
ද්විත්ව සටහන් ක්රමය  ස්පූර්ණයෙ න්මය නන්ගමමයය  ෙයරර  අනන් රව  ෙහ  කරර  රට බාරගමන්යර ිණුම් වර්බර 

නස්පූර්ණය වර්බර ෙෙස හඳුන්වයි.ොරෙහ  ිට  සුළුපරිමයරය ව රපරරිරයින් ෙමයවැනි කරර  රට ිණුම් බැබීමය සිදු ර යි. 

උදර --   * බනි සටහන් ක්රමය ට ිණුම් බැබීමය. 
 * මුදල් ිණුමමය අණය ගමැති න්ෙේ ිණුම් අණය හිමි න්ෙේ ිණුම් අ යරදි ිණුම් පමයණයක් බාරගමැනීේ නවසථ්ර. 
 * එදිෙයදර සිදුවය ගමනුෙදනු ස්ාන්ධෙ න් කිසිමය වර්බරවක් ෙයරගමැනීමය. 

 

 

බනිසටහන් ක්රමය    Single Entry System 

 ්කිසි ගමනුෙදුමවර ද්විත්ව සටහන් වලින් එක් සටහයක් පමයණයක් ෙපරත්වෙ වර්බර ර මින් ිණුම් පවත්වරෙගමය  රේ ක්රමය  බනි 

සටහන් ක්රමය  ෙෙස හඳුන්වයි. උදර ණය ගමැති කුෙගමන් රු. 10 000 ක් ෙැබීමය ෙැබී් මුදල් ෙපරෙත් පමයණයක් හ ට සටහන් කිරීමය. ෙමයමය 

ක්රමය ට ිණුම් බැබීේ නවස්බර ද නස්පූර්ණය වර්බර ගමණය ට න ත් ෙ.. 

 

නස්පූර්ණය වර්බර බාර ගමැනීමයට ෙහ්තු................ 

1. ොරෙහ  සුළු වයරපර කින්ට ද්විත්ව සටහන් ක්රමය  ිලලිාදව නිසි නවො ධ ක් ෙයරමයැති ීමමය. 

2. ද්විත්ව සටහන් ක්රමය  උපෙ  ිණ ර ෙගමය ිණුම් වර්බර බාර ගමැනීමය සුළු වයරපර  සදහර රෙ  ිණරව නපහසු ීමමය. 

3. නධිර ිලරිවැ ක් දැරීමයට සිදු ීමමය. 

4. ිණුම් වර්බර නිසි පරිදි බාර ගමැනී් ිලළිාඳව සැෙකිලිමයත් ෙයරීමමය. 

 

නස්පූර්ණය වර්බර බාර ගමැනීෙමයන් වයරපරරිර කුට නත්වය නවරසි 
(නස්පූර්ණය වර්බර ක්රමයෙ  දු්වෙබර     

                                            

1. වයරපර ෙ  ෙමයෙහම්් තිලෙ  (ෙරලෙරල   නිවැ දිව ගමණයය  ර  ගමැනීමය නපහසු ීමමය. 

2. වයරපර ෙ  ල්ෙය බත්ත්ව  ිලළිාදව නිවැ දි නවො ධ ක් ොරගමබ හැකි ෙයරහැකි ීමමය. 
3. නයරගමබ තී ණය ගමැනීමයට නවශ්ය නිවැ දි ෙබර තුරු ොරගමබ ෙයරහැකි ීමමය. 

4. වයරපර  ට නවශ්ය නතිේර න මුදල් ාරහි  ණය  සැපම්්රරුවන්ෙගමන් ොරගමැනීමය සදහර දදිරිපත් ර  ම්තු ෙරලධරයිත්ව  හර 
ල්ෙය ත්ත්ව  ිලළිාද ෙබර තුරු නිවැ දිව දදිරිපත් ර  ෙයරහැකි ීමමය. 

 

wiïmQ¾K jd¾;dj,ska fufyhqï m%;sM, .Kkh lsÍu' 

 

;ks igyka l%uhg .sKqï jd¾;d ;nd .ekSu fyda fjkhï fya;=jla fyda ksid .sKqï jd¾;d wiïmQ¾K jk úfgl 
jHdmdrhl fufyhqï ,dNh $ w,dNh .Kkh lsÍu i|yd  fhdod .; yels ksYaÑ; l%uhla bÈßm;a lsÍu wmyiqh' 
flfia fj;;a ,nd .; yels .sKqï f;dr;=re m%udKh mokï lrf.k ,dNd,dN .Kkh lsÍu i|yd my; i|yka 
l%u fol m%dfhda.sl jYfhka fhdod .kq oelsh yelsh' 

^1& jHdmdrfha wdrïNl m%d.aOkh iu`. Wjidk m%d.aOkh ieioSu u`.ska fufyhqï m%;sM, .Kkh lsÍu' 

^2& mj;akd o;a; mokï lr .ksñka" wjidk .sKqï i|yd wjYH f;dr;=re ,ndf.k tajd oaú;aj igyka   

l%uhg jd¾;d lrñka කදර ් රරශ් ත් ල්ෙය බත්ත්ව රරශ් ත් ms<sfh, lsÍu' 

 

 

 



(8  ෙරෙ  යරෙේ වයරපර ෙ  2019.04.01 දියට ල්ෙය බත්ත්ව රරශ්ය  පහබ දැක්ෙ.. 

ස්ථරව  වත්ර්  

සමුච්චිබ ක්ෂ  
 

ජංගමමය වත්ර්  
 
 

රේධය   

දිගුරරලීය ණය   

ජංගමමය වගමකී්  
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ෙවයත් ෙබර තුරු 

I. 2019 ඔක්.01 දිය රු. 30 000 ක් වටියර ස්ථරව  වත්ර් මිෙදී ගමත්  නබ   සි ළු  ස්ථරව   වත්ර් ස ෙ මයර්ගම  ක්රමය ට 10   

ක් ක්ෂ  ර යි. 

II. ව්ෂ  තු දී නයිතිරරු නතිේර රේධය  ෙෙස රු. 50 000 ක් ෙ රදර ිති නබ  ගමැනිලි ෙෙස රු. 10 000 ෙබරගම ෙගමය ෙගමරස් 

ිබ. 

III. වර්ිර ණය  වරරිර  වූ 25 000 ක් ව්ෂ  තු  දී ෙගමවර ිති නබ  එහි නඩංගු ෙපරලී මයරණය  රු. 5000කි. 

IV. 2020.03.31 දියට ජංගමමය වත්ර් රු. 170 000 ක් ද ජංගමමය වගමකී් රු.140 000 ක් ද ි . 

 

දහබ ෙබර තුරු ලරවරබ ර මින් 2020 මයර්තු 31 දිෙයන් නවසන් ව්ෂ  සදහර ශුද්වධ ෙරශ්  ෙහ  නෙරල  ගමණයය  ර න්ය. 

ද්විත්ව සටහන් ක්රමය ට වර්බර බාර ෙයරගමත් ධ්මය රජර මයහබරෙේ වයරපර  ට නදර  පහබ ෙබර තුරු ඔාට සප යි. 

I. බක්ෙස්රු ර ය ෙද වත්ර් හර වගමකී් 
    2019-01-01 2019-12-31 
ස්ථරව  වත්ර්    60 000  76 000 
ලරණ්ඩ ෙබරගම    24 000  32 000 
ණය ගමැතිෙ      16 000  30 000 
ණය හිමිෙ      28 000  36 000 
මුදල්     20 000  14 000 

 

II. ව්ෂ  තු දී රු. 22 000 ර යව ස්ථරව  වත්ර් මිෙදී ෙගමය ිබ. 

III. වයරපරරිර ර පවත්වර ෙගමය ිණ  ද  ි ද් වර්බර නනුව ව්සෙ  වයරපර  රටම්තු ෙමයෙහ ීමමය සදහර ෙගමවර ිති මුළු ි ද් 

රු. 33 000 කි. 

IV. ව්ෂ  තුෙදී  නයිතිරරු රු. 20 000 ක් නතිේර රේධය  ෙෙස ව රපර  ට ෙ රදවර ිති නබ  ගමැනිලි රු. 8 000 කි. 

V. ව්ෂ  තු  ණය ගමැති න්ෙගමන් එරතු ර ගමත් මුදෙ රු. 195 800 ක් වයනබ  ණය හි න්ට ෙගමවූ මුදෙ රු.140 800කි. 

VI. ව්ෂ  තු  ණය ගමැති න්ට දුන් වට්ට් රු. 3 000 ක් ද ණය හිමි න්ෙගමන් ෙැබූ වට්ට් රු. 2 000 ක් ද ොරල් ණය                  රු. 

1 400 ක් ද සිදු ීම ිබ. 

VII. වයරපර   සි ම මය ෙගමීම් ේක්පත් මයිණන් ර  ිබ. 

 

ෙමයමය ෙබර තුරු ිසුෙ න්අ 

A. 2019.12.31 දිෙයන් නවසන් ව්ෂ  සදහර කදර ් රරශ්ය  

B. 2019.12.31 දියට ල්ෙය බත්ත්ව රරශ්  ද ිලළිෙ ෙ ර න්ය. 

 


