන 
නමුත් 2012 ජනවාරි මස 1 වන දිනට 
ෙපර යම් බදු අයකළ හැකි 
කාලසීමාවක් සඳහා හිලව් කළ යුතු 
අතර- 

 

 (අ)  ලියාපදිංචි තැනැත්තා, 1991 අංක 
25 දරන ශී ලංකා විදුලි සංෙද්ශ 
පනෙත් 17 වන වගන්තිය යටෙත් 
බලපතලත් විදුලි සංෙද්ශ 
ෙසේවාවක කියාකරුවකු වන 
අවස්ථාවක, එම හිලව් කිරීම, 
2011 අංක 21 දරන විදුලි සංෙද්ශ 
බදු පනත යටෙත් විදුලි සංෙද්ශ 
බද්ද වශෙයන් ඔහු විසින් ෙගවිය 
යුතු මුදලට එෙරහිව සිදු කළ  
හැකි ය; 

  

6 



2012 අංක 07 දරන  එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) 

  
 (ආ)  ආදායම් බදු ෙගවීමට යටත් වන 

ලියාපදිංචි තැනැත්තකු සම්බන්ධෙයන් 
වන අවස්ථාවක, එම හිලව් කිරීම, ඔහු 
විසින් 2011 ජනවාරි මස 1 වන දිනයට 
පසුව 2006 අංක10 දරන ෙද්ශීය 
ආදායම් බදු පනත යටෙත් බදු 
වශෙයන් ෙගවිය යුතු මුදලට එෙරහිව 
සිදු කළ හැකිය; 

 

 (ඇ)  ඉහත (අ) ෙහෝ (ආ) ෙඡ්දවල විධිවිධාන 
අදාළ ෙනොවන තැනැත්තකු 
සම්බන්ධෙයන් වන විට, එම හිලව් 
කිරීම, ෙකොමසාරිස් - ජනරාල්වරයා 
විසින් පාලනය කරනු ලබන සහ 
තත්කාලෙය් බලපවත්නා යම් ලිඛිත 
නීතියක් යටෙත් බදු වශෙයන් එම 
තැනැත්තා විසින් 2011 ජනවාරි මස  
1 වන දිනයට පසුව ෙගවිය යුතු මුදලට 
එෙරහිව සිදු කළ යුතු ය; 

 
 (ඈ)  ඉහත (අ), (ආ) ෙහෝ (ඇ)  ෙඡ්දවල 

විධිවිධාන අදාළ ෙනොවන යම් 
තැනැත්තකු සම්බන්ධෙයන් වන විට, 
එම  හිලව් කිරීම, ෙර්ගු අධ ක්ෂ -
ජනරාල්වරයා විසින් ඒ හා සම්බන්ධ 
කරුණු සලකා බැලීෙමන් පසුව 
ෙකොමසාරිස් - ජනරාල්වරයාෙග් 
අනුමතය ඇතිව, එම තැනැන්තා රට 
තුළට පෙව්ශ වන ස්ථානෙය් දී බදු 
වශෙයන් 2011 ජුලි මස 13 වන 
දිනයට පසුව ෙගවිය යුතු මුදලට 
එෙරහිව සිදුකිරීම සඳහා සලකනු 
ලැබිය හැකි  ය. 

 
 (ii) අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි, පහත දැක්ෙවන (අ), (ආ)

ෙහෝ (ඇ) ෙඡ්දවල විධිවිධාන සලසා ඇති 
ආකාරයට, 2012 ජනවාරි මස 1 වන දින ෙහෝ 
ඊට පසු ආරම්භ වන යම් බදු අය කළ හැකි 
කාලසීමාවක් සඳහා හිලව් කළ යුතු අතර- 

 
 (අ)  ලියාපදිංචි තැනැත්තා, 1991 අංක 25 

දරන ශී ලංකා විදුලි සංෙද්ශ පනෙත් 17 
වන වගන්තිය යටෙත් බලපතලත් විදුලි  
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  සංෙද්ශ ෙසේවාවක කියාකරුවකු වන 

අවස්ථාවක, එම හිලව් කිරීම, 2011 අංක 
21 දරන විදුලි සංෙද්ශ බදු පනත යටෙත් 
විදුලි සංෙද්ශ බද්ද වශෙයන් ඔහු විසින් 
ෙගවිය  යුතු මුදලට එෙරහිව සිදු කළ 
හැකි ය; ෙහෝ 

 

 (ආ) ෙද්ශීය ආදායම් ෙකොමසාරිස-්
ජනරාල්වරයා විසින් පරිපාලනය කරනු 
ලබන යම් බද්දක් ෙගවීමට යටත්වන 
ලියාපදිංචි තැනැත්තකු සම්බන්ධෙයන් 
වන අවස්ථාවක, එම හිලව් කිරීම, 
ෙකොමසාරිස්-ජනරාල්වරයා විසින් 
පරිපාලනය කරනු ලබන තත්කාලෙය්  
බලපවත්නා යම් ලිඛිත නීතියක් යටෙත් 
බදු වශෙයන් එම තැනැත්තා විසින් 2012 
ජනවාරි මස 1 වන දිනයට පසුව ෙගවිය 
යුතු මුදලට එෙරහිව සිදු කළ හැකි  ය;  සහ 

 

 (ඇ) ඉහත (අ) හා (ආ) ෙඡ්දවල විධිවිධාන 
අදාළ ෙනොවන යම් ලියාපදිංචි තැනැත්තකු 
සම්බන්ධෙයන් වන විට, එම හිලව් කිරීම, 
ෙර්ගු අධ ක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් ඒ හා 
සම්බන්ධ කරුණු සලකා බැලීෙමන් පසුව 
ෙකොමාසාරිස්-ජනරාල්වරයාෙග් අනුමතය 
ඇතිව, එම තැනැත්තා රට තුළට පෙව්ශ 
වන ස්ථානෙය්දී බදු වශෙයන් 2012 
ජනවාරි මස 1 වන දිනයට පසුව ෙගවිය 
යුතු මුදලට එෙරහිව සිදු කිරීම සඳහා 
සලකනු ලැබිය හැකි ය. 

 

ෙම් උපවගන්තිය පකාරව, එක් එක් මාසය සඳහා ෙගවිය 
යුතු බද්දට එෙරහිව වන සම්පූර්ණ හිලව් කිරීම-  
 

 (i)  එම හිලව් කිරීම, 2011 ජනවාරි මස 01 වන 
දින සිට නමුත් 2012 ජනවාරි මස 1 වන දිනට 
ෙපරාතුව වූ යම් බදු අයකල හැකි කාලසීමාවක් 
සඳහා වූ විට, 2010 ෙදසැම්බර් මස 31 වන 
දිනට   පවතින අන්තර්ගහණය  ෙනොකළ 
ෙයදවුම් බදු බැර මුදලින් සියයට දහයක් ෙහෝ 
අදාළ බදු බැදියාෙවන් සියයට පහක් යන 
ඒවායින් අඩු පමාණය ෙනොඉක්මවිය යුතු ය; 

 
 (ii)  එම හිලව් කිරීම, 2011 ජනවාරි මස 01 වන 

දින ෙහෝ එදිනට පසුවන යම් බදු අයකල  
හැකි කාලසීමාවක් සඳහා වන විට, 2010 
ෙදසැම්බර් මස 31  වන දිනට   අන්තර්ගහණය   
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  ෙනොකළ ෙයදවුම් බදු බැර  මුදලින් සියයට 

දහයක් ෙහෝ 2010 ෙදසැම්බර් මස 31 වන 
දිනට පවතින අන්තර්ගහණය ෙනොකළ මුළු 
ෙශේෂෙයන් මාස 12ක කාලය ඇතුළත ෙගවිය 
යුතු බදු මුදල හිලව් කිරීෙමන් පසු 2011 
ෙදසැම්බර් මස 31 වන දිනට පවතින ශුද්ධ 
අන්තර්ගහණය ෙනොකළ ෙශේෂය යන ෙදෙකන් 
වඩා අඩු පමාණය ෙනොඉක්මවිය යුතුය.”.  

 
 

4. පධාන පඥප්තිෙය් 25අ වගන්තිය, එම වගන්තිෙය් (1) වන 
උපවගන්තිෙය්   (iv)  වන ෙඡ්දෙය්  “තැනැත්තකු;’’  යන  වචන  
ෙවනුවට 

 
 “තැනැත්තකු: 
 

එෙසේ වුව ද, ඒකක භාරයක් ෙහෝ අෙන ෝන  අරමුදලක් විසින් 
මුල  ෙසේවා සැපයීම ෙම් වගන්තිෙය් කාර්යය සඳහා මුල  ෙසේවාවක් 
වශෙයන් සලකනු ෙනොලැබිය යුතු ය.” යන වචන ආෙද්ශ කිරීෙමන්  
ෙමයින් සංෙශෝධනය කරනු ලැෙබ්. 

 

5. පධාන පඥප්තිෙය් පළමුවන උපෙල්ඛනෙය් II වන ෙකොටස පහත 
දැක්ෙවන පරිදි ෙමයින් සංෙශෝධනය කරනු ලැෙබ් :- 

 
 (1) එම ෙකොටෙසේ (අ) ෙඡ්දෙය්:- 
 
  (i)  (x) වන අයිතමය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට 

 පහත දැක්ෙවන අයිතමය ආෙද්ශ 
 කිරීෙමන්:- 

  
 “(x)  කෘෂිකාර්මික යන්තසූත, උදලු, 

මුල්ලු (2004.07.01 වන දින සිට 
බලාත්මක වන පරිදි) ෙපොෙහොර, 
ෙර්ගු කාර්ය සඳහා වන සංෙයෝජිත 
වර්ගීකරණ  ශීර්ෂ අංක යටෙත් 
දක්වා ඇති ආටිමියා  බිත්තර සහ 
පීට් පාසි”; 

 
 (ii)  (xii)  වන අයිතමෙය් “2010 ෙදසැම්බර් 

මස 31 වන දිනට වඩා පසු            
ෙනොවී ආනයනය කරන, ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්තය සඳහා පෙයෝජනයට 
ගන්නා යන්ත සූත” යන     වචන සහ 
ඉලක්කම් ෙවනුවට “ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්තය සඳහා පෙයෝජනයට 
ගන්නා යන්තසූත,” යන වචන 
ආෙද්ශ කිරීෙමන්; 
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පධාන 
පඥප්තිෙය් 25අ 
වගන්තිය 
සංෙශෝධනය 
කිරීම. 

පධාන 
පඥප්තිෙය් 
පළමු වන 
උපෙල්ඛනය 
සංෙශෝධනය 
කිරීම. 
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 (iii)  (xxi) වන අයිතමයට ඉක්බිතිවම පහත 

දැක්ෙවන ෙකොටස එකතු කිරීෙමන් :- 
 

 “ (xxii)  ෙර්ගු කාර්ය සඳහා වන 
සංෙයෝජිත වර්ගීකරණ ශීර්ෂ 
අංක යටෙත් නිශ්චිතව දක්වා 
ඇති- 

 

 (i) ෙලොරි, ටක් රථ, බස් රථ, කීඩා 
උපකරණ, රබර් ෙහෝ ප්ලාස්ටික් 
නිපැයුම් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා 
ප ෙයෝජනයට ගන්නා යන්ත සූත, 
අව් කණ්ණාඩි, සුවඳ විලවුන්, 
අච්චු (වාෙන්, වීදුරු, රබර් ෙහෝ 
ප්ලාස්ටික්), ආෙලෝක සංෙව්දී 
අර්ධ සන්නායක උපකරණ; 

 

 (ii) ඇස් කණ්ණාඩි සහ ඇස් 
කණ්නාඩි රාමු නිෂ්පාදනය කිරීම 
සඳහා අවශ  අමුදව ; 

 

 (iii) කුකුළු කර්මාන්තය සඳහා අවශ  
අයිතම සහ උපාංග; 

 

 (iv) දැව (ඉරන ලද) ; 
 

 (v) 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා 
අපනයන සංවර්ධන පනත යටෙත් 
නිකුත් කරන ලද ගැසට් පතෙය් 
නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි, 
ආනයන කිරීම මත, රට තුළට 
පෙව්ශවන ස්ථානෙය් දී ෙගවිය 
යුතු වන ෙවනත් යම් බද්දක් 
අයකිරීම ෙවනුවට විෙශේෂ 
අනුපමාණයන් මත වූ ෙසස ්
බද්දකට යටත්, ෙද්ශීය 
පරිෙභෝජනය සඳහා වන ෙරදිපිළි;  

 

 (xxiii)  යම් අන්තර්ජාතික කටයුත්තක්  
ශී ලංකාව තුළ පැවැත්වීෙමන් රටට 
අත්වන ආර්ථික පතිලාභය සැලකිල්ලට 
ෙගන, මුදල් අමාත වරයා විසින්  අනුමත 
කරන ලද එවැනි යම් අන්තර්ජාතික 
කටයුත්තක් සඳහා වන භාණ්ඩ.”;  

 

 (2) එම ෙකොටෙසේ (ආ) ෙඡ්දෙය් :- 
 

 (i) (අ) අනුෙඡ්දෙය් (ii) වන අයිතමය ඉවත්ෙකොට  
ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ 
කිරීෙමන්:- 

 

 “(ii) ෙලොරි, ටැක්ටර් ෙහෝ 2012 අෙපේල් මස  
1 වන දින ෙහෝ ඊට පසුව ෙගවීමට නියමිත  
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  යම් වාරිකයක් සම්බන්ධෙයන් මගීන් විසිඅට 
ෙදනකුට ෙනොඅඩු ආසන ගණනකින් යුත් 
යම් ෙමෝටර් ෙකෝච් රථයක් සඳහා.”; 

 

 (ii) (xiii) වන අයිතමය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කිරීෙමන් :- 

 

 “(xiii) 2009 අංක 9 දරන ජාතිය 
ෙගොඩනැඟීෙම් බදු පනෙත් 2 වන 
වගන්තිෙය් (10) වන උපවගන්තිෙය් 
(ඈ) ෙඡ්දෙය් දක්වා ඇති ජාතිය 
ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද ෙගවිය යුතු ය 
යන ෙකොන්ෙද්සියට යටත්ව, 2007 
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ 
බදු පනත යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ 
භාණ්ඩ අයබද්දට යටත්, ආනයනය 
කරන ලද, පිරිසැකසුම් ෙනොකළ දැව 
කඳන් ෙහෝ නැව් ෙහෝ ෙවනත් 
භාණ්ඩයක්.”; 

 

 (iii)   (xxxv) වන අයිතමයට ඉක්බිතිවම පහත      
 දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කිරීෙමන් :- 

 

 “(xxxvi) ෙම් කාර්යය සඳහා නිකුත් කරන ලද 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ මාලාෙව් නිශ්චිතව 
දක්වා ඇති ෙකොන්ෙද්සි පකාරව, 
ෙද්ශීය වශෙයන් එකතු කරන ලද 
භාණ්ඩ විය යුතු, නිෂ්පාදකයා විසින් 
ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කරන ලද:- 

 

 (i) ජල විදුලිබල උත්පාදක ෙහෝ සුලං 
බල උත්පාදක යන්ත සූත සහ 
උපකරණ ; 

 

 (ii) ටර්බයින් යන්ත; 
 

 (iii) ටින් මාළු ෙහෝ ෙද්ශියව 
නිෂ්පාදනය කරන ලද අමුදව  
භාවිතා කරන මැටිෙයන් තැනූ 
නිෂ්පාදන; 

 

 (iv) සංචාරක ෙහෝටල් ෙහෝ  ගුවන් 
ෙසේවා සඳහා අවශ  පිරිවිතර 
අනුව ෙද්ශියව සපයා ගන්නා ලද 
අමුදව  භාවිතා කර නිපදවන 
නිෂ්පාදන; 

 

 (v) හඳුනාගත් රාජ  ආයතන සඳහා, 
ආනයනය කරනු ලබන භාණ්ඩ 
ෙවනුවට ආෙද්ශන වන නිශ්චිතව 
දක්වන ලද නිෂ්පාදන;”; 
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2012 අංක 07 දරන  එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) 

 (xxxvii) (i)  ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය සමඟ 
එළඹුණු යම් ගිවිසුමක් යටෙත් යම් 
සහනයක්    භුක්ති      ෙනොවිඳින      යම්  

   නිෂ්පාදකයකු විසින් ෙද්ශීය 
ෙවළඳෙපොෙළහි ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය 
කරන ලද ෙරදිපිළි; 

 
  (ii) 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන 

සංවර්ධන පනත යටෙත් නිකුත් කරන 
ලද ගැසට් නිෙව්දනෙය් නිශ්චිතව දක්වා 
ඇති පරිදි, ආනයනය කිරීම මත, රට 
තුළට පෙව්ශ වන ස්ථානෙය් දී ෙර්ගු 
අධ ක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් අය කරනු 
ලැබිය හැකි ෙවනත් යම් බද්දක් 
ෙවනුවට, ෙර්ගු කාර්ය සඳහා වන 
සංෙයෝජිත වර්ගීකරණ ශීර්ෂ අංක 
යටෙත් වර්ගීකරණය ෙකොට ඇති විෙශේෂ 
අනුපමාණයක් මත වූ ෙසස් බද්දකට 
යටත් ෙරදි; 

 
 (xxxviii) 2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම් 

පනෙත් 25 වන වගන්තිය යටෙත් අඩු 
කිරීෙම් කාර්ය සඳහා, ඒ පනෙත් 
අර්ථානුකූලව, අදාළ සැපයුම්කරු විසින් 
සපයන පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන ෙසේවා 
වන්නා වූ ෙසේවා; 

 
 (xxxix) චිත ශිල්පියකු විසින් තම සිතුවම විකුණන 

අවස්ථාෙව් දී, ඒ සිතුවම; 
 
 (xL) වාණිජ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 2012 

ජනවාරි මස 1 වන දින සිට බලාත්මක 
වන පරිදි, සහ ශී ලංකා ආෙයෝජන 
මණ්ඩලය ෙහෝ ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය 
විසින් 2012 අෙපේල් මස 1 වන දින සිට 
බලාත්මක වන පරිදි, අපනයනකරුවන් 
ෙවත ෙහෝ ෙම් පනෙත් බදු කාර්ය සඳහා 
ශූන  අනුපමාණගත ෙසේවා සපයන්නන් 
ෙවත සපයනු ලබන ෙසේවා; 

 
 (xLi) 2009 ඔක්ෙතෝබර් මස 8 වන දින සිට 

බලාත්මක වන පරිදි, අපනයන සංවර්ධන 
පතිදාන වශෙයන් අපනයන සංවර්ධන 
අරමුදෙලන් ෙගවන ලද යම් මුදලක්; 
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2012 අංක 07 දරන  එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) 

 (xLii) යම් අන්තර්ජාතික කටයුත්තක් ශී ලංකාව 
තුළ පැවැත්වීෙමන් රටට අත්වන ආර්ථික 
පතිලාභය සැලකිල්ලට ෙගන, මුදල් 
අමාත වරයා විසින් අනුමත කරන ලද 
එවැනි අන්තර්ජාතික කටයුතක් සඳහා 
සපයන විෙශේෂිත ෙසේවා; 

 

 (xLiii) 2012 අෙපේල් මස 1 වන දින සිට 
බලාත්මක වන පරිදි, යම් ෙරදිපිළිවල ෙහෝ 
ඇඟලුම්වල ගුණාත්මක බව, ස්වරූපය 
ෙහෝ වටිනාකම ඉහළ නැංවීමට ඉවහල් 
වන ෙසේවා; 

 

 (xLiv) 2012 අෙපේල් මස 1 වන දින සිට 
බලාත්මක වන පරිදි, ෙද්ශීය වශෙයන් 
නිෂ්පාදිත පාම් ඔයිල්.”; 

 

 (3) එම ෙකොටෙසේ (ඇ) ෙඡ්දෙය් :- 
 

 (අ) (xxiii) වන අයිතමය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට 
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කිරීෙමන්:- 

 
 “ (xxiii) 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය 

සංවර්ධන ව පෘති පනෙත් විධිවිධාන 
යටෙත් එහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති 
ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව කෙමෝපාය 
සංවර්ධන ව ාපෘතියක් ෙලස 
හඳුනාගන්නා ලද ව ාපෘතියක් සඳහා 
ව පෘතිය කියාත්මක කරන කාලසීමාව 
තුළ සපයන ලද භාණ්ඩ ෙහෝ මුදල් 
අමාත වරයාෙග් අනුමතය සහිතව, (ඊ) 
ෙඡ්දෙය් සඳහන් කරන ලද යම් විෙශේෂ 
ව ාපෘතියක් සඳහා සපයන ලද 
භාණ්ඩ.”; 

 
 (ආ) (xxviii)  වන අයිතමෙය්, “පත්තු කරන ලාම්පු සහ 

වකාකාර ලාම්පු” යන වචන ෙවනුවට “පත්තු 
කරන ලාම්පු , වකාකාර ලාම්පු, ශබ්ද විකාශන 
යන්ත, ඇම්ප්ලිෆයර්, ශව  සංඛ ාත විද ත් වර්ධක 
සහ උපාංග, සිනමා මාධ  උපකරණ, ඩිජිටල් 
උපකරණ” යන වචන ආෙද්ශ කිරීෙමන්; 

 
 (ඇ) (xxx)  වන අයිතමයට ඉක්බිතිවම පහත 

දැක්ෙවන ෙකොටස එකතු කිරීෙමන්:- 
 
 “ (xxxi) එකතු කළ අගය මත බදු විලම්බනය 

කරනු ලැබ ඇත්ෙත් යම් 
ෙකොන්ෙද්සිවලට      යටත්ව     ද,     එම  
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2012 අංක 07 දරන  එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) 

  ෙකොන්ෙද්සිවලටම යටත්ව, 2011 ජූනි 
මස 1 වන දිනට පසුව ආනයනය කරන 
ලද ඖෂධ නිෂ්පාදනය සඳහා ෙයොදා 
ගන්නා යන්තසූත ෙහෝ ඒ ඖෂධ 
නිෂ්පාදන යන්තසූත සඳහා වූ අමතර 
ෙකොටස් ද ඇතුළත්ව, ෙර්ගු කාර්ය සඳහා 
වන සංෙයෝජිත වර්ගීකරණ ශීර්ෂ අංක 
යටෙත්, නිශ්චිතව දක්වා ඇති, ෙසෞඛ  
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් 
නිර්ෙද්ශ කරන ලද හා ඖෂධ 
නිෂ්පාදකයන් විසින් ආනයනය  කරන 
ලද, ශී ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරනු 
ෙනොලබන ඖෂධ නිෂ්පාදනය සඳහා 
ෙයොදා ගන්නා යන්ත සූත  සහ ඒ ඖෂධ 
නිෂ්පාදන යන්ත සූත සඳහා වන අමතර 
ෙකොටස්; 

 
 (xxxii) එකතු කළ අගය මත බදු විලම්භනය 

කරනු ලැබ ඇත්ෙත් යම් 
ෙකොන්ෙද්සිවලට ය ටත්ව ද, එම 
ෙකොන්ෙද්සිවලටම යටත්ව, 2011 ජූනි 
මස 1 වැනි දිනට පසුව ආනයනය කරන 
ලද, ෛජව ස්කන්ධ කැට සහ තැටි 
නිෂ්පාදනය සඳහා ෙයොදා ගන්නා යන්ත 
සූත ද ඇතුළත්ව, ඒ නිෂ්පාදනවල 
නිෂ්පාදකයා විසින් ආනයනය කරන 
ලද, ෙර්ගු කාර්ය සඳහා වන සංෙයෝජිත 
වර්ගීකරණ ශීර්ෂ අංක යටෙත් නිශ්චිතව 
දක්වා ඇති, ෛජව ස්කන්ධ කැට සහ 
තැටි නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ  වන 
යන්ත සූත; 

 
 (xxxiii) යම් වර්ගයක කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන 

ෙහෝ පැළ වගාකරුවකු විසින් ආනයනය 
කරන ලද, කෘෂිකර්ම ආමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයාෙග් නිර්ෙද්ශය මත මුල  
පතිපත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ ක්ෂ - 
ජනරාල්වරයා විසින් අනුමත කරන ලද, 
ශී ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය ෙනොකරන 
හරිතාගාර, ෙපොලිටනල් හා හරිතාගාර 
ඉදිකිරීම සඳහා ෙයොදා ගන්නා දව ; 

 
 (xxxiv) 2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම් 

පනෙත් 16ඈ සහ 17අ  වගන්ති යටෙත්   
බදු    නිදහස්    කිරීමක්   සඳහා  
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2012 අංක 07 දරන  එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) 

  සුදුසුකම් ලබන යම් ව වසායයක් විසින්, 
ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය සමග 
එළ ෙඔන ලද ගිවිසුෙමහි නිශ්චිතව 
සඳහන් කරනු ලැබුවා වූ ද, ව පෘතිය 
කියාත්මක කරන කාලපරිෙච් ජ්දය තුළ 
එම ගිවිසුෙම් සඳහන් ෙකොන්ෙද්සි ඉටු 
කිරීමට යටත්ව බදු විලම්භනය කරනු 
ලබන්නා වූ ද කාර්ය සඳහා ඒ 
ව වසායයෙය් පෙයෝජන පිණිස 
ආනයනය කරනු ලබන පිරියත, 
යන්තසූත ෙහෝ උපකරණ; 

 
 (xxxv) සීමාසහිත ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවා 

සමාගම, සීමාසහිත මිහින් ලංකා 
(පුද්ගලික) සමාගම, ෙහෝ සීමාසහිත 
එයාර් ලංකා ෙක්ටරින් සර්විසස් සමාගම 
ෙවත පවරා දී ඇති ජාත න්තර පවාහන 
කාර්යයක් වන ෙසේවා සැපයීෙම් කාර්ය 
සඳහා අවශ  (ෙපෞද්ගලික පෙයෝජනය 
සඳහා වූ ෙමෝටර්  රථ හා භාණ්ඩ 
ෙනොවන) යම් භාණ්ඩ; 

 
 (xxxvi) ආනයනය කිරීෙම් දී කිෙලෝගෑම් එකකට 

රුපියල් හැත්තෑපහක ෙසස් බද්දක් 
අයකිරීමට යටත්ව, යම් අගය එකතු 
කිරීෙමන් ෙතොරව ෙද්ශීය 
ෙවළඳෙපොෙළහි අෙලවි කිරීම පිණිස වූ, 
ෙර්ගු කාර්ය සඳහා වන සංෙයෝජිත 
වර්ගීකරණ ශීර්ෂ අංක යටෙත් නිශ්චිතව 
දක්වා ඇති ෙරදිපිළි.”. 

 
6. ෙම් පනත කියාත්මක වන දිනයට ෙප රාතුව වන යම් කාලසීමාවක් 

ඇතුළත, ෙම් පනෙත් විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි එකතු කළ අගය මත බදු 
එකතු කරන යම් තැනැත්තකු, නිසි බලය ඇතිව කියාකර ඇති බවට 
සලකනු ලැබිය යුතු අතර, එවැනි එකතු කිරීමක් සියලු කාර්ය සඳහා 
වලංගු ෙලස සිදු කර ඇති බවට සලකනු ලැබිය යුතු අතර, එම තැනැත්තා 
එවැනි යම් එකතු කිරීමක් සම්බන්ධෙයන් සියලු සිවිල් ෙහෝ අපරාධ 
නඩුවලට එෙරහිව ෙමයින් හානිපූර්ණය කරනු ලැෙබ්. 

 
7. ෙම් පනෙත් සිංහල සහ ෙදමළ භාෂා පාඨ අතර යම් 

අනනුකූලතාවක් ඇති වුවෙහොත්, එවිට, සිංහල භාෂා පාඨය බලපැවැත්විය 
යුතු ය. 
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හානිපූර්ණය 

අනනුකූලතාවක් 
ඇති වූ විට 
සිංහල භාෂා 
පාඨය 
බලපැවැත්විය 
යුතු බව 



md¾,sfïka;=fõ isxy, mk;a flgqïm;aj, iy mk;aj, jd¾Isl odhl ñ< ^foaYSh& re' 870 ls'
^úfoaYSh& re' 1"160 ls' wxl 163" lsre<mk udj;" fmd,afyakaf.dv" fld<U 05" rcfha m%jD;a;s
fomd¾;fïka;=fõ"  m%ldYk ld¾hdxYfha  wêldß  fj; iEu j¾Ihlu foieïn¾ ui 15 jeks

 Èkg fmr odhl uqo,a f.jd miqj t<fUk tla tla j¾Ih i|yd tajd ,nd.; yelsh'


