පළාත් පාලන ( ආයතන නනතිකව හා කාර්යක්ෂමව ආදායම්
පැනවීම සහ අයකර ගැනීමම් ක්රමමෝපායයන්

ආසියා පදනම

1

ආසියා පදනම මඟින් ප්රකාශයට පත් කරන ලදී

පළමු සංස්කරණය
© 2018" wdishd moku

ISBN

සංස්කාරක
එච්.ජී.සී ජයතිස්ස

මුද්රණය කරන ලද්දද්
දකොළඹ, ශ්රී ලංකාව

ප්රකාශනය සම්බන්ධමයන්: ඕස්දේලියානු රජදේ සහදයෝගීතාවය මධ්යයදේ කටයුතු
කරන උප ජාතික පාලන වැඩසටහදන් ශාස්ත්රීය නිෂ්පාදන ද ොනුදේ තවත් එක්
ප්රකාශනයක් දලස දමම ග්රන්ථය හැඳින්විව හැකිය. උප ජාතික පාලන වැඩසටහන ශ්රී
ලංකාදේ පළාත් පාලනය සවිමත් කිරීදේ අරමුණින් පළාත් පාලන ආයතනයන්දේ දරා
ැනීදේ ශක්තිය, නිදයෝජනය හා දුක් ැහැට වලට පිළියේ දයදීම යන සංරචකයන්දේ
ශකයතාවය වර්ධ්නය කිරීම සඳහා අත්හදා බලන ලද දමොඩියුලයන් හදුන්වාදීම හා
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ආසියා පදනම
ආසියා පදනම යනු ලාභ දනොලබන ජාතයන්තර සංවර්ධ්න සංවිධ්ානයකි. නිරන්තර
දවනස්වීේ වලට භාජනය වන හා සංවර්ධ්නය දවමින් පවතින ආසියාදේ ජීවිත ශක්තිමත්
කිරීම දවනුදවන් ආසියා පදනම කැපවී සිටී. දශක හයක් තුළ ලත් අත්දැකීේ හා පන්නරය
හරහා හදුනාද න වැඩිදියුණු කළ අරමුණු 5ක් යටදත් අප ආසියා කලාපදේ සංවර්ධ්න
කටයුතු වල නියැදළේ. ඒවා නමින් පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම, කාන්තාවන් බල ැන්වීම ,
වයාපාර අවස්ථා විස්තාරණය කිරීම, පාරිසරික ඔදරොත්තු දීම වර්ධ්නය කිරීම හා කලාපිය
සහදයෝ ය වර්ධ්නය කිරීම දේ.
ආසියා පදනදමහි මේ සමා ම පිහිටා ඇත්දත් සැන් ෆ්රන්සිස්දකෝ නුවර වන අතර
ආසියාදේ හා දවොෂින්ටන් DC හි පැතිර පවතින කාර්යාල 18ක් සම ආසියා පදනම
වැඩකටයුතු සිදු කරයි. රාජය හා රාජය දනොවන සංවිධ්ාන සම සේබන්ධ්තා පවත්වන
ආසියා පදනමට ද්විපාර්ශවීය හා බහුපාර්ශවීය සංවර්ධ්න ආයතන,පදනේ,සහදයෝගිතාවයන්
හා තනි පුද් ල ආදී වශදයන් දනොදයකුත් ආයතන හරහා ආධ්ාර ලාද න එයි. 2017
වර්ෂදේ අප ඇමරිකන් දඩොලර් මිලියන 83.7 ක් සෘජුවම සංවර්ධ්න වයාපෘති සදහා දයදවූ
අතර දපළදපොත් සහ අදනකුත් අධ්යාපනික ද්රවයයන් දවනුදවන් ඇමරිකන් දඩොලර්
මිලියන 8.7 ක් වැයකර ඇත.
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උප ජාතික පාලන වැඩසටහන
ආර්ථික වර්ධ්නදේ හා ආර්ථික තික ශක්ති වර්ධ්නදේ නැගී එන ආර්ථික දක්න්ද්රයන්
වන ද්වතීය න රවල් වල ආර්ථික ඔදරොත්තුදීදේ හැකියාව වර්ධ්නය උදදසා ක්රියාකාරී
ආර්ථික දක්න්ද්ර සංකල්පය ද ොඩනැගීම සඳහා ආසියානු පදනදේ ශ්රී ලංකා උප ජාතික
පාලන වැඩසටහන පළාත් පාලන ආයතන නවයක දමම වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරනු
ඇත. දමම වැඩසටහදන් සමස්ත පුළුල් අරමුණ වනුදේ අත්දුටු අනුරූප බලාත්මක දලස
ආයතන ත කිරීමයි.
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හැඳින්වීම
පළාත් පාලන ආයතන, තම බල ප්රදද්ශය ඇතුළත මහජන දසෞඛ්යයට, දපොදු
උපදයෝගීතා දසේවාවන්ට සහ දපොදු මංමාවත් වලට ද සාමානයදයන් එම ප්රදද්ශය
ඇතුළත ජනතාවදේ සුඛ් විහරණය, පහසුව සහ සුඛ් සාධ්නය දමන්ම සියලු
පහසුකේ ආරක්ෂා කිරීමට සහ ප්රවර්ධ්නය කිරීමට ද අදාල සියලු කරුණු විධිමත්
කිරීම, පාලනය කිරීම සහ පරිපාලනය කිරීම සඳහා නනතිකව බැඳී ඇත.
දමම ව කීම ඉටු කිරීම සඳහා ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතන වලට අදාල මූලික
නීතිය මගින්, විදශේෂදයන් නේ කරන ලද ආදායේ උත්පාදන මාර් හඳුන්වා දී
ඇත. ඊට අතිදර්කව අතුරු වයවස්ථා පනවා ැනීමට හා ප්රතිලාභීන්ද න්
කිසියේ ාස්තුවක් අයකර දපොදු උපදයෝගීතා දසේවාවක් පවත්වාද න යාමට ද
නීතිදයන් බලය ලබා දී ඇත. දමම ආදායේ, උත්පාදනදේදී හා ආදායේ
පැනවීදේදී නීතිදයන් හඳුන්වා දී ඇති සේමත ක්රියා පටිපාටීන් අනු මනය කල
යුතුදේ. නියමිත කාර්ය පටිපාටි අනු මනය දනොකිරීම මත නීතිමය ැටලු වලට
මුහුණ පෑමට සිදුවන අතර ම, වි ණන විමසුේ හා අධිභාරයන්ට ලක්වීමට ද ඉඩ
ඇත.
පළාත් පාලන ආයතන වල ස්වයං උත්පාදන ආදායේ සේබන්ධ්දයන් අවධ්ානය
දයොමු කල යුතු සේමත කාර්ය පියවරයන් හා ආදායේ අය කිරීම කාර්යක්ෂමව
වර්ධ්නය කර ැනීම සඳහා ආසියානු පදනදේ උප ජාතික පාලන වැඩසටහන
( Sub National Governance Program – SNGP ) මඟින් ශ්රී ලංකාදේ සියලු
පළාත් ආවරණය වන පරිදි දතෝරා ත් පළාත් පාලන ආයතන කිහිපයක
සමීක්ෂණයක් සිදු කරන ලදි.එකී සමීක්ෂණදේදී දපොදුදේ නිරීක්ෂිත අඩුපාඩුකේ
හා එය නිවැරදි කර න්නා ක්රමදේදන් දමම ප්රකාශනයට ඇතුලත් දකොට ඇත.
දමහි ඇති මඟ දපන්වීේ හා උපදදස් ඇසුරින් පළාත් පාලන ආයතන වල ආදායේ
නීතයානුකූලව පැනවීම සහ අය කිරීදේදී අවධ්ානය දයොමු කල යුතු ක්දෂේත්ර හා
කාර්ය පියවරයන් පිළිබඳව ලබා න්නා අවදබෝධ්ය තුලින් ආදායේ ප්රවර්ධ්නය
කර ැනීමටත් , වි ණන විමසුේ, අධිභාර හා නනතික ැටලු මඟ හරවා
ැනීමටත් හැකියාව ලැදබනු ඇතැයි අදේක්ෂා කරමි.
එච්.ජී.සී.ජයතිස්ස
උපදද්ශක ( නීති හා පළාත් පාලන )
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(01) පළාත් පාලන ආයතනවල ආදායම්
පලාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපිත අනපනත් වලින් පැවරී ඇති බලතල යටදත් ඒ
ඒ පළාත් පාලන ආයතන වලට උපයා ත හැකි ආදායේ ප්රභවයන් යදථෝක්ත
අනපනත් මගින් හඳුන්වා දී ඇත.
දමම ආදායේ ප්රධ්ාන වශදයන් පහත පරිදි වර් කරනු ලැදබ්.
1.
2.

පුනරාවර්ථන ආදායේ
ප්රාේධ්න ආදායේ

පුනරාවර්ථන ආදායේ යටතට ස්වයං උත්පාදන ආදායේ හා ආදායේ ආධ්ාර යන
දකොටස් දදක ම ඇතුලත් දේ. දමහිදී විදශේෂදයන් අවධ්ානය දයොමු කරනු
ලබන්දන් ස්වයං උත්පාදන ආදායේ ප්රභවයන් සේබන්ධ්දයන් දේ
පළාත් පාලන ආයතන විසින් ඉහත කී ස්වයං උත්පාදන ආදායේ පැනවීම හා
අයකිරීදේ ක්රියාවලිය නීතිදේ විධිවිධ්ානයන්ට අනුකූලව ක්රියාත්මක කල යුතුව
ඇත. දේ සඳහා ආසියානු පදනදේ උප ජාතික පාලන වැඩ සටහන මගින්
ආදායේ සමීක්ෂණ අනුකූලතා වි ණනය නමින් කළමනාකරන දමවලමක්
හඳුන්වා දී ඇත.
ඒ අනුව ශ්රී ලංකාදේ සියලු පළාත් ආවරණය වන පරිදි දතෝරා ත් පළාත් පාලන
ආයතන 27 ක ආදායේ පැනවීම හා අයකිරීම ආශ්රිතව පර්දේෂණාත්මක
තක්දසේරුවක් සිදු කරන ලදි.
(02) නිරීක්ෂිත ඌනතා හා අඩුපාඩුකම්
ආදායේ පැනවීම හා අය කිරීම ආශ්රිතව සිදු කරනු ලැබූ ආදායේ සමික්ෂණ
අනුකූලතා වි ණනදේදී දපොදුදේ නිරීක්ෂණය වූ අඩුපාඩුකේ රාශියක් ඇත. ඒ
අතුරින් පළාත් පාලන ආයතන වල ස්වයං උත්පාදන ආදායමට වැඩිම
දායකත්වයක් දක්වන ආදායේ ප්රභවයන් කීපයක් සේබන්ධ්දයන් නිරීක්ෂිත දපොදු
අඩුපාඩුකේ හා නිර්දද්ශ පහත දක්වා ඇත.

(03) වරිපනම් බදු
3.1 සංවර්ධිත ප්රමේශ දියුණු කළ ප්රමේශ මලස ප්රකාශයට පත් කිරීම
1987 අංක 15 දරණ ප්රාදද්ශීය සභා පනදත් 134(1) ව න්තිදේ විධිවිධ්ානයන්ට
අනුකූලව දියුණු ප්රදද්ශය හදුනාද න ප්රකාශයට පත් කර වරිපනේ පැනවීමට
නීතිමය ප්රතිපාදන ලබාදී ඇතත් එදසේ කටයුතු කර දනොමැති අවස්ථා නිරීක්ෂණය
විය.
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නියමිත පරිදි කටයුතු මනොකිරීමම් ප්රතිවිපාක
(අ) පළාත් පාලන ආයතන වරිපනේ බදු වශදයන් අයකර ත හැකි ආදායේ
අහිමි විම
(ආ) ප්රජා දසේවාවන් පුලුල් කිරීමට ඇති අවස්ථා අඩුවීම
(ඇ) දනොසැලකිල්ල හා අනවධ්ානය මත සභාවට අයවිය යුතු ආදායේ අයකර
ැනීමට පියවර දනො ැනීම පිළිබද වි ණනදේදී විමසුමට ලක්වීම
(ඇ) ප්රාදද්ශීය සභාදේ කාර්යක්ෂමතාවය පිළිබද ජනතා ආකල්පය එතරේ
සුභවාදී මේටමක දනොමැති වීම
නිර්මේශය
දියුණු ප්රදද්ශය ප්රකාශයට පත් කිරීදේදී අනු මනය කලයුතු කාර්ය පටිපාටි හා
විධිවිධ්ානයන් පිළිබදව උප ජාතික පාලන වැඩ සටහන යටදත් දවනම මාර්ද ෝපදද්ශ
නිකුත් කර ඇත.
3.2 මේපල තක්මසේරු කිරීම සදහා අමාතයවරයාමේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම
නීතිදේ විධිවිධ්ානයන්ට අනුකූලව වරිපනේ බදු පැනවීම සදහා දද්පල වාර්ෂිකව
තක්දසේරු කිරීමට අමාතයවරයාදේ අනුමැතිය ලබා ත යුතුය. එදහත් එදලස
අනුමැතිය ලබා දනොද න දද්පල තක්දසේරු කිරීමට පියවර ද න ඇති අවස්ථා
දපොදුදේ නිරීක්ෂනය විය. දේ දහේතුව මත ඇතැේ විට නනතික ැටලු වලට
මුහුණ පෑමට සිදුවනු ඇත.
නිර්මේශය
පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපිත අනපනත් වල ඇති විධිවිධ්ානයන්ට අනුව (ම.න.ස
ආඥා පනදත් 230(1), න ර සභා ආඥා පනදත් 160(1) හා ප්රා.ස පනදත් 146(1) )
දද්පල තක්දසේරු කිරීම සදහා අමාතයවරයාදේ අනුමැතිය ලබා ැනීමට පියවර ත
යුතුදේ.

3.3 බදු ප්රතිශතය සඳහා අමාතයවරයාමේ අනුමැතිය ලබාගැනීම
බදු ප්රතිශතය තීරණය කිරීදේදී හා/දහෝ ප්රතිශතය දවනස් කරන අවස්ථාවලදී ඒ
සදහා විෂයභාර අමාතයවරයාදේ අනුමැතිය ලබා ැනීම නීතිමය අවශයතාවයක්
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දේ. නිරීක්ෂණය වූ දතොරතුරු අනුව ඇතැේ පළාත් පාලන ආයතන බදු ප්රතිශතය
දවනස් කළ අවස්ථාවලදී ඒ සදහා අමාතයවරයාදේ අනුමැතිය ලබා ද න
දනොතිබිණ.
නියමිත පරිදි කටයුතු මනොකිරීමම් ප්රතිවිපාක
අධිකරණ විමර්ෂනයකදී වරිපනේ බදු පැනවීම හා අයකිරීම බල රහිත බවට නියම
කිරීමට ඉඩ ඇත.
නිර්මේශය
මූලික නීතිදයන් නියම කර ඇති පරිදි විධිමත් සභා සේමුතියක් ද න විෂයභාර
අමාතයවරයාදේ නිසි අනුමැතිය ලබාද න බදු ප්රතිශතය තීරණය කිරීමට පියවර ත
යුතුය
3.4 දවනස් වන බදු අනුප්රමාණයන් නියම කිරීම
ලිඛිත නීතිදේ ඇති විධිවිධ්ානයන් අනුව (ම.න.ස ආඥා පනදත් 230(1අ), න.ස
ආඥා පනදත් 160(2) හා ප්රා.ස පනදත් 134(2)) ඇතැේ පළාත් පාලන ආයතන
විසින් දවනස් වන බදු අනුප්රමානයන් නියම කිරීමට ක්රියාකර දනොමැත.

නියමිත පරිදි කටයුතු දනොකිරීදේ ප්රතිවිපාක
(අ) වරිපනේ ආදායේ ප්රවර්ධ්නය කර ැනීමට ඇති ඉඩ ප්රස්ථා ඇහිරී තිබීම
(ආ) ප්රජාවට සපයන දසේවාවන් පුලුල් කිරීමට ඇති දනොහැකියාව හා කිසිදු
ාස්තුවක් අය දනොකර සපයන දසේවාවන් සදහා සභාව විසින් දරණ පිරිවැය
ආවරණය කර ැනීදේ අපහසුතාවලට මුහුණ දීමට සිදුවීම.
(ඇ) සභාවට අදාළ නිරවුල් සැළසුේ දහෝ උපාය මාර්
දනොහැකි වීම.

නිසි දලස සකසා ැනීමට

නිර්මේශය
ප්රාදද්ශීය සභාවක් විසින් දියුණු කල ප්රදද්ශයන් සදහා දහෝ එහි දකොටස් සඳහා සංවර්ධ්න
මේටම සැලකිල්ලට ද න දවනස් වන බදු ප්රමාණයන් නියම කල හැකිය. එදමන්ම
නා රික පළාත් පාලන ආයතන සේබන්ධ්දයන් වූ විට යේ සභාවක් විසින් බල
ප්රදද්ශදේ දවන් දවන් ප්රදද්ශ දහෝ දකොටස් සඳහා, ඒ එක් ප්රදද්ශයකට දහෝ
දකොටසකට සභාව විසින් සලස්වා ඇති දසේවාවන් අනුව, දවන් දවන් වශදයන් වරිපනේ
බදු අනුප්රමාණය නියම කිරීමට හැකියාව ඇත.
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3.5 වාණිජ මේපල සදහා වැඩි වරිපනම් බදු ප්රතිශතයක් පැනවීම
මූලික නීතිදේ විධිවිධ්ාන අනුව (ම.න.ස ආඥා පනදත් 230(1අ), හා 1අඅ) ) යන
උපව න්ති වලින්ද, න ර සභා ආඥා පනදත් 160(1අ) යන උපව න්තිය) දවදළද
දහෝ වාණිජ කාර්යය සදහා පාවිච්චි කරන ලද පරිශ්ර දවනුදවන් දන්වාසික
පරිශ්රයකට සාදේක්ෂව වඩා වැඩි අනුප්රමාණයකින් යුතු වරිපනේ පැනවීමට
හැකියාව ඇත.
එදහත් ඇතැේ නා රික පළාත් පාලන ආයතන ඉහත කී නීතිමය විධිවිධ්ාන අනුව
කටයුතු කර දනොමැති අවස්ථා නිරීක්ෂණය වී ඇත.
නියමිත පරිදි කටයුතු මනොකිරීමම් ප්රතිවිපාක
(අ) බල ප්රදද්ශය තුල මහජනතාව දවනුදවන් සලයන දසේවාවන් සදහා ප්රමාණවත්
මූලය පහසුකේ අඩුවීම
(ආ) ප්රජා දසේවාවන් පුලුල් කිරීමට හැකියාවක් දනොලැබීම
(ඇ) ආදායේ ප්රවර්ධ්නය කර ැනීමට ඇති දනොහැකියාව මත මූලය අපහසුතාවලට
මුහුණ පෑමට සිදුවීම
නිර්දද්ශය
වයවස්ථාපිත නීතිදයන් ලැබී ඇති බලතල ප්රකාරව බල ප්රදද්ශය තුල පවත්නා දවදළද
දහෝ වාණිජ කාර්යයන් සදහා පරිහරනය කරන පරිශ්රයන් දවනුදවන් දන්වාසික දද්පල
වලට වඩා වැඩි බදු ප්රතිශතයක් විෂයභාර අමාතයවරයාදේ අනුමැතිය මත පැනවීමට
කටයුතු කිරීම.
3.6 බදු අනුප්රමාණය මවනස් වන අවස්ථා වලදී විධිමත් අනුමැතියක් ලබා ගැනීම
වරිපනේ පැනවීදේදී සභාව විසින් කලින් වර්ෂදේ බල පැවැත්වූ වරිපනේ බදු
අනුප්රමාණදේ දවනසක් සිදු කල අවස්ථාවලදී ඒ සදහා විෂයභාර අමාතයවරයාදේ
අනුමැතියකින් දතොරව ක්රියාකර ඇති අවස්ථා ද දක්නට ලැබීම.
නියමිත පරිදි කටයුතු මනොකිරීමම් ප්රතිවිපාක
(අ) වරිපනේ බදු පැනවීම නීතයානුකූල දනොවන බැවින් එය බල ශූනයවීම
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(ආ) අධිකරණ විමර්ෂණයට ලක්වී නනතික ැටලු වලට මුහුණු පෑමට සිදු වීම
(ඇ) නීතයානුකූලව කටයුතු කර දනොතිබීම මත වි ණන විමසුමට ලක්වීම
(ඈ) ඉතා සැලකිය යුතු මේටදේ කාලයක් ඉහත ැටුේකාරි තත්ත්වයන් සමනය කර
ැනීම සදහා දයොමු කිරීමට සිදුවීම

නිර්මේශය
වයවස්ථාපිත නීතිදේ විධිවිධ්ාන අනුව යේ වර්ෂයක් සඳහා වරිපනේ බදු පැනවීදේදී,
සභාව විසින් කලින් වූ වර්ෂදේ බල පැවැත්වූ වරිපනේ බදු අනුප්රමාණදේ දවනසක් සිදු
කරන්දන් නේ ඒ සඳහා විෂයභාර අමාතයවරයාදේ අනුමැතිය ලබා ත යුතුය.
නනතික මයොමුව -ම.න.ස සභා ආඥා පනමත් 230(2) (ආ) න.ස ආඥා පනමත් 160(3),
ප්රා. ස පනමත් 134(5)
3.7 නිශ්චිත නිර්නායක පදනම් කර මගන බදු අනුප්රමාණය ගණනය කර මනොතිබීම
වරිපනේ යනු පළාත් පාලන අයතන බල ප්රදද්ශදේ දවදසන ජනතාවදේ දසෞඛ්ය
හා සනීපාරක්ෂාව, පහසුව සහ සුභසාධ්නය සැලසීම දවනුදවන් හා ඊට ආනුශංගික
ක්රියා දවනුදවන් ඉදිරි වර්ෂය තුළ වැය කරන පුනරාවර්තන මුදල් ප්රමාණය සහ
ප්රාේධ්න වැය සඳහා ලබා ත් ණය මුදදලන් වර්ෂය තුල ආපසු ද වන ණය වාරික
මුදල් ප්රමාණය ැලපීේ කර ඒ බල ප්රදද්ශදේ ඇති එක් එක් දද්පදලහි වාර්ෂික
වටිනාකේ එකතුදවහි අනුපාතයක් වශදයන් ඒ එක් එක් දද්පල මත පනවා අය
කරනු ලබන බද්දකි.
එදහත් පළාත් පාලන ආයතන බහුතරයක් වරිපනේ බදු අනුප්රමාණය තීරණය කර
ඇත්දත් ඉහත දක්වා ඇති අනුපාතයන් සැලකිල්ලට ද න දහෝ නිශ්චිත
නිර්නායක පදනම් කර මගන බදු අනුප්රමාණය ගණනය කිරීමම්න් මනොවන බවත්
නිරීක්ෂණය වූ දපොදු අඩුපාඩුවකි.
මම් මහේතුමකොට මගන මුහුණ පෑමට සිදුවන ගැටලු
(අ) ප්රජා දසේවාවන් සැපයීම සඳහා වැයවන වියදේ ආවරණය කර ැනීමට
හැකියාවක් දනොමැතිවීම හා ඒ දහේතුදකොට ද න ප්රජා දසේවා කටයුතු
සාර්ථකව ඉටු කිරීමට අපහසුවීම
(ආ) මූලය අපහසුතා වලට මුහුණ දීමට සිදුවීම
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(ඇ) ඉහත කරුණු දහේතු දකොට ද න පළාත් පාලන ආයතන දකදරහි
ජනතාවද න් සතුටුදායක ප්රතිචාර දනොලැබීම
(ඈ) නනතික රාමුවක් තුළ අවශHදයන්ම සභාදේ ප්ර මනය සදහා තයුතු
කියාමාර් දනො ැනීම තුළ නිලධ්ාරීන් තම ව කීේ නිසි දලස ඉටු දනොකරන
ලද පිරිසක් දසේ සැලකීමට සිදුවීම.
නිර්මේශය
•
•

•

පහත දැක්දවන කාර්ය පියවරයන් අනු මනය කර බදු ප්රතිශතය තීරණය
කළ යුතුදේ
පළමුව වරිපනේ බද්දට යටත් දද්පලවල වාර්ෂික වටිනාකම එකතුව
ණනය කිරීම.සියලු වැඩ සටහන් යටදත් වූ පුනරාවර්ථන සහ ප්රාේධ්න
වියදේ එකතුව ණනය කිරීම ( ප්රාදද්ශීය සභා සේබන්ධ්දයන් වූ විට දමම
වියදම දියුණු ේ කලාපයට අදාලව පමණක් ණනය කළ යුතුය)
ඉහත පරිදි ඇස්තදේන්තු කල වියදේ එකුදවන් පහත දැක්දවන විෂයයන්
යටදත් ලැබුණු මුදල් අඩුකිරීම
-

ප්රතිපූරණය කරනු ලබන කාර්ය මණ්ඩල වැටුේ
ප්රතිපූරණය කරනු ලබන සභික දීමනා
බාහිර ආයතන වලින් ලැදබන ප්රදානයන්
කිසියේ ාස්තුවක් අයකර පවත්වාද න යනු ලබන දසේවාවන් වලට
දවන් කරන ලද පුනරාවර්ථන වියදේ
දමම වියදම අඩුකල විට වරිපනදමන් අයකර ත යුතු සමස්ථ වියදම
ලබා ත හැකිය.
ඉන් අනතුරුව ඉදිරි වර්ෂදේ වරිපනේ ප්රතිශය පහත පරිදි ණනය
කර ත හැකිය.

වරිපනේ ප්රතිශතය = වරිපනදමන් අයකර ත යුතු සමස්ථ එකතුව x 100
වරිපනේ දද්පල වල වාර්ෂික වටිනාකදමහි එකතුව
දකදසේ වුවද වර්තමානදේ පවත්නා බදු අනුප්රමාණය ඉහත අනුපාතය අනුව
ණනය කිරීදේදී එකවර ඉහල බදු ප්රතිශතයක් විය හැකිය. ප්රාදයෝගිකව එය
එකවර ක්රියාත්මක කිරීම තුලින් ජනතාවට දරා ත දනොහැකි බද්දක් ද වීමට
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සිදුවනු ඇත. එබැවින් එම අපහසුතාවය සමනය කර ැනීම සඳහා දැනට පවත්නා
බදු අනුප්රමාණය අවම වශදයන් 1% බැගින් වර්ෂදයන් වර්ෂයට වැඩිවීදේ පදනම
මත බදු ප්රතිශතය පැනවීම වඩා දයෝ යවනු ඇත. දමහිදී නීතිදේ විධිවිධ්ාන අනුව
එදසේ පැනවීමට තීරණය කරන බදු අනුප්රමාණය සදහා විෂයභාර අමාතයවරයාදේ
අනුමැතිය ලබා ත යුතු බව ද දපන්වා දිය යුතුය.
3.8 පළාත් පාලන ආයතන සතු මේපල වරිපනම් බදු සදහා බිල් කිරීම
සභාව සතු නිශ්චල (පුස්තකාල ද ොඩනැගිල්ල, විශ්රාම ශාලා, ක්රීඩා භූමිය, සභා
කාර්යාල ද ොඩනැගිල්ල ආදී දද්පල) දද්පල වල වාර්ෂික වටිනාකම පදනේ කර
ද න වරිපනේ සඳහා බිල් කර ඇති බවත් එම බිල් කල වටිනාකම අයවීමකින්
දතොරව වසරින් වසර සමුච්චිත හිඟ ආදායමට එකතුවී ඇති බවත් නිරීක්ෂණය වූ
දපොදු අඩුපාඩුවකි.
දේ දහේතුදකොට ද න වසරින් වසර වරිපනේ හිඟ ආදායම වැඩිවන අතර අවසාන
ගිණුේ ජං ම වත්කමක් දලස ඉදිරිපත් කිරීම තුලින් ගිණුේ තුළින් විදමානවිය යුතු
සතH හා නිවරදH දමන්ම සාධ්ාරණත්වය පිළිබිඹු දනොදේ.

නිර්මේශය
සභාව සතු දද්පල සඳහා වැරදි අයුරින් බිල් ත කර ඇති වටිනාකම නියමිත ක්රියා
පටිපාටිය අනු මනය කර දල්ඛ්නදයන් කපා හැරීමට හැකියාව ඇත.දකදසේ වුවද සභාව
සතු දද්පලක් බාහිර පාර්ශවයකට ඔවුන්දේ ප්රදයෝජනය සඳහා කුලියට දහෝ බද්දට දී
ඇති අවස්ථා වලදී එකී දද්පලට අදාල වරිපනේ බද්ද අයකර ැනීමට බාදාවක්
දනොවන්දන්ය.
3.9 වාර්ෂිකව වරිපනම් පැනවීම
වරිපනේ බද්ද පැනවීම පිලිබදව විධිමත් සභා සේමුතියක් ද න එය වාර්ෂිකව
පැනවිය යුතුය. එදහත් ඇතැේ පළාත් පාලන ආයතන එක් වර්ෂයකදී පමණක්
වරිපනේ පැනවීමට කටයුතු කරන අතර , එය වාර්ෂිකව සිදු දනොකරන බැේ
නිරීක්ෂණය වී ඇත.

නිර්දද්ශය
විධිමත් සභා රැස්වීමකදී වරිපනේ පැනවීමට අදාලව සභා සේමුතියක් ද න වාර්ෂිකව
බද්ද පැනවීමට කටයුතු කල යුතුය. නීතිදේ ඇති විධිවිධ්ාන අනුව වරිපනේ බද්ද දහෝ

13

වරිපනේ බදු මාස 12 ක් දනොඉක්මවන කාල සීමාවක් පැවතිය යුතුය. (මහා න ර සභා
ආඥා පනදත් 230(2)(අ)) පළාත් පාලන ආයතන වල මුදල් වර්ෂය ජනවාරි පලමුවැනි
දින ආරේභ වී අදාල වර්ෂදේ දදසැේබර් 31 වන දිදනන් අවසන් දේ. එදමන්ම යේ
වර්ෂයක් සදහා වරිපනේ පැනවිදේදී දද්පලවල වාර්ෂික වටිනාකම අනු ාමී වර්ෂය
සදහා පිලි ැනීමට සභා සේමුතියක් ත යුතුය. මීට දහේතු වන්දන් දද්පල වල
තක්දසේරුව බලපවත්වන්දන් එක් වර්ෂයක් සදහා පමණක් වීමයි. එබැවින් කිසියේ
වර්ෂයක් සදහා පනවනු ලබන වරිපනේ බද්ද වලංගු වන්දන් අදාල වර්ෂයට පමණි.
එබැවින් වරිපනේ බද්ද පැනවීම වාර්ෂිකව සිදු කල යුතු අතර, එකී පැනවීම නීතුනුකූල
වීම සදහා 12 වන අධිකාරය වූ අර්ථ නිරූපන ආඥා පනදත් විධිවිධ්ානයක් අනුව බද්ද
පැනවීම පිලිබ`දව දයෝජනාව හා සභා තීරණය නත්රභාශිකව ැසේ පත්රය මගින්
ප්රකාශයට පත් කල යුතුය.
3.9තක්මසේරු මපොත පවත්වාමගන යාම හා ඒ පිළිබදව ජනතාව දැනුවත් කිරීම
දබොදහෝ පළාත් පාලන ආයතන තක්දසේරු දපොතක් පවත්වාද න යන නමුදු
වයවස්ථාපිත නීතිදේ විධිවිධ්ාන අනුව එකී තක්දසේරු දපොත ජනතාවට පරීක්ෂා කර
බැලීම සදහා තබා ඇති ස්ථානය පිලිබඳව ප්රසිද්ධ් දැන්වීමක් නිකුත් කිරීමට පියවර
දනො ැනීම නිරීක්ෂණය වූ දපොදු ඌනතාවයකි.

නිර්මේශය
සෑම පළාත් පාලන ආයතනයක් ම තක්දසේරු ලැයිස්තුව/තක්දසේරු දපොතක්
පවත්වාද න යාමට පියවර ත යුතුය.
වරිපනේ බල ප්රදද්ශය තුල වූ එක් එක් නිවාසය,ද ොඩනැඟිල්ල, ඉඩදේ දහෝ ද පදත්
සෑම අවුරුද්දකම වාර්ෂික වටිනාකමක් ඇතුලත් කර තිබිය යුතු “තක්දසේරු දපොත” ක්
(Assessment Register) පවත්වාද න යාමත්, එකී තක්දසේරු දපොත/ලැයිස්තුව
දනොමිලදේ පරීක්ෂා කර බැලීමට ජනතාවට හැකියාව ඇති බවට ප්රසිද්ධ් දැන්වීමක්
වාර්ෂිකව නිකුත් කිරීමට පියවර ැනීමත් ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපිත
අනපනත් අනුව ඉටු කල යුතු නනතික අවශයතාවයක් දේ.
නනතික මයොමුව
තක්දසේරු දපොත පවත්වාද න යාම- ම.න ස 235(1), න.ස 166 සහ ප්රා.ස 141(1)
දැන්වීමක් මඟින් ජනතාව දැනුවත් කිරිම- ම.න.ස 235(1), න.ස 166 සහ ප්රා.ස 141(1)
ාස්තුවක් අය කිරීමකින් දතොරව-ප්රා.ස පනමත්141(2),ම.න.ස235(2), න.ස 166
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පරික්ෂා කිරීමට ඉඩ ලබාදීම
3.10 තක්මසේරු දැන්වීමක් නිකුත් කිරීම
බල ප්රදද්ශදේ ඇති සියලු දද්පල දවනුදවන් පනවන ලද වරිපනේ බද්ද පිළිබද
තක්දසේරු නිදේදනයක් (K form) වාර්ෂිකව නිකුත් කිරීම මූලික නීතිදේ
විධිවිධ්ාන අනුව ( ම.න.ස 253(3), න.ස 166,ප්රා.ස පනදත්141(3)) සිදු කල යුතුය.
එදහත් සියලුම දද්පල ස`oහා දමම තක්දසේරු නිදේදනය නිකුත් වී දනොමැති
බවත් එය යාවත්කාලීනව නියමිත කාල පරිච්දේදයක් තුලදි සිදු කර දනොමැති
බවත් නිරීක්ෂණය වී ඇත.
නියමිත පරිදි කටයුතු මනොකිරීමම් ප්රතිවිපාක
(අ) ඇස්තදේන්තු ත වරිපනේ බදු ආදායම අදේක්ෂිත පරිදි අය කර
දනොහැකි වීම

ැනීමට

(ආ) වරිපනේ සමුච්චිත හි ය ප්රමාණාත්මකව වැඩි වීම
(ඇ) නියමිත කාල පරිච්දේදයක් තුලදී තක්දසේරු දැන්වීම භාරදී දනොතිබීම මත
වේටේ ප්රදානදේදී ැටලුවලට මුහුණ පෑමට සිදුවීම
(ඈ) බදු අයකර ැනීදේදි හා දද්පල තහනේ කිරීදේදී නනතික
මුහුණ පෑමට සිදුවීම

ැටලු වලට

(ඉ) කාර්යක්ෂම ව දසේවා සේපාදනය කළ යුතු ආයතනයක් දමකී කරුණු කියා
ඇල්මැරුණු ත්ත්වයකට පත්වීම.

නිර්මේශය
තක්දසේරු කරන ලද නිවසක , ද ොඩනැගිල්ලක, ඉඩමක අයිතිකරු/පදිංචිකරු/හවුල්
අයිතිකරු දහෝ කුලී නිවැසියා වුවත් එකී සෑම පදිංචිකරුදවකුට ම නත්රභාෂිකව
පිළිදයල කරන ලද තක්දසේරු දැන්වීමක් බද්ද පැනවීමට අදාල වර්ෂයට දපර වර්ෂදේ
දදසැේබර් 31 වන දිනට දපර දහෝ එම ස්ථානදේ තැබීමට පියවර ත යුතු
දේ.තක්දසේරු දැන්වීම භාරදුන් දින සිට දින 30 ක් ඇතුලතදී විදරෝධ්තා පවතී නේ
ලිඛිතව සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුතු බව තක්දසේරු දැන්වීදේ සටහන් කර තිබිය යුතුය.
3.11තක්මසේරු විමරෝධතා
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තක්දසේරු විදරෝධ්තා විමර්ෂනය හා ඒ ආශ්රීත දල්ඛ්න පවත්වාද න යාම නියමිත
පරිදි සිදු දනොවන බව දපොදුදේ නිරීක්ෂිත ඌනතාවයන් දේ. පළාත් පාලන ආයතන
සංස්ථාපිත අනපනත් අනුව දමම ක්රියාවලිය නියමිත පරිදි ඉටු කිරීම නනතික
අවශයතාවයක් වුවද එය නියමිත පරිදි ඉටු දනොවන බව නිරීක්ෂණය වී ඇත.

නිර්මේශය
දමම ක්රියාවලිය නීතයානුකූලව පහත දැක්දවන පරිදි සිදු කිරීම සුදුසු දේ.
1. තක්දසේරු විදරෝධ්තා දල්ඛ්නයක් (Objection Register) පවත්වාද න යාම හා
එකී දල්ඛ්නදේ තක්දසේරුව පිලිබදව ලැදබන සෑම විදරෝධ්තාවක්ම දල්ඛ්න ත
කිරීම
2. විදරෝධ්තා විමර්ෂනය කරනු ලබන දිනය හා දේලාව අදාල විදරෝධ්තා
පළකරන්නන් දවත ලිඛිතව දැනුේදීම
3. නියම කරන ලද දේලාවකදී හා ස්ථානදේදී පළාත් පාලන ආයතනය විසින්
විදරෝධ්ය පාන්නා, අයිතිකරු සහ පදිංචිකරු දහෝ ඔවුන්දේ බලය ලත් අනු
නිදයෝජිතයන් පැමිණ සිටින්දන් නේ ඔවුන් ඉදිරිදේදී විදරෝධ්තා විමර්ෂණය
කිරීමට සැලැස්විය යුතුය.
4. තක්දසේරුවක් සේබන්ධ්දයන් දහෝ විදරෝධ්තාවක් පිලිබද සුදුස්සක් කරනු ලැබූ
කල්හි ඒ පිලිබද තීරණය විදරෝධ්කයාට දැනුේ දීමට සැලැස්විය යුතුය.
නනතික මයොමුව
• තක්දසේරුවිදරෝධ්තාකැඳවීම-- ම.න.ස ආඥා පනමත් 235(4) ,
න.ස ආඥා පනමත් 166,
ප්රා.ස පනමත් 141(3)

•

•

තක්දසේරු විදරෝධ්තා දපොතක් පවත්වාද න යාමම.න.ස ආඥා පනමත් 235(5) ,
න.ස ආඥා පනමත් 166
ප්රා.ස පනමත් 141(4)
විදරෝධ්තා විමර්ශණ දිනය දැනුේදීම-
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ම.න.ස ආඥා පනමත් 235(5) ,
න.ස ආඥා පනමත් 166
ප්රා.ස පනමත් 141(4)
•

විදරෝධ්තා විමර්ෂණය ම.න.ස ආඥා පනමත් 235(6) ,
න.ස ආඥා පනමත් 166
ප්රා.ස පනමත් 141(5)

•

තීරණය විමරෝධකයාට දැනුම් දීමම.න.ස ආඥා පනමත් 235(7) ,
න.ස ආඥා පනමත් 166
ප්රා.ස පනමත් 141(6)

3.12 මේපල වල මභෞතික මවනස්විම පිලිබදව කටයුතු කිරීම
වරිපනේ දල්ඛ්නදේ සටහන් කර ඇති දද්පල හා දභෞතිකව පවත්නා දද්පල
ස්වභාවයන් අතර, දවනස්කේ යාවත්කාලීන කිරීමට අවශය පියවර ද න
දනොමැති බැේ නිරීක්ෂණය වූ තවත් කාරණයකි.
යාවත්කාලීන කිරීමට පියවර මනොගැනීම මත මුහුණ පෑමට සිදුවන ගැටලු
(අ) දන්වාසික දද්පල දලස ලියාපදිංචි ඇතැේ දද්පල දභෞතික වශදයන් වාණිජ
දද්පල බවට පරිවර්තනය වී ඇතත්, බදු අය කිරීදේදී සභාවට ලැබිය යුතු
නියමිත බදු ප්රමාණයට වරිපනේ බදු ආදායම අඩුවීම
(ආ) සභාවට පැවරී ඇති නියමිත ක්රියාමාර් යන් දනො ැනීම මත අහිමිවන බදු
ආදායම පිලිබද වි ණන විමසුමට ලක්විම හා ඒ පිලිබදව ආදායේ අය කිරීම
සේබන්ධ්දයන් වයවස්ථාපිත ව කීම පැවරී ඇති නිලධ්ාරින් දවත දයොමු වීම

නිර්මේශය
1. වාර්ෂික තක්දසේරු ත දද්පල පිළිබද සමික්ෂණයක් කර දභෞතික දවනස්කේ
වලට භාජනය වූ දද්පල හදුනා ැනීම
2. හදුනා ත් දද්පල සේබන්ධ්දයන් අලුත් තක්දසේරුව සිදු කිරීම
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3. නව තක්දසේරු දද්පල සේබන්ධ් දතොරතුරු ඇතුලත් කර වරිපනේ දල්ඛ්නය
යාවත්කාලීන කිරීම
3.13 මේපල තහනම් කිරිමම් වමරන්තු නිකුත් කිරීම හා එය ක්රියාත්මක කිරීම
නීතිදේ විධිවිධ්ාන අනුව කාර්තු 2 ක් ඉක්මවා හි`. අත්හිටුවා ඇති වරිපනේ බදු
අය කර ැනීම සදහා වදරන්තුවක් නිකුත් කිරීම පළාත් පාලන ආයතන වල
නා රික දකොමසාරිස්/දල්කේවරයාදේ වයවස්ථාපිත ව කිමක් වන්දන්ය.
එදමන්ම එකී වදරන්තු ක්රියාත්මක කර සභාවට අයවිය යුතු හි වරිපනේ
අයකර ැනීම සිදු කල යුතුව ඇතත්, එය නියමිත පරිදි ක්රියාත්මක දනොකරන බව
නිරීක්ෂණය වූ දපොදු අඩුපාඩුවක් දේ.

ක්රියාත්මක දනොකිරීම මත මුහුණ දීමට සිදුවන ප්රතිවිපාක
(අ) වරිපනේ හි ආදායේ ප්රමාණාත්මකව වැඩිවීම
(ආ) ඇස්තදේන්තු ත හා අදේක්ෂිත වරිපනේ ආදායේ නියමිත පරිදි අය
දනොවිම මත දයෝජිත වියදේ පියවා ැනීමට දනොහැකිවීම
(ඇ) නීතිදේ විධිවිධ්ාන අනුව ආදායේ අයකර ැනීමට කටයුතු දනොකිරීම මත
වි ණන විමසුේ හා අධිභාර වලට ලක්වීම
නිර්මේශය
වරිපනේ බදු ද වීම පැහැර හැරීම මත සමුච්ජිත හි වරිපනේ අය කර ැනීම ස`oහා
අදාල ස්ථානයන් තුළ දහෝ ඒ මත ඇති කවර දහෝ තැනැත්දතකුට වුවද අයත් සෑම චංචල
දද්පලක් ම තහනමට ලක්කිරීම සදහා වූ බලපත්රයක් නිකුත් කර අදාල මුදල් අය කර
ැනීමට කටයුතු කිරීම
තවද බලපත්රය නිකුත් කිරීම ප්රමාණවත් දනොවන අතර, නිකුත් කරන ලද වදරන්තු
ක්රියාත්මක කිරීමට ද පියවර ත යුතු දේ.

නනතික මයොමුව
දද්පල තහනේ කිරීමට වදරන්තු නිකුත් කිරීමම.න.ස ආඥා පනමත් 252,
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න.ස ආඥා පනමත් 166 හා 170
ප්රා.ස 158(1)
වදරන්තු ක්රියාත්මක කිරීම ම.න.ස ආඥා පනමත් 252,
න.ස ආඥා පනමත් 166 හා 170
ප්රා.ස 158(1) හා ප්රා. ස මූලය හා පරිපාලන රීති 42,

3.14 කාලීනව තක්මසේරු ප්රතිමශෝධනයක් සිදු කිරීම
වරිපනේ බද්දට අයත් වූ දද්පල දීර්ඝ කාලයක් මුලුල්දල් ප්රතිදශෝධ්නය කිරීමට
පියවර ද න දනොමැති බව නිරීක්ෂණය වූ දපොදු අඩුපාඩුවක් දේ. ශ්රී ලංකාදේ
දබොදහෝ පළාත් පාලන ආයතන දමම කාර්යභාරය පැහැර හැර තිබීම
නිරීක්ෂණය වූ විදශේෂ කාරණයක් දේ.
තක්මසේරු ප්රතිමශෝධනයක් සිදු මනොකිරීම මත මුහුණ පෑමට සිදුවන ප්රතිවිපාක
(අ) දද්පල වල වාර්ෂික වටිනාකම ප්රතිදශෝධ්නය දනොකිරීම මත වරිපනේ
ආදායේ වැඩි කර ැනීමට දනොහැකි වීම
(ආ) පවත්නා උද්ධ්මනකාරී තත්වය අනුව ප්රජා දසේවාවන් සදහා දැරීමට සිදුවන
වියදේ ආවරණය වන පරිදි වරිපනේ ආදායේ වැඩි කර ැනීමට දනොහැකි වි
මූලය අපහසුතාවලට මුහුණ දීම
(ඇ) ප්රජා දසේවාවන් නියමිත පරිදි පවත්වාද න යාමට දනොහැකි වීම
(ඈ) දද්පල වල වාර්ෂික වටිනාකම පදනේ කර ද න අදනකුත් බදු ආදායේ
වැඩි කර ැනීමට දනොහැකිවීම
නිර්මේශය
බල ප්රදද්ශදේ ඇති දද්පල වල වාර්ෂික වටිනාකම අවම වශදයන් වසර 5 ට වරක්
තක්දසේරු ප්රතිදශෝධ්නයකට ලක් කිරීම
3.15 මේපලවල අයිතිකරුවන් නිශ්චිතව හදුනාගැනීම
වරිපනේ දල්ඛ්නදේ දල්ඛ්න ත දද්පල අයිතිකරුවන් අතුරින් ඇතැේ දද්පල
අයිතිකරුවන් නිශ්චිතව හදුනා දනොද න දද්පල අයිතිකරුදේ නම “අයිතිකරු”
දලස සටහන් කර තිබීම බහුලව දක්නට ලැබුණු ඌනතාවයකි.
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මේපල අයිතිකරුවන් හඳුනා මනොගැනීම මත මුහුණදීමට සිදුවන ගැටලු
(අ) තක්දසේරු දැන්වීම නියමිත පරිදි භාරදීමට දනොහැකිවීම
(ආ) බිල් කරන ලබන දද්පල බදු වටිනාකම සමුච්ඡිත හිඟයට එකතුවීම
(ඇ) අදේක්ෂිත ආදායේ අයකර
ආදායේ අඩුවීම

ැනීමට දනොහැකිවීම මත ස්වයං උත්පාදන

(ඈ) බදු අයකර ැනීම සඳහා නීතයානුකූල ක්රියාමාර්

ැනීමට බාධ්ාවක් වීම

නිර්මේශය
1.

බල ප්රදද්ශය තුල පිහිටි නිශ්චල දද්පල පිළිබඳ දතොරතුරු ලබා
අතුරු වයවස්ථානුකූලව වාර වාර්තා ලබා ැනීමට පියවර ැනීම

ැනීම සඳහා

2. අයිතිකරුවන් දසොයා ත දනොහැකි දහෝ දතොරතුරු ඉදිරිපත් දනොකරන දද්පල
පිහිටි භූමිදේ දහෝ ද ොඩනැගිල්දල් පහත දැක්දවන නිදේදනය ඇතුලත් බැනරයක්
ප්රදර්ශනය කිරීම
“මමම ඉඩම/මගොඩනැඟිල්ල මහා නගර සභාවට/ නගර සභාවට /ප්රාමේශීය
සභාවට අත්පත් කර ගැනීමට මයෝජිත මේපලක් මේ”
දමම බැනරය ප්රදර්ශනය කිරිදමන් අනතුරුව දද්පදලහි අයිතිකරුවන් එය නිරවුල්
කර ැනීම සඳහා ඉදිරිපත් වනු ඇත.
3. යාබද ඉඩදේ දහෝ දද්පදලහි
පිඹුරුපත් හා ඔේපු පරීක්ෂාකර බැලීදමන්
අයිතිකරුවන් හදුනා ත දනොහැකි දද්පදල් නිතයානුකූල අයිතිකරු පිළිබඳ විස්තර
හඳුනා ැනීමට හැකියාව ඇත.
4. ප්රශ්ණ ත ඉඩම/දහෝ දද්පල දවනුදවන් සභාවට ද විය යුතු බදු දනොද වීම මත
එකී ඉඩම දහෝ දද්පල අත්පත් කර ැනීම සඳහා අධිකරණමය ක්රියාමාර්
ැනීම

3.16 අයකරගත මනොහැකි බදු කපාහැරිම
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සමුච්චිත හිඟ වරිපනේ බදු වටිනාකේ වලට ඇතුලත් වූ අයකර ත දනොහැකි
දද්පල බදු හඳුනා ැනීමට දහෝ එදසේ අය කර ත දනොහැකි බදු නීතිදේ විධිවිධ්ාන
අනුව දපොදතහි ලියා තැබීමට දහෝ දවනත් විධිමත් ක්රියාමාර් යක් ද න දනොතිබීම
ද දපොදුදේ නිරීක්ෂණය වූ අඩුපාඩුවක් දේ.
මම් මහේතුමකොට මගන මුහුණපෑමට සිදුවන ගැටලු
(අ) අයකර ත දනොහැකි බදු වටිනාකම ජං ම වත්කමක් දලස ගිණුේ වල ඉදිරිපත්
කිරීම නිසා ගිණුේ වලින් සතය හා සාධ්ාරණ තත්වයක් නිරූපනය දනොවීම
(ආ) හිඟ බදු අය කර දනො ැනීදේ දහේතුව මත වි ණනදේදී විමසුමට ලක්වීම
නිර්මේශය
ලිඛිත නීතිදේ විධිවිධ්ාන අනුව යේ තැනැත්දතකුද න් සභාවට අයවිය යුතු බදු
ප්රමාණය, සේපූර්ණදයන්ම දහෝ ඉන් යේ දකොටසක් දහෝ එම මුදල් ප්රමාණදේ
දනොවැද ත්කම දහෝ එය අයකර ැනීමට දනොහැකි වීම දහෝ එම තැනැත්තාදේ
දුේපත්කම මත සභා සේමතයක් මගින් සභාව විසින් අත්හරිනු ලැබිය හැකිය.
දමදසේ අත්හැර දැමිදේදී ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපිත නීතිදේ විධිවිධ්ානයන්
අනු මනය කල යුතු දේ.
•
•
•

1987 අංක 15 දරන ප්රාදද්ශීය සභා පනදත් 182 ව න්තිය
න ර සභා ආඥා පනදත් 171ව න්තිය
මහා න ර සභා ආඥා පනදත් 266අ ව න්තිය

3.17 වරිපනම් හිඟ බදු ප්රමාණාත්මකව වැඩිවී තිබීම හා එම හිඟ අය කර ගැනීමට නිසි
සැලස්මක් අනුව කටයුතු කර මනොතිබීම
දබොදහෝ පළාත් පාලන ආයතන වලට අදාල අවසන් ගිණුේ සමාදලෝචනය
කිරීදේදී හිඟ වරිපනේ දශේෂය ප්රමාණාත්මකව වැඩිවී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.
එදමන්ම දමම හිඟය වර්ෂදයන් වර්ෂයට වැඩි වන ප්රවනතාවයක් ඇතත්, එකී හිඟ
යාවත්කාලීනව අයකර ැනීමට නිසි සැලැස්මක් අනුව කටයුතු කර දනොතිබීම ද
දපොදුදේ නිරීක්ෂණය වූ අඩුපාඩුවක් දේ.
ඉහත කරුණු මහේතුමකොට මගන මුහුණ පෑමට සිදුවන ගැටලු
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(අ) වර්ෂදේ ඇස්තදේන්තු ත ආදායම, අදාල වර්ෂය තුළදී අයකර දනො ැනීදේ
දහේතුදවන් අයවැය ත වියදම ආවරණය කර ැනීමට දනොහැකි වීම
(ආ) අදේක්ෂිත ප්රජා දසේවාවන් නියමිත පරිදි ඉටු කිරීමට දනොහැකිවීම හා
දසේවාවන් පුලුල් කිරීමට ඇති දනොහැකියාව
(ඇ) පළාත් පාලන ආයතනය මූලය අපහසුතාවලට ලක්වීම

නිර්මේශය
1. සමුච්චිත හි වරිපනේ බදු දශේෂය ද වීේ පැහැර හැර ඇති කාල පරාසයන්
අනුව විශ්දල්ෂණය කිරීම
2. හිඟ අයකර ැනීම සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් සකසා අදාල නිලධ්ාරීන්ට
ව කිේ පැවරීම
3. ප්රචාරක මාධ්Hයන් හා අත් පත්රිකා මගින් ජනතාව දැනුවත් කර ජං ම දසේවා සහ
නිවසින් නිවසට ද ොස් බදු එකතු කර ැනීමට පියවර ැනීම.
4. ලිඛිත නීතිදේ විධිවිධ්ාන අනුව දද්පල තහනේ කිරීම හා දවනත් විධිමත්
ක්රියාමාර් අනු මනය කර හිඟ මුදල අය කර ැනීමට කටයුතු කිරීම

(04) කුලී
පළාත් පාලන ආයතන වල ප්රධ්ාන ආදායේ මාර් යක් වන කුලී යටතට පළාත්
පාලන ආයතනය විසින් ඉදි කරනු ලැබ, බද්දට දදනු ලබන්නා වූ පහත සදහන්
දද්පල යටදත් අය කරනු ලබන කුලී ඇතුලත් දේ.
-

දවදළඳ කුටි
දපොදු දවදළඳපල කඩ කාමර
දවදළඳ මැහි
නිවාස කුලී යනාදිය

22

කුලී ආදායේ පැනවීම හා අය කිරීම ආශ්රිතව කරනු ලැබූ සමීක්ෂණදේදී දපොදුදේ
දක්නට ලැබුණු ඌනතා හා අඩුපාඩුකේ පහත දක්වා ඇත.
4.1

කඩ කාමර කුලී විධිමත් පරිදි තක්මසේරු කර මනොතිබීම
කුලියට දී ඇති කඩ කාමරවල මාසික කුලිය රජදේ තක්දසේරුකරු මඟින්
තක්දසේරු කරවා ැනීමට පියවර ත යුතු නමුදු එදසේ කටයුතු කර දනොමැති
අවස්ථා දක්නට ලැබිණි.

නිර්මේශය
රජදේ තක්දසේරුකරු මගින් තක්දසේරු කරවා ැනීම ප්රමාද වන්දන් නේ සභාදේ
ආදායේ පරීක්ෂක මඟින් විධිමත් තක්දසේරුවකට යටත්ව තාවකාලික තක්දසේරුවක්
කිරීම තුලින් අදාල දද්පල වල මාසික කුලිය අය කර ැනීමට පියවර ැනීම දයෝ ය
දේ.
කුලිය තක්දසේරු කිරීමට අදාල නනතික දයොමුව
ම.න.ස ආඥා පනදත් 239
න.ස ආඥා පනදත් 166
ප්රා.ස පනදත් 140 (1)
4.2 දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්මල් කුලී ප්රතිමශෝධනයක් මනොකිරීම
වර්ෂ ණනාවක් මුළුල්දල් කුලී ප්රතිදශෝධ්නයක් දනොකර පැරණි කුලිය ම අය කරන
අවස්ථාද නිරීක්ෂණය විය. සාමානයදයන් කුලී තක්දසේරුවක් ලබා දදන්දන් වසර 3 ක්
සදහා වූ කාලයකට අදාලව දේ.
නිර්මේශය
එබැවින් අවම වශදයන් වසර 3 කට වරක් දහෝ කුලී ප්රතිදශෝධ්නයක් කළ යුතුව
ඇත.ප්රජා දසේවාවන් සැපයීම සඳහා අවශය මූලය පිරිවැය ආවරණය කර ැනීම සඳහා සහ
කාලීනව උද්ධ්මනයට ැලදපන අයුරින් කුලී අය කර ැනීම සඳහාත් කාලීනව කුලී
ප්රතිදශෝධ්නයක් සිදු කිරීම දකදරහි අවධ්ානය දයොමු කිරීම වඩාත් වැද ත්ය.
4.3 බදු දී ඇති කඩ කාමර සදහා නීතයානුකූල හා වලංගු ගිවිසුම් මනොමැති වීම
පළාත් පාලන ආයතනය සතු දවදළඳදපොළකඩ කාමර සේබන්ධ්දයන් කිසිදු ලිඛිත
ගිවිසුමක් දනොමැති අවස්ථා ඇති බවත්, පවත්නා ගිවිසුේ වල ගිවිසුේ ත කාලය
ඉකුත්වී ඇති අවස්ථා පැවති බව ද බහුලව නිරීක්ෂණය දේ.
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ගිවිසුමකට එළඹීමට අදාල නනතික මයොමුව
•
•
•
•
•

ම.න.ස 40(1) (උ), 227, 228,
න.ස පනදත් 36(ඊ),
ප්රා.ස පනදත් 173,
ගිවිසුේ නීතිය,
පළාත් පාලන දකොමසාරිස් විසින් නිකුත් කර ඇති චක්රදල්ඛ්

මමම තත්වය මහේතුමකොට මගන මුහුණ පෑමට සිදුවන ගැටලු
(අ) මූලික වශදයන් කඩ කුලී ද වීේ පැහැර හැර ඇති අවස්ථා වලදී එම හිඟ මුදල්
අයකර ැනීම සඳහා නීතයානුකූල පියවර ැනීමට දනොහැකිවීම
(ආ) දමම කඩ කාමර බදුදීමට අදාලව නිකුත් කර ඇති චදක්රල්ඛ් වලට අනුකූලව
කටයුතු දනොකිරිම මත විනයානුකූල ක්රියාමාර් යන්ට හා වි ණන විමසුේ
සහ අධිභාරයන්ට මුහුණ පෑමට සිදුවීම
නිර්මේශය
i.

පළාත් පාලන ආයතන සතු කඩ කාමර බදු දීදේදී හා බදුකරුවන් දතෝරා ැනීදේදී
චක්රදල්ඛ් උපදදස් ප්රකාරව දටන්ඩර් පටිපාටිය අනු මනය කර බදු දීමට පියවර
ැනීම

ii.

දතෝරා ත් බදුකරුවන් සමඟ විධිමත් පරිදි ගිවිසුේ වලට එළඹීම

iii.

කුලිය ද විය යුතු නිශ්චිත දිනයන් හා ද වීේ ප්රමාද වූ අවස්ථා වලදී අයකරනු
ලබන ප්රමාද ාස්තු දකොපමණද යන්න පිළිබද විධිවිධ්ානයන් ගිවිසුේ දකොන්දද්සි
වලට ඇතුලත් විය යුතුය. ඊට අමතරව ගිවිසුේ අනුව කටයුතු කිරීදේදී කිසියේ
මතදබ්දයක් උද් ත වුවදහොත් 1995 අංක 11 දරණ දබ්රුේ කිරීදේ පනදත්
විධිවිධ්ානයන්ද ගිවිසුේ දකොන්දද්සි වලට ඇතුලත් කල යුතු දේ.

iv.

වාර්ෂිකව ගිවිසුේ යාවත්කාලින කිරීමට පියවර ැනීම

v.

අවම වශදයන් වසර 3 කට වරක් කුලි ප්රතිදශෝධ්නයක් සිදුකිරිම හා කුලී
ප්රතිදශෝධ්නදයන් පසු නව ගිවිසුමකට එළඹීම
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4.4 හිඟකුලී අය කර ගැනීමට කටයුතු මනොකිරීම හා සමුච්චිත හිඟ ප්රමාණාත්මක ව
වැඩිවී තිබීම
මාසිකව ද විය යුතු කුලී මුදල් ගිවිසුේ ප්රකාරව නියමිත පරිදි අය කර
පියවර ද න දනොමැති බව ද නිරීක්ෂණය වූ දපොදු අඩුපාඩුවකි.

ැනීමට

නිර්මේශය
පහත දැක්දවන කාර්ය පියවරයන් අනු මනය කර හිඟ කුලී මුදල් අය කර
ක්රියාකළ යුතු දේ.

ැනීමට

i. ගිවිසුේ ප්රකාරව බදු කුලිය ද වීමට නියමිත දිනදේ ආදායේ පරික්ෂකවරයා
බදුකරු දවත ද ොස් කුලිය අය කර ැනීමට ක්රියා කළ යුතු දේ.
ii. බදු කුලිය ද වීමට නියමිත දිනය ඉකුත් වීමට කලින් වහාම කුලිය ද වන දලසට
ලිඛිත දැන්වීමක් නිකුත් කිරීම
iii. බදු ද විය යුතු දිනයන් බදු ගිවිසුේ වලින් උපුටා ද න ක්රියාකාරී සැලැස්මක්
සැකසීමට පියවර ද න එකී සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීම
iv. කුලී ද වීේ පැහැර හරින බදුකරුවන්දේ නිශ්චල හා චංචල දද්පල තහනමට ද න
හිඟ කුලිය අය කර ැනීමට අවශය පියවර ැනීම
v. කුලිය අයකිරීම පිළිබද ප්ර තිය මාසිකව සමාදලෝචනය කිරීම.
4.5 බදු ගිවිසුම් වල පළාත් පාලන ආයතනමේ මපොදු මුද්රාව තබා මනොතිබීම ද
නිරීක්ෂණය වූ මපොදු අඩුපාඩුවක් මේ. මමම ඌනතාවය මහේතු මකොට මගන
මුහුණපෑමට සිදුවන ගැටලු
(අ) අයවිය යුතුව ඇතත් ද වීේ පැහැර හැර ඇති කුලී මුදල් අය කර ැනීම සඳහා
නනතික ක්රියාමාර්
ැනීදේදී ගිවිසුේ වල නීතයානුකූලභාවය පිළිබඳ ැටලු
වලට මුහුණ පෑමට සිදුවීම
නිර්මේශය
දපොදු මුද්රාව යනු පළාත් පාලන ආයතනදේ අනනයතාවය තහවුරු කරන, යේ
තැනැත්දතකුදේ අත්සන හා සමාන වටිනාකමකින් යුක්ත වූවකි. එබැවින් කිසියේ
ගිවිසුමක පළාත් පාලන ආයතන දවනුදවන් අදාල බලධ්ාරීන් සභාදේ දපොදු මුද්රාව තබා
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අත්සන් කිරීම නීතයානුකූල අවශයතාවයක් බැවින් ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට පියවර
ැනීමට ව බලා ත යුතුව ඇත..
(05)මවමළද බලපත්ර/ කර්මාන්ත බදු /වයාපාර බදු
පළාත් පාලන ආයතන බල ප්රදද්ශය තුල පවත්වාද න යන්නා වූ දවදළද
වයාපාරවල ස්වභාවය හා ක්රියාකාරීත්වය අනුව වර් කර බදු හා ාස්තු අය කරන
ආදායේ මාර් 3 ක් මීට ඇතුලත් කළ හැකිය. එනේ
• දවදළද බලපත්ර
• කර්මාන්ත බදු
• වයාපාර බදු
මීට අදාලව හඳුනා ත් අඩුපාඩුකේ පහත දක්වා ඇත
5.1 මපොදුමේ නිරීක්ෂිත අඩුපාඩුකම්
i. විධිමත් පරිදි සභා සේමුතියක් ලබා ද න දනොතිබීම
ii. බලපත්ර ාස්තු පැනවීම පිළිබඳ සභා සේමුතිය නියමිත කාල පරිච්දේදය තුල
නතයිභාෂිකව ැසේ පත්රදේ පළකර දනොතිබීම
iii. අතුරු වයාවස්ථා පනවා ැනීමට ක්රියාකර දනොතිබීම
iv. වාර්ෂිකව නිසි සමීක්ෂණයක් පවත්වා වයාපාර හඳුනා ැනීමට කටයුතු කර
දනොතිබීම.
v. දල්ඛ්න පවත්වාද න යාදේ අඩුපාඩුකේ
vi. බලපත්ර සූදානේකර බලපත්රලාභියා දවත දැනුේ දීමට පියවර දනො ැනීම
vii. බලපත්ර දිය යුතු සෑම ස්ථානයක් සඳහා ම බලපත්ර නිකුත් කිරීමට පියවර
දනො ැනීම
viii. ාස්තු ද වීම පැහැර හැරි තැනැත්තන්/ආයතන සේබන්ධ්ව නියමිත කාල
පරිච්දේදය තුල නනතික පියවර ද න ාස්තු අය කර ැනීමට කටයුතු
දනොකිරීම
ix. නඩු දල්ඛ්නයක් පවත්වා ද න ද ොස් දනොතිබීම
x. ක්දෂේත්රයට ද ොස් එකතු කරනු ලබන බදු හා ාස්තු අප්රමාදව සභාවට ද වීමට
කටයුතු දනොකිරීම
xi. බදු හා ාස්තු එකතු කිරිම පිළිබදව නිසි අධීක්ෂණයක් දනොමැතිවීම හා
මාසිකව ප්ර තිය සමාදලෝචනය දනොකිරීම
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5.2 ඉහත දක්වා ඇති ඌනතා හා අඩුපාඩුකම් මහේතුමකොට මගන මුහුණ පෑමට
සිදුවන ගැටලු
(අ) විධිමත් පරිදි සභා සේමුතියක් දනොතිබීම හා නීතිදේ විධිවිධ්ාන ප්රකාරව
ැසේ පත්රය මඟින් ප්රකාශයට පත් කර දනොතිබීම මත අදාල බද්ද/ ාස්තුව
පැණවීම පිළිබඳ නනතික ැටලු වලට මුහුණ දීමට සිදුවීම
(ආ) අතුරු වයාපාර වස්ථා පනවා ද න දනොතිබීම මත ද වීේ පැහැර
හරින්නන් පිළිබදව අධිකරණමය ක්රියාමාර්
ැනීමට දනොහැකි වීම
(ඇ) බලපත්ර ාස්තු/කර්මාන්ත බදු හා වයාපාර බදු යටදත් සභාවට ලැබිය යුතු
ස්වයං උත්පාදන ආදායේ අඩුවීම
(ඈ) හි`. ආදායේ ප්රමාණාත්මක ව වර්ධ්නය වීම
(ඉ) තාවකාලික මුදල් අව භාවිතයක් දහේතුදකොට ද න නිලධ්ාරීන්ට
විනයානුකූල ක්රියාමාර් යන්ට මුහුණ දීමට සිදු වීම
(ඊ) නීතියට අනුකූලව කටයුතු දනොකිරීම, අනවධ්ානය හා නිසි අධීක්ෂණයක්
දනොකිරීම මත සභාවට ලැබිය යුතු ආදායම අය කර දනො ැනීම පිළිබඳව
වි ණන විමසුේ හා අධිභාරයන්ට ලක්වීම
5.3 අඩුපාඩුකම් වළක්වා ගැනීම සඳහා ගත යුතු ක්රියාමාර්ග හා නිර්මේශ
i.

බලපත්ර ාස්තු/කර්මාන්ත බදු හා වයාපාර පාර බදු පැණවීම පිළිබඳව
වාර්ෂිකව විධිමත් සභා සේමුතියක් ද න, පහත දැක්දවන කාරණා
ඇතුලත් වන පරිදි නිදේදනයක් ැසේ පත්රය මඟින් ප්රකාශයට පත්කලයුතු
දේ.
(අ) බද්ද දහෝ ාස්තුව පැනවීමට අදාල දයෝජනාවක් සභාව විසින් සේමත
කර ඇති බවත්, රැස්වීදේ දිනය හා සභා තීරණ සහිත අංකය
(ආ) යේ අතුරු වයවස්ථාවක් යටදත් දවදළ`odම /වයාපාරය පවත්වා ද න
යාම සඳහා නිකුත් කරන සෑම බලපත්රයක් මත ාස්තුවක් පලාත්
පාලන ආයතනයට ද විය යුතු බව
(ඇ) නිදේදනය අවසානදේ පළාත් පාලන
ආයතනදේ විධ්ායක
ප්රධ්ානියාදේ නම, නිල නාමය හා නිදේදනය නිකුත් කරනු ලබන
දිනය.
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(ඈ) දමම නිදේදනයට පහතින් සභාව සේමත කළ දයෝජනාව ඇතුලත්
විය යුතුය
යදථෝක්ත ැසේ නිදේදනය බද්ද දහෝ ාස්තුව පැනවීමට යටත්
වර්ෂයට දපරාතුව වූ වර්ෂදේ දදසැේබර් මස 31 වන දිනට ප්රථම
ප්රසිද්ධියට පත්කල යුතු දේ.
ii.

අතුරු වයවස්ථා පනවා ගැනීම
පළාත් පාලන ආයතන බල ප්රදද්ශය තුළ පවත්වාද න යනු ලබන දවදළ`o
/වයාපාර හඳුනාද න එකී වයාපාර/කර්මාන්ත විධිමත් කිරීම, හා පාලනය
කිරීම සඳහා අතුරු වයවස්ථා පනවා ත යුතුය. වයාපාර නේ කිරීම පමණක්
ප්රමාණවත් දනොවන අතර, එකී වයාපාරය සේබන්ධ් අතුරු වයවස්ථා පනවා
ැනීම අතයාවශය කරුණක් දේ. බලපත්රයක් නිකුත් කිරීමට සහ අදාල
බලපත්ර ාස්තුවක් අයකල හැකි වන්දන් ඒ සඳහා අතුරු වයවස්ථාවක්
පනවා ද න තිබීම දහෝ සේමත අතරු වයවස්ථාවක් වැළඳද න තිබීම
මඟින් පමණි.

iii.

වාර්ෂිකව සමීක්ෂණයක් තුලින් බල ප්රදද්ශය තුළ පවත්වාද න යනු ලබන
සියළු වයාපාර හඳුනා ැනීමට කටයුතු කිරීම

iv.

හඳුනා ත් සියළු වයපාර ස්වභාවයන් අනුව නීතිදේ දැක්දවන ආකාරදයන්
පහත පරිදි වර් කිරීම හා ඒ සඳහා දවන දවනම දල්ඛ්න සකස් කිරීම
- බලපත්ර ලබා ත යුතු වයාපාර/දවදළඳාේ
- කර්මාන්ත බද්දට යටත් වයාපාර /දවදළඳාේ
- වයාපාර බද්දට යටත් දවළඳාේ/වයාපාර

v.

බලපත්ර ලබා ත යුතු වයාපාර සේබන්ධ්ව MOH/PHI දේ නිර්දද්ශයන්
ලබා
ද න
බලපත්ර
සූදානේ
කිරීම
හා
ඊට
අදාල
වයාපාරිකයාදේ/වයාපාරික ස්ථාන සදහා බලපත්ර සූදානේ කර ඇති බවට
ලිඛිත දැන්වීමක් යැවීම සහ අදාල බලපත්ර නිකුත් කර නියමිත ාස්තු අය
කිරීම

vi.

මීට අමතරව කර්මාන්ත බද්දට හා වයාපාර බද්දට යටත් වයාපාර සඳහා
අදාල බද්ද නීතිදේ විධිවිධ්ාන අනුව ණනය කර එකී බද්ද ද වන දලසට
ලිඛිත දැන්වීමක් යැවීම

vii.

ලිඛිත දැන්වීම යවා දින 14 ක් තුල බද්ද ද වීම පැහැර හරින්නන් හට
අවසන් නිදේදනයක් යැවීම
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viii.

ආදායේ පරීක්ෂක/පරිපාලක ඇතුළු ආදායේ එකතු කරන නිලධ්ාරින්
දයොදවා ක්දෂේත්රයට ද ොස් බදු/ ාස්තු එකතු කිරීමට පියවර ැනීම

ix.

බලපත්ර ලබා දනොද න වයාපාර/ දවදළදාේ පවත්වාද න යන්නවුන් සහ
කර්මාන්ත බද්ද දහෝ වයාපාර බදු ද වීේ පැහැර හරින්නන් හට නනතික
ක්රියාමාර් ද න අදාල බදු හා ාස්තු අය කර ැනීම

x.

ක්දෂේත්රදේදී එකතු කරනු ලබන මුදල් අප්රමාදව පියවන්දන් ද යන්න ැන
පසු විපරමින් කටයුතු කිරීම හා බදු/ ාස්තු එකතු කිරීදේ ප්ර තිය මාසිකව
සමාදලෝචනය කිරීම

(06) මුේදර ගාස්තු
පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපිත ප්රධ්ාන නීතිය යටදත් හඳුන්වා දී ඇති මුද්දර
ාස්තු ආදායේ පළාත් පාලන ආයතන වල ප්රධ්ාන ආදායේ මාර් යක් බවට පත්ව
ඇත. ස්වයං උත්පාදන ආදායේ යටදත් සැලදකන දමම ආදායේ ප්රභවය අය කර
ැනීමට අදාල විෂය ක්දෂේත්රයන් හා නනතිකව අනු මනය කළ යුතු ක්රියා
පිළිදවත පිළිබඳව පරීක්ෂා කර බැලීදේ දී පහත දැක්දවන දපොදු අඩුපාඩුකේ
නිරීක්ෂණය විය.
6.1 නිරීක්ෂිත මපොදු අඩුපාඩුකම්
i. ප්රධ්ාන නීති යටදත් අයකර
ත යුතු මුද්දර ාස්තු අයකර ැනීමට පියවර
දනො ැනීම
ii. නියම කරන ලද නීති යටදත් මුද්දර ාස්තු අය කර ැනීම සදහා අදාල
දතොරතුරු එක් රැස් කර දනො ැනීම
iii. මුද්දර ාස්තු පිළිබඳ දතොරතුරු ලබා ැනීම සඳහා දවනම නිලධ්ාරිදයකු
දයොදවා දනොතිබීම
iv. මුද්දර ාස්තු දල්ඛ්නයක් විධිමත් අයුරින් පවත්වාද න ද ොස් දනොතිබීම
v. මුද්දර ාස්තු දක්න්දීය ආදායේ ප්රභවයක් දලස හදුනාද න දනොතිබීම හා ඒ
පිළිබද සුභවාදී ආකල්පයක සිටීම
6.2 යමථෝක්ත අඩුපාඩුකම් මහේතුමකොට මගන මුහුණ පෑමට සිදුවන ගැටලු
(අ) වර්ෂයට අදාලව පළාත් පාලන ආයතනයට ලැබිය යුතු මුද්දර
නිශ්චිතව හඳුනා ැනීමට දනොහැකි වීම.
(ආ) වාර්ෂික අවසන් ගිණුේ පිළිදයල කිරීදේ දී මුද්දර
පදනම මත ලපා ගිණුේ සැකසීමට සිදුවිම

ාස්තු ආදායම

ාස්තු ආදායේ මුදල්
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(ඇ) යාවත් කාලීනව මුද්දර ාස්තු දල්ඛ්නයක් පවත්වාද න ද ොස් දනොතිබිම මත
ලැබුනු ආදායේ හා ණය ැති දශේෂයන් ලපා ැනීදේ අපහසුතාවන්ට මුහුණ
දීම

6.3 අඩුපාඩු වළක්වා ගැනිම සදහා ගත යුතු ක්රියාමාර්ග හා නිර්මේශ
පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපිත නීති ප්රකාරව (ම.නස ආඥා පනදත් දදවන
උපදල්ඛ්නය, න ර සභා ආඥා පනදත් පස්වන උපදල්ඛ්නය හා ප්රාදද්ශීය සභා
පනදත් දදවන උපදල්ඛ්නය) සභාවට අයවිය යුතු මුද්දර ාස්තු අයකර ැනීම
සඳහා පහත දැක්දවන පියවර අනු මනය කිරීම සුදුසු බව නිර්දද්ශ කරමි.
i.

අවම වශදයන් මසකට වරක් ඉඩේ දරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය දවත ද ොස් තම බල
ප්රදද්ශයට අයත් ඉඩේ ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳව දතොරතුරු හඳුනා ැනීම

ii. දමම කාර්යය සඳහා සභාදේ දවනම නිලධ්ාරිදයකු දයදවීමට පියවර ද න ඔහු
මගින් ඉඩේ ලියාපදිංචි කිරීමට අදාල එක් එක් දද්පදලහි දතොරතුරු හා මුද්දර
ාස්තු සටහන් කරවා ැනීමට පියවර ත යුතුව ඇත.
iii. එම සටහන් අනුසාරදයන් සභාවට හිමි මුද්දර ාස්තු පිළිබඳ උපදල්ඛ්නයත්
පිටපත් දදකකින් යුතුව සකස් කර එය ඉඩේ දරජිස්ට්රාර්වරයා මඟින් සහතික
කරවා ැනීම වඩා දයෝ ය දේ.
iv. සහතික කර ත් පිටපත ඉඩේ දරජිස්ට්රාර් මඟින් අදාල පළාත් සභාවට හා
මධ්යම රජයට දයොමුකර සභාවට හිමි මුද්දර ාස්තු ආදායේ ලබා ැනීමට
පියවර න්න
v. දරජිස්ට්රාර් දවතින් සහතික කර ත් පිටපත අනුව ලැබිය යුතු මුද්දර ාස්තු
ආදායේ හා ලැබුණු මුද්දර ාස්තු ආදායේ විස්තර ඇතුලත් වන පරිදි මුද්දර
ාස්තු දල්ඛ්නයක් නඩත්තු කිරීමට පියවර ත යුතුව ඇත.
vi. නියම කල නීති යටදත් සභාවට හිමි මුද්දර ාස්තු ප්රමාණය දකොපමණද
යන්න නිශ්චය කර ැනීම සඳහා පහත දැක්දවන ආයතන සමඟ සාකච්ඡා කර
අවශය දතොරතුරු ලබා ැනීම

(අ)

අධිකරන සංවිධ්ාන පනදත් 40(2) උප ව න්තිය යටදත් තම බල
ප්රදද්ශදේ තැනැත්තන්, නීතීඥවරුන් වශදයන් බදවා ැනීම සදහා
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ද වන ලද මුද්දර ාස්තු පිළිබඳ දතොරතුරු වර්ෂය අවසානදේ දී
දශ්රේෂ්ඨාධිකරණදේ දරජිස්ට්රාර්වරයා දවතින් ලබා ැනීම
(ආ) දනොතාරිස් ආඥා පනදත් බලපත්ර නිකුත් කරනු ලැබූ තම බල ප්රදද්ශදේ
තැනැත්තන් පිළිබඳ දතොරතුරු වර්ෂය අවසානදේ දී ස්වදද්ශ කටයුතු
අමාතයාංශදේ දල්කේවරයා දවතින් ලබා ැනීමට කටයුතු කිරිම
(ඇ) බඩු උකස් ැනීදේ ආඥා පනත යටදත් වාර්ෂිකව නිකුත් කල බලපත්ර
පිළිබඳ දතොරතුරු දිස්ත්රික් දරජිස්ට්රාර් දවතින් ලබා ැනීමට කටයුතු කිරීම
(ඈ) තවද සමා ේ පනත යටදත් ලියාපදිංචි වි ණකවරුන් පිළිබඳ දතොරතුරු
සමා ේ දරජිස්ට්රාර් දවතින් ලබා ැනීම
ඉහත පරිදි ඒ ඒ වෘත්තීන් සේබන්ධ්දයන් ලියාපදිංචි වීදේදී අයකර ද න ඇති මුද්දර
ාස්තු ප්රමාණයන් පිළිබඳ උපදල්ඛ්න පිළිදයලකර එකී උපදල්ඛ්න භාණ්ඩා ාර
නිදයෝජය දල්කේ දවත දයොමු කිරීම තුලින් සභාවට හිමි මුද්දර ාස්තු ආදායේ එක්රැස්
කර ැනීමට හැකියාව ලැදබනු ඇත.
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