
 

රාජ්ය පරිපාලන චක්රලේඛ: 12/2020 
මලේ අංකය : F/FR/03/BRCir 
රාජ්ය පරිපාලන, ස්වලේශ කටයුතු, 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය 
නිදහස් චතුරශ්රය 
ලකාළඹ 07. 
 
2020.06.10 

 
සියළුම අමාත්යාංශ ලේකම්වරුන් 
ලදපාර්ත්ලම්න්තු ප්රධානීන් 
දිස්ික් ලේකම්වරුන් 

  

රජයේ ය ොඩනැගිලි හො නිවොස කුලී  "20.02.01.01" සඳහො හිඟ ආදොයම් වොර්තො 

ඉදිරිපත් කිරීම - 2020.06.30 
 
රාජ්ය මූලය ප්රතිපත්ති ලදපාර්ත්ලම්න්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද 01/2015 හා 2015.07.20 දිනැති 

චක්රලේඛයට(http://www.treasury.gov.lk/documents/10181/48918/20.07.2015+Revenu

e+Circular+01-2015+Sinhala/29d09c33-a952-4d50-8165-3ad3776c90b1?version=1.0) 
හා එහි සංලශෝධන ලවත් ඔබලේ අවධානය ලයාමු කරවමි. 
 
02. රාජ්ය පරිපාලන, ස්වලේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශ ලේකම් ආදායම් 

ගණන්ීලම් නිලධාරියා වශලයන් කටයුතු කරනු ලබන ආදායම් සංලක්ත්ාංක 20.02.01.01 වන 

රජයේ ය ොඩනැගිලි හො නිවොස කුලී ආදායම් එකතු කිරීලම් වගකීම පැවරී ඇති ප රධාන ගණන්ීලම් 
නිලධාරින්/ ගණන්ීලම් නිලධාරින් විසින් මු.ලර.128 (2) (ඇ) විධිවිධාන ප්රකාරව එකී ආදායම් 
සංලක්ත්ාංකයට අදාළව හය මසකට වරක් හිඟ ආදායම් පිළිබඳ වාර්ත්ා විගණකාධිපති ලවත් ඉදිරිපත් 
කළ යුතුව ඇත්.  
 

03. එබැවින් 20.02.01.01. වන රජ යේ ය ොඩනැගිලි හො නිවොස කුලී ආදායම් සංලක්ත්ාංක යටලත් 
නියමිත් නීති සහ ලරගුලාසි ප්රකාරව නඩත්තු කරන ලද හිඟ ආදායම් සම්බන්ධ ගිණුම් ලපාත් නිසි පරිදි 
සංසන්දනය කර ඉහත් සඳහන් රාජ්ය මූලය ප්රතිපත්ති චක්රලේඛ අංක 01/2015 පරිදි අමුණා ඇති 

ආකෘති පත්ර අංක 01ට අනුව 2020.06.30 දිනට සකස් කරන ලද හිඟ ආදායම් වාර්ත්ා 2020.07.13 
දිනට ලපර "buildingrentpubad@gmail.com" යන විදුත් ත්ැපෑේ ලිපිනයට මෘදු පිටපත්ක් ද සහිත්ව 

ලමම අමාත්යාංශලයහි "ප්රධොන මූල්ය නිල්ධොරී" ලවත් ඉදිරිපත් කරන ලමන් කාරුණිකව ඉේලා සිටිමි. 
අදාළ දිනට හිඟ ආදායම් කිසිවක් ලනාමැති නම් ඒ බව සඳහන් කරමින් හිස ්වාර්ත්ාවක් ඉදිරිපත් කළ 
යුතු ලේ.  
 
04. ත්වද, එක් එක් වර්ෂයට අදාළ හිඟ ආදායමට අනුරූපීව 2020 වර්ෂලේ මුේ මාස හය තුළ 
රැස්කරන ලද මුදේ පිළිබඳ විස්ත්ර ද එම කාලලේදය තුළ ී මු.ලර.113 පරිදි භාණ්ඩාගාරලයන් ලද 
අනුමැතිය ප්රකාරව අත්හරින ලද ආදායම් ලේ නම් ඒ සම්බන්ධ විස්ත්ර ද අමුණා ඇති ආකෘති පත්ර 02 
පරිදි ඉදිරිපත් කළ යුතු බව වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි. 
 
 

          ලේ.ලේ.රත්නසිරි 

      ලේකම් 

        රාජ්ය පරිපාලන, ස්වලේශ කටයුතු, 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය 

 

පිටපත් :- 1. විගණකාධිපති 

   2. අධයක්ෂ ජ්නරාේ - රාජ්ය මූලය ප රතිපත්ති ලදපාර්ත්ලම්න්තුව  

https://www.treasury.gov.lk/documents/10181/48918/20.07.2015+Revenue+Circular+01-2015+Sinhala/29d09c33-a952-4d50-8165-3ad3776c90b1?version=1.0
https://www.treasury.gov.lk/documents/10181/48918/20.07.2015+Revenue+Circular+01-2015+Sinhala/29d09c33-a952-4d50-8165-3ad3776c90b1?version=1.0
https://www.treasury.gov.lk/documents/10181/48918/20.07.2015+Revenue+Circular+01-2015+Sinhala/29d09c33-a952-4d50-8165-3ad3776c90b1?version=1.0
https://www.treasury.gov.lk/documents/10181/48918/20.07.2015+Revenue+Circular+01-2015+Sinhala/29d09c33-a952-4d50-8165-3ad3776c90b1?version=1.0
buildingrentpubad@gmail.com
buildingrentpubad@gmail.com


      ආකෘති ඳත්ර අංක - 01 

2020.06.30 දිනට හිඟ ආදායම් පිළිබ ලාර්තාල  
                                

I. ලයලවථාාල අඅිකකාිය  - ආයතන වංග්රය / ඉඩම් වංලර්ධන ආඥා ඳනත අ රාජ්ය ඳිඳාන චක්රලේඛ:  -12/2020   

II. ලයලවථාාපිත අිකකාිය  - රාජ්ය ඳිඳාන වථලලේ කටයුතු ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන අමාතයාංය 

III. ආදායම් අයිතමය     -  රජ් ලේ ලගොඩනැගිලි ශා නිලාව කුලී         

IV. ආදායම් වංලේතාංකය  -   20.02.01.01.  

      

 

විවථතරය  

(රජ් ලේ ලගොඩනැගිලි 

කුලී ආදායම් 

ලරගීකරණය) 

හිඟ ආදායම් 

හිඟ වශා                         

ලශේතු 

 

 

හිඟ අයකර ගැනීම 

වශා ගනු ැබු 

ක්රියාමාර්ග 

 

හිඟ අයකර 

ගැනීමට ඇති 

ශැකියාල 

පිළිබ 

වශතිකය 

2017.12.31 

දින දේලා 

වමුච්චිත හිඟ 

මුද 

2018 ලවරට       

අදා හිඟ මුද 

2019 ලවරට 

අදා හිඟ මුද 

2020.01.01 
සිට 

2020.06.30 

දින දේලා හිඟ 

මුද 

2020.06.30  

දේලා මුළු හිඟ 

මුද 
 

(2 +3 + 4 +5) 

 රු. රු. රු. රු. රු. * * * 

(1)  (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

i. නිෂ නිලාව         

ii. වංචාරක බංගා ශා 

නිලාඩු නිලේතන 
 

    
 

   

iii. ලාණිජ් 

ලගොඩනැගිලිඅගබඩා 

    
 

   

iv.ලලනත් ලගොඩනැගිලි         

එකතුල       

   

   2019.12.31 දිනට ඉදිිඳත් කෂ හිඟ ආදායම් ලාර්තාල මගින් ඉශත ලගුලේ  තීරු  අංක 2 සිට 4 දේලා ලාර්තා කරන ද එේ එේ හිඟ මුදේ ලලින් 2020 ලර්ලේ මුේ මාව 06 දේලා අයවිම් 

ඇලතොත් ඒලා අඩු කෂ ඳසු ැලබන මුදට ලමම තීරු යටලත් ලන එකතන් වමාන විය යුතුලේ. එලවේ නැතලශොත් අදා ලලනවථකම් වශා විවථතරාත්මක ලශේතු ඇමුණුම් ලව ඉදිිඳත් 

කිරීම සුදුසු ලේ. 

 

* 7, 8 වශ 9 තීරු වශා ලංගු ඳැශැදිලි ලශේතන් අනිලාර්යලයන්ම වශන් කෂ යුතුය. ඒ වශා ආකෘතිලේ ඇති ඉඩ ප්රමාණලත් ලනොලේ නම් ඇමුණුමේ ලව ඉදිිඳත් කිරීම සුදුසුලේ. 

 

වැ.යු. :- හිඟ ආදායම් දැේවීලම්දී ඉශත ලර්ගීකරණය යටලත් ඉදිිඳත් කිරීමට වැකිලිමත් ලන්න. 

 

       දිනය -  ………………………….                                        ඉශත වශන් ලතොරතුරු නිලැරදි බලට වශතික කරමි. 

                                                      

……………….......................….......………. 

                       ලේකම්අලදඳාර්ත ලම්න්තු ප්රධානියාඅදිවථ්රිේ ලේකම්  
       (නි මුද්රාල)



                                                                                                                                                                                                 

 ආකෘති ඳත්ර අංක - 02

2020.06.30 දිනට හිඟ ආදායම් එකතු කිරීම් පිළිබ වශ අනුමත ආදායම් අතශැිම් පිළිබ ප්රකාය 

        අමාතයංය අ ලදඳාර්ත  ලම්න්තුල :               ආදායම් වංලේතාංක : 20.02.01.01.                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විවථතරය 

 

2020 ලර්ය තු හිඟ ආදායම් එකතු කිිම 

 

* 2020 මුේ මාව 06 තු  හිඟ ආදායම්  අත්ශැර දැමිම් 

 
2017.12.31 

දින දේලා 

හිඟ මුදට 

අනුරපීල 

එකතු කිරීම් 

 

2018 

ලවරට    

අදා 

හිඟ 

මුදට  

අනුරපීල      

එකතු 

කිරීම   

 

2019 

ලවරට 

අදා හිඟ 

මුදට 

අනුරපීල 

එකතු 

කිරීම 

 

හිඟ 

මුදට 

අදාල 

මුළු 

එකතු 

කිරීම්  

 

(2+3+4) 

  

2017.12.31 දේලා 2018 2019  

හිඟ මුදට 

අදාල 

අත්ශැර 

දැමීම්ල 

මුළු එකතුල 

 

(6+8+10) 

 

හිඟ 

මුදට 

අනුරුපීල 

අත්ශැර 

දැමීම් 

   

මු.ලර. 113     

ප්රකාරල 

අත්ශැර  

දැමීම් වශා 

බය දුන් 

භාණ්ඩාගාර        

ලිපි ලයොමුල  

වශ දිනය 

 

  ලවරට         

අදා හිඟ 

මුදට 

අනුරපීල 

අත්ශැර 

දැමීම් 

 

මු.ලර. 113     

ප්රකාරල 

අත්ශැර  

දැමීම් වශා 

බය දුන් 

භාණ්ඩාගාර        

ලිපි ලයොමුල  

වශ දිනය 

 

ලවරට 

අදා 

හිඟ 

මුදට 

අනුරුපීල 

අත්ශැර 

දැමීම් 

 

මු.ලර. 113     

ප්රකාරල 

අත්ශැර  

දැමීම් වශා 

බය දුන් 

භාණ්ඩාගාර        

ලිපි ලයොමුල  

වශ දිනය 

 රු. රු. රු. රු. රු.       රු.  රු.  රු. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

i. නිෂ නිලාව 
  

 

  

 

       

 
ii. වංචාරක බංගා ශා 

නිලාඩු නිලේතන 
 

           

iii. ලාණිජ් 

ලගොඩනැගිලිඅගබඩා 
           

iii. ලලනත් ලගොඩනැගිලි 
           

 

* ලමම ආදායම් වංලේතාංකය යටලත් ලන යම් කිසි ආදායම් අත්ශැර දැමිමේ වශා මු.ලර. 113 ප්රකාරල රාජ්ය ඳිඳාන අමාතයාං  ලේකම්ලි නිර්ලේ වහිතල 

භාණ්ඩාගාරලයන් පූර්ල අනුමැතිය බා ගත යුතුලේ. එබැවින් ලම් යටලත් වශන් කෂ යුත්ලත් එලවේ භාණ්ඩාගාරලේ (රාජ්ය මුදේ ලදඳාර්තලම්න්තුල) අිකකාර බය බාගත් 

අත්ශැර දැමීම් ලන අතර ඒ වශා  අදා එේ එේ බය දීලම් ලිපිලේ පිටඳතේ ද ලම් වමඟ ඇමිණිය යුතුලේ.            

       

දිනය :-   …………………………                                                    ඉශත වශන් ලතොරතුරු නිලැරදි බලට වශතික කරමි.  
 
                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                           …………………......................………............... 

                                  ලේකම්අලදඳාර්තලම්න්තු ප්රධානියාඅදිවථත්රේ ලේකම් 

 (නි මුද්රාල)            




