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Y%S ,xld iy;sl,;a l<ukdlrK .KldêldÍ wdh;kh 
fufyhqï wÈhr 

2017 Tlaf;daïn¾s úNd.h 
  

úNd. Èkh: 2017 Tlaf;daïn¾ 29 msgq .Kk              : 07 

úNd. fõ,dj:   fm'j' 9'30 - m'j' 12'30 m%Yak .Kk            : 07 
 

whÿïlrejkag Wmfoia( 
1. kshñ; ld,h meh 3 ls' 
2. uq¿ ,l=Kq 100 hs' 
3. I fldgfia ish¨u m%Yakj,g o" II fldgfia A yd B ldKavj,ska m%Yak 2 ne.ska f;dardf.k ;j;a 

m%Yak 04 lg o W;a;r imhkak' 
4. I fldgi (- A ldKavh ( jHdmdr kS;sh iy B ldKavh ( nÿlrKh  iy  
 II fldgi (- A ldKavh ( jHdmdr kS;sh iy B ldKavh ( nÿlrKh  
5. whÿïlrejkag fmr ieliqï fkdl, (non-programmable) .Kl hka;% Ndú;dl< yelsh' 
6. ms<s;+re iemhsh hq;Af;A isxy, NdIdfjkA muKs' 

 

úIh úIhh ixfla;h 
jHdmdr kS;sh yd nÿlrKh  (BLT / OL 4 – 204) 

 

 

I fldgi 
 

m%Yak wxl 01 ( ^,l=Kq 20& 
 

wxl 01 orK m%Yakfha ish¨u fldgiaj,g W;a;r imhkak' tla tla m%Yakhg jvd;au ksjerÈ W;a;rh 
f;darkak' tfia f;dard.;a W;a;rhg wod< bx.%Sis wËrh m%Yak wxlh iuÕ ms<s;=re fmdf;a ,shkak'   Wod( 
(1) wod< bx.%Sis wCIrh, (2) wod< bx.%Sis wCIrh jYfhks' 

 

A ldKavh( jHdmdr kS;sh 
 

(1) වි් ේෂ නීති පිළිබඳ වැරදි ප්රකාශය  ්තෝරන්න: 

(a) සිංහල නීති පද්ධතිය  තවෂර් ගණනාවක තිසේ් සේ වර්ධනය වී ඇත.     

(b) තේසවලශමෛ (Thesawalamai) යනු "ර්ෙහි චාරිත්ර". 

(c) ශ්රී ලිංකාවට පැමිණි මුසේි ම්වre ගම්වල සහ තකාශළණිවල පදිිංචි වී මුසේි ම් නීතිය ්ලස හඳුන්වන නීති 

පද්ධතියක ඔවුන් ්වත ්ගන ආහ. 

(d) තේසවලශමෛ නීතිතේ මූලශරම්භ  ඉන්දියා්ේ මලබාර් ප්රතශයතේ ද්රවිඩ ජශතිකා න්තේ පුreදු (චාරිත්ර) 
ආYs%තව f.dvfkdkef.k nj lsj හැකිය. 

 

(2) පහත සදහන් ඒවශ අතුතරන් හුවෛශරු  න්ත්ර ක් (Negotiable Instrument) තලස සැලකි  ත ශහැක්තක් 

තේවශයින් කාවරක්ද?  

(a) විනිමය ආඥා පනත   (Bill of Exchange) 

(b) ්චකපත    (Cheque) 

(c) ්පා්රාන්ු ්නෝට්ටු   (Promissory note) 

(d) ්නෞභාර පත්ර    (Bill of lading) 
 

(3) කල්බු ගිවිසුම් (Lease Agreements) සහ කුලී පිෙ ගැනුම් ගිවිසුම් (Higher Purchase agreements) වල පහත 

දැක්වන වැරදි ප්රකාශය  ්තෝරන්න  

(a) භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා බුකරුෙ (lessee) විකල්පයක ලබා ්ද්. 

(b) කුලී පිෙ ගැනී්ම් වාරිකය ්කාෙසේ තුනකska hqla; fõ (සාමාkH ්වළඳ ලාභය, මූ,H úhoï iy NdKav / 

වත්කïj, පිරිවැය ms<s,enqu).  

(c) කල්බු වාරිකය ්කාෙසේ ්දකකිka hqla; fõ; මූ,H úhoï iy m%dග්ධන ms<s,enqu. 

(d) කුලී වාරිකයlaa ,nd .ekSu fjkqfjka උපකරණයක භාවිතා කිරීfï whs;sh hï උපකරණ හිමිකරුfjl= 
්හෝ නිෂේපාදකfhl= úiska Ndú;d  lrkafkl=g ලබා oSu i|yd we;sjk වාණිජuh ie,eiaula කල්බු 

.Kqfokqjla hkafkka woyia fõ. 
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(4) නි්යෝජිත (Agent) සහ නිත ෝජය (Principal) සබඳතාව ්බා්හෝ ආකාරවින් නි¾udණය කළ හැකිය. පහත 

සඳහන් පරිදි වඩාත් සුුසු පිළිතුර ්තෝරන්න.  

(a) ප්රකාශිත ගිවිසුමක මගින්   (by an Expressed Agreement)   

(b) අවයයතශව  අනුව    (by Necessity) 

(c) ප්රතිෂේඨාපනය කිරී්මන්   (by Ratification) 

(d) ඉහත සයල්ලම 
 

(5) ජාතික පරිසර පන්තහි (National Environment Act) ප්රධාන අරමුණ (ණු) ්තෝරන්න.   

(a) ෛධ්යෛ පරිසර අධිකාරිය (Central Environmental Authority - CEA) පිහිුවීම. 

(b) ෛධ්යෛ පරිසර අධිකාරි්ේ බලය, ක¾;jHයන් හා රාජකාරි සේථාපිත කිරීම 

(c) පරිසරය ආරකෂා කිරීම, කළමනාකරණය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම. 

(d) ඉහත සයල්ලම  
 

B ldKavh( nÿlrKh 
 

(6) 2016/17 තක්තසේරු ව¾I  සදහශ ආදශ ේ බදු වශ¾;d ත ශනු කාල යුතු දි   වන්තන්, 

(a) 2017 ත ශවැේබර් 30 ව  දි  තහෝ එදි ට තපර     

(b) 2017 ෛශ¾;= 31 ව  දි  තහෝ එදි ට තපර 

(c) 2017 සැප්තැේබර් 30 ව  දි  තහෝ එදි ට තපර 

(d) 2017 තදසැේබර් 31 ව  දි  තහෝ එදි ට තපර 
 

(7) සුද¾Y  ෛහතශ තශශී  තවළදතපශල තුළ උළු නිෂේපශද  , ආ     හශ විකිණීතෛහි නිරත වී සිටි  අතර 

ඔහු එකාතු කාල අ   ෛත බදු සදහශ ලි ශපදිිංචිව සිටි.ඔහුට අ  කාර  ත ත ශහැකි ත දවුේ බශද වන්තන්, 

(a) තර්ගු ප්රකාශය   (CUSDEC) ෛත තර්ගු තදපශතර්තේන්තුව හට ත ව  ලද එකාතු කාල අ   ෛත 

ත ව  ලද බදු 

(b) ලි ශපදිිංචි අමුද්රවය සැපයුේකාරුවන් හට බදු ඉන්තවශයිසි  ෛත ත ව  ලද එකාතු කාල අ   ෛත බදු 

(c) ලි ශපදිිංචි අමුද්රවය සැපයුේකාරුවන් හට සශෛශ ය ඉන්තවශයිසි  ෛත ත ව  ලද එකාතු කාල අ   ෛත 

බදු 

(d) අමුද්රවය ආ   කාරුවන් හට බදු ඉන්තවශයිසි  ෛත ත ව  ලද එකාතු කාල අ   ෛත බදු 
 

(8) කුතර් ෛහතශ හශ ෛතර් ෛහතශ  හළුවන් තදතදත කි. 2016/2017 තක්තසේරු ව¾I  සදහශ, තදතද ශ හටෛ බදු 
අ කාළ හැකි ආදශ ෛ වුතේ රු.3,000,000/-. තකාතසේ වුවද, කුතර් ෛහතශතේ  හශ ෛතර් ෛහතශතේ  ව¾I  
සදහශ අදශල ව  බදු ව කීෛ  වුතේ අනුපිළිතවලින් රු. 200,000 සy රු. 350,000 කි. 
 

බදුකාරණත හි සදහන් විවිධ්ශකාශර බදු මූලධ්¾u අතුරින් ඉහත තේව   ටතේ කාඩවූ බදු මූලධ්¾uh වන්තන්, 
(a) සශධ්ශරණේව   (Equity) 

(b) ප්ර තිශීීතේව   (Progressivity) 

(c) කාශ¾hක්ෂෛතශව  (Efficiency) 

(d) නි තභශව    (Certainty) 
 

(9) තකාශළඹ 05 ප්රතශයතේ පිහිටි නිවසක් තපතර්රශ ෛහතශ සතුව තත. නිවතසහි තක්තසේරු වටි ශකාෛ රු.450,000 

ක් ව  අතර තපතර්රශ ෛහතශ 30%කා වරිප ේ එෛ නිවස සදහශ ත වශ තත. නිවස පරිහරණ  කාරනු 

ලබන්තන් තපතර්රශ ෛහතශතේ එකාෛ සතහෝදර ශ සහ ඔහුතේ පවුල විසින් ව  අතර ඔවුන් ඒ සදහශ කිසිදු 

ත වීෛක් සිදු ත ශකාරයි. 
 

ඉහත නිවස  සදහශ අදශල ව  නිවැරදි ප්රකාශය  තතෝරන් . 

(a) තෛෛ නිවස අයිතිතිකාරු පරිහරණ  කාරනු ලබ  නිවසක් තේ. එහි ශුශධ් වශ¾Isකා වටි ශකාෛ 
රු.337,500 ක් ව  අතර එ  තපතර්රශ ෛහතශතේ තක්තසේරු කාල හැකි ආදශ තෛහි තකාශටසක් තේ. 

(b) තෛෛ නිවස ඔහුතේ සතහෝදර ශ සදහශ කුලි ට තද  ලද නිවසක් තේ. එහි ශුශධ් වශ¾Isකා වටි ශකාෛ 

රු.337,500 ක් ව  අතර එ  තපතර්රශ ෛහතශතේ තක්තසේරු කාල හැකි ආදශ තෛහි තකාශටසක් තේ. 

 

P.T.O... 
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(c) තෛෛ නිවස ඔහුතේ සතහෝදර ශ හට කුලි ට තද  ලද නිවසක් ව  අතර  එහි ශුශධ් වශ¾Isකා වටි ශකාෛ 

රු.337,500 කි. එ  සතහෝදර ශතේ (පරිහරණ  කාරන් ශතේ) ආදශ තෛහි තකාශටසක් ව  අතර   

තෛහිදී තපතර්රශ ෛහතශතේ කුීත ආදශ ෛ  ශු ය තේ. 

(d) තෛෛ නිවස අයිතිතිකාරු පරිහරණ  කාරනු ලබ  නිවසක් තේ. එහි ශුශධ් වශ¾Isකා වටි ශකාෛ බදු වලින් 

නිදහසේ තේ. 
 

(10) ශිතරෝමි ෛහේමි ට  සෛශ ෛක්  විසින් නිකුේ කාර  ලද වශණිජ පත්රිකාශවක්  ෛගින් උප   ලද තපශලි 

ආදශ ෛක් හිමිතේ. තකාතසේ වූවද , සෛශ ෛට අතපසු වීෛකින් රැදවුේ බශද අඩු කිරීෛට අතපශතහශසේ වී තති 

අතර ශිතරෝමි ෛහේමි ට හිමි වී තේතේ ද< තපශීත ආද ෛයි. 

(a) ශිතරෝමි ෛහේමි ට හිමි වූ ද< තපශීත ආද ෛ තක්තසේරු ආද ෛ සදහශ එකාතු කාල යුතු අතර සශෛශ ය 
අනුපශත  ෛත බදු ත වි  යුතු . 

(b) ශිතරෝමි ෛහේමි ට හිමි වූ ද< තපශීත ආද ෛ තක්තසේරු ආද තෛහි තකාශටසක් තලස සැලකි  
ත ශහැකා. 

(c) ශිතරෝමි ෛහේමි ට හිමි වූ ද< තපශීත ආද ෛ තක්තසේරු ආද ෛ සදහශ එකාතු කාල යුතු අතර ඒ සදහශ  

2.5% අනුපශත  ෛත බදු ත වි  යුතු . 

(d) ශිතරෝමි ෛහේමි ට හිමි වූ ද< තපශීත ආද ෛ තක්තසේරු ආද ෛ සදහශ එකාතු කාල යුතු අතර ඒ සදහශ  
10% අනුපශත  ෛත බදු ත වි  යුතු . 

^,l=Kq 2 « 10 } uq¿ ,l=Kq 20& 
I fldgi wjidkh 

 

II fldgi 
 

A ldKavh - jHmdr kS;sh  
 

´kEu m%Yak 02 lg W;a;r ,shkak' 
 

m%Yak wxl 02 ( ^,l=Kq 20& 
 

(a) අත යෝ ය දකෂතා හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා ගිවිසුමෙ ඇතුළත් වන තකාශන්ත්රශේතුතේ පා¾Yj ්දකක 

විසන් සලකා බලන ලද වටිනාකමක ඇත. 
 

සලකා බැලීම සඳහා අදාළ වන නීති සාකච්ඡා කරන්න.                              ^,l=Kq 09& 
 

(b) තකාශන්තශසි ඉදිරිපත් කළ පසු සමහර අවසේථාවලදී පා¾Yjයන් පාලනය ්නා්කාෙ ඇති සමහර ්හේතු නිසා 

එය ඉු කිරීමෙ අපහසු විය හැකිය. එවන් තත්වයක තුළ, නීති්යන් තකාශන්ත්රශේතුව සේවයxlS%යව w;aysgqjd 

ඇත. 
 

කලකිරීම් නිසා තකාශන්ත්රශේතුව අවසන්වන අවසේථාවන් ගැන සාකච්ඡා කරන්න.                  ^,l=Kq 05& 
        

(c) තකාශන්ත්රශේතුව යනු පා¾Yවයන් අතර එකඟතාවකෙ ්හෝ කිසයම් ගනු්දනුවක සු කිරීමෙ ්හෝ එකඟ 

්නාකරන පකෂ අතර එකඟතාවකි. තකාශන්ත්රශේතුවක කඩවන විෙ අහිිංසක පා¾Yව්ේ අ්නක පා¾Yව්ේ 

පිළියම් සඳහා හිමිකම් ලැ්ේ. 
 

තකාශන්ත්රශේ නීතිය යේත් අහිිංසක පා¾Yවයෙ ලබා ගත හැකි පිළියමක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න.      

    ^,l=Kq 06& 
 ^uq¿ ,l=Kq 20&       
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m%Yak wxl 03 ( ^,l=Kq 20& 
 

(a) ්චකපත් හා බිල්පත් අතර ්වනසේකම් සාකච්ඡා කරන්න.    
 

(b) නීතයශනුකුල එකඟතාවයක සඳහා ්හාඳ වි ේවාසයක තිබිය යුතුය. ලතින් භාෂා්වන් "Uberrimae fidei" 

්හෝ "uberrima fides" යනු "්හාඳම යහපත" hkakhs. රකෂණ හිමිකරු සමඟ අලාභ අවදානම ්බදා 

ගැනීමෙ රකෂණ සමාගම එකඟ වන බැවින් රකෂණ ගිවිසුම් වඩාත් ්පාු ආකාර්ේ uberrimae fidei 

තකාශන්ත්රශේ ්ේ. 

රකෂණ ගිවිසුම්වල "Uberrimae fidei" යන පදය පිළිබඳ ප්රතිපත්ති සාකච්ඡා කරන්න.                  
         

(c) තකාශන්ත්රශේතුව අවලිංගු කිරීම තකාශන්ත්රශේතුව අවසන්ව ඇති බව වා¾;d කරයි. 
 

පා¾Yවයන්්ග් එකඟත්වය මත තකාශන්ත්රශේතුවක අවලිංගු වන අවසේථා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න.  
  

(d) 2006 අිංක 19 දරණ ඉතලක්තරෝනිකා ගනු්දනු පන්තහි ප්රධාන පරමා¾: වන්්න් විදුේ තැපැල් ආකෘති පත්ර, 

ිපි ්ල්ඛන හා සන්නි්ේදනය, ඉ්ලlafg%daනික සහතික පත්ර නිකුත් කිරීම හා පහසුකම් සැපයීම; සහතික 

කිරී්ම් අධිකාරිය පත් කිරීම, සහතික කිරී්ම් ්සේවා සැපයුම්කරුවන්්ග් ප්රමිති සහතික කිරීම සහ ඒවාෙ 

පහසුකම් සැලසීමයි.  
 

පනතෙ අදාළ ්නාවන ක්ෂේත්රයන් සඳහන් කරන්න.                  (4 × ,l=Kq 5 = uq¿ ,l=Kq 20) 

 
 
m%Yak wxl 04 ( ^,l=Kq 20& 
 

(a) භාණ්ඩ විකිණී්ම් ආඥා පනත යේත් "විකිණීම" සහ "විකිණී්ම් ගිවිසුම" අතර ්වනස සාකච්ඡා කරන්න.   

       ^,l=Kq 03& 
               

 

(b) හිමිකරු හැර ්වනත් අ්යකු විසන් හිමිකම අනවසර මාරු කිරීම සාමාkH්යන් කිසු නී;Hdනුකූල 

බලපෑමක ්නාමැති අතර, හිමිකරු ්ද්ප්ළහි හිමිකම අඛණ්ඩව හිමිකර්ගන ඇති අතර, හිමිකරු විසන් 

වලිංගු ්නාවන මාරුකිරීමක ලබා ගත් තැනැත්තා කිසවක නැත. ්මම සාමාkH රීතියෙ නීති්යන් යම් යම් 

jHති්ර්කයන් සපයයි. 
 

සාමාkH නීතියෙ එවැනි jHති්ර්ක සාකච්ඡා කරන්න.                     ^,l=Kq 07& 
 

(c) ණයවර ිපි යනු ියකියවිි ඉදිරිපත් කිරිමෙ නියම කරන ලද කාල සීමාව තුළ නම් කරන ලද m%තිලාභි්යකු 

්ගවීමක සු කිරීම සඳහා බැිංකුව විසන් සු කරනු ලබන jHdපාරයකි. ජා;Hන්තර ්වළඳ ගණු්දනු ්ගවීම් 

සඳහා භාවිතා කරන විවිධ ණය ව¾. wdකාරhka සාකච්ඡා කරන්න.  

           ^,l=Kq 10& 
                          ^uq¿ ,l=Kq 20&     

A ldKavh wjidkhs 
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B  ldKavh - noqlrKh   
 

´kEu m%Yak 02 lg W;a;r ,shkak' 
 

m%Yak wxl 05 ( ^,l=Kq 20& 
 

(a) තශශී  කා¾udන්ත ජශතයන්තර තර කාශරිේවත න් ආරක්ෂශ කාර  ැනීෛ සදහශ භශවිතශ කාල හැකි උපකාරK ක් 

තලස බදු  ත ශදශ  ත හැකා. අ  න් .                         ^,l=Kq 03&     
 

(b) අලි ෛහතශ වයශපශරිකාත ක් ව  අතර 2016/2017 තක්තසේරු ව¾I  සදහශ සේව තක්තසේරු ආදශ ේ බදු ත වීේ කිරීෛ 

සදහශ ව   නි මිත දි  න් ද   ැනීෛට ඔහුට අවයයව තත.  
 

අවයය වන්තන්: 

(i) 2016/2017 තක්තසේරු ව¾I  සදහශ සේව තක්තසේරු ආදශ ේ බදු ත වීේ කිරීෛ සදහශ ව  නි මිත දි  න් 

සදහන් කාරන් .                          ^,l=Kq 02&  

 

(ii) 2016/2017 තක්තසේරු ව¾I  සදහශ අවසන් ආදශ ේ බදු ත වීේ කිරීෛට අදශල ව  නි මිත දි   සදහන් 

කාරන් .                             ^,l=Kq 01&  
 

(c) මිසේටල් පුශ ලිකා සෛශ ෛ ශ්රී ලිංකාශව තුළ සි රට් නිෂේපශද තේ හශ විකිණීතෛහි නිරත තේ. ඔවුන්තේ 2017/03/31 

න් අවසන් ව¾I  සදහශ අදශල ව  පිරිවැටුෛ රු.70,000,000/- ක් ව  අතර 2016/2017 තක්තසේරු ව¾I  සදහශ 

බදු අ  කාල හැකි ආද ෛ  රු.4,750,000/-කි. 
 

මිසේටල් පුශ ලිකා සෛශ ෛ සදහශ අදශල ව  නිවැරදි ආදශ ේ බදු අනුපශත  kS¾Kh කාර 2016/2017 තක්තසේරු 

ව¾I  සදහශ ව  බදු ව කීෛ  ණ   කාරන් .                       ^,l=Kq 03& 

                    

(d) අෛරපශල ෛහතශතේ 2016/2017 තක්තසේරු ව¾I  සදහශ ව  මුළු වයවසේාශපිත ආදශ ෛ රු 1,500,000/- ක් ව  

අතර තකාශළඹ තකාශටසේ තවළදතපශතලහි තකාශටසේ විකිණීතෛන් ඔහු උප   ලද අලශභ   රු .500,000/- කි.  
 

අෛරපශල ෛහතශතේ 2016/2017 තක්තසේරු ව¾I  සදහශ ව  ආදශ ේ බදු ව කීෛ  ණ   කාරන් .   ^,l=Kq 
03&     

              

(e) සින්දු හශ බින්දු හවුල් වයශපශර ක් පවේවශත    නු ලැතේ. 2016/2017 තක්තසේරු ව¾I  සදහශ එහි බදු අ  කාල 

හැකි තබදි  හැකි ලශභ  වුතේ රු. 8,500,000 කි. තවද, හවුල් වයශපශර   රු. 2,800,000 කා ශුශධ් කුීත ආද ෛකාට 

හිමිකාේ කී අතර වසර තුළ “අපි තවනුතවන් අපි” පද ෛ සදහශ රු.300,000 කා පරිතයශ  ක්ද සිදු තකාශට තත. 
 

2016/2017 තක්තසේරු වෂර්  සදහශ හවුල් වයශපශරත හි ආදශ ේ බදු ව කීෛ  ණ   කාරන් .          

^,l=Kq 04& 
 

(f) KSN සෛශ තෛහි තකාශටසේ අයිති  100% ක් තක්සර ෛහතශ සතු තේ. KSN සෛශ ෛ 2016.03.31 න් අවසන් 

ව¾I  සදහශ ව  ලශභත න් 2016.08.15 ව  දි  රුපි ල් මිලි   50 කා ලශභශිංය ත වීෛක් මුදලින් සිදු කාර  

ලදී. 
 

අවයය වන්තන්: 

(i) 2016/2017 තක්තසේරු ව¾I  සදහශ  KSN සෛශ තෛහි  ලශභශිංය බදු ව කීෛ  ණ   කාරන් .  

(,l=Kq 1½) 

                          

(ii) එෛ ලශභශිංය බදු ත වි   යුතු  නි මිත දි   kS¾Kh කාරන් .              ^,l=Kq 01& 
     

(iii) 2016/2017 තක්තසේරු ව¾I  සදහශ තක්සර ෛහතශ හට ලශභශිංය ආදශ ෛ ෛත පැ   ගිනු ලබ  බදු 

ප්රතිවිපශකා දක්වන් .                  (,l=Kq 1½) 

^uq¿ ,l=Kq 20&     
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m%Yak wxl 06 ( ^,l=Kq 20& 
 

සපුෛල් බණ්ඩශරෛහතශ ප්රසිශධ් සෛශ ෛකා මුලය කාළෛ ශකාරුතවකු වී සිටිතේ . 2017.01.01 දි  සිට ඔහුව එෛ 

සෛශ තෛහි මුලය අධිකාශරී තලස උසසේ කාර  ලදී. 2016/2017 තක්තසේරු ව¾I  සදහශ ඔහුට අදශල ව  ආදශ ේ හශ 

ලශභ න් පහත පරිදි තේ. 
 

1. මුලය කාළෛ ශකාරු තලස ඔහුට පහත සදහන් ප්රතිලශභ දී තිබුණි.  

 දළ ෛශසිකා වැටුප රු.250,000 

 ෛශසිකා වශහ  දීෛ ශව රු.100,000  
 

තකාතසේ වුවද , මුලය අධ්යක්ෂකා තලස උසසේ වීතෛන් අ තුරුව ඔහුතේ ෛශසිකා අදශ ෛ රු.500,000 දක්වශ ඉහල 

 ිංව  ලද අතර ඔහුට ආ ත   ෛගින් ඉන්ධ්  සීෛශවක් රහිත, රි දුරු සහිත වශහ  ක්ද  (එන්ින් පරිෛශව 

2,500cc) ලබශ තද  ලදී.  රි දුරුතේ ෛශසිකා වැටුප රු. 30,000 කි. 
 

ඊට අෛතරව පහත සදහන් තතශරතුරුද අදශල තේ. 

 තක්තසේරු ව¾I  තුළ සෛශ ෛ විසින් ප්රතිපුර   කාර  ලද දුරකාා  බිල්පේහි වටි ශකාෛ රු. 172,000 කි. 

 තසේවකා අ¾:සශOකා අරමුදල සදහශ අඩු කාර  න් ශ ලද ප්රෛශණ  රු.336,000 කි. 

 උප   විට බදු (PAYE) අඩුකාර  ැනීෛ රු.550,800 කි.             
 

 

2. ඔහුට රශජගිරිතේ පිහිටි සුත ෝපතබෝගී නිවශස සිංකීණර් කා තති නිවසක් හිමිව  අතර එ  රු.200,000කා ෛශසිකා 

කුලි ට ලබශ දී තත. එහි තක්තසේරු වටි ශකාෛ රු. 560,000 ව  අතර තක්තසේරු ව¾I  තුලදී ඒ ෛත රු.54,000කා 

වරිප ේ ත වශ තත. තකාතසේ වුවද, වසර ෛැද ඔහු එ   කුීත නිවැසි ශ හට විකිණීෛට නිණර්  කාතළේ . ඒ අනුව 

2016 ඔක්තතෝබර් 30 ව  දි  රුපි ල් මිලි   30කා වටි ශකාෛකාට ඔහු එෛ නිවතසහි අයිති  ඔහුට පැවරී . ඔහු 

තෛෛ නිවස මීට වසර කිහිප කාට තපර රුපි ල් මිලි   20කා ප්රතිෂේටශවකාට මිලදී ත   තත. 
 

ඔහු නුතේත ශඩ පිහිටි ඔහුතේෛ නිවසකා ජීවේ ව  අතර එහි ශුශධ් වශ¾Isකා වටි ශකාෛ රු. 300,000 කි. ඔහු තෛෛ 

නිවශස සදහශ වරිප ේ තලස රු. 25,000ක් වශ¾Isකාව ත වනු ලැතේ. 
 

3. නිවස විකුණශ ලබශ  න් ශ ලද මුදලින් රුපි ල් මිලි   10ක් ඔහු තකාශටසේ තවළදතපශතලහි ආත ෝජ   කාර  

ලද අතර රුපි ල් මිලි   10ක් වශ¾Isකාව 10% කා  තපශලි ක් හිමිව  වසර 5 කා සේාශවර තැන්පතුවකා දෛ  ලදී. 

2017 ෛශ¾;=තේදී තෛෛ තකාශටසේ ආත ෝජ  හරහශ ඔහුට රුපි ල් රු.720,000 කා ශුශධ් ලශභශිංය ආදශ ෛක් හිමි වි . 
 

4. බණ්ඩාර ෛහතශ තක්තසේරු ව¾I  තුලදී පහත සදහන් ත වීේ සිදු තකාශට තත. 

- පදිිංචි නිවස සදහශ රු.800,000 නිවශස ණ  වශරිකා   ත වශ තති අතර එහි ප්රශේධ්  වශරිකා   රු.550,000 

කි. 

- තක්තසේරු ව¾I  තුලදී ඔහු රු.100,000 ක් වටි ශ තබතහේ ද්රවය  ෛහර ෛ පිහිටි ජශතිකා පිලිකා තරෝහලට 

පරිතයශ  කාර තත. 

- 2016/2017 තක්තසේරු ව¾I  සදහශ අදශල ව  සේව තක්තසේරු බදු මුදල  රු.450,000 කි. 
 

සපුෛල් ෛහතශ විසින් 2016/2017 තක්තසේරු ව¾I  සදහශ ත වි  යුතු දල ආදශ ේ බශද හශ  තයේෂව පවති  බදු ප්රෛශණ  

/ අ වි  යුතු බදු ප්රෛශණ   ණ   කාරන් .                       ^uq¿ ,l=Kq 20&     
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m%Yak wxl 07 ( ^,l=Kq 20& 
 

(a) එකාතු කාල අ   ෛත බදු (VAT ) සදහශ ව  ශු ය බදු සැපයුේකාරුවන් හශ බදු නිදහසේ සැපයුේකාරුවන් අතර 

තව ස පැහැදිලි කාරන් .                   ^,l=Kq 03& 
        

(b) පහත සදහන් වයශපශර අසේිේව න් සදහශ එකාතු කාල අ   ෛත බදු (VAT ) හශ ජශති  ත ශඩ  ැගීතේ බදු (NBT) 

සීෛශව නි¾K  කාරන් .                  ^,l=Kq 04& 

  ෛ වයශපශර කාටයුතු 

(i) සිරිසඳ තේකාරි  තේකාරි 

(ii) සුමුදු තේඩසර්ේ තතශ  හශ සිල්ලර තවළදශෛ   

(iii) A&B හවුල් වයශපශර  වි ණ  හශ සහතිකා වීතේ හවුල්කාරුවන්  

(iv) වහිඩ් පුශ ලිකා සෛශ ෛ වශහ  අෛතර තකාශටසේ ආ   කාරුවන් 

 

               

(c) MK තදුේ පුශ ලිකා සෛශ ෛ තශශී  තවළදතපශල සදහශ තදුේ නිෂේපශද ත හි නිරතව සිටී. 2017/03/31 න් 

අවසන් කාශතර්ුව සදහශ එහි පිරිවැටුෛ රු.34,900,000 කි.  
 

කාශ¾;=ව තුළ ආපසු එවුේ වල වටි ශකාෛ රු.1,350,000 ක් වූ අතර තබශල් ණ  ප්රෛශණ  රු.50,000 කි. 

ඉන්තවශයිසේ ෛත ලබශ තද  ලද (තවළද වට්ටේ) රු.30,000 කා ලබශ දී තති අතර තපර ත වීේ ෛත ලබශ තද  ලද 

වට්ටේ (මුදල් වට්ටේ) ප්රෛශණ  රු.70,000 කි.           
 

අවයය වන්තන්: 

(i) 2017.03.31 න් අවසන් ව¾I  සදහශ එකාතු කාල අ   ෛත බදු (VAT ) හශ ජශති  ත ශඩ  ැගීතේ බශද 

(NBT) සදහශ අදශල ව  පිරිවැටුෛ නිණර්  කාරන් .           ^,l=Kq 02& 
 

 

(ii) MK තදුේ පුශ ලිකා සෛශ ෛට එකාතු කාල අ   ෛත බදු (VAT ) හශ ජශති  ත ශඩ  ැගීතේ බශද (NBT) 

සදහශ අදශල ව  බදු කාශල  නිණර්  කාරන් .            ^,l=Kq 02& 
 

 

(iii) MK තදුේ පුශ ලිකා සෛශ ෛට 2017/03/31 න් අවසන් j¾Ih සදහශ එකාතු කාල අ   ෛත බදු (VAT ) හශ 

ජශති  ත ශඩ  ැගීතේ බදු (NBT) සදහශ ව  වශතර්ශ භශර දීෛ හශ ත වීේ කිරීෛ සදහශ නි මිේ දි  න් 

පිළිබදව උපතදසේ ලබශ තදන් .                        ^,l=Kq 04& 
 

(d) ආ¾Óකා තසේවශ බශද (ESC)  නු ඍජු බශදකි. ඉහත ප්රකාශය  විෛසන් .                     ^,l=Kq 05& 
                         ^uq¿ ,l=Kq 20&     

B ldKavh wjidkhs 
II fldgi wjidkhs 
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