
 

රාජ්ය පරිපාලන චක් රලේඛ : 11/2020 

මලේ අංක්ය : F/FR/03/BRCir. 

රාජ්ය පරිපාලන,ස්වලේශ ක්ටයුතු, 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය 

නිදහස් චතුරශ්රය 

ලක්ාළඹ 07. 

 

2020.06.10 

 

සියළුම අමාත්යාංශ ලේක්ම්වරුන් 

ලදපාර්ත්ලම්න්තු ප්රධානීන් 

දිස්ික් ලේක්ම්වරුන් 

 

රජයේ ය ොඩනැගිලි හො නිවොස කුලී “20.02.01.01” සඳහො ආදොයම් ඇස්තයම්න්තු - 2021 

 

රාජ්ය ආදායම් ඇස්ත්ලම්න්තු කිරීම, එක්තු කිරීම, අධීක්ෂණය සහ වාර්ත්ා කිරීම පිළිබඳ 

මාර්ලගෝපලේශයන් ඇතුළත් රාජ්ය මූලය ප රතිපත්ති ලදපාර්ත්ලම්න්තුව විසින් නිකුත් ක්රන ලද අංක් 

01/2015 හා 2015.07.20 චක් රලේඛය හා එහි සංලශෝධනයන් පිළිබඳව ඔබලේ අවධානය ලයාමු ක්රවමි. 

 

02. රාජ්ය පරිපාලන, ස්වලේශ ක්ටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශලේ ලේක්ම්වරයා 

ආදායම් ගණන්ීලම් නිලධාරියා වශලයන් ක්ටයුතු ක්රනු ලබන ආදායම් සංලක්ත්ාංක් “20.02.01.01” 

වන රජ්ලේ ලගාඩනැගිලි හා නිවාස කුලී ආදායම් එක්තු කිරීලම් වගකීම පැවරී ඇති ප රධාන ගණන්ීලම් 

නිලධාරින්/ ගණන්ීලම් නිලධාරින් විසින් එක්තු කිරීමට අලේක්ිත් ආදායම් පිළිබඳ ඇස්ත්ලම්න්තු මු.ලර. 

85(1), (2) ප රක්ාරව හැකිත්ාක් ත්ාත්වික්ව හා නිවැරදිව සක්ස් ක්ර "buildingrentpubad@gmail.com" 

යන විදුත් ලිපිනයට මෘදු පිටපත්ක්ද සහිත්ව රාජ්ය පරිපාලන, ස්වලේශ ක්ටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන අමාත්යාංශලේ “ප්රධාන මූලය නිලධාරි”  ලවත් ඉදිරිපත් ක්ළ යුතු ලේ. 

 

03. ඒ අනුව, 20.02.01.01 රජ්ලේ ලගාඩනැගිලි හා නිවාස කුලී ආදායම් සංලක්ත්ාංක් යටලත් 2021 

වර්ෂය සඳහා ඔබ ක්ාර්යාලය මගින් එක්තු කිරීමට අලේක්ිත් ආදායම් පිළිබඳව ඇස්ත්ලම්න්තු ලම් සමග 

අමුණා ඇති ආක්ෘතියට අනුව සක්ස්ක්ර 2020.06.26 දින ලහෝ ඊට ලපර ලමම අමාත්යාංශය ලවත් 

ලැබීමට සලස්වන ලමන් ක්ාරුණික්ව දන්වා සිටිමි. 

 

 

 

          ලේ.ලේ.රත්නසිරි 

      ලේක්ම් 

         රාජ්ය පරිපාලන, ස්වලේශ ක්ටයුතු, 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය 

 

 

පිටපත් :- 1. විගණක්ාධිපති 

   2. අධයක්ෂ ජ්නරාේ - රාජ්ය මූලය ප රතිපත්ති ලදපාර්ත්ලම්න්තුව 

buildingrentpubad@gmail.com
buildingrentpubad@gmail.com


(ආකෘති ඳත්ර ංකක. 1) 

                                                       

ලවර 2021 වශා ආදායම් ඇව්තමම්න්තු 
 

(i) ලයලව්ාාල/ ංධිකාරිය : ආයතන වකග්රශය / ඉඩම් වකලර්ධන ආඥා ඳණත / රාජ්ය ඳරිඳාන කක  මඛ      11/2020 

(ii) ලයලව්ාාිතත ංධිකාරිය:- රාජ්ය ඳරිඳාන ව්ලමේ කටයුතු ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන ංමාතයාකය 

(iii)  ආදායම් ංයිතමය :-  රජ්මේ ම ොඩනැගිලි ශා නිලාව කුලී 

(iv)  ආදායම් වකමේතාකකය :- 20.02.01.01 

 

(9 ශා 10 තීරු වශා ලකගු මශේතන් ංනිලාර්යමයන්ම වශන් ක යුතුය.)                          

                     නිලැරදි බලට වශතික කරමි 

  

                                     

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

දිනය:-                                      මඛකම් / මදඳාර්තමම්න්තු ප්රධානියා / දිව්ත්රිේ මඛකම් 

                       ( නි මුද්රාල ) 
                                                                            

 

 

 

විව්තරය 

 

 

 

 

ආදායම 

2019  

රු.මිලියන 

ඇව්තමම්න්තු ආදායම  2020 ලර්ය  

ලවර 2021 

වශා  

ඇව්තමම්න්තු 

කෂ ආදායම   

රු.මිලියන 

පුමරෝකාන  

3 ලන වශ 4 

ලන තීරු ංතර 

මලනව 

ිතළිබල මශේතු 

 

 

4  වශ 6 ලන තීරු  

ංතර මලනව               

(ලැඩිවීම මශෝ 

ංඩුවීමට මශේතු) 

මූලික  

ඇව්තමම්න්තුල  

රු.මිලියන 

 

 

වකමෝධිත 

ඇව්තමම්න්තුල 

රු.මිලියන 

 

2020.05.31 

දිනට වතය 

ආදායම 

රු.මිලියන 

 

 

2022 

රු.මිලියන 

 

2023 

රු.මිලියන 

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

 

01. නි නිලාව 
02. වකකාරක බක ා / 

නිලාඩු නිමේතන 

03. ලාණිජ් 

ම ොඩනැගිලි/ බඩා 

04. මලනත්  

ම ොඩනැගිලි කුලී 

 

         

එකතුල          




