
 

 

රාජ්ය පරිපරා  චක් පරලේඛ : 10/2021 

මලේ පඅංක්ය ප: පF/FR/03/BRCir 

රාජ්ය ලවේලා, රෂාත් පවභා පශා 

රෂාත් පරා  පඅමාත්යාංය 

නිදශව් පචතුරශ්රය 

ලක්ොෂඹ ප07. 

 

2021.06.07 

 

අමාත්යාං පලේක්රලුන් 

ලදරාර්ත්ලරන්තු පප්රධාාීනන් 

දිව්ත්රික් ල පලේක්රලුන් 

 

රජ්ලේ පල ොඩ ැගිලි පශා පනිලාව පකුලී ප“20.02.01.01” වඳශා පආදායර පඇව්ත්ලරන්තු - 2022 
 

රාජ්ය ප ආදායර ප ඇව්ත්ලරන්තු ප ිරීම, එක්තු ප ිරීම, අධීක් ලණය ප වශ ප ලාර්ත්ා ප ිරීම ප පිළිබඳ ප

මාර්ල ෝරලේයන් ප ඇතුෂත් ප රාජ්ය ප ූලය ප ර පරතිපරත්තිප ප ලදරාර්ත්ලරන්තුල ප ිසිනන් ප නිකුත් ප ක්ර  ප ද ප අංක් ප

01/2015 පශා ප2015.07.20 පචක් පරලේඛය පශා පඑහි පවංලෝධා යන් පපිළිබඳල පඔබලේ පඅලධාා ය පලයොමු පක්රලමි. 

 

02. රාජ්ය පලවේලා, පරෂාත් පවභා පශා පරෂාත් පරා  අමාත්යාංලේ පලේක්රලරයා පආදායර ප ණන්දීලර ප

නිධාාිපයා ප ලලයන් ප ක්ටයුතු ප ක්රනු ප බ  ප ආදායර ප වංලක් ලත්ාංක් ප “20.02.01.01” ල  ප රජ්ලේ ප

ල ොඩ ැගිලි පශා පනිලාව පකුලී පආදායර පඑක්තු පිරීලර පල කීම පරැලී පඇතිප පර පරධාා  ප ණන්දීලර පනිධාාිපන් ප/ ප

 ණන්දීලර පනිධාාිපන් පිසිනන් එක්තු පිරීමට පඅලේක් ලෂිත් පආදායර පපිළිබඳ පඇව්ත්ලරන්තු මු.ලර. ප85(1), (2) 

ර පරක්ාරල පශැිරත්ාක් ල පත්ාත්ිසක්ල පශා පනිලැරදිල පවක්ව් පක්ර “buildingrentpubad@gmail.com” ය  පිසදුත් ප

ලිපි යට පමෘදු ප පිටරත්ක් ලද පවහිත්ල පරාජ්ය පලවේලා, ප රෂාත් පවභා පශා ප රෂාත් පරා  පඅමාත්යාංලේ ප “ප්රධාා  ප

ූලය පනිධාාිප”  පලලත් පඉදිිපරත් පක්ෂ යුතු පලේ. 

 

03. ඒ පඅනුල, 20.02.01.01 පරජ්ලේ පල ොඩ ැගිලි පශා පනිලාව පකුලී පආදායර පවංලක් ලත්ාංක් පයටලත් ප2022 ප

ලර්ය පවඳශා පඔබ පක්ාර්යාය පමගින් පඑක්තු පිරීමට පඅලේක් ලෂිත් පආදායර පපිළිබඳල පඇව්ත්ලරන්තු පලර පවම  ප

අමුණා ප ඇතිප ප ආක්ෘතිපයට ප අනුල ප වක්වක්්ර ප 2021.06.25 දි  ප ලශෝ ප ඊට ප ලරර ප ලමම ප අමාත්යාංය ප ලලත් ප

ැබීමට පවව්ල  පලමන් පක්ාුණික්ල පදන්ලා පිනටිමි. 

 
 

 

           

ලේ.ලේ.රත් ිනිප 

ලේක්ර 

රාජ්ය පලවේලා,රෂාත් පවභා පශා 

රෂාත් පරා  පඅමාත්යාංය 

 

 

පිටරත් ප:- 1. ිස ණක්ාධිරතිප 

2. අධායක් ල පජ් රාේ, පරාජ්ය පූලය පර පරතිපරත්තිප පලදරාර්ත්ලරන්තුල 
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(ආකෘති ඳත්ර ංකක. 1) 

                                                       

ලවර 2022 වශා ආදායම් ඇව්තමම්න්තු 
 

(i) ලයලව්ාාල/ ංධිකාරිය : ආයතන වකග්රශය / ඉඩම් වකලර්ධන ආඥා ඳණත / රාජ්ය ඳරිඳාන කක  මඛ      10/2021 

(ii) ලයලව්ාාිතත ංධිකාරිය:- රාජ්ය මවේලා 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 

2020  

රු.මිලියන 

ඇව්තමම්න්තු ආදායම  2021 ලර්ය  

ලවර 2022 

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 

 

2021.05.31 

දිනට වතය 

ආදායම 

රු.මිලියන 

 

 

2023 

රු.මිලියන 

 

2024 

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 (ආඳනාා  

ඇතුත්ල ) 

         

එකතුල          




