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 ෙමම ත
ෙසේ� ව�ෂය Bළ කරන ලද ආෙයෝජනය 310           

 308 හා310 ෙකො%වල එකBව ෙහෝ �. 25,000 යන ෙදZ� අh අගය 312           

 ඉj& ත
ෙසේ� ව�ෂය සඳහා ඉj&යට ෙගන යා හැZ ෙශේෂය (ෙ� න�) “(308 + 310) – 312 = 312A” 312A           
 

ඈ. අ.මත Hන7ායතන සඳහා කරන ලද ප5ත7ාග 314           
 

ඉ. ෙගවන ලද ර9ෂණ වා5ක (K%ත හා ෛවද7 ර9ෂණ ඔNH) 
 ෙගවන ලද ර
ෂණ වා&ක (�\ත හා ෛවදE ර
ෂණ ඔ}H) 316           

 314 හා 316 ෙකො%වල එකBව ෙහෝ �. 75,000 යන ෙදZ� අh අගය* 320           

* 250 වන ෙකො%ෙ� 2ද�� 1/3 කට යටGව, පධාන වා�තාෙ� “ත
ෙසේ� කළ හැZ ආදායම”  
 

ඊ. Oතපට Qෂප්ාදනෙයS ආෙයෝජනය 

 
2007.04.01 jන ෙහෝ එjනට ප|ව එෙහG 2008.03.31 jනට ෙපර *ෂප්ාදනය කරන ලද kතපට, ෙපර 
ව�ෂෙය� ඉj&යට ෙගන එන ලද ෙශේෂය 

322           

 322 වන ෙකො%ෙ� 2දල ෙහෝ (�.) ��යන 25 යන ෙදZ� අh අගය  324           

 ඉj& ත
ෙසේ� ව�ෂය සඳහා ඉj&යට ෙගනpය 2දල (ෙ� න�) 324A           
 

උ. 
2008.04.01 �න ෙහෝ එ�නටප-ව Qෂප්ාදනය කරන ලද Oතපට, කUV ව?ෂෙයV ඉ�5යට 
ෙගන එන ලද ෙශේෂය 

326           

 ෙමම ත
ෙසේ� ව�ෂය Bළ දරන ලද \යදම 328           

 326 හා 328 ෙකො%වල එකBව ෙහෝ (�.)��යන 35 යන ෙදZ� අh අගය 330           

 ඉj& ත
ෙසේ� ව�ෂය සඳහා ඉj&යට ෙගනpය 2දල (ෙ� න�)  330A           
 

ඌ. බ[ %රාමය9 \9* %]න අවධානA පා_ධන සමාගAS ෙකොටස් වල 50%9 ආෙයෝජනය abෙමV  
 ෙමම ත
ෙසේ� ව�ෂය Bළ ආෙයෝජනය කරන ලද 2දල 332           

 වා�තාෙ� 250 වන ෙකො%ෙ� 2ද�� 1/3 ට යටGව 332 වන ෙකො%ෙ� 2දල  334           
 

එ. 
වා?තාෙc 250 වන ෙකොdෙc සංඛ7ාෙවV 1/3 9 ෙනොඉ9මවන 1979 අංක 28 දරන ෙfgය 
ආදායA පනෙh 31(2) (S)වන වගV*ෙ< සඳහV ආෙයෝජන මiඩල සමාගමක (BOI) 
2000.04.01 �නට ෙපර ෙකොටස් kලl ගැmෙAl ආෙයෝජනෙ< අn ෙනොකරන ලද ෙශේෂය  

336           

 

ඒ. oනමා ශාලාව9 ඉ�abම හා අවශ7 පහ-කA සැලpම මත %යදම  
 ෙපර ව�ෂෙය� ඉj&යට ෙගන එන ලද ෙශේෂය (ෙ� න�) 338           

 ෙමම ත
ෙසේ� ව�ෂය Bළ දරන ලද \යදම 340           

 338 හා 340 වන ෙකො%වල 2දෙ( එකBව ෙහෝ (�.)��යන 25 යන ෙදZ� අh අගය  342           

 ඉj& ත
ෙසේ� ව�ෂය සඳහා ඉj&යට ෙගනpය 2දල (ෙ� න�)“(338 + 340) – 342 = 342A” 342A           
 

ඔ. oනමා ශාලාවක තhhවය ඉහළට ෙගන ඒම මත %යදම 
 ෙපර ව�ෂෙය� ඉj&යට ෙගන එන ලද ෙශේෂය (ෙ� න�) 344           

 ෙමම ත
ෙසේ� ව�ෂය  Bළ දරන ලද \යදම 346           

 344 හා 346 වන ෙකො%වල එකBව ෙහෝ (�.) ��යන 10 යන ෙදZ� අh අගය 348           

 ඉj& ත
ෙසේ� ව�ෂය සඳහා ඉj&යට ෙගනpය 2දල (ෙ� න�)“(344 + 346) – 348 = 348A” 348A           
 

ඕ. අn ආදායAලාr පst සඳහා Qවාස ඉ�abම මත %යදම 
 ෙපර ව�ෂෙය� ඉj&යට ෙගන එන ලද ෙශේෂය (ෙ� න�) 350           

 ෙමම ත
ෙසේ� ව�ෂය  Bළ දරන ලද \යදම 352           

 350 හා 352 වන ෙකො%වල 2දෙ( එකBව 354           

 ඉj& ත
ෙසේ� ව�ෂය සඳහා ඉj&යට ෙගන pය 2දල (ෙ� න�) 354A           
 

ක. ණය uදලaV ෙනොෙc නA kස Qවස9 ඉ�abම ෙහෝ kලl ගැmම සඳහා 2011.04.01 �නට ෙපර 356           



4 

 

දරන ලද යA %යදමaV ඉ�5යට ෙගන එන ලද ෙශේෂය 
 (�.)100,000 ෙහෝ වා�තාෙ� 250 වන ෙකො%ෙ� සංඛEාෙව� 1/3 ක යන ෙදZ� අh අගය  358           

 
ඉj& ත
ෙසේ� ව�ෂය සඳහා ඉj&යට ෙගනpය 2දල (ෙ� න�) ( උප&මය වසර 10
 ද
වා ඉj&යට ෙගන 
යා හැක) 

358A           
 

ග. 
ආ?vකමය වශෙයV ප-බෑමකට ල9ව ඇ* යA ගAමානය9 සAබVධෙයV yයාhමක යA පජා 
සංව?ධන ව7ාපෘ*ය9 මත %යදම   

360           

 360 වන ෙකො%ෙ� 2දල ෙහෝ (�.) ��යන 1 යන ෙදZ� අh අගය 362           
 

ච. 
16 C වන වගV*ය ෙහෝ උසස් තා9ෂණෙයS ආෙයෝජනය යටෙh අවසථ්ාෙවෝOතප5� Qදහස් abම සඳහා -[-කA ලh නව ව7ාපාරය9 
H|t abෙමS ලා 2011.04.01 �න ෙහෝ එ�නට ප-ව කාලය (ළ නuh 2014.04.01 �නට ෙහෝ 2015.04.01 �නට ෙපර කරන ලද 
ආෙයෝජනය (}. kUයන 50 ට වඩා අn ෙනොවන) 

 ෙපර ව�ෂෙය� ඉj&යට ෙගන එන ලද ෙශේෂය (ෙ� න�) 364           
 364 ෙකො%ෙ� අගය ෙහෝ ෙගwෙම� 25% යන ෙදZ� අh අගය 366           

 
ඉj& ත
ෙසේ� ව�ෂය සඳහා ඉj&යට ෙගන යා හැZ ෙශේෂය (ෙ� න�)“(364- 366 = 366A”( උප&ම වසර 3 
 
ද
වා ඉj&යට  ෙගන යා හැක) 

366A           
 

ජ. 
2014.04.01 �න ෙහෝ එ�නට ප-ව ආරAභ කරන ලද යA භාiඩය9 Qෂ්පාදනය abෙමS Qරත 
ව7ාපාරයක කරන ලද ආෙයෝජනය(16 D වන වගV*ෙයS ii වන �}ෙc සඳහV uදලට වඩා අn 
ෙනොවන) 

368           

 368 වන ෙකො%ෙව< 2දල ෙහෝ ෙගwෙම� 25% යන ෙදZ� අh අගය 369           

 
ඉj& ත
ෙසේ� ව�ෂය සඳහා ඉj&යට ෙගනpය 2දල (ෙ� න�) “368 – 369 = 369A”( උප&මය වසර 3 
 
ද
වා ඉj&යට ෙගන යා හැක)  

369A           
 

ට. 
ෙසේවා Q'9* ආදායම මත lමනාව (4(1)(C) වන වගV*ෙයS සඳහV හැර ((}.) 500,000 ඉ9මවන 
ෙසේවා Q'9* ආදායම ෙහෝ }. 250,000 යන ෙදZ� අh අගය)               

370           
 

ඩ. 
වෘGXයS \]� *වස
 ඉjZ�ම/*වාස සං��ණයක ෙකොටස
 �ලa ගැ�ම සඳහා ලබා ග�නා ලද 
පා_ධන ණය uදල9 ආප- ෙග�ම (�. 600,000 ෙහෝ තථE \යදම යන ෙදZ� අh අගය) 

380           
 

u| එක(ව 
(306+307+312+320+324+330+334+336+342+348+354+358+362+366+369+370+380) හා ෙමම අගය වා�තාෙ� 300 වන 
ෙකො%වට ඇBළG කර�න) සටහන- ‘A’අ
ෂරය සමඟ ද
වා ඇ, ෙකො%වල 2ද( පමාණය (eg-306A, 312A, 324A & etc.) 
මp� ඉj& ත
ෙසේ� ව�ෂය සඳහා ඉj&යට ෙගනpය 2ද( පමාණය *ෙයෝජනය වන බැ\� ක�ණාකර 23 එකBවට 
ෙනොග�න 

390           

 

11 වන උපෙ(ඛනය – බ� බැර 
 

අ. I\Gව බ� සඳහා සහනය (ෙ� න�) 542           
 

ආ. 8% බ� අV පමාණය මත ෙගM හM( වEාපාර බIෙI  ෙකොටස (ක�ණාකර උපෙදස් ප{කාව බල�න) 543           
 

ඇ. ෙගවන ලද ආ��ක ෙසේවා ගාස්B  
 

ෙපර ව�ෂ ව�� ඉj&යට ෙගන ආ ආ��ක ෙසේවා ගාස්B ෙශේෂය
 

2013/2014 සහ 2014/2015 (**) 
550.1 

2015/2016 
550.2 

2016/2017 
550.3 

23 එකBව (550.1 + 550.2 + 
550.3) 551 

                                    
 

(**)2013/2014 සහ 2014/2015 ත9ෙසේ} ව?ෂ වUV ඉ�5යට ෙගන ආ ආ?vක ෙසේවා ගාස්( ෙශේෂය9 ෙc නA, එම අගයVෙ_ එක(ව 550.1 ෙකොdවට ඇ(ළh කරVන 

ත
ෙසේ� ව�ෂය සඳහා ෙගවන ලද ආ��ක ෙසේවා ගාස්B 

පළ2 කා�Bව 
552.1 

ෙදවන කා�Bව 
552.2 

ෙතවන කා�Bව 
552.3 

හතරවන කා�Bව 
552.4 

                                    

ෙමම ත
ෙසේ�  ව�ෂය සඳහා ෙගවන ලද 23 ආ��ක ෙසේවා ගාස්Bව (552.1 + 552.2 + 552.3 + 552.4)          553 
 

ඇ1 ක�� ව�ෂ Bෙන< සහ ෙමම ත
ෙසේ�  ව�ෂෙය< එකBව (551 + 553) 554           

ඇ2 හM( වEාපාරය \]� ෙගවන ලද ආ��ක ෙසේවා ගාස්Bෙ� ෙකොටස  555           

ඇ3 23 ආ��ක ෙසේවා ගාස්B බැර (554 + 555) 556           

 556 වන ෙකො%ෙව< 2දල ෙග\ය +B ආදාය� බIදට(පධාන වා�තාෙ� 530 වන ෙකො%වට) වඩා වැ_ න�  

ඇ4 
ෙමම ත
ෙසේ� ව�ෂෙය� ඉj&යට ෙගනpය ආ��ක ෙසේවා ගාස්B ෙශේෂය (556 - පධාන වා�තාෙ� 530 
වන ෙකො%ව) 

559           

ඇ5 
ෙමම ත
ෙසේ� ව�ෂය සඳහා අh කළ හැZ ආ��ක ෙසේවා ගාස්Bව (556 වන ෙකො%ව ෙහෝ පධාන වා�තාෙ� 
530 වන ෙකො%ව, යන ෙදZ� අh අගය)  

560           

ඈ. හM( වEාපාරය \]� ෙගවන ලද  රඳවා ගැ�� බ� 2දෙ( ෙකොටස 561           
 

ඉ. උපයන \ට ෙගwෙ� අh Z�� (උ.\.ෙග. T10 සහ,කය අ2ණ�න) 562           
 

ඊ  
අධE
ෂ ගාස්Bෙව� අවස්ථාෙවෝkත ප&j අh කරන ලද 10% ෙහෝ 16% බIද හා පා&ශ�කය මත ෙදවන 
ෙසේවාෙයෝජකයා \]� අh කරන ලද 10% ෙහෝ 16% බIද (උ.\.ෙග. T-10/D සහ,කය අ2ණ�න. අගය� 
ෙවන ෙවනම සඳහ� කර�න) 

563A           

 563B           

 563C           

 එ
 වර
 පමණ
 ලැd� සඳහා අh කරන ලද උ.\.ෙග.(T-13 සහ,කය අ2ණ�න)            
 

උ. වා&ක වශෙය� ෙගවන ලද ආදාය� බIද (]ය^ ෙගw� ප{කාව�< �ටපG අ2ණ�න) 
 

 ෙගw� jනය  ෙගවන ලද 2දල (�.)  ව¡ට� 2දල (�.)  

පළ2 වා&කය  570.1          570.2          570.3 

  ෙදවන වා&කය  571.1          571.2          571.3 

   ෙතවන වා&කය  572.1          572.2          572.3 
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      හතරවන වා&කය  573.1          573.2          573.3 

අවස� ෙගwම          574           

                                        ෙගවන ලද 23 එකBව (570.2 + 571.2 + 572.2 + 573.2 + 574)          575           

ව¡ට� 23 එකBව (570.3 + 571.3 + 572.3 + 573.3)          581 

23 එකBව (575 + 581)          582 
 

ඌ ෙපර ව�ෂෙය� ඉj&යට ෙගන එන ලද ආප| ෙගw� (ෙ� න�) 583           
 

එ. අවසානාGමක රඳවා ගැ�� බIද
 ෙනොවන ෙවනG රඳවා ගැ�ෙ�  බ� (ෙ� න�) 584           
 

ත
ෙසේ� ව�ෂය සඳහා 23 බ� බැර (542 + 543 + 560 + 561+562 + 563 + 582 + 583 + 584 (පධාන වා�තාෙව 540  
ෙකො%ෙව< ඇBලG කර�න) 

585           
 

12 වන උපෙ(ඛනය – බ� ආගණනය  
ක�ණාකර පහත උපෙ(ඛනය ස�¢�ණ Z�මට ෙපර උපෙදස් ප{කාව Zයව�න 
 

අ.  බ� අය වන 23 ආදායම (පධාන වා�තාෙ� 410 වන ෙකො%ෙව�) 851           
 

ආ. ෙසේවා *+
,ෙය� ලද එ
 වර
 පමණ
 ලැd�  (පළ2 උපෙ(ඛනෙL 106 ෙකො%ෙව�) 852           

 ෙසේවා *+
,ෙය� ලද එ
 වර
 පමණ
 ලැd�  - සාමානE අVපමාණ මත 853           

 ෙසේවා *+
,ෙය� ලද එ
 වර
 පමණ
  ලැd� මත සාමානE අVපමාණ බIද  854           

 
ෙසේවා *+
,ෙය� ලද එ
 වර
 පමණ
 ලැd�  - %ෙශේෂ අVපමාණ මත 
 (ෙසේවා කාලය  වසර 20 ට වැ_න�           ෙසේවා කාලය වසර 20 ට අhන� 

855           

 ෙසේවා *+
,ෙය� ලද එ
 වර
 පමණ
 ලැd� \ෙශේෂ අVපමාණ මත බIද  856           

 ෙසේවා *+
,ෙය� ලද එ
 වර
 පමණ
  ලැd� මත 23 බ� 2දල  (854+856) ෙමම ෙකො%ෙව< අගය පධාන 
වා�තාෙ� 500 ෙකො%වට ඇBලG කර�න.) 

857           

  බ� අයවන ආදායෙ� ඉ,&ය මත බIද            
             

 I. %ෙශේෂ අ.පමාණ මත බfද            
             

 බ� අයවන ෙසේවා *+
, ආදායම  858           

ඇ1 ෙසේවා *+
, ආදාය� මත බIද 859           

 බ� අයවන වෘGXය ෙසේවා මත ආදායම (59 F) 860           

ඇ2 වෘGXය ෙසේවා ආදාය� මත බIද (59 F)  861           

 %ෙශේෂ අ. පමාණ මත බ[ අයවන ෙවනh ආදායA ( අදාල වගV* අංකය සඳහV කරVන.)            

 වග�, අංකය සහ ආදායම                                                 862.1a                862.1           

ඇ3 862.1a  මත අයවන බIද 862.2           

 වග�, අංකය සහ ආදාය�                                                  862.3a                862.3           

ඇ4  862.3a  මත අයවන බIද 862.4           

 වග�, අංකය සහ ආදාය�                                                  862.5a                862.5           

 862.5a  මත අයවන බIද 862.6           

 %ෙශේෂ අVපමාණ යටෙG බIදට යටG ආදාය� මත 23 බIද (862.2+862.4+862.6) 863           
 

 II. සාමාන7 අ.පමාණ මත බfද            
             

 සාමානE අVපමාණය යටෙG බIදට යටG වන ආදායම  866           

ඇ5 සාමානE අVපමාණය යටෙG බIදට යටG වන ආදායම මත බIද 867           
 

 
ෙග\ය +B බ� 2දෙ( එකBව (859+861+863+867) (ෙමම ෙකො%ෙව< අගය පධාන වා�තාෙ� 520 ෙකො%වට 
ඇBලG කර�න.) 

868           

13 වන උපෙ(ඛනය – ත* HIගල වEාපාර �sබඳ  අෙනSG \ස්තර 
 

 වEාපාර �&වැ%ම -  බIදට යටG වEාපාර �&වැ%ම - *දහස් කරන ලද 23 �&වැ%ම (901 + 902) දළ ලාභය 
 901 902 903 904 

.1                                             

.2                                             

.3                                             
 

 ෙවනG ආදාය� ප&පාලන සහ ආයත*ක \යද� \Z¤ම සහ ෙබදා හැ�� \යද� oලE \යද� 
 905 906 907 908 

.1                                             

.2                                             

.3                                             
 

 ෙවනG \යද� OIධ ලාභය / \ස්X�ණ ආදායම ෙවනG \ස්X�ණ ආදායම 

 

 909 910 911 

.1                                  

.2                                  

.3                                  
 

 23 ණයට \Sq�/සැප+� 23 ණයට �ලa ගැ�� 
ත
ෙසේ� ව�ෂය Bළ ස්ථාවර වGක� 

සඳහා කළ එකB Z�ම 

  912 913 914 

.1                                  

.2                                  
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.3                                  
 

2017.04. 01 jනට ෙශේෂය 
 ෙවළඳ ෙතොගය අ2 දවE ෙතොගය ෙනො*� වැඩ ෙතොග 

 

 915 916 917 

.1                                  

.2                                  

.3                                  

 ලැuය +B ෙවළඳ ලැd� ආ¦ත පා�ශව ෙව,�  ලැuය +B 2ද( ෙග\ය +B ෙවළඳ ෙගw� ආ¦ත පා�ශය�ට ෙග\ය +B 2ද( 
 918 919 920 921 

.1                                             

.2                                             

.3                                             
 

2018.03. 31 jනට ෙශේෂය 
 ෙවළඳ ෙතොගය  අ2 දවE ෙනො*� වැඩ 

 

 922 923 924 

.1                                  

.2                                  

.3                                  

 ලැuය +B ෙවළඳ ලැd� 
ආ¦ත පා�ශව ෙව,� ලැuය +B 

2ද( 
ෙග\ය +B ෙවළඳ ෙගw� 

ආ¦ත පා�ශව ෙවත ෙග\ය +B 
2ද( 

 925 926 927 928 

.1                                             

.2                                             

.3                                             
 

 
 
 
 

අGසන 

 
 
 
 

jනය 

 


