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සටහන:- �ය
ත �න වන �ට වා�තාව සැප�මට අෙපො ෙහොස� වන ෙහෝ වැර� වා�තාව�  සපයන 
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ආදාය, වා�තාව සහ එ. උපෙ0ඛන 2ර"ම සඳහා උපෙදස ්

වා5ක 78ගලෙයෝ 

2015/2016 ත�ෙසේA ව�ෂය 
 

� 2015/2016 තෙසේ� ව�ෂය සඳහා වා�තාෙව� 2015.04.01 �ට 2016.03.31 දවා කාල ප�  ෙ!දය සඳහා 
ආදායම #$බඳ &ස්තර සටහ) කළ +, ෙ-. (ආදාය/ බ0 ෙග&ය +2ෙ2 පව2නා වසර පදන/ කර ෙගන 
බැ&5). 
 
තෙසේ� ව�ෂය සඳහා ඔබෙ8 තෙසේ� වන ආදායම �.500,000 ෙනොඉමව)ෙ) න/, ඔබ ආදාය/ බ0 
ෙග<මට යට2 ෙනොෙ-.  තෙසේ� වන ආදායම ය= >? ව@වස්ථා#ත ආදායෙම) ෙම� 8 වන ෙ!දෙC සහ 
9 වන ෙEදෙC සඳහ) අG HI/ අG HIෙම) පJ ලබන ආදායමK.  >? ව@වස්ථා#ත ආදායමට බ0 5දහස ්
ආදාය/ ඇ,ළ2 ෙනොෙ-.  ෙකෙසේ ෙවත2 ලාභාංශ ආදායම ෙහෝ ෙපොQ ආදායම ෙ- න/ අවස) රඳවා 
ගැRෙ/ බ0 ෙලස පභවෙCT ආදාය/ බ�දට යට2 &ය හැH අතර ඒ ෙහේ,ෙව) එවැ5 ලාභාංශ සහ ෙපොW 
>? ව@වස්ථා#ත ආදායෙම� ෙකොටස ෙනොෙ-. 

 
� ය/ ෙවළඳාම, ව@ාපාරය, වෘ2Yය ෙහෝ ZHයාව ස/බ)ධෙය) වන &ට අදාල \]/ පකාශද, 32 

වන වග)Yය (ෙමම උපෙදස් ප`කාෙ- 9 වන ෙ!දය) යටෙ2 �0 කරන අG HI/ සහ 34 වන වග)Yය 
(ෙමම උපෙදස් ප`කාෙ- 10 වන ෙ!දය යටෙ2) අ=ව J0Jක/ ලබන ෙග</ කර ඇ2න/ එය සනාථ 
HIමට aයHය&aද, පභවෙCT ෙගb බ0 සහYකයද, ස්වතෙසේ� බ0 ෙග</ #$බඳ ෙග</ ප`කාවල 
#ටප2ද වා�තාවට ඇcdය +,ය.   
 

� ඔබ &�) ෙතෝරා ග= ලබන භාෂාෙව) වා�තා එව= ලැෙe. වා�තාෙ- අවසාන #fෙ- අදාල ෙකොfෙ- 
අෙනg2 ෙතොර,� අතර ඔබෙ8 ජාYක හැi=/ප2 අංකය සඳහ) කළ +,ය. 

 
� කලතයා ෙහෝ ද�වා - 

 
- වා�ක l�ගලෙයgෙ8 අ&වාහක සහ වයස අm�0 18 ට අG ද�ෙවgෙ8 ය/ තෙසේ� ව�ෂය 

සඳහා ආදායම එn ව�ෂය ,ල ෙදම-#ය)ෙ8 &වාහය පැවYෙC න/, එම ද�වාෙ8 #යාෙ8 
ආදායමට එක, කළ +, ෙ-. එn ව�ෂය ,ල &වාහය ෙනොපවo න/ ද�වා නඩ2, කරන සහ 
ඔq/ඇය rව2 ව)ෙ) කා සමගද, එn මවෙ8 ෙහෝ #යාෙ8 ආදායමට ද�වාෙ8 ආදායම එක, කළ 
+, ෙ-. ඔබ එn මව ෙහෝ #යා ෙ- න/, එවැ5 ද�ෙවgෙ8 ආදායම ඔෙe වා�තාවට ඇ,ල2 
කර)න. (එම එක, HIම 5�වා�ක ෙදමා#ය)ට අදාල ෙනොෙ-). 
 

- ඔබෙ8 කලතයාෙ8 ෙහෝ ඕනෑම ද�වgෙ8 (&වාහක ෙහෝ වයස අm�0 18 ඉම b)  තෙසේ� වන 
ආදායම ෙමම තෙසේ� ව�ෂය සඳහා �.500,000 ඉමවා Yuෙv න/, ඔq / ඇය ෙවන2  බ0 
a#ෙගො=ව &වෘත කර ෙගන වා�තා ඉw�ප2 කළ +, ෙ-. 

 
 

- ඔබෙ8 ආදාය/ බ0 a#ෙගො=ව පව2නා අංශෙC ෙහෝ පාෙ�xය කා�යාලෙC ෙකොමසා�ස ් ෙග) 
&මසන ෙලස ඔqට / ඇයට ද)ව)න. 
 

� ආදාය/ වා�තා ආකෘY පතය 5යcත ෙලස ස/y�ණ කර උපෙ{ඛනද සමග 2016 ෙනොවැ/බ� 30 wන ෙහෝ 
ඊට ෙපර ඔබෙ8 ආදාය/ බ0 a#ෙගො=ව #$බඳ කට+, කරන ඒකකයට / අංශයට  ෙහෝ පාෙ�xය 
කා�යාලයට ලැෙබන ප�w තැපැ{ HIම ෙහෝ භාර Tම �0 කළ +,ය. 
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1 වැ�    ෙකොටස 

CලDමය ප$ලාභ සහ CලDමය ෙනොවන ප$ලාභවල GH එකIව උපෙ0ඛන 1 . 103 
ෙකොKෙව. සඳහ% කර%න. 

 
 
 
 

 බ8දට යට� වන ලාභ සහ ආදාය,  
(GH වDවසථ්ා2ත ආදායම �ශච්ය QRම) 

 

01 ෙසේවා �T�$ ආදායම (1 වැ� උපෙ0ඛනය) 
 

(1) ඉf කරන ලද ය/ ෙසේවාව ෙව=ෙව) ලබන ඕනෑම ආකාරෙC පා� ශcකය ෙසේවා 5+Y ආදායම 
ෙ-. ෙසේවා 5+Yකයා &�) ෙසේවා ෙයෝජකයාෙග) ෙහෝ ෙවන2 අයෙග) ලබා ග)නා ෙ-තන, 
වැf�, පසාද >ද{, ෙකොcස් >ද{, 5වාG වැf�, අYකාල ෙග</, ගාස්,, පා�ෙතෝ�ක, Tමනා (සංගහ 
&යද/ Tමනා, ගම) &යද/ Tමනා ඇ,ල2ව) &ශාම වැf�, Y$ණ >ද{, අමතර ලැ�/ වැ5 ෙසේවා)ත 
පYලාභ ඇ,?ව ෙහෝ එවැ5 ආකාරෙC ෙවන2 ලැ�/ (Rත@ා=�ල  mවද ෙනොbවද) ෙසේවා 
5+Yෙය) ලැෙබන ලාභ ෙහෝ ආදාය/ ෙ-. 
 
ෙසේවා 5+Y ආදායම වශෙය) ෙසේවාෙයෝජක &�) සපයා ඇY බ0 අG HIෙ/ සහYක වල  
එන/, T 10 සහYකය ෙහෝ T 10 D  සහYකෙC සඳහ) දළ පා�ශcකය අදාල ප�w උපෙ{ඛන ගත කර 
වා�තාවට ඇ,ළ2 කර)න. 

 
                          
 

(2) එ වතාව පමණ කරන ෙග</ (ෙසේවා)ත පYලාභ) – (උපෙ{ඛන 1 � 104 ෙකොfව) 
  
(3)    අධ@ෂක ගාස්, සහ අෙනg2 පYලාභ (ෙදවන ෙසේවා ෙයෝජකයාෙග) ලැ�)   (117 වග)Yය සහ 

117 (අ) වග)Yය යටෙ2 10% ෙහෝ 16% පමාණයH) බ0 අG කරන ලද)  (1 වන උපෙ{ඛනය 105 
ෙකොfව) 

 

I. බ0කරණ කා�යය සඳහා අධ@ෂවරයg ෙසේවා 5+Yකයg වන බැ&) උ.&.ෙග බ0 ව� අදාළ කර 
ග5c) ආදාය/ බ0 අG කළ +, බව කා�dකව සලක)න. අධ@ෂවරයg (&ධායක ෙහෝ &ධායක 
ෙනොවන), අධ@ෂක මvඩලෙC සභාපYවරයg ෙහෝ ෙවන2 ය/ තැනැ2තg පධාන ෙසේවා ෙයෝජකයා 
ෙනොවන ෙවන2 ෙසේවා ෙයෝජකයg යටෙ2 ලබන ලැ�/ සඳහා  117 වන වග)Yය) � &� &ධාන අදාළ 

වන අතර  �ල@ හා �ල@ ෙනොවන �ය� මා�ක ලැ�ම  �.25,000/- ට අG න/ 10% ක අ=පමාණය යටෙ2 

ද එම ලැ�ම �.25,000/- ට වැ� න/ 16% ක අ=පමාණය යටෙ2 ද බ0 අG HIමකට යට2 ෙ-.  
 
 

II. ඔබ පධාන ෙසේවා ෙයෝජකයා  ෙනොවන ෙවන2 ෙසේවා ෙයෝජකයgෙ8 ෙසේවා 5+Yකෙය ව)ෙ) න/, 
එවැ5 ෙසේවා ෙයෝජකයg &�) >ද{ ෙහෝ >ද{ ෙනොවන ස්ව�පෙය) ලබා ෙදන පYලාභ පහත ප�w බ�දට 
යට2 ෙ-. 
 

ෙපෞ8ගVක අංශෙX ෙසේවා �T�$කය%- 
මා�ක ලැ�/  �. 25,000 ට අG ව)ෙ) න/ එම ආදායම 10% ක අ=පමාණය යට2 වන අතර  එn ආදායම 
මසකට � 25,000 ඉමව)ෙ) න/ එය 16% ක බ�දකට යට2 ෙ-.   

 

            රාජD අංශෙX ෙසේවා �T�$කය%- 
මා�ක ලැ�/  �. 50,000 ට අG ව)ෙ) න/ එම ආදායම 10% ක අ=පමාණය යට2 වන අතර  එn ආදායම 
මසකට � 50,000 ඉමව)ෙ) න/ එය 16% ක බ�දකට යට2 ෙ-.   
 

 
           පභවෙCT බ0 අG කරන ලද ෙසේවා 5+Y ආදායම, ෙපො$ය ෙහෝ ලාංභාංශ හැර ෙවන2 ආදායම ඔබ  
           ෙනොමැY න/ සහ ඉහත n ෙදවන ෙසේවා 5+Yය මත අදාළ අ=පමාණය)ෙග) බ0 ෙගව= ලැබ Yෙe  
           න/ තව 0රට2 බ0 ෙග&ය +, ෙනොෙ-. 
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ෙවළඳාෙම%, වDාපාරෙය%, වෘ�$යQ% ෙහෝ ]Qයාෙව% ලබන GH ආදායම වා�තාෙව. 110 
ෙකොKෙව. සඳහ% කළ TIය. ගලපන ලද ^8ධ ආදායම අලාභය� න, එය 8 වන උපෙ0ඛනෙය. 
දැ��ය TIය. 

\]/ පකාශ සහ බ0 ආගණනය අ>ණ)න. 
 

      

02. ෙවළඳාම, වDාපාරය, වෘ�$ය ෙහෝ ]Qයාෙව% ලැෙබන ලාභය (2 වැ� උපෙ0ඛනය) 
 

බ0 කා�යය සඳහා ගලපන ලද ආදායම උපෙ{ඛන 2 � අවසාන ෙකොfෙ- සඳහ) කර)න. බ0 කා�යය 
සඳහා ගලපන ලද ආදායම ය= (ෙ�xය ආදාය/ පනෙ2 &� &ධානවලට අ=ව අG කළ ෙනොහැH &යද/ 
හැර) ආදායම උපයා ගැRමට දරන ලද �ය? &යද/ අG HIෙම) පJව ලැෙබන ��ධ ආදායමK.  
 
 
 
 

වැ�0ර &ස්තර ඔබට අවශ@ න/ අදාළ පාෙ�xය කා�යාලෙC  ෙකොමසා�ස ්අමත)න. 
 

පාෙ8`ය කා�යාලය                                               aරකතන අංකය 

ෙකොළඹ නගර ශාඛාව 0112504390 

ෙකොළඹ මධ@ම ශාඛාව 0112505274 

ෙකොළඹ දgණ 0112502564 

1 හා 2 අංශය 0112302249 

අ=රාධlර පාෙ�xය කා�යාලය 0252235512 

බ0{ල පාෙ�xය කා�යාලය 0552222490 

මඩකළlව � රාෙ�xය කා�යාලය 0652222087 

ගා{ල පාෙ�xය කා�යාලය 0912222504 

ග/පහ පාෙ�xය කා�යාලය 0332234246 

යාපනය පාෙ�xය කා�යාලය 0212222076 

ක�තර පාෙ�xය කා�යාලය 0342222216 

මහ=වර පාෙ�xය කා�යාලය 0812223526 

කෑග{ල පාෙ�xය කා�යාලය 0352222493 

g�ණෑගල පාෙ�xය කා�යාලය 0372222798 

මහරගම නැෙගන�ර පාෙ�xය කා�යාලය 0112802433 

මහරගම බට�ර පාෙ�xය කා�යාලය 0112803125 

මාතර පාෙ�xය කා�යාලය 0412222933 

�ග>ව පාෙ�xය කා�යාලය 0312228322 

=වරඑ$ය පාෙ�xය කා�යාලය 0522222520 

ර2නlරය පාෙ�xය කා�යාලය 0452222040 

ද�{ල පාෙ�xය කා�යාලය 0662283655 

  
 

 
 
 
    

03.  ^8ධ වා�bක වcනාකම (^.වා.ව.) සහ �d ආදායම – 3 වැ� උපෙ0ඛනය 
 

(1) අf$කAෙg ආදායම 
(i) ^8ධ වා�bක වcනාකම (^.වා.ව.) 
 
අKYක� 5වෙසේ පwං� < ��)ෙ) න/ ෙහෝ ෙවන2 අෙයg ඔq ෙව=ෙව) එ� පwං� < ��)ෙ) න/, 
එම 5වෙසේ ��ධ වා��ක ව�නාකම අKYක�ෙ8 ආදායම වශෙය) සැලෙ. 5වස, අKYක� ඔqෙ8 
ෙහෝ ඔqෙ8 පmෙ{ ය/ සාමා�කෙයgෙ8 පා& �ය සඳහා ෙව) කර ඇY &ට, එම 5වස අKYක� 
ෙව=ෙව) පwං� < ඇY ෙලස සලක= ලැ�ය හැHය. 
 
��ධ වා��ක ව�නාකම පහත දැෙවන ප�w ගණනය කර= ලැෙe. 
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බ8දට යට� ^8ධ වා�bක වcනාකම 3 උපෙ0ඛණෙX 3 (අ) යටෙ� පකාශ කළ TIය.  බ8දට යට� �d ආදායම 
3 (ආ) යටෙ� ද, �d හා ^8ධ වා�bක වcනාකෙ, සමස්ත එකIව (එන, උපෙ0ඛන 3 . 125 ෙකොKෙj සඳහ% 
අගය) වා�තාෙj 120 වැ� ෙකොKෙj ඇIල� කළ TIය. 
 
බ8ෙද% �දහස් ය, ආදායම� ෙj න, එම බ8ෙද% �දහස් ආදායම වා�තාෙj 4 ෙකොටෙස. (බ8ෙද% 
�දහස් ආදායම යටෙ� පකාශ කර%න 

 
(අ) පළා2 පාලන ආයතනය &�) ව�පන/ කා�යය) සඳහා 5වසක ව�නාකම තෙසේ� කර ඇY 

&ට ��ධ වා��ක ව�නාකම ව)ෙ) 25% H) අG කරන ලද ව�පන/ තෙසේ�වK. 
  
(ආ) 5වස ව�පන/ කා�යය සඳහා තෙසේ� කර ෙනොමැY &ට gQ 5වැ�යා &�) ෙගව= ඇතැK  

බලාෙපොෙරො2, &ය හැH සාධාරණ gaය පදන/ කරෙගන ඉ) 25%  අG HIෙම) ��ධ 
වා��ක ව�නාකම oරණය කර= ලැෙe.  

  

�දහස් QR,: 
(අ) අKYක� ෙහෝ අKYක� ෙව=ෙව) පwං� < ��න එ 5වාසයක ��ධ වා��ක ව�නාකම 

බ�ෙද) 5දහස්ය. 
 
(ආ) 2008.04.01 wන ෙහෝ එwනට පJව ඉw කරන ලද qෙද වා�ක කා�ය සඳහා  පමණ පා& � කර= 

ලැ� 5වසක �/ පමාණය ව�ග අ� 500  ෙනොඉමව)ෙ) න/ එ� ��ධ වා��ක ව�නාකම ඉw 

HI/ අවස) කළ තෙසේ� ව�ෂය හා ඊළග තෙසේ� වසර හතර (4) සඳහා බ0 5දහස ලැෙe. 
 

(ii) ප�ංlකA ෙg ආදායම - l�ගලෙයg gQ ර�තව 5වාසයක පwං� < ��න &ට ෙහෝ එම 5වෙසේ ��ධ 
වා��ක ව �නාකමට වඩා අG gaය ෙගවc) පwං� < ��න &ටT අවස්ථාෙවෝ�ත ප�w, ��ධ වා��ක 
ව�නාකම ෙහෝ ඔq &�) ෙගව= ලබන gaයට වඩා වැ� ව)නා m ��ධ වා��ක ව�නාකම (අY�තය) 
ඔqෙ8 ආදායම වශෙය) සලක= ලැෙe. 

 

(2)  �V ආදායම -  5වාසය ෙහෝ ෙගොඩනැ\{ල gaයට T ඇY අවස්ථාවකT පකාශ කළ +, gQ 
ආදායම ව)ෙ), දළ gQ ආදායෙම) ව�පන/ අG කර අKYක� &�) අ?2වැ�යා සඳහා &යද/ දර= 
ලබ)ෙ) න/ ෙශේෂෙය) 25% කට සමාන පමාණය (එවැ5 අ?2වැ�යා සහ ෙවන2 &යද/ සඳහා 
Tමනාව වශෙය)) අG HIෙම) පJව වන gQ ආදායම ෙ-. ෙවන2 අG HI/ සඳහා ඉඩ ෙද= 
ෙනොලැෙe.  

 
��ධ gaය, ��ධ වා��ක ව�නාකමට වඩා අG න/ අKYක�ෙ8 ආදායම &ය +2ෙ2, 

 
(අ) ෙ�පල �ස්ව Y� සහ/ෙහෝ gaය අය කර ගැRමට ෙනොහැH b මාස ගණන:  ෙහෝ 
 

(ආ) පwං�ක�ෙ8 ආදායම (Yෙe න/)  
සඳහා ගැලl/ කළ+, න/ ඊ ට යට2ව, ��ධ වා��ක ව�නාකමK. 
 

�දහස් QR,: 
 

- 2008.04.01 wන ෙහෝ එwනට පJව ඉw කරන ලද qෙද වා�ක කා�ය සඳහා පමණ 
පා& � කර= ලැ� 5වසක �/ පමාණය ව�ග අ� 500 ෙනොඉමව)ෙ) න/ එ� gaය ඉw 
HI/ අවස) කළ තෙසේ� ව�ෂය හා ඊලඟ තෙසේ� වසර හතර (4) සඳහා බ0 5දහස 
ලැෙe. 
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බ8දට    යට�    GH    ලාභාංශ    ආදායම�    ෙj    න,    (4 උප    ෙ0ඛනෙX    131 වන    ෙකොKව) වා�තාෙj    130 
ෙකොKෙj    පකාශ    කර%න. 
 

04. ලාභාංශ : (4 වැ� උපෙ0ඛනය) 
 

සමාගම ලාභාංශ පකාශයට ප2 කරන wනෙCT ලාභාංශ ආදායම උ�ගත ෙ-. ෙකෙසේ mවද, ලාභාංශය ම, 
wනයක ෙග&ය +, යK සමාගම &�) පකාශ කරන &ට එම ම, wනෙCT ආදායම උ�ගත වන ෙලස 
සැලෙ.   
 
පභවෙCT 10% අ=පමාණය මත බ0 අG කර ඇY ය/ ලාභාංශය තව0රට2 බ�දට යට2 ෙනොෙ-. එවැ5 

ලාභාංශ 4 වන උපෙ{ඛනෙC ලාභාංශ ආදායම යටෙ2 පකාශ HIම අවශ@ ෙනොෙ-. පභවෙCT බ0 අG කර 
ෙනොමැY බ�දට යට2 ලාභාංශ ෙ- න/ ඒවා පමණ පකාශ කර)න. 
 

 �දහස් QR, - 
 
(i) ෙ�xය ආදාය/ පනෙ2 10 වන වග)Yෙය� 5ශ්�තව දවා ඇY ලාභාංශ ආදාය/ බ�ෙද) 

5දහස්ය. ෙකෙසේ ෙවත2, පහත දැෙවන එවැ5 ලාභාංශ ආදාය/ බ�ෙද) 5දහස් ෙනොවන අතර, 
පභවෙCT බ0 අG HIමටද (රඳවා ගැRෙ/ බ0) යට2 ෙ-. 

 

(අ) 2002 ෙනොවැ/බ� මස 06 wන ෙහෝ ඉ)පJ ආෙයෝජන මvඩලය සමග \&J/වලට එළ� 
සමාගම &�) පකාශයට ප2 කරන ලාභාංශ ; 

 
(ආ) ෙ�xය ආදාය/ පනෙ2 10 (උ) වග)YෙC සඳහ) ය/ වග)Yය යටෙ2 බ�ෙද) 5දහස් 

වන ලාභෙය), 2002 ෙනොවැ/බ� මස 06 wන ෙහෝ ඉ)පJ එn බ0 5දහස සඳහා J0Jක/ 
ලැuවා b ය/ සමාගම &�) පකාශයට ප2 කරන ලාභාංශ. 

 
(ii) 16(ඇ) සහ 17(අ) වග)Y යටෙ2 ආදාය/ බ�ෙද) 5දහස් සමාගම &�) එn ආදාය/ බ0 5දහස ්

කාල �මාෙ-T පකාශයට ප2 කරන ලාභාංශ ආදාය/ බ�ෙද) 5දහස්ය.  එම ලාභ හා ආදායම 
බ�ෙද) 5දහස් කර= ලබන කාලප� ෙ!දය ,ළ ෙහෝ ඉ) පJ එ වසර ,ළ T ය/ ඉwHI/ 
සමාගම &�) පකාශයට ප2 කරන ලාභාංශ. 
 

(iii) ~ ලංකාෙ- වා�ක ෙකොටස් �cෙයgට ~ ලංකාෙ- 5�වා�ක සමාගම &�) ෙගවන ලද ය/ 
ලාභාංශය, බැංgව හරහා ~ ලංකාවට ෙපේෂණය කර= ලබ)ෙ) න/ එම ලාභාංශ ආදාය/ 
බ�ෙද) 5දහස් ෙ-. 
 

(iv) ෙකොටස් �cයා ඉහත (iii) වන අKතමෙC සඳහ) ලාභාංශ ලබන සමාගම  න/ සහ එම සමාගම 
එම  ලාභාංශ ලැ�  wන �ට මාස 3  ඇ,ළත එn ලාභාංශ ෙබදා හැර ඇ2 න/, එn ලාභාංශ 
ආදාය/ ලැ� ෙකොටස් �cයා ආදාය/  බ�ෙද) 5දහස් ෙ-. 

 
 

(v)    අපනයනය සඳහා භාvඩ 5ෂ්පාදනය HIම ෙව=ෙව) 2015 අ¡ෙය{ මස 01 වන wන ෙහෝ ඊට පJව 
ආර/භ b ය/ නව ව@ාපාරය &�) ෙගවන ලද ලාභාංශ ( 10 (ක) වග)Yෙය� 5ශ්�තව දවා ඇY 
අවම වශෙය) ඇම�කා= එස2 ජනපද ෙඩොල� caයන ෙදකක ෙහෝ ඊට සමාන ෙවන2 ය/ ව@වහාර 
>ද{ අගයක ආෙයෝජනය ස�ත පවYන ව@ාපාරය කැ¢ෙම) ෙහෝ පY5�මාණය HIෙම) 
#�fව= ෙනොලැu වා b)  

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% බ8ද    අn    කර    ඇ$    ය,    ලාභාංශ    ෙj    න,    ඒවා    4 ෙකොටෙසේ    GH    වDවස්ථා2ත    ආදායෙ,    ඇIල�    
ෙනොකළ    ආදායම    යටෙ�    පකාශ    කර%න. 
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05 ෙපොVය (5 වැ� උපෙ0ඛනය) 
 

ෙපොaෙය) ලැෙබන ආදායම ව=ෙC ලැu] ෙහෝ ෙනොලැu] එෙහ2 ලැ�මට 5යcත ස/y�ණ >දලය. 
#ටරටH) ෙපොQ ලැෙබන ක{� ~ ලංකාව එn රට සමග �&2ව බ0 වැළැ<ෙ/ \&Jමකට එළඹ 
ෙනොමැ2ෙ2 න/ එම ෙපොaය ෙව=ෙව) එම රෙට� T ෙග&ය +, බ�ද ෙවෙතො2 එය අG ෙකොට ඉY� 
��ධ >දල ආදායම ෙලස ෙප)=/ කළ +,ය. ~ ලංකාව සමග �&2ව බ0 වැළැ<ෙ/ \&J/වලට එළඹ 
ඇY රට H) ෙපොQ ආදායම ලබ)ෙ) න/ දළ ආදායම පකාශ කළ +,ය. ෙවන2 අG HI/ සඳහා ඉඩ ෙද= 
ෙනොලැෙe. 
 
5යcත ෙපොaය ලැ� ෙනොමැY &ට සහ අය කර ගැRමට ෙනොහැH ෙසේ ෙපෙනන &ට එබi ෙපොQ අ2හැර 
දැcය හැH අතර, එම ෙපොQ &ස්තර වා�තාවට අ>ණන උපෙ{ඛනය ම\) දැ&ය +,ය. 

 
�දහස් QR,- 
ය/ l�ගලෙයg ලබන පහත සඳහ) ෙපොQ ආදාය/ බ�ෙද) 5දහස්ය. (ෙ�xය ආදාය/ පනෙ2 9 වග)Yය) 
 
(අ) ~ ලංකාෙව) #ටත Y� &ෙ�ශ ව@වහාර >ද{ qවමා� කර තැ)ප2 HIම සදහා ~ ලංකා මහ 

බැංgෙ- අ=මැYය ඇYව වාdජ බැංgවක &වෘත කර ඇY &ෙශේෂ \]මක තැ)ප, මත උප�ත 
වන ෙපොaය. 

  

(ආ) “&ෙ�ශ ව@වහාර >ද{ බැංg ඒකකයක” &ෙ�ශ ව@වහාර >දa) ඇY >ද{ මත උප�ත වන 
ෙපොaය. 

 

(ඇ) මහ බැංgෙ- අ=මැYය ඇYව &වෘත කරන ලද 5�වා�ක ෙහෝ වා�ක &ෙ�ශ ව@වහාර >ද{ 
\]/වල තැ)ප2 >ද{ මත උප�ත වන ෙපොaය. 

 

(ඈ) &ෙ�ශ ව@වහාර >ද{ ණය ස/බ)ධෙය) රජය &�) 5g2 කරන ලද ය/ JZg/පත, 
ෙනෝ¦fව ෙහෝ �පනයH) ය/ තැනැ2ෙතgට උප�ත වන ෙපොaය. 

 

(ඉ) ඇෙම�ක) ෙඩොල�වa) ව�නාකම 5යම කර ඇY ~ ලංකා රජය &�) 5g2 කර= ලබන 
ය$ෙගොඩනැං<ෙ/ බැ0/කරවල ආෙයෝජනය කරන >ද{ මත ය/ තැනැ2ෙතgට උප�ත වන 
ෙපොaය. 

 

(ඊ) මහ බැංgව &�) 5g2 කර= ලබන ඇ ෙම�ක) ෙඩොල� වa) ව�නාකම 5යම කර ඇY ~  
ලංකා ජාYය ෙගොඩනැ§ෙ/  බැ0/කරවල ආෙයෝජනය මත උප�ත වන ෙපොaය. 

 

(උ) ~ ලංකා මහ බැංgව &�) බලය ලබා T ඇY ය/ බැංgව ෙහෝ �ල@ ආයතනය ෙහෝ 1972 අංක 
5 දරන ස�පකාර සcY පනෙ2 අ�ථා=�ලව b ය/ aයාපwං� සcYයක පව2වා ෙගන ය= ලබන 
ය/ තැ)ප, වa) තෙසේ� ව�ෂෙC පළ> wනෙC වයස අm�0 59 ට වැ� (ෙජ@ෂ්ඨ lරවැ�ය)) 
ය/  ~ ලාංHක lරවැ�යg ෙහෝ වා�කයg සඳහා උප�ත වන ෙපොaය 

 
(ඌ) එ ඉ,�/ \]ම ෙහෝ ඊට වැ� ඉ,�/ \]/ සංඛ@ව පව2වා ෙගන ය= ලබන ය/ 

l�ගලයgට  උප�ත වන මා�කව �.5000 ට අG ෙපොaය 
 
(එ)       ය/ JZg/ප2 ආෙයෝජන \]මක තැ)ප2 කරන ලද ය/ >දලH) උප�ත වන ෙපොaය. 
 
 (ඒ) ~ ලංකාෙව) #ටතT කරන ලද ආෙයෝජනයH) ~ ලංකාෙ- වා�ක ය/ තැනැ2ෙතgට උප�ත වන 

ෙහෝ ඇY වන ය/ ෙපොaය බැංgව  හරහා ~ ලංකාවට ෙපේෂණය කර= ලබ)ෙ) න/, එම 
ෙපොaය. 

 

(ඔ) 2012.04.01 වන wන ෙහෝ එwනට පJව ~ ලංකාවට ෙගන එන ලද &ෙ�ශ ව@වහාර >දa) ~ 
ලංකාෙ- ය/ තැනැ2ෙතg &�) ය/ JZg/ප2 ෙහෝ ඇපකරවල කරන ලද ආෙයෝජන වa) ය/ 
තැනැ2ෙතgට ෙහෝ හm{ ව@ාපාරයකට උප�ත වන ෙපො$ය. 

 
 

(ඕ) 2013.01.01 ව wන ෙහෝ එwනට පJව ය/ නගර සභාව &�) 5g2 කරන ලද සංස්ථා#ත ණය 
JZg/පතක (ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළ� cල 5යම කරන ලද) සහ නාග�ක ඇපකරයක කරන ලද 
ආෙයෝජනය මª) ය/ තැනැ2ෙතgට උප�ත වන ෙහෝ උ�ගත වන ෙපො$ය ෙහෝ ව¦ටම. 
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2.5% ෙහෝ ඊට අn ප$ශතයQ% රඳවා ගැ#ෙ, බ8ද අn කරq ලැr ය, බැං�වක ෙහෝ CලD 
ආයතනයක ඇ$ තැ%පIව� මත ෙපොVය 5 වැ� උපෙ0ඛනෙය. පකාශ කළ TI ෙනොෙj. පාථ
ක 
අෙල�කA ෙව$% 10% ක රඳවා ගැ#ෙ, බ8ද� අn කර ෙගන ඇ$ රජෙX s]�, ප� මත ෙපොVයද 
ඇIල�ව එම ෙපොVය වා�තාෙj 4 ෙකොටෙසේ Gඵ වDවස්ථා2ත ආදායෙ, ඇIල� ෙනොකළ ආදායම 
යටෙ� පකාශ කළ TIය. 
 

ෙපොd ආදායම (2.5 % ප$ශතයQ% රඳවා ගැ#ෙ, බa අn කරන ලද ආදාය, හැර) උපෙ0ඛන 5 . 
පකාශ කර%න. 
 

GH ෙපොd ආදාය, (උපෙ0ඛන 5 . 141 ෙකොKව) වා�තාෙj 140 ෙකොKෙව. ඇIල� කළ TIය. 
 

වා�bක සහ රාජD භාගවV% ලබන GH ආදායම (6 වැ� උපෙ0ඛනෙX 151 ෙකොKව) වා�තාෙව. 
150 ෙකොKෙව. සඳහ% කළ TIය. 

100 5ට 160 ද�වා ෙකොK යටෙ� සඳහ% කර ඇ$ 5යH ආදාය,වල එකIව වා�තාෙj 190 
ෙකොKෙj ඇIල� කර%න. ෙමම GH එකIව “GH වDවස්ථා2ත ආදායම” යqෙව% හැx%ෙj. 
 

ෙවන� පභවයQ% y GH ආදායම (7 වන උපෙ0ඛනෙය 161 ෙකොKව) වා�තාෙj 160 ෙකොKෙව. 
ඇIල� කළ TIය. 
 

 
 
 

 

  

 

 

06.      වා�bක සහ රාජD භාග (6 වැ� උපෙ0ඛනය) 

 බ8ෙද% �දහස් වා�bක:   
 

r&ත කාලයටම ෙහෝ වසර 10 කට ෙනොඅG කාලය සදහා බැංgවH) ෙහෝ අ=මත රෂණ සමාගම 
ෙවY) cලT ග2තාbද, cලT ගැRම සඳහා >දa) ෙහෝ >ද{ ව�නාකc) ෙගb y�ණ පYශඨ්ාව ෙව=ෙව) 
වයස අm�0 60  ෙහෝ ඊට වැ� l�ගලෙයg හට උප�ත වන වා��කය ආදාය/ බ�ෙද) 5දහස් ෙ-. 
 
බ8ෙද% �දහස ් රාජD භාග:  
  
~ ලංකාෙ- වා�ක ය/ තැනැ2තgට ~ ලංකාවට #ටY) &ෙ�ශ ව@වහාර >දa) ලැෙබන සහ බැංgව 
ම\) ~ ලංකාවට ෙපේෂණය කර= ලබන ය/ රාජ@ භාගය ආදාය/ බ�ෙද) 5දහස් ෙ-. 

 
 
 
 
 

07. ෙවන� ය, පභවයQ% ලැෙබන ආදාය, (7 උපෙ0ඛනය) 
 

 අ5ය/ හා අනාව�ත ස්වභාවෙC ලැ�/ හැර ඉහත සඳහ) ෙනොකළ ෙවන2 ආදාය/ පභවයH) ලැෙබන 
ආදාය/වල &ස්තර සපය)න. 

 

 

 

 
   

 

 

 

                                             GH වDවස්ථා2ත ආදායෙම% අn QR, 
   (ත�ෙසේA කළ හැQ ආදායම �ශ්චය QRම) 

 
08. අලාභ - (8 වැ� උපෙ0ඛනය) 

ෙවළඳාමH), ව@ාපාරයH), වෘ2YයH) උ�ගත b ය/ අලාභය එn අලාභය ලාභය bෙC න/, එම 
ලාභය තෙසේ� කළ හැH ව)ෙ) න/ (උප�ම �මාවට යට2ව) එම අලාභය අG HIම ෙලස ඉඩ ෙද= 
ලැෙe. r&ත රෂණ ව@ාපාරයකT ෙහෝ �ල@ ක{බ0 ව@ාපාරෙCT �0 වන අලාභය හැර 2015.04.01 �ට 
2016.03.31 දවා කාල ප� ෙ!දය ,ල �0b එවැ5 අG කළ හැH අලාභය සහ කa) ව�ෂෙC �ට 
ඉw�යට ෙගන ආ අG කළ හැH ය/ අලාභය ෙමම තෙසේ� ව�ෂෙC >? ව@වස්ථා#ත ආදායෙම) 35% 
ක (වා�තාෙ- 190  ෙකොfෙව� පමාණය)) උප�ම �මාවකට යට2ව, අG කළ හැHය. r&ත රෂණ ෙහෝ 
ක{බ0 ව@ාපාරයH) �0 වන අලාභය අG කළ හැෙ එම ව@ාපාරය ම\) උපය= ලබන ලාභෙය) 
පමd. 

 

2 වැ� ෙකොටස 
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3    වැ�    ෙකොටස 

2015/2016 ත�ෙසේA ව�ෂය Iල දරණ ලද අලාභ 8 වන උප ෙ0ඛනෙX 201ෙකොKෙව. ඇIළ� 
කර%න. ෙපර ව�ෂෙය% ඉ�|යට ෙගන ආ (ය, අn කළ හැQ) අලාභ $ෙ} න, 8 වන 
උපෙ0ඛනෙX 201 (අ) ෙකොKෙj සඳහ% කර%න.  
2015/2016 ත�ෙසේA ව�ෂය සඳහා අn කළ හැQ අලාභෙX  වcනාකම 202 ෙකොKෙj ෙහෝ 203 
ෙකොKෙj සඳහ% අවම පමාණයf. 8 වැ� උපෙ0ඛනෙX 204 ෙකොKෙj සඳහ% වcනාකම 
වා�තාෙj 200 ෙකොKෙj සඳහ% කළ TIය. 

 

>? ව@වස්ථා#ත ආදායෙම) 35% ගණනය HIෙ/ කා�යය සඳහා >? ව@වස්ථා#ත ආදායම ය)ෙන) 
අදහස් ෙකෙර=ෙC අවසාන බ�ද ෙලස රඳවා ගැRෙ/ බ�ද අG කර ග)නා ලද ෙපොaය, ලාභාංශය, 
ත@ාගය, දඩ ෙකොටස ෙහෝ ෙලොතZK ෙහෝ «0 w=ම යනාwය ඇ,ල2 ෙනොවන >? ව@වස්ථා#ත 
ආදායම ෙ-.   
 
 
 
 
 
 
 

ඉY� b ය/ අලාභය (උපෙ{ඛන 8 � ෙකොf 202-204) ඉw� තෙසේ� ව�ෂයට ෙගන යා හැHය. 
(උපෙ{ඛන 8 � 205 ෙකොfව) 
 

09.  ෙපොd, වා�bක රාජD භාග සහ ~, �V යනා�ය -  (9 වැ� උපෙ0ඛනය)  
 

(i) බැංgව කට ෙහෝ ෙවන2 ණය �cෙයgට ෙගවන ලද ආදාය/ ඉපෙ/T දරන ලද ෙපොQ, ෙවළඳාමH), 
ව@ාපාරයH), වෘ2YයH) ෙහෝ ZHයාවH) ලබන ලාභය ව@වස්ථා#ත ආදායම 5ශ්චය HIෙ/T අG 
කළ +, ය. 
 

(ii) (අ) ෙවළඳාමH), ව@ාපාරයH), වෘ2YයH) ෙහෝ රෂාවH) ලැෙබන එn ආදායම ඉපෙ/T දරණ 
ලද  ෙපොaය ෙනොවන ෙගොඩනැ\{ල ඉw HIමට   ෙහෝ cලT ගැRමට  ග2 ණය මත, ෛනYක 
ෙහෝ \&J/කාර බැ°ම යටෙ2 බැංgවකට, �ල@ ආයතනයකට ෙහෝ ෙකොමසා�ස් ජනරා{ &�) 
#$ග= ලැ� #$ග2 ආයතනයකට ෙගb ෙවන2 ය/ ෙපොaය:  සහ 

 
(ආ) ෙගb ය/ වා��ක, �/ ga ෙහෝ රාජ@ භාග  : (ලාභය 5ශ්චය HIෙ/T අG කළ ෙනොහැH) 

 9 වන උපෙ{ඛනෙC (ආ) යටෙ2 පකාශ කළ +,ය. ෙකෙසේ ෙවත2 , තෙසේ� ව�ෂය ,ල T 
ෙගවන ලද ය/ �/ gaය  ෙහෝ රාජ@ භාගය  එම ෙග</ 2014/04/01 wනට ෙපර y�ව කාල 
�මාවකට අදාළ ෙ- න/ න/ පමණ අG කල හැHය. 

 
සටහන - >? ව@වස්ථා#ත ආදායෙම� ඇ,ළ2 ෙසේවා 5+Y ආදායෙම) එවැ5 අG HIම �0 
කළ ෙනොහැHය.  එ ෙසේ අG කළ හැH උප�ම පමාණය ෙසේවා 5+Y ආදායම හැර ඇY ෙවන2 ආදාය/ 
පමාණයට �මා ෙ-. 
 
 

 

 

 

බa අය කළ හැQ ආදායම �ශ්චය QRම. 
 
 
තෙසේ� වන ආදායෙම) පහත Tමනාවල එක,ව අG කළ පJ ඉY�ය බ0 අය කළ හැH ආදායම ෙ-. 

 
(අ)  බa �දහස් �මනාව A.500,000  
සටහන - ~ ලංකාෙ- ය/ තැනැ2ෙතg එn තැනැ2තා ~ ලංකාෙ- වා�කයgද නැYද ය)න ෙනොසලකා 
ෙමම Tමනාව අG HIම සඳහා J0Jක/ ලබK. 
 
 
 
 

ත�ෙසේA  කළ  හැQ  ආදායම  ගණනය  QRම  සඳහා  GH  අn  QR,  (230  ෙකොKව)   
GH  වDවස්ථා2ත ආදායෙම% (190 ෙකොKව) අn කර%න. 
 

GH  වDවස්ථා2ත  ආදායෙම%  අn  කළ  ෙනොහැQ ය,  අ$|�ත අn QRම� ඉ�|යට ෙගන යා හැQ  
අතර  (8 උපෙ0ඛනෙX 205 ෙකොKව) ඒවා ඉ%පsව එළ  ෙඹන ව�ෂෙX ය, අn කළ  හැQ අලාභය�ද 
සමග එම ව�ෂෙX� GH වDවස්ථා2ත ආදායෙම% 35% ක �මාවකට යට�ව අn කළ හැQය.  
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(ආ) sasක, ලබන �මනාව.    
  

සටහන - 2006 අංක 10 දරන ෙදxය ආදාය/ පනෙ2 34 (2) (ද) වග)Yය පකාර ෙසේවා 5+ත ආදාය/ මත 
Tමනාව හැර තෙසේ� කළ හැH ආදායෙ/ ඇ,ළ2 ඕනෑම ෙසේවා 5+Y ආදායමH) ඉහත (ආ) ෙEදෙC 
සඳහ) අG HIම �0 කළ ෙනොහැH බව ක�ණාෙව) සලක)න. (එවැ5 අG HIම ඉ{ලා �±ම සඳහා 
ෙසේවා 5+H2 ආදායම හැර පමාණව2 ෙවන2 ආදායම Y�ය +,ය). 
 
එෙසේම ~ ලංකාෙ- lරවැ�යg ෙනොව)නාb සහ ~ ලංකාෙ- වා�කයg ෙනොව)නාb  ය/ l�ගලයgට ~ 
ලංකාව ,ළ උප�ත වන 5ල ප�න� වa) �.250,000  ෙනොඉමවන ෙකොටස J0Jක/ ලබන 
TමනාවH. ( 34(2)( ත) වග)Yය පකාර) 
 

 10.     sasක, ලබන ෙග", සඳහා �මනාව (10 වැ� උපෙ0ඛනය)  
                         

(1).  sasක,  ලබන ෙග", වqෙX 
 

(A) >දa) ෙහෝ ෙවන2 ආකාරයH) කර= ලැ� ප�ත@ාග ; 
 

- රජයට ; 
- පළා2 පාලන ආයතනයකට ; 
රජය &�) #�fව= ලැ� අර>දලකට ෙහෝ පළා2 පාලන ආයතනය ෙහෝ පළා2 සභාව 
&�) #�fව= ලැ� අමාත@වරයා &�) අ=මත කළ අර>දලකට  

- ෙබෞ�ධ හා පාa &ශ්ව &ද@ාලයට ෙහෝ එම &ශ්ව &ද@ාල පනත යටෙ2 ෙහෝ &ශ්ව &ද@ාල පනත 
යටෙ2 #�ටb ය/ උසස ්අධ@ාපන ආයතනයකට; 

- ෙසවන අර>දලට ;  
- “අ# ෙව=ෙව) අ#” අර>දලට කර= ලැu ප�ත@ාග 
- ජාYක වgගG අර>දලට කර= ලැu ප�ත@ාග 

                            -    ෙපර තෙසේ� වස�) ඉw�යට ෙගන ආ එවැ5 ය/ J0Jක/ ලබන ෙග<මක ය/  

                                  අG ෙනොකරන ලද ෙශේෂය 10 වන උපෙ0ඛණෙX 302 ෙකොfෙ- සහ/ෙහෝ                  
                                  තෙසේ� ව�ෂය ,ළ �0 කර= ලැ� එවැ5 �ය�ම J0Jක/ ලබන ෙග</ 10 වන  
                                උපෙ0ඛනෙX 304 ෙකොfෙව�ද � රකාශ කළ +,ය. 
                         

(B) H�ය/ Jව කළ ෙනොහැH ෙරෝගය ආවරණය කර)නාb රෂණ ඔ�lව මත ෙගව= ලබන 

රෂණ වා�කය (10 වන උපෙ0ඛනෙX 307 ෙකොKව) 
 

(C) අමාත@වරයා &�) අ=මත කරන ල0ව, රජෙC සංව�ධන සැලැසම්ක ඇ,ල2 H�ය/   ව@ාපෘYය 

සඳහා ය/ තැනැ2ෙතg &�) තෙසේ� ව�ෂය ,ළ දරන ලද &යද/ (10 වන උපෙ0ඛනෙX 310 
ෙකොKව) හා අG ෙනොකරන ලද ඉw�යට ෙගනඑන ලද ය/ ෙශේෂය (10 උපෙ0ඛනෙX 308 
ෙකොKව) 

 
(D) H�ය/ l�ගලයg &�) ෙරෝ§ හා w$i තැනැ2ත) සඳහා ආයත5ක Zකවරණය සැල�ම 

ෙව=ෙව) ස්ථා#ත lණ@ායතනය වන අ=මත lණ@ායතනයකට කරන ලද ප�ත@ාග  (10 වන  
උපෙ0ඛනෙX 314 වන ෙකොKව) 

             
(E) වසර 03 කට ෙනොඅG කාලය >?{ෙ{ වාර >ද{ ෙග&ය +, r&ත රෂණ ඔ�lව, ෛවද@ 

රෂණ ඔ�lව මත ෙග&ය ලද රෂණ වා�කය (~ ලංකාව ,ළT ෙගවන ලද  රෂණ වා�කය 

සඳහා පමණ ඉඩෙද= ලැෙe. (10 උපෙ0ඛනෙX 316 ෙකොKව) 
                
(F) �#ය{ caයන 05 කට ෙනොඅG #�වැය දරා 5ෂ්පාදනය කරන ලද ය/ �තපටය සඳහා දරන ලද 

&යදම. �තපටය 5ෂ්පාදනය 5ම b wනෙC �ට wන 90  ඇ,ළත එ� පව�ධනා2මක කට+, 
ස/බ)ධෙය) දර= ලබන &යදම ද 5ෂ්පාදන &යදමට ඇ,ළ2ය.   2007/04/01 wනෙහෝ ඉ) පJ 
න>2 2008/03/31 wනට ෙපර අවස) 5ෂ්පාදනයකරන ලද ෙපර ව�ෂෙය) ඉw�යට ෙගන එන ලද 
ය/ අG කර ගත ෙනොහැH b ෙශේෂය  (�.caයන 25 ක උප�ම �මාවට යට2ව) (10 වන 
උපෙ0ඛනෙX 322 ෙකොKව)  
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(F1) 2008.04.01 wන ෙහෝ එwනට පJව 5ෂ්පාදනය අවස) කරන ලද කa) ව�ෂෙය) ඉw�යට ෙගන 

එන ලද ය/ අGකර ගත ෙනොහැH b ෙශේෂය (�.caයන 35 ක උප�ම �මාවට යට2ව) (10 වන 
උපෙ0ඛණෙX 326 ෙකොKව) හා ව�ෂය ,ළ දරන ලද &යදම   (10වන උපෙ0ඛණෙX 328 ෙකොKව)   

 
(G) 23 වග)Yය යටෙ2 බ0 5දහස් කාල�මාව ,ලT අවධාන/ පා8ධන සමාගම &�) 5g2 කරන 

ලද නව සාමාන@ ෙකොටස් cලT ගැRෙ/T �.500,000/- කට ෙනොඅG වන ආෙයෝජනය කර Yෙe 
න/ එම >දa) 50%  (10 වන උපෙ0ඛනෙX 332 ෙකොKව) 

 
(H) 1997 ෙනොවැ/බ� මස 06 වැ5 wන ෙහෝ ඉ)පJව සංස්ථාගත කරන ලද සහ 
 

(අ). ~ ලංකාෙ- ය�තල පහJක/ සංව�ධනෙය� 5රත bද 
 
(ආ).  2000 මා�, 31 wන �#ය{ caයන 300 කට ෙනොඅG පා8ධනය 5g2 කර Yෙබ)නා m, 

සහ පා8ධන ව2ක/ (ෙගොඩනැ\a, ඉඩ/, #�යත හා ය)ෙතෝපකරණ යනාwය)අ2කර ගැRම 
#dස �#ය{ caයන 500 කට ෙනොඅG >දල ආෙයෝජනය කර ඇ2තා m ද,ආෙයෝජන 
මvඩල සමාගමක අ?ෙත) සාමාන@ ෙකොටස් cලT ගැRම සඳහා 1997 ෙනොවැ/බ� මස 05 
wන සහ 2000  අෙපේ{ මස 01 wන අතර කාලය ,ල ය/ තැනැ2ෙතg &�) ආෙයෝජනය 
කරන ලද ය/ >ද{ පමාණයක අG ෙනොකළ ෙශේෂය. (10 වන උපෙ0ඛනෙX 336 වැ� 
ෙකොKව). 

 
(I) 2008 අෙපේ{ මස 01 wන ෙහෝ එwනට පJව �නමා�ºව �තප� පද�ශනය ආර/භ කර ඇ2තා bද, 

1971 අංක 47 දරන ජාYක �තපට  සංස්ථා පනත ම\) #�fවන ලද ~ ලංකා ජාYක �තපට සංස්ථාව 
��ට{ තාෂණය, ��ට{ පද�ශන කම හා ෙඩො{� ශeද ප�ධYවa) සම)&ත බවට සහYක 
කර= ලැuවා b ද, �නමා ශාලාව ඉw HIෙ/T හා එයට උපකරණ සැපෙ/T දරන ලද caයන 25 

කට ෙනොවැ� &යදමක ය/ අG කර ගත ෙනොහැH b ෙශේෂය 10 වන උපෙ0ඛනෙය. 338 
ෙකොfෙව� ඇ,ළ2 කර තෙසේ� ව�ෂය ,ළ එවැ5 ආකාරයක &යදම 10 වන උපෙ0ඛනෙය. 
340 ෙකොfෙව� ඇ,ළ2 කළ +,ය. 

 
(J) 2008 අෙපේ{ මස 01 වන wනට ෙපර �නමා�º �තප� පද�ශනය HIම ආර/භ කර ඇ2තාbද, 2008 

අෙපේ{ 01 wනට ෙපර ��ට{ තාෂණෙC, ��ට{ පද�ශන කම සහ ෙඩො{� ශeද ප�ධYවa) 
සම)&ත ෙනොbද සහ 1971 අංක 47 දරන ~ ලංකා ජාYක �තප� සංස්ථා පනත ම\) #�ට m 
ජාYක �තපට සංස්ථාව &�) 2008 අෙපේ{ 01 wනට පJ ඉහත සඳහ) තාෂdක ප�ධYවa) 
සම)&ත බව සහYක කර= ලැ� �නමා ශාලාවක ත2වෙය) වැ� w+] HIෙ/T දරන ලද �. 

caයන 10 කට ෙනොවැ� &යදමක ය/ අG කර ගත ෙනොහැH b ෙශේෂය 10 උපෙ0ඛණෙය. 344 
ෙකොfෙව� ඇ,ළ2 කර තෙසේ� වසර ,ළ දරණ ලද එවැ5 &යද/ 10 වන උපෙ0ඛනෙX 346 
ෙකොfෙ- ඇ,ළ2 කළ +,ය. 

 
(K) නාග�ක සංව�ධන අ�කා�ය ෙහෝ ජාYක 5වාස අ�කා�ය &�) අ=මත කළ 5වාස ෙයෝජනා 

කමය යටෙ2 අG ආදාය/ලා¾) සඳහා එ 5වාසයක �/ පමාණය ව.අ.500 ෙනොඉමවන, 
2013.04.01 wනට ෙපර එම 5වාස &H¿ම �0 කරK න/ එවැ5 ෙයෝජනා කමය  ෙව=ෙව) 

දරණ ලද &යදමක ය/ අG කර ගත ෙනොහැH b ෙශේෂය 10 වන උපෙ0ඛනය. 350 ෙකොfෙව�  
ඇ,ළ2 කළ +,ය. 

                       
(L) ණය >දලH) හැර 5වස ඉwHIම ෙහෝ cලT ගැRම සඳහා 2011අෙපේ{ 01 wනට                     

ෙපර දරණ ලද ඕනෑම &යදම . ෙකෙසේ ෙවත2, ඉwHIම අවස) කල ව�ෂය ඇ,�ව J0Jක/ 
ලැ�ෙ/ Tමනාවට �cක/ Hය= ලබන තෙසේ� ව�ෂ සංඛ@ාව 10 කට වඩා වැ� න/, ෙමම ෙ!දය 
යටෙ2 තව 0රට2 ඉ{�/ HIමට ඔබට �cකම ෙනොමැත. (10 වන උපෙ0ඛනෙX 356 ෙකොKව) 

 
(M) ආ�Âක වශෙය) පJබෑමකට ලව ඇතැK ෙකොමසා�ස් ජනරා{වරයා &�) හiනාග= ලැ� සහ 

ගැස¦ පතෙC පළ කරන ලද ය/ ග/මානයක පව2වාෙගන ය= ලබන ය/ පජා සංව�ධන 

ව@ාපෘYයක T ය/ තැනැ2ෙතg &�) දරණ ලද &යදම (10 වන උපෙ0ඛනෙX 360 ෙකොKව) 
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(N) 16(ඇ) වග)Yය යටෙ2 ( නව ව@වසාය ෙලස)  5දහස් ය/ ව@වසාය l?{ HIෙම� ලා 2011 
අෙපේ{ 01 wන ෙහෝ එwනට පJව ආර/භ වන කාල ප� ෙ!දය ,ළ T එෙහ2 2014  අෙපේ{ 01 
wනට ෙපර  සථ්ාවර ව2ක/�  කරන ලද ආෙයෝජනය (�#ය{ caයන 50 කට ෙනොඅG) ; 
ෙකෙසේ ෙවත2, එn ආෙයෝජනය  (2015.03.31 wනට ෙපර ෙ�xය ආදාය/ පනෙ2 (34)(2)(ණ)             
වග)YෙC අ,� &�&ධානය සlරාQමට යට2ව අ� තාෂdක #�යත, ය)ෙතෝපකරණ ය)� එම 
ආෙයෝජනය කර= ලබන අවස්ථාවක T එම ෙකො)ෙ�� වලට යට2ව  J0Jක/ ෙග</ අG කල 
හැHය. (10 වන උපෙ0ඛනෙX 364 ෙකොKව) 
 

(O) (16ඈ)වග)YෙC 5ශ්�තව දවා ඇY අදාළ පමාණය)ට ෙනොඅG ආෙයෝජනය වශෙය)      
ෙරw#$, ඖෂධ, H�#� ෙහෝ �ෙම)Y 5ෂ්පාදනෙC ෙයT ��න ඕනෑම ව@ාපාරයක �0  කරන ලද 
ආෙයෝජනය), එn ව@ාපාරය, එ� ව@ාපා�ක කට+, 2012 අෙපේ{ 01 wන ෙහෝ ඉ) පJ ආර/භ කර 
ඇ2න/, එම වග)Yය යටෙ2 5දහස් HI/ සඳහා J0Jක/ ලබ= ඇත. ( 10 වන උපෙ0ඛනෙX 
368 ෙකොfව) 

 
(P) 2003.01.01 වන wන ෙහෝ එwනට පJව ආර/භ වන ය/ තෙසේ� ව�ෂය සඳහා 4(1) (ඇ) 

වග)YෙC සඳහ) ලාභ හැර, �.500,000  ෙහෝ �. 250,000 කට වඩා ෙසේවා 5+ත ආදායෙ/ 
අY�ත අGම අගය දවා ය/ l�ගලයgෙ8 (වා�ක සහ lරවැ�) ෙසේවා 5+ත ආදායෙම) 
ලබන Tමනාව.  5�වා�ක ෙහෝ lරවැ�යg ෙනොවන අවස්ථාවකT �.250,000 ෙනොඉමවන එම 

5ල ප�න� වල ෙකොටස ( 10 වන උපෙ0ඛනෙX 370 ෙකොKව). 
 

(Q) 2014.04.01 වන wන ෙහෝ එwනට පJව ය/ වෘ2Yකයg ((40ඇ) වග)Yය යටෙ2 J0Jක/   
ලබන ) 5වස ඉwHIමට,cලT ගැRමට ෙහෝ මහ{ 5වාස සංn�ණයක 5වාස ඒකකය cලT 
ගැRමට බලපතලා¾ බැංgවH) / �ල@ සමාගමH) ලබා ග2 ණය >දලක >{ >දල ආපJ 
ෙග<ෙ/ &යදම( 10 වන උපෙ0ඛනෙX 390 ෙකොKව). 

 

 සැලQVම� ව%න: 
 J0Jක/ ලබන ෙග<ම ෙලස වන ඕනෑම ඉ{Qම ස/බ)ධෙය) ෙ{ඛනගත සා�  
                    අ>ණා එවන ෙම) කා�dකව ඉ{ලා ��= ලැෙe. 
 
 
(2) ෙගm ෙහෝ ෙගb ෙලස සැලෙකන J0Jක/ ලබන ෙග</ ස/බ)ධෙය) අG HIෙ/ �මාව) ෙමෙසේය. 

 

(i)  (1) උපෙ!දෙC (A), (B) හා (K) &ෂයාංකය)� සඳහ) J0Jක/ ලබන ෙග</ ස/බ)ධෙය) 
ෙගව= ලැ� ෙහෝ ෙගවන ලදැK සැලෙකන ස/y�ණ >දල අG HIමට ඉඩෙද= ලැෙe. 

 

(ii) (1) උපෙ!දෙC (C) &ෂයාංකෙය� සඳහ) J0Jක/ ලබන ෙග</ අG HIමට ඉඩෙද= ලබ)ෙ) 
�#ය{ 25,000/- ක >දලකට පමd. 

 

(iii) (D), (E) යන &ෂයාංකය)� J0Jක/ ලබන ෙග</ ස/බ)ධෙය) වන >ඵ අGHIම 
තෙසේ�වන ආදායෙම) 1/3  ෙහෝ �. 75,000/- යන ෙදෙක) අG ගණනට ෙහෝ සත@ 
J0Jක/ ලබන ෙග<මට �මාෙ-.  

 
(iv) (1) උපෙ!දෙC (F) හා (F1) යන &ෂයාංකය)� සඳහ) J0Jක/ ලබන ෙග</ ස/බ)ධෙය) 

අG HIම.  (එන/ එ �තපටයක &යදම)  
 

• (F) 2007.04.01 wනට පJව න>2 2008.04.01 wනට ෙපර  - එ �තපටය සඳහා �.caයන 25 
• (F1) 2008.04.01 wනට පJව                                             - එ �තපටය සඳහා �.caයන 35 

 

(v) (G) යන &ෂයාංකෙය� සඳහ) J0Jක/ ලබන ෙග<ම ස/බ)ධෙය) අG HIම තෙසේ� වන 
ආදායෙම) 1/3 කට ෙහෝ සත@ J0Jක/ ලබන ෙග<ම යන ෙදෙක) අG අගයට �මා ෙ-. 
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(vi) (1) උපෙEදෙC  (H) යන &ෂයාංකය)� සඳහ) J0Jක/ ලබන ෙග<ම ස/බ)ධෙය) අG HIම 
තෙසේ�වන ආදායෙම) 1/3 කට ෙහෝ 2012/04/01 wනට �ල- ෙනොකළ ෙශේෂය යන ෙදෙක) 
අG අගයට �මා ෙ-. 

 

(vii)  (I) යන &ෂයාංකය)� සඳහ) J0Jක/ ලබන ෙග<ම ස/බ)ධෙය) අG HIම, �.caයන 
25 ෙහෝ සත@ J0Jක/ ලබන ෙග</ යන ෙදෙක) අG අගයට �මා ෙ-. 

 

(viii) (1) උපෙ!දෙC (J) යන &ෂයාංකය)� සඳහ) J0Jක/ ලබන ෙග</ ස/බ)ධෙය) අG HIම 
�#ය{ caයන 10  ෙහෝ ෙගb J0Jක/ ලබන ෙග<ම යන ෙදෙක) අG අගයට �මා ෙ-. 

(ix) (L) යන &ෂයාංකය)� සඳහ) J0Jක/ ලබන ෙග<ම ස/බ)ධෙය) අG HIම �. 100,000  
/තෙසේ�වන ආදායෙම) 1/3 කට ෙහෝ 2011/03/31 wනට �ල- ෙනොකළ ෙශේෂය යන 
අගය)ෙග) අG අගයට �මා ෙ-. 

 

(x) (1) උපෙ!දෙC (M) යන &ෂයාංකය)� සඳහ) J0Jක/ ලබන ෙග</ ස/බ)ධෙය) අG HIම 
�#ය{ caයන 1 ට ෙහෝ  J0Jක/ ලබන ෙග<ම වල සත@ පමාණය යන ෙදෙක) අG අගයට 
�මා ෙ-. 

 
(xi) (N), (O) යන &ෂයාංකය)� සඳහ) J0Jක/ ලබන ෙග<ම ස/බ)ධෙය) අG HIම J0Jක/ 

ලබන ෙග<ෙම) 25% කට �මා ෙ-.  ආෙයෝජනය �0 කර ඇ2ෙ2 එ තෙසේ� ව�ෂයකට 
වඩා වැ� කාල�මාවකT න/ 25% ක අගය 2012/04/01 wෙන) පJව �0 කළ >? ආෙයෝජනයට 
�මා ෙ-. 

(xii) 1 වන උපෙ!දෙC (P) යන &ෂයාංකෙය� සඳහ) J0Jක/ ලබන Tමනාව �. 500,000 ඉමවන 
ෙසේවා 5+Y ආදායම ෙහෝ �. 250,000 යන අගයය) ෙදෙක) අG අගයට �මා ෙ-. 

 
(xiii) 1 වන උපෙ!දෙC (Q) යන &ෂයාංකෙය� සඳහ) J0Jක/ ලබන Tමනාව �. 600,000  ෙහෝ 

සත@ J0Jක/ ලබන ෙග</ යන ෙදෙක) අG අගයට �මා ෙ-. 
 

(3) J0Jක/ ලබන ෙග</වල අG ෙනොකළ ෙශේෂය) ඉw�යට ෙගන යාම : 
 
- ඉහත (1) උපෙ!දෙC (A), (C), (F) , (F1), (H), (I), (J), (K) හා (Q)යන &ෂයාංකය)� සඳහ) 

J0Jක/ ලබන ෙග</වල අG ෙනොකළ ය/ ෙශේෂය) ෙ- න/ >? >දලම අG කර= ලබනෙත කාල 
5යමයH) ෙතොරව ඉw�යට ෙගන යා හැHය. 

 
 
-  (N), (O) යන &ෂයාංකය)� (75%) ක අG කර= ෙනොලැ� ෙශේෂය සමාන පමාණය)ෙග) ඉw�යට 

ෙගන යා හැෙ වසර 3  සඳහා පමd. 
 
    - ඉහත (L) � දවා ඇY �ල- ෙනොකළ පමාණය, J0Jක/ ලබන ෙග<ම �0 කළ තෙසේ�   වසෙ� 

�ට වසර 9 කට ෙනොවැ� කාල ප� ෙ!දය සඳහා ඉw�යට ෙගන යා හැHය. 
 
    - අ5g2 H�0 &ෂයාංකය ඉw�යට ෙගය යා ෙනොහැක 
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�ද�ශනය - I    
 
රජෙC &ශාcකෙයg වන අm�0 60  වයසැY ෙපෙ�රා මහතා ෙවෙළඳ සමාගමක ෙසේවෙC ෙයT �±. 2015/2016 
තෙසේ� ව�ෂය සඳහා ෙපෙ�රා මහතා ලැu ආදාය/ ෙමෙසේය. 
 
පකා�ත ආදාය, 

 
         A.  

රජෙC &ශාම වැfප 
 

      600,000  

ප�ව�Âත &ශාම වැfප 
 

      350,000  

ෙවෙළඳ සමාගෙම) ලද වැfප( T 10 අ=ව )  
 

   1,800,000  

පවාහන Tමනාව (මා�කව 70,000 x 12) 
 

840,000 

පසාද Tමනා 
 

600,000 

ස්ථාවර තැ)ප, ෙපොaය (~ ලංකා මහ බැංgෙ- අ=මැYය ලද �ල@ 
සමාගම ම\)) 

 
250,000          

වයස 18ට අG lතාෙ8 ෙපොQ ආදායම (රඳවා ගැRෙ/ බ0 අG කර නැත) 
 

          250,000  

ව�පන/ හා අ�2වැ�යා Tමනා අG HIෙම) පJ ��ධ gQ ආදායම 
 

       250,000  

කෘ�කා�cක ආදායම ( ෙ2 වගාෙව) ලද ආදායම, වග)Y 16 අ=ව 
අm�0 5 ක බ0 5දහස ලැ� වග)Y 48(අ) අ=ව සහන අ=පාත �c) 

 
      500,000  

��ධ ලාභාංශ ලැ�/ ( රඳවා ගැRෙ/ බ0 අG කර ඇත ) 
 

          8,000  

   
ෙග",   

 ජාYක වgගG අර>දලට කළ ප�ත@ාග                                                                                          100,000              

HDFC බැංgෙව) ලබා ග2 5වාස ණය සඳහා ෙපො$ය  
 

 40,000  

අ=මත lණ@ායතනයට ප�ත@ාග  
 (ෙරෝ§ හා w$i තැනැ2ත) සඳහා ආයත5ක Zකවරණ ) 
 

150,000 

අ=මත අ�ථ සාධක අර>දලට දායක >ද{                                                                                     140,000 

උ.&.ෙග. බ0  
 

         183,312 

ස්ව- තෙසේ� ෙග</         50,000 
 

2015/2016 තෙසේ� ව�ෂය සඳහා ෙපෙ�රා මහතා &�) ෙග&ය +, බ0 බැwයාව  පහත ප�w ගණනය 
කළ හැHය. 

   
  ෙසේවා 5+Y ආදායම:                                                                                                                 A.                                                                    
රජෙC &ශාම වැfප                                                                                             ආදාය/ බ�ෙද) 5දහස ්                                
ප�ව�Âත &ශාම වැfප                                                                                        ආදාය/ බ�ෙද) 5දහස ්                                
 
ෙවෙළඳ සමාගෙම) ලද වැfප                                                                 1,800,000 
 
පවාහන Tමනාව                                   70,000  x 12   =    840,000                                                       
මා�කව �.50,000  දවා බ0 5දහස්   50,000  x 12   =   ( 600,000)          240,000                                     
පසාද Tමනා                                                                                                600,000                                          
 
ව@වස්ථා#ත ෙසේවා 5+Y ආදායම                                                                                          2,640,000 

  

ස්ථාවර තැ)ප, ෙපොaය ෙජ@ෂ්ඨ lරවැ�ෙයg බැ&) බ�දට යට2  ෙනොෙ-                                        -                                                                                  

වයස 18ට අG lතාෙ8 ෙපොQ ආදායම (අG කළ රඳවාගැR/ බ0 ෙනොමැY බැ&))                         250,000 
��ධ ලාභාංශ ලැ�/ රඳවාගැR/ බ0 අG කර ඇY බැ&) ව@වස්ථා#ත ආදායෙම� ඇ,ළ2 ෙනොෙ-. 
��ධ gQ ආදායම                                                                                                                        250,000 
ව@ාපා�ක ආදායම (කෘ�කා�cක )-අදාළ උප�ම බ0 අ=පමාණය 10%                                         500,000 
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GH වDවස්ථා2ත ආදායම                                                                                                     3,640,000 
 

32 වන වග)Yය යටෙ2 අG HI/: 
 බැංg ණය මත ෙපොW                                                                                                                  (40,000)                                                                                                

ත�ෙසේAවන ආදායම                                                                                                          3,600,000 

   අGකලා: 
බ0 5දහස් Tමනාව                                                                                        (500,000)                                    
 
J0Jක/ ලබන ෙග</ 

 

- ජාYක වgගG අර>දල සඳහා ප�ත@ාග                                                       (100,000) 

- අ=මත අ�ථ සාධක අර>දලට දායක >ද{ 2011.04.01 wනට පJ ඉඩ ෙද= ෙනොලැෙe. 
-ෙරෝ§ හා w$i තැනැ2ත) සඳහා ආයත5ක Zකවරණය  
සපයන අ=මත lණ@ායතනයට ප�ත@ාග �.75,000 ට �මා ෙ-.                    (75,000)                                                                   

- ෙසේවා 5+Y ආදායම මත Tමනාව                                                           (250,000)            (925,000) 

   බa අයවන ආදායම                                                                                                             2,675,000   
 
ෙග�ය TI බ8ද  
පළ> �.   500,000 x   4%                                                                              20,000 
ෙදවන �. 500,000 x   8%                                                                              40,000 

ඊලඟ �.   500,000 x  10% ( කෘ�කා�cක ආදායම උප�මය 10%)                  50,000 
ඊලඟ  �.   500,000 x 12%                                                                              60,000 
ඉY�   �.  675,00 x 16%   (ෙසේවා 5+Y ආදායම  උප�මය 16%)                108,000              278,000           
 
අn කළා  - බa බැර                                                                                               

             -උ.&.ෙග.                   183,312  
             - ස්ව තෙසේ� ෙග</        50,000   
            (233,312) 

ෙග�ය TI ඉ$| බ8ද                                                                                                             44,688                                               
 
 
�ද�ශනය - II 
කාය &ෙශේෂඥවරයg වන ෛවද@ ��ෙ8 ෙකොළඹ ජාYක ෙරෝහෙල� ෙසේවෙC 5රත වන අතර ෙපෞ�ගaකව තම 
වෘ2Yෙය� ද 5+, ෙ-.  2015/2016 තෙසේ� ව�ෂය සඳහා ඔqෙ8 පකාÌත ආදාය/  ෙමෙසේය. 
 

පකාbත ආදාය, 
  

              A. 

දළ වැfප (උ.&.ෙග අG කරන ලද )                                                                                            3,600,000 
ෙපෞ�ගaක වෘ2Yය ආදායම                                                                                                     5,000,000          
ස්ථාවර තැ)ප, ෙපොaය (රඳවා ගැRෙ/ බ0 අG කරන ලද)                                                          200,000 
��ධ gQ ආදායම                                                                                                                   24,000,000 
 
ෙග", 

 
5වාස ණය >දෙල� >{ >දල ආපJ ෙග<ම                                                                                  750,000 
5වාස ණය ෙපොQ ෙග<ම                                                                                                              600,000 
උ.&.ෙග. බ0                                                                                                                                 336,000 
ස්ව තෙසේ� මත ෙග</                                                                                                           5,000,000 
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2015/2016 තෙසේ� ව�ෂය සඳහා ෛවද@ ��ෙ8 මහතා &�) ෙග&ය +, බ�ද පහත ප�w ගණනය 
කළ හැHය.  

 
ෙසේවා 5+Y ආදායම                                                                                                               3,600,000              
වෘ2oය ආදායම  ((59)( එෆ)් වග)Y අ=�ල)                                                                           5,000,000                                                              
ස්ථාවර තැ)ප, ෙපොaය (රඳවාගැR/ බ0 අG කර ඇY බැ&) බ�දට යට2 ෙනොෙ-)                         - 
��ධ gQ ආදායම                                                                                                                   24,000,000          

 
GH වDවස්ථා2ත ආදායම                                                                                                   32,600,000 

 
32 වන වග)Yය යටෙ2 අG HI/                                                                                   
5වාස ණය ෙපොQ                                                                                                                      (600,000) 
 
 
ත�ෙසේA වන ආදායම                                                                                                     32,000,000       

 
අG කළා: 

 බ0 5දහස් Tමනාව                                                                               (500,000) 

J0Jක/ ලබන Tමනාව 
  - 5වාස ණය >දෙල� >{ >දල ආපJ ෙග<ම( උප�මයට යට2ව)         (600,000)                                                                   

-ෙසේවා 5+Y ආදායම මත Tමනාව                                                     (250,000)                   (1,350,000) 
 

බa අයවන ආදායම                                                                                                                 30,650,000 

ෙග&ය +, බ�ද 
 

පළ> �.  500,000 x   4%                                                                    20,000 

ෙදවන �.500,000 x   8%                                                                    40,000 

ඊලඟ �.  500,000 x  12%                                                                   60,000 

  

�.29,150,000  වන ඉY� බ0 අයවන ආදායම ,බ0 අයවන ආදායෙ/ අදාළ ෙකොටස වන අතර එය  

J0Jක/ල2 ලාභය ( �.5,000,000)  ඉමවK.එ�T ආදාය/ බ�ද පහත ප�w ගණනය කර= ලැෙe.                                                            

 

ඊලඟ �.  5,000,000 x  12% බැ\) ((59)( එෆ)් වග)Y අ=�ල)          600,000                                                          

ඊලඟ �.  500,000 මත 16% බැ\)                                                       80,000 

 

බ0 අයවන ආදායෙ/ ඉY� ෙකොටස �.23,650,000  වන අතර එය ෙසේවා 5+Y ආදායම (එන/ 

�.3,600,000 ) ඉමවK. එබැ&);  
 

�.   3,600,000 x 16%                                                                       576,000 

ඊළඟ �.1,000,000 x 20%                                                                  200,000 

ඉY� �.19,050,000 x 24%                                                              4,572,000                             

 ෙග�ය TI බ8ද                                                                                                                      6,148,000 
                                          

 

අn කළා -බa බැර 
උ.&.ෙග. බ0 බැර                                                                             (336,000)     
 ස්ව තෙසේ� ෙග</                                                                    (5,000,000)                           (5,336,000)                            
 
ෙග&ය +, ඉY� බ�ද                                                                                                                       812,000 
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4    වැ�    ෙකොටස 
 
 
 

ෙග�ය TI ආදාය, බ8ද ගණනය QRම  
 
පථමෙය) ෙග&ය +, දළ ආදාය/ බ�ද ගණනය කර එK) ඔබට අදාල බ0 බැර අG කර)න. 2015/2016 
තෙසේ� ව�ෂය සඳහා ඔබ &�) ෙග&ය +, බ�ද ෙහෝ ඔබට ලැ�ය +, ආපJ ෙග<ම ගණනය කර)න. 
 
දළ ආදාය, බ8ද ගණනය QRම 
බ0 අය වන ආදායම මත දළ බ�ද ගණනය HIම සඳහා පහත දැෙවන බ0 අ=පමාණය) ෙයොදා ග)න. 

 
(1). සාමානD බa අqපමාණය% 
ඔබෙ8 බ0 අය වන ආදායම ඇ,ල2 වන බ0 අය වන ආදාය/ පරාසය ෙතෝරා ෙගන ඒ අ=ව 5යcත ප�w බ�ද 
ගණනය කර)න.  
    
 

බ0 අයවන ආදාය/ පරාසය බ0 අයවන ආදාය/ 
පරාසෙය� පහළ 

සංඛ@ාවට සමාන බ0 
අයවන ආදාය/ මත බ�ද 

පරාසෙය� පහළ 
සංඛ@ාව ඉමවා 
බ0 අයවන ආදාය/ 

ෙකොටස මත බ0 අ=පමාණය 

               0 –   500,000 - 4% 

   500,000 – 1,000,000   20,000 8% 

1,000,000 – 1,500,000   60,000 12% 

1,500,000 – 2,000,000 120,000 16% 

2,000,000 – 3,000,000 200,000 20% 

3,000,000  ෙහෝ ඊට වැ� 400,000 24% 
 

5ද�ශනය : 
බ0 අයවන ආදායම �.300,000/- ව)ෙ) න/ එය ඇ2ෙ2 පළ>වන පරාසෙC බැ&) ෙග&ය +, බ�ද  
 
(i) �. 300,000 x 4%  =  �.12,000/- H. 
 
(ii) ෙමම බ0 අයවන ආදායම � 1,110,000/- යැK උපක{පනය කර>.  ඒ අ=ව බ�ද පහත ප�w ගණනය කළ 

හැක.        �. 

 �.1,000,000 දවා බ�ද     60,000  
           අY�ත �.110,000 ට 12% බැ\)   13,200 
 එක,ව      73,200 
   
(2) ඇතැ/ ෙසේවා 5+Y ආදාය/ සඳහා අදාළ වන &ෙශේෂ අ=පමාණය) 
 

       (අ) පහත (ආ) ෙකොටෙස� සඳහ) ෙසේවා 5+Y ආදාය/ හැර අෙනg2  ෙසේවා 5+Y ආදාය/ 16% ක  
උප�මයට යට2ව  බ�දට යට2 ෙකෙ�. 

 
      (ආ)  එකවර ෙග</වලට අදාල අ=පමාණය) ( ෙසේවා 5+Yෙය) ලැෙබන ෙසේවා)ත පYලාභ) 
 

ඒකාකාර කමය මත එ වතාව පමණ කරන ෙසේවා 5+Y ෙග</� >? එක,ව සඳහා එකවර 
ෙග</වලට අදාල අ=පමාණය) අදාළ ෙ-. (ෙකෙසේ ෙවත2, �. 1,800,000/-  ෙහෝ පJ\ය ,) වසර 
සඳහා මා�ක වැf� සාමාන@ සහ ෙසේවය කරන ලද y�ණ ව�ෂ ගණන යන ෙදෙක� �dතය ය)ෙන� වැ� 
අගය ඉමවා ෙගව= ලබන ය/ &ශාම පා�ෙතෝ�ක පමාණය හැර එය ඉමවන අY�ත &ශාම 
පා�ෙතෝ�ක සාමාන@ අ=කcක අ= පමාණ අ=ව බ�දට යට2 ෙකෙ�.) 
 
 
 
 
 



 17

ෙසේවා කාලය ෙහෝ දායක >ද{ ෙගb කාල ප� ෙ!දය 

අm�0 20  ෙහෝ ඊට වැ� න/ පළ> �.5,000,000 -බ0 ෙනොමැත.                

                         

ෙසේවා කාලය ෙහෝ දායක >ද{ ෙගb කාලය  

අm�0 20 ට අG න/ පළ> �.2,000,000 -බ0 ෙනොමැත.                

                         

ඊළඟ � 1,000,000 සඳහා    - 5% 

ඉY�ය සඳහා      -        10% 

 

ෙසේවා 5+Yය අවස) <ම මත ය/ ව)wය ඒකාකාI ෙනොවන කමයකට ලබ)ෙ) න/ එම >දල 
ස/බ)ධෙය) 16% ක උප�මයට යට2ව සාමාන@ අ=පමාණය) මත බ�ද ගණනය කළ +,ය. 

 
 
 
  

 
 
 

(3) ෙවන� �ෙශේbත බa අqපමාණ 
 

 (අ) (i) බ0 අය වන ආදායමට ඇ,ල2 සංචාරක ව@ාපාරය පව�ධනය, සමහර ඉw HI/ කට+,, සමහර 
කෘ�කා�cක කට+, ස2ව ආහාර 5ෂ්පාදන ආwෙය) ලබන ලාභ (බ�ෙද) 5දහස් ෙනොෙ- න/), 
සහ J0Jක/ ලබන අපනයන ලාභ, 12% ෙනොඉමවන අ=පමාණෙය) බ�දට යට2 ෙ-. 

 
(ii) බ0 අයකළ හැH ආදායෙ/ ෙකොටස වන ~ ලංකාෙව) #ටතT ලබන ලාභාංශ, 10% 

අ=පමාණෙය) බ�දට යට2 ෙ-.  ( 10 වන වග)Yය යටෙ2 බ0 5දහස් ෙනොව)ෙ) න/ ) 
 

(ආ) ෙලොතZK, ඔ¦f ෙහෝ «Î ව@ාපාර ම\) ඇY වන ලාභ - බ0 අ= පමාණය 40% H. 
 
  
(ඇ) වා��ක #�වැfම  �.caයන 750  ෙනොඉමවන ය/ 5ෂ්පාදන ෙහෝ ෙසේවා ව@වසායH) ලබන 

ලාභ සහ ආදාය/ (cලT ගැRෙ/ හා &H¿ෙ/  හැර) උප�ම බ0 අ=පමාණය 12% ෙනොඉමවන  
අ=පමාණයකට බ�දට යට2 ෙ-. 

 
(ඈ) වෘ2oය ආදායම 59(එෆ)් වග)Yය වෘ2oය ෙසේවා සැපෙම) ය/ තැනැ2ෙතgට ලැෙබන ලාභ 

සහ ආදාය/ පහත  ප�w උප�මය 16% කට  යට2ව බ�දට යට2 ෙ-. 
                   

                         12% ෙනොඉමවන අ=පමාණය යටෙ2 �.caයන 25  දවා  
                         14% ෙනොඉමවන අ=පමාණය යටෙ2 �.caයන 35  දවා 
                          16% ෙනොඉමවන අ=පමාණය යටෙ2 ඉY�ය 

 

                    එn ආදායම මත බ0 ආගණනය HIෙ/T ක�ණාකර  II වන 5දJන බල)න. 
 

 
සටහන-     එකම l�ගලයg සඳහා &&ධ අ=පමාණය) අදාල වන අවස්ථාවකT වා�තාෙ- 520 වැ5 ෙකොfෙව� 

ඉY� ෙග&ය +, බ0 ය)න ඇ,ල2 HIම සඳහා ෙවනම උපෙ{ඛණය අ>ණ)න. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙසේවා    �T�$ෙය%    එ� වර�    පමණ�    කරන    ෙග",    මත    බ8ද    වා�තාෙj    500 වැ�    ෙකොKෙj    
සටහ%    කර%න. 
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11. බa බැර ලබා�ම (11 වැ� උපෙ0ඛනය). 
රජෙC ෙසේවා 5+Y බ0 බැර :- ෙ�xය ආදාය/ පනෙ2 132 (අ) වග)Yය යටෙ2 &�&ධාන ඉව2 කර 
ඇත.  උපයන&ට ෙග</ කමය යටෙ2 බ0 ෙගවන l�ගලය)ට ෙසේවා 5+Y ආදායමට ද බ0 බැර ලබාෙද= 
ලැෙe. 

(1) 8��ව බa ��sම යටෙ� බa සහන  (11 වැ5 උපෙ{ඛනෙC 542 වැ5 ෙකොfව)  
 

ය/ �&2ව බ0 සහනය ඔබට �cව)ෙ) න/ ලැ�ය +, සහනය ගණනය HIම සඳහා  
ෙකොමසා�ස/් 5ෙයෝජ@ ෙකොමසා�ස් ( ෙ{ක/ අංශය,ජාත@)තර අංශය) &මස)න. (අGHI/ එවැ5 
ආදායම මත අය ෙකෙරන ~ ලංකා බ�දට වඩා වැ� ෙනො&ය +,K.)  

 

(2) 8% බැ�% ෙගවන ලද හ�0 වDාපාර බ8ෙ8 ෙකොටස  (11 වැ5 උපෙ{ඛනෙC 543 වැ5 ෙකොfව) 
 

 ඔබ හm{ ව@ාපාරයක හm{ක�ෙවg ව)ෙ) න/ හm{ ව@ාපාරෙය) ෙගb 8% ක හm{ ව@ාපාර 
බ�ෙ� ෙකොටස, ලැෙබන වැfප සහ අ5g2 පා�ශcක සහ එවැ5 හm{ ව@ාපාරයH) සහ හm{ 
ව@ාපාරෙය) ලැෙබන අ5g2 ආදාය/ ද ඇ,ළ2ව ෙම� ඇ,ළ2 කර)න.  ෙමම ෙකොටස හm{ 
ව@ාපාරෙය) ලැෙබන ලාභ ෙකොටස මත බ�දට පමණ �ල- කළහැH ය. ගණනය HIම පහත 
ප�w �0 කල හැHය. 

 
          #යවර 1- “X” සඳහා අගය ගණනය කර)න. 
 
            
 
                   

          #යවර 2-  හm{ක�ට අදාළ හm{ ව@ාපාර බ�ෙ� ෙකොටස 5ශ්චය HIම “Y”          
           හm{ ව@ාපාර බ0 බැර ව=ෙC  “X” ෙහෝ   “Y”  � අවම අගය ෙ-. 
 
(3) ෙගවන ලද ආ��ක ෙසේවා ගාස්I බa බැර  (11 වැ5 උපෙ{ඛනෙC 560 වැ5 ෙකොfව) 
 

  ෙමම තෙසේ� ව�ෂෙC ය/ කා�,ව සඳහා ඔබෙ8 ව@ාපාරය ෙව=ෙව) ආ�Âක ෙසේවා ගාස්, 
ෙගවන ලද ආ�Âක ෙසේවා ගාස්,ව (ඔබ හm{ක�ෙව මත හm{ ව@ාපාරය &�) ෙබදා ෙව) 
කළ ය/ ආ�Âක ෙසේවාගාස්, ෙකොටස ද ඇ,ඵව) ඔබ &�) ෙමම තෙසේ� ව�ෂය සඳහා ෙග&ය 
+, ආදාය/ බ�දට �ල- කළහැH ය.  (උපෙ{ඛණෙC 556 ෙකොfව) 

  
 උපෙ{ඛණෙC 559 ෙකොfව :  
 ෙග&ය +, දළ බ�ෙද) (එන/ වා�තාෙ- 530 ෙකොfෙ- >දල) 11 වැ5 උපෙ{ඛණෙC 542, 543 

ෙකොfවල >ද{ පමාණය) අGH�ෙම) පJව 558 ෙකොfෙ- සඳහ) පමාණය ඔබ &�) ෙග&ය +, 
ආදාය/ බ0 පමාණයට වඩා වැ� න/ එම සංඛ@ා ෙදෙක� ෙවනස එන/ 558 ෙකොfෙ- සංඛ@ාව හා 
542, 543 යන ෙකොfවල සඳහ) ෙගb බ0 >ද{ පමාණය) අGHIෙම) පJ ඉY� >දල 559 
ෙකොfෙ- සඳහ) කර)න.  එය බ0 බැර සඳහා තෙසේ� ව�ෂයට  ඉw�යට ෙගනයන පමාණයK. 

 
 560 ෙකොfව ෙග&ය +, දළ ආදාය/ බ�ෙද)  542, 543 යන ෙකොfවල අගය) අG HIෙම) පJව 

ලැෙබන අගය ෙහෝ 558 ෙකොfෙ- අගය යන අගය) ෙග) වඩා2 අG අගය සඳහ) කර)න. 
 
 ය/ ව�ෂය ,ලT ෙගවන ලද ආ�Âක ෙසේවා ගාස්,ෙ- ය/ අGෙනොකළ ෙශේෂය ඉw�යට ෙගන යා 

හැෙ ඊළඟ තෙසේ� ව�ෂ 4 දවා පමණH.  එබැ&) අGHIම සඳහා ෙගb ආ�Âක ෙසේවා 
ගාස්,ව බ0 බැර ෙලස ඉ{ලා ��න &ට 11 වන උපෙ{ඛණෙC 560 ෙකොfව කa) ව�ෂෙC �ට 
ඉw�යට ෙගන ආ ෙශේෂය පළ>ව අG කර)න. 

 

(4)       උපයන �ට ෙග"ෙ, බa බැර  
 

උපයන &ට ෙග<ෙ/ බ0 බැර සඳහා �cක/ ඇ2ෙ2 ෙසේවා 5+Y ආදාය/ සමග ෙවන2 ආදාය/ 
පභවය) Yෙබන l�ගලය)ට පමd.   
උපයන&ට ෙග</ කමය යටෙ2 අGකරන ලද බ0 (11 වන උපෙ{ඛණෙC 562 වන ෙකොfව) 
ක�ණාකාර උ.&.ෙග.  T-10 සහYක අ>ණ)න.   
 

හm{ ව@ාපාරෙය) ලැෙබන ලාභ ෙකොටස    x ෙග&ය +, >? බ�ද 
            >? ව@වස්ථා#ත ආදායම                     
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(5) (අ) 117  වග)Yය යටෙ2  අG කරන  ලද ය/ බ0 >දල (ක�ණාකාර උ.&.ෙග.  T-10/D සහYක 
අ>ණ)න.  (11 උපෙ{ඛනෙC 563 ෙකොfව) 
 
(ආ) 117 අ වග)Yය යටෙ2 ෙදවන ෙසේවා ෙයෝජකයා &�) ඔq &�) ෙගවන ලද පා�ශcක අG 
කරන ලද බ0 >දල . ක�ණාකාර උ.&.ෙග. T-10/D සහYක අ>ණ)න. 
 

(6)   ස්ව තෙසේ� බ0 වා�ක කa) ෙග<ම ෙව=ෙව) ව¦ට/ (11 උපෙ{ඛනෙC 575 ෙකොfව) 
5යcත wනට එ මසකට ෙපර ඔබ ය/ ෛතමා�ක වා�කය ෙග</ කර ඇ2න/ එම කා�,         
සඳහා  ස්ව තෙසේ� බ0 ෙග</ මත (පව2නා ව�ෂෙC බ0 බැÑයාව මත පදන/ව) 10%  ව¦ට/ 
ලබාගැRම සඳහා ඔබට �cක/ ඇත. 

 

�ද�ශනය -  1 
 

2014/2015 තෙසේ� ව�ෂය සඳහා ඔෙe ආදාය/ බ0 බැÑයාව �.100,000/- mෙC යKද 2015/2016 තෙසේ� ව�ෂය 
සඳහා එය �.150,000/-  bෙC යKද, පහත දැෙවන ආකාරයට ඔබ ස්ව තෙසේ� බ0 5යcත wනය)ට කa) 
ෙගවා ඇතැKද උපක{පනය කර)න. 

           
 

�. 
 2015/2016  තෙසේ� ව�ෂය සඳහා බ0 බැÑයාව 

 
150,000  

 අG කලා:- 
   ස්ව තෙසේ� ෙග</ මත බ0 බැර (11 උපෙ{ඛනෙC 570 �ට 573 දවා ෙකොf) 
   1 වැ5 වා�කය - 2015 Òa 15 wනට පJ  ෙග</ සඳහා ව¦ට/ ෙද= ෙනොලැෙe. 

100,000/4 )  
 

25,000  

 2 වැ5 වා�කය -  2015 ඔෙතෝබ� 15 wන ෙහෝ ඉ) ෙපර 100,000/4 )10%  අGකර 
 

22,500  

 3 වැ5 වා�කය -  2016 ජනවා� 15 wන ෙහෝ ඉ) ෙපර 100,000/4 )10%  අG කර       22,500  

 4 වැ5 වා�කය -  2016 අ¡ෙය{  15 wන ෙහෝ ඉ) ෙපර 100,000/4 ) 10%  අG කර 

 
22,500  

 >? 2 ෛරමා�ක ස්ව තෙසේ� වා�ක ෙග</වල එක,ව 

 
92,500  

 >? ව¦ට/ (11 උපෙ{ඛනෙC 575 ෙකොfව) 
 

7,500  * 

  
100,000  

 
    අවසාන ෙග</ වශෙය) 2016 සැ�තැ/බ� 30 wන ෙහෝ ඉ) ෙපර     
ෙග&ය +, ඉY� බ�ද (11 උපෙ{ඛනෙC 574 ෙකොfව)   

 

50,000  

 
    *ව¦ටම ව2ම) ව�ෂෙC බ0 බැÑයාෙව) 10% කට �මා ෙ-.(එන/ �.150,000/- x 10%) = �.15000/-   
ෙහෝ �.7,500/-. 

 
�ද�ශනය - 2 
 

2014/2015 තෙසේ� ව�ෂය සඳහා ඔෙe ආදාය/ බ0 බැÑයාව �.100,000  bෙC යKද, 2015/2016 තෙසේ� ව�ෂය 
සඳහා එය �.80,000/-  bෙC යKද, පහත දැෙවන ආකාරයට ස්ව තෙසේ� බ0 ඔබ 5යcත wනට කa) ෙගවා 
ඇතැKද උපක{පනය කර)න. 
        �. 

  2015/2016 තෙසේ� ව�ෂය සඳහා බ0 බැÑයාව   80,000  
  අG කලා:- ස්ව තෙසේ� ෙග</ මත බ0 බැර (11 උපෙ{ඛනෙC 570 �ට 573 දවා ෙකොf) 

1 වැ5 වා�කය - 2015 Ôa 15 wන ෙහෝ ඉ) ෙපර 100,000/4 ) 10%  අG කර 22,500  
  

2 වැ5 වා�කය - 2015  ඔ.15 wන ෙහෝ ඉ) ෙපර 100,000/4 ) 10%   අG කර 22,500  
  

3 වැ5 වා�කය - 2016  ජන.15 wන ෙහෝ ඉ) ෙපර 100,000/4 ) 10%  අG කර 22,500  
  

4 වැ5 වා�කය - 2016 අෙපේ.15 wන ෙහෝ ඉ) ෙපර 100,000/4 ) 10%  අG කර 22,500  
  

 >? ෛතKමා�කව ස්ව තෙසේ� වා�ක ෙග</වල එක,ව 
 

90,000  
 

>? ව¦ට/ (11 උපෙ{ඛනෙC 575 ෙකොfව) 
 

8,000  * 

   
(98,000) 

 
තෙසේ� ව�ෂය සඳහා ඔබට ලැ�ය +, ආපJ ෙග<ම 

 
(18,000) 
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* ව¦ට/ පව2නා ව�ෂෙC බ0 බැÑයාෙව) 10% කට �මා ෙ-. (එන/ 80,000 x10%) 1 වැ5, 2 වැ5, 3 වැ5 සහ 4 

වැ5 ෛතමා�ක ස්වතෙසේ� බ0 ෙග</වල ෙග</ wනය #$ෙවa) D1,D2,D3 සහ D4 ෙකොfවල සඳහ) 

කර)න. 

 
                     
  

 

 

 

 

 

GH වDවස්ථා2ත ආදායෙම. ෙකොටස� ෙනොවන ආදාය,  

(ආදාය, බ8ෙද% �දහස් ආදාය, ඇIHව) 

 

GH වDවස්ථා2ත ආදායෙම. ඇIල� ෙනොවන ආදාය, 
 
අවස) බ0 ෙලස පභවෙCT 10% ක ෙහෝ ඊට අG පYශතයH) රඳවා ගැRෙ/ බ�ද අG කර ඇY ෙපොQ, ලාභාංශ, 

Y$ණ, දඩ >ද{, ෙලොතZK w=/ යනාwය #aබඳ &ස්තරද, &g]/ cල මත මැd හා ස්ව�ණාභරණ අ�කා�ය 

&�) අG කළ 2.5% ක රඳවා ගැRෙ/ බ�ද ෙ- න/ ඒ #$බඳ &ස්තරද ෙ/ යටෙ2 සඳහ) කර)න. 

 
 
ආදාය, බ8ෙද% �දහස් ආදාය, 
 

2016.03.31 wෙන) අවස) b ව�ෂය සඳහා වා�තාෙ- 100 වැ5 ෙකොfෙ- �ට 160 දවා ෙකොfවල සඳහ) ය/ 

ආදාය/ � රභවයH) ලැ� බ�ෙද) 5දහස ්ආදාය/ ෙ- න/ ඒ #$බඳ &ස්තර ෙ/ යටෙ2 සපය)න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

උපෙ0ඛන    11 .    580 වැ�    ෙකොKව    Iලy    ස,��ණ    එකIව    වා�තාෙj    540 වැ�    ෙකොKෙj     
සඳහ%    කර%න. 
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පකාශය 
ඔබ කාලාතයා සහ ද�ව) #$බඳ &ස්තර, ඔබ හiනාගැRෙ/ &ස්තර, a#නය) සහ ඇමYය හැH 0රකථන අංක 

සඳහ) කර � රකාශයට ඔබෙ8 අ2සන ෙයොද)න. 
 

2016.03.31 �නට ව�ක, හා බැරක, පකාශය 
 

2006 අංක 10 දරන ෙ�xය ආදාය/ පනෙ2 106 (6) වග)Yය පකාරව ඔබ &�) තෙසේ� ව�ෂෙC අවසාන wනට 
ඔබෙ8 (~ ලංකාෙ- ෙහෝ #ටරට #��) සෑම ව2කමම සහ බැරකමම පකාශ කළ +,ය.  අ2ප2 කරගැRෙ/ 
#�වැය ෙහෝ අ2ප2 කරගැRම ෙනොෙ- න/ ෙවෙළඳෙපොළ ව�නාකම පකාශ කර)න. 
ඒ අ=ව, වා�තාව සමග සපයා ඇY  “ව2ක/ හා බැරක/ පකාශය” ආකෘY පතයද ස/y�ණ කර වා�තාව සමග 
සැපKය +,ය. 
 
 
 පළG වැ� ෙකොටස:  
 

(අ) 5ශ්චල ෙ�පල :     2016.03.31 wනට ඔබෙ8 (~ ලංකාෙ- ෙහෝ #ටරට #��) �ය? 5ශ්චල ෙ�පල 

ව�නාක/ සමග � රකාශ කර)න. 

 

(ආ) චංචල ෙ�පල   : 2016.03.31 wනට ඔබ ස, �ය? චංචල ෙ�පල (~ ලංකාෙ- ෙහෝ #ටරට #��) 

එන/, ෙමෝට� රථ, බැංg තැ)ප2, ෙකොටස/්- යාපාර වස්,/ JZg/ ප2, අත 

ඇY >ද{, ණයට 0) >ද{ ෙහෝ ලැ�ය +, >ද{, ර2තරං, �T, මැd හා 

ස්ව�ණාභරණ ආwය ඒවාෙC ව�නාකම සමග � රකාශ කර)න.   

 

  

 

          (ඇ) ව@ාපාරයක ෙකොටස ෙලස Yෙබන ෙ�පල : 

 2016.03.31 wනට ය/ ව@ාපාරයක ෙකොටස ෙලස ඔබට Yෙබන ය/ ෙ�පලක 
ව�නාකම එන/ පා8ධන සහ ජංගම \]/ ෙශේෂය) පකාශ කර)න. (අදාල 
ව)ෙ) න/ ෙශේෂ පත #ටප2 අ>ණ)න) 

  
 (ඈ) 2016.03.31 wනට වගn/ :  

ව�ෂය ,ළ ඔබ &�) ය/ තැනැ2ෙතgට ෙහෝ ආයතනයකට ෙග&ය +,ව Y� 
ය/ ණය >දල ඇ,? �ය� වගn/ ෙමම ෙකොටෙසේ පකාශ කර)න. 

 ෙදවන ෙකොටස: 
 
 (අ) ෙවන2 ය/ ව2ක/ අ2කර ගැRම : 

අ2ප2 කර ග2 ෙවන2 �ය? ව2ක/ ත@ාග ලැ�/ද ඇ,?ව ස/y�ණ 
ව�නාක/ පකාශ කර)න. 

 
 (ආ) ව�ෂය ,ල ය/ ව2කම බැහැර HIම : 

2015.04.01 �ට 2016.03.31 දවා කාලය ,ල බැහැර කරන ලද (&H¿ම, 
qවමා� HIම / තෑ\ Tම) ව2ක/ #$බඳ �ය? ව�නාක/ පකාශ කර)න. 

 
 
 
 

බa - වඩා ෙහොඳ අනාගතයකට 
வ�க� – வளமான எதி�கால�தி�காக 

TAXES - FOR A BETTER FUTURE 
 


