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වත්කම් හා බැරකම් ප්රකායය 
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පපොදු උපපෙස් 
 

 ආදායම් බදු වාර්තාව, උපලේඛන සහ වත්කම් හා බැරකම් ප්රකායය 

සම්පූර්ණ කිරීමට ප්රථමමලයන් ලමම උපලදස් මාලාව කියවන්න  

(වැඩිදුර ලතොරතුරු සඳහා ලේශීය ආදායම් ලවබ් අඩවිය - 

www.ird.gov.lk ලවත පිවිලසන්න ) 

 

 2018/2019 තක්ලසේරු වර්ෂය සඳහා වාසික පුේගලයින් සහ 

නිර්වාසික පුේගලයින් 2018.04.01 සිට 2019.03.31 දක්වා වූ 

කාලපරිච්ලේදය සඳහා ලසේවා නියුක්තිලයන්, වයාපාරලයන්, 

ආලයෝජනලයන් සහ ලවනත් මූලාශ්රයකින් උපයාගත් ආදායම් 

පිළිබඳව බදු වාර්තාලේ ප්රකාය කිරීම අවයය ලේ  

  

 වාසික තැනැත්ලතකුලේ තක්ලසේරු කළ හැකි ආදායම, මූලාශ්රය 

(ප්රභවවය) කවර ස්ථමානයකින් උේගත වුව ද, එම වර්ෂය සඳහා ලසේවා 

නියුක්තිලයන්, වයාපාරලයන්, ආලයෝජනලයන් ලහෝ ලවනත් 

මූලාශ්රයකින් එම තැනැත්තාට ලැලබන ආදායමට සමාන විය යුතු 

අතර නිර්වාසික තැනැත්තකු සම්බන්ධලයන් වන විට එම වර්ෂය 

සඳහා ශ්රී ලංකාලේ මූලාශ්රයකින් උේගත වන තාක් දුරට ලසේවා 

නියුක්තිලයන්, වයාපාරලයන්, ආලයෝජනලයන් ලහෝ ලවනත් 

මූලාශ්රයකින් එම තැනැත්තාට ලැලබන ආදායමට සමාන විය යුතුය  

 

 ඔබ ඉේලුම් කළ භවාෂාලවන් ආදායම් බදු වාර්තාව ඔබ ලවත එවනු 

ඇත  

 

 ආදායම් බදු වාර්තාලේ ලහෝ උපලේඛනවල ලකොටුවල දත්ත පිරවීම 

අවයය ලනොවන අවස්ථමාවල ඉරක් ඇදීම ප්රමාණවත් වන අතර “අදාළ 

ලනොලේ” ලලස ලිඛිතව ලිවීමට අවයය නැත. උපලේඛනලේ සපයා 

http://www.ird.gov.lk/


4 

 

ඇති ඉඩ ප්රමාණය ලිවීම සඳහා ප්රමාණවත් ලනොවන විට, එය 

ඇමුණුලම් ලයොමුව ලලස ලිවිය යුතු අතර අදාළ ඇමුණුම, දී ඇති 

ආකෘතියට සමාන පරිදි විය යුතුය  

 නිවැරදි සහගත පෙස ෙත්ත ඇතුළත් කිරීම පැහැදිලි පෙපරන 

උොහරණ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 උපලේඛන සහ අදාළ අලනකුත් ලිපිලේඛන සමග නිසි පරිදි 

සම්පූර්ණ කරන ලද වාර්තාව 2019 ලනොවැම්බර් 30 වන දිනට ලහෝ 

එදිනට ලපර තැපැේ කිරීම ලහෝ ඕනෑම ලේශීය ආදායම් ප්රාලේශීය 

කාර්යාලයකට ලහෝ ප්රධාන කාර්යාලයට ලගනවිත් භවාරදීම කල 

යුතුය.  

 
ලේශීය ආදායම් ලදපාර්තලම්න්තුව විසින් පුේගල ආදායම් බදු වාර්තා ඉදිරිපත් 

කිරීම සඳහා විදුත් ලගොනුගත කිරීලම් පහසුකම්, ලේශීය ආදායම් 

ලදපාර්තලම්න්තු ලවබ් අඩවිලේ සපයා ඇත   විදුත් ලගොනුගත කිරීම 

ලදයාකාරයකින් සිදු කළ හැකිය  

 

 

01 වැනි පෙොටස –: බදු ආගණන ප්රොය   

A පෙොටස – බදු බැඳි ාවට  ටත් ආො ම 

 ලසේවා නියුක්ති ආදායම (උපලේඛනය 01) 10   - - - - - - - - - - 

වයාපාර ආදායම (උපලේඛනය 02) 20   2 6 5 8 5 0 0 0 0 0 

ආලයෝජන ආදායම (උපලේඛනය 03) 30   - - - - - - - - - - 

ලවනත් ආදායම් (උපලේඛනය 04) 40   - - - - - - - - - - 

තක්ලසේරු කළ හැකි ආදායම 
(10+20+30+40) 

50 
  2 6 5 8 5 0 0 0 0 0 
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1) මාර්ගගත ඉදිරිපත් කිරීම්:  
 

ලේශීය ආදායම් ලදපාර්තලම්න්තුලේ ලවඩ් අඩවිලේ විදුත් 

ලගොනුගත කිරීලම් ලසේවාලේ සපයා ඇති අතුරු මුහුණත් භවාවිතා 

කර වාර්තා භවාරදීම  
 

2) මාර්ගගත පනොවන ඉදිරිපත් කිරීම්: 
 

ලේශීය ආදායම් ලදපාර්තලම්න්තු ලවබ් අඩවිලයන් විලයේෂිත 

ආකෘති, එහි මෘදු පිටපත් ලලස බාගත කරලගන මාර්ගගත 

ලනොවන ආකාරලයන් සම්පූර්ණ කර විදුත් ලගොනුගත කිරීලම් 

පහසුකම් භවාවිතා කරමින් ලේශීය ආදායම් ලවඩ් අඩවිය ලවත 

උඩුගත කර භවාරදීම  
 

බදු පගවීම 

වාරික ලගවන්ලනකු ලලස, තක්ලසේරු වර්ෂය සඳහා වන බේද ත්රෛමාසික 

වාරික මගින් ලගවනු ලැබිය යුතුය  

2018/2019 තක්ලසේරු වර්ෂය සදහා ත්රෛමාසික වාරික ලගවීමට නියමිත 

දිනයන් සහ ලගවීම් ලක්ත පහත වගුලේ විස්තර කර ඇත  

 

වාරිෙ  නි මිත දින  (එදිනට පහෝ ඊට පපර) පගවීම් 

පේත  

1 2018 අලගෝස්තු 15 18191 

2 2018 ලනොවැම්බර් 15 18192 

3 2019 ලපබරවාරි 15 18193 

4 2019 මැයි 15 18194 

අවසාන 2019 සැප්තැම්බර් 30 18190 
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වාරික හතලරහි සහ අවසාන ලගවීලම් එකතුව, 2018/2019 තක්ලසේරු 

වර්ෂලේ ලගවිය යුතු මුළු බේදට සමාන විය යුතුය  

 

 

ෙණ්ඩන, පපොළි  සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම. 

සාවදය වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම ලහෝ නියමිත දිනට ලහෝ ටට ලපර 

වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අලපොලහොසත් වීම ලහෝ වාර්තාවක් භවාර 

ලනොදීම දණ්ඩනයන්ට ලහෝ බන්ධනාගාරගත කිරීමකට යටත් වන 

අතර, නියමිත දිනට බදු ලගවීමට අසමත් වීම දණ්ඩනයන්ට සහ 

ලපොලී ලගවීම් වලට යටත් වනු ඇත: 

 
 ප්රමාද වී ආදායම් බදු  වාර්තාවක් ලගොනු කිරීම - 

 

(i) ලගවීමට ඇති බදු මුදලින් 5% ක් සමග, ලගොනු කිරීමට 

අලපොලහොසත් වීම අඛණ්ඩව පවත්නා එක් එක් මාසය ලහෝ 

මාසයක ලකොටසක් සඳහා ලගවීමට ඇති බදු මුදේ 

ප්රමාණලයන් 1% ක් ද: සහ 

 

(ii) රුපියේ පනස්දහසක් සහ නියමිත දිනට ලහෝ ටට ලපර 

එනම් 2019 ලනොවැම්බර් 30 ට ලපර ලගොනු කිරීමට 

අලපොලහොසත් විම අඛණ්ඩව පවත්නා එක් එක් මාසය ලහෝ 

මාසයක ලකොටසක් සඳහා වැඩිදුර රුපියේ දස දහසක්,  

 

යන්ලනන්, වඩා වැඩි මුදලට සමාන දඩයකට යටත් විය යුතුය  

 

 ඉහත දඩය රු  400 000 කට සීමාලේ  
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 අසතය ලහෝ ලනොම  යවන සුළු ප්රකායයක් සැපීමම සදහා වන 

දණ්ඩනය, එකී ප්රකායය පදනම් කරලගන නිය්යය කලළේ නම් ලගවිය 

යුතු බදු අඩුවන ප්රමාණය ලහෝ ආපසු ලගවිය යුතු මුදල වැඩිවන 

ප්රමාණය, යන මුදේ ප්රමාණවලින් රු 50,000 ට වැඩි මුදේ ප්රමාණය 

වන්ලන්ය  

 

 වාර්තාවක් ලගොනු කිරීමට අලපොලහොසත් වන තැනැත්තකු රුපියේ 

මිලියනයක් ලනොඉක්මවනු ලබන දඩයකට ලහෝ එක් අවුරුේදක් 

ලනොඉක්මවනු ලබන කාලයකට බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමකට 

ලහෝ ඒ දඩය හා බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබිම යන දඩුවම් ලදකටම 

ලහෝ යටත්විය යුතුය  

 

 යම් කාලපරිච්ලේදයක් සඳහා ලගවිය යුතු බදු මුදල ලහෝ ඉන් 

ලකොටසක් ලගවිය යුතු දිනලයන් දින 14 ක් ඇතුලත ලගවීමට ලහෝ 

පසුව ලගවන්ලන් නම් තක්ලසේරු දැන්වීලම් නිය්චිතව දක්වා ඇති 

දිනය වන විට ලගවීමට අලපොලහොසත් වන තැනැත්තකු, ලගවිය යුතු 

එලහත් ලගවා ලනොමැති බදු මුදේ ප්රමාණලයන් 20% ක් සහ ලම් 

පනත යටලත් නියම කරන ලද වාරිකලේ සමස්තය ලහෝ ලකොටසක් 

ලගවීමට අලපොලහොසත් වන යම් තැනැත්තකු ලගවිය යුතු, එලහත් 

ලගවා ලනොමැති බදු මුදලින් 10% ක සමාන දණ්ඩනයකට යටත් විය 

යුතුය  

 

 151 වගන්තියට යටත්ව (කාලය දිර්ඝ කරන ලද) නියමිත දිනයට 

අදාළ බදු ප්රමාණය ලනොලගවා ඇත්ලත් නම්, බදු ලගවන්නා, නියමිත 

දිනලේ සිට බදු ලගවන දිනය දක්වා වූ කාලපරිච්ලේදය සඳහා එම 

ප්රමාණය මත, මාසිකව ගණනය කරනු ලබන ලපොලී අනුපාතය, 

මසකට ලහෝ මසකින් ලකොටසකට 1 5% ක් විය යුතුය  
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ආො ම් බදු වාර්තාව, උපපේඛන සහ වත්ෙම් හා බැරෙම් ප්රොය  

 
ඔබ ලවත ලබාලදන ලේඛන කට්ටලය ලකොටස් තුනකින් සමන්විතය 

 

1. ආදායම් බදු වාර්තාව  

2. ආදායම් බදු වාර්තාව සඳහා වන උපලේඛන 

3. වත්කම් හා බැරකම් ප්රකායනය (ව/බැ) 

 

පුේගලයින් විසින් වාර්තාව, උපලේඛන සහ වත්කම් හා බැරකම් ප්රකායය 

සම්පූර්ණ කිරීම අවයයය.   විකේප උපලේඛන, එම පුේගලයාලේ ආදායම් 
ප්රභවවය, සිදු කර ඇති ප්රදාන සහ රඳවා ගැීමම් බදු අඩු කිරීම් අනුව සම්පූර්ණ 
කළ යුතු නමුදු බදු ගණනය සහ බදු බැර සඳහා වන උපලේඛන අනිවාර්යය 
ලේ   
  

 

උපලේඛන පුරවා ඉදිරිපත් කල යුතු අවස්ථමාවන්:  

පුේගල ආදායම R 

උපලේඛන  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ව/

බැ 

1 ලසේවා නියුක්ති ආදායම පමණි - 

ආපසු ලගවීම් ලනොඉේලයි 
x x x x x    x x x 

2 ලසේවා නියුක්ති ආදායම පමණි - 

ආපසු ලගවීම් ලනොඉේලයි  

ලකොමසාරිස් ජනරාේ වාර්තාව ලබා දී 

ඇත  

√ √ x x x    √ √ √ 

3 ලසේවා නියුක්ති ආදායම පමණි - 

ආපසු ලගවීම් ඉේලයි 
√ √ x x x    √ √ √ 
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1. ආො ම් බදු වාර්තාව 
 
වාසික හා නිර්වාසික පුේගලයින්ට ලමම ආදායම් බදු වාර්තාව අදාළ ලේ   
අදාළ ලකොටුලේ “√” ලලස සලකුණු කරන්න  
 
 ලමම වාර්තාව ලකොටස් ලදකකින් යුක්තය. 

 01 ලකොටස - බදු ආගණන ප්රකායය 

 02 ලකොටස - ප්රකායය  

 

1.1.  01 පෙොටස - බදු ආගණන ප්රොය  
 

ලමම ලකොටස, උපලකොටස් පහකින් සමන්විත ලේ. පමම පෙොටස පිරවීමට 

පපර උපපේඛන පිරවි  යුතු . 

4 වයාපාර ආදායම සමග ලසේවා නියුක්ති 

ආදායම (ආපසු ලගවීම් ඉේලීම ලහෝ 

ලනොඉේලීම) 

√ √ √ x x    √ √ √ 

5 වයාපාර ආදායම පමණි √ x √ x x    √ √ √ 

6 වයාපාර ආදායම සහ ආලයෝජන 

ආදායම 
√ x √ √ x    √ √ √ 

7 ආලයෝජන ආදායම පමණි √ x x √     √ √ √ 

8 ලවනත් ආදායම් පමණි √ x x x √    √ √ √ 

9 ලසේවා නියුක්ති ආදායම, වයාපාර 

ආදායම,  ආලයෝජන ආදායම සහ 

ලවනත් ආදායම් 

√ √ √ √ √    √ √ √ 
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1.1.1  අ පෙොටස - බදු බැඳි ාවට  ටත් ආො ම 

 
2017 අංක 24 දරන ලේශීය ආදායම් (ලේ  ආ  පනත) පනලත් විධිවිධාන 

අනුව සෑම ප්රභවවයකින්ම ලැලබන ආදායම එනම්, ලසේවා නියුක්තිය, වයාපාර, 

ආලයෝජන සහ ලවනත් ආදායම් මඟින් වන පුේගලලයකුලේ තක්ලසේරු කළ 

හැකි ආදායම ගණනය කර අ ලකොටලසේ ප්රකාය කළ යුතුය   ඒ අනුව පවතින 

ආදායම් මූලාශ්රය අූවව 01 වන උපලේඛනය, 02 වන උපලේඛනය, 03 වන 

උපලේඛනය සහ 04 වන උපලේඛනය පිරවිය යුතුය  ඒ අනුව වාර්තාලේ 

10,20,30 සහ 40 ලකොටු පිරවිය යුතුය  

 

10 ලකොටුව- උපලේඛන - 01- ලසේවා නියුක්ති ආදායම 

20 ලකොටුව- උපලේඛන- 02- වයාපාර ආදායම 

30 ලකොටුව- උපලේඛන- 03- ආලයෝජන ආදායම 

40 ලකොටුව- උපලේඛන -04- ලවනත් ආදායම් 

  

 50 පෙොටුව - තේපසේරු ෙළ හැකි ආො ම 

 

පුේගලයකුලේ තක්ලසේරු කළ හැකි ආදායම ලසේවා නියුක්තිලයන්, 

වයාපාරලයන්, ආලයෝජනලයන් සහ ලවනත් ආදායම් මගින් ඔහුට ලැලබන 

ආදායම ලේ  උපලේඛන 01, 02, 03 සහ 04 පිළිලවලින් ලසේවා නියුක්තිය, 

වයාපාර, ආලයෝජන සහ ලවනත් ආදායම් සඳහා අදාළ ලේ එබැවින් 

වාර්තාලේ 10, 20, 30 සහ 40 ලකොටුවල සඳහන් වටිනාකම් වල එකතුව 

තක්ලසේරු කළ හැකි ආදායම ලේ  

1.1.2  ආ පෙොටස - තේපසේරු ෙළ හැකි ආො පමන් අඩු කිරීම් 

 

ලමම ලකොටලසේදී, බදු ලගවිය යුතු ආදායම ලවත ල ා වීම සඳහා තක්ලසේරු 

කළ හැකි ආදායලමන් අදාළ වන සහන හා සුදුසුකම් ලබන ලගවීම් අඩු කිරීම 
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සඳහා හිමිකම් ලබයි   ඉේලුම් කළ හැකි හිමිකම් ලබන සහන පහත සඳහන් 

අදාළ උපලේඛනවල II වන ලකොටලසේ පිරවිය යුතුය   ඉන්පසු එම සහන 

වාර්තාලේ දී ඇති ලකොටුවල ඇතුලත් කළ යුතුය  
 

(i) සහන 

 

60 ලකොටුව උපලේඛන- 01 - ලසේවා නියුක්ති ආදායම සඳහා සහන  

70 ලකොටුව උපලේඛන- 02 - විලේය ලසේවා ආදායම සඳහා සහන 

80 ලකොටුව උපලේඛන- 03        - කුලී ආදායම සඳහා සහන 

90 ලකොටුව උපලේඛන- 03 - ලපොලී ආදායම සඳහා සහන   

(ලජයෂ්ඨ පුරවැසියන්ට පමණයි) 

100 

ලකොටුව 

 - පුේගලික සහන (උපලදස් මාලාව 

බලන්න)  

110 

ලකොටුව 

 - මුළු සහන ( 60+70+80+90+100 

ලකොටු) 
 

(ii) සුදුසුකම් ලබන ලගවීම් 
 

තක්ලසේරු වර්ෂය තුළ සිදු කරන ලද සුදුසුකම් ලබන ලගවිම් (පරිතයාග) 

සඳහා හිමිකම් පෑමට සහ 2017/2018 තක්ලසේරු වර්ෂලයන් ඉදිරියට රැලගන 

එන ලද සුදුසුකම් ලබන ලගවීම් වල ඉතිරිය සඳහා හිමිකම් පෑමට 05 වන 

උපලේඛනලේ, උපලේඛන ලදකක් පිළිලවලින් 05අ උපලේඛනය සහ 05ආ 

උපලේඛනය සපයා ඇත  එම උපලේඛන ලදලකහි එකතුව වාර්තාලේ 120 

ලකොටුවට ඇතුලත් කල යුතුය  
  

 130 පෙොටුව - තේපසේරු ෙළ හැකි ආො පමන් මුළු අඩු කිරීම්  
 

110 ලකොටුලේ සඳහන් මුළු සහනවල එකතුව සහ 05 වන උපලේඛනලේ 

සඳහන් අඩුකළ හැකි සුදුසුකම් ලබන ලගවීම් වල එකතුව 130 ලකොටුලේ 

ඇතුලත් කල යුතුය  
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 140 පෙොටුව - බදු අ  ෙළ හැකි ආො ම  
 

බදු අය කළ හැකි ආදායම ගණනය කිරීම සඳහා 130 ලකොටුලේ සඳහන් 

ප්රමාණය අඩුකල හැක  බදු අය කළ හැකි ආදායම ඍණ අගයක් විය 

ලනොහැක  එවැනි අවස්ථමාවක දී "0" ඇතුලත් කරන්න  

1.1.3 ඇ පෙොටස - පගවි  යුතු බදු ගණන  කිරීම 
 

ලමම ලකොටස සපයා ඇත්ලත්, 

(i) බදු ෙළ හැකි ආො ම මත බදු ගණන  කිරීම සඳහා (උපපේඛන 08) 
 

 

ලේශීය ආදායම් පනලත් පළමුවන උපලේඛනලේ නිය්යය කර ඇති ආදායම් 

බදු අනුප්රමාණ (විලයේෂ අනුප්රමාණ සහ සාමානය අනුප්රමාණ) අදාළ කර 

ගනිමින් බදු අය කළ හැකි ආදායම මත ලගවිය යුතු බදු ගණනය කල හැක  

 

(ii) අොෙ වන බදු බැර ෙබාගැනීම සඳහා (09 වන උපපේඛන )  
 

ඉේො සිටි  හැකි බදු බැර, 

(i) විලේය බදු බැර, 

(ii) ආර්ථික ලසේවා ගාස්තු (තනි හිමිකාරීත්වලයන් ලහෝ හවුේ 

වයාපාරලයන්) 

(iii)ලසේවාන්ත ප්රතිලාභව සඳහා ලගවූ බදු 

(iv)  ආලයෝජන වත්කම් උපලබ්ධි වීලමන් ලද ලාභව සඳහා බදු ලගවීම් 

(තනි හිමිකාරීත්වලයන් ලහෝ හවුේ වයාපාරලයන්) 

(v)  උ වි ලග  ඇතුළු රඳවා ගැීමලම් බදු අඩු කිරීම් 

(vi) වාරික ලගවීම් 
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1.1.4. ඈ පෙොටස - නිෙහස් ෙළ ආො ම 

 

වාර්තාලේ 230 වන ලකොටුව පිරවීමට ප්රථමමලයන්, ලේශීය ආදායම් පනලත් 9 

වන වගන්තිය අූවව එම පනලත් තුන්වන උපලේඛනය සමග කියවිය යුතු 

සෑම ආදායම් ප්රභවවයකටම අදාළ වන නිදහස් කිරීම් අදාළ උපලේඛන වල 

(01 වන උපලේඛනලේ සිට 03 වන උපලේඛනය දක්වා) ප්රකාය කළ යුතුය  

 

මීට අමතරව, 2018 අලප්රේේ 01 දිනැති අංක 2064/53 දරන ගැසට් 

නිලේදනලේ සඳහන් කර ඇති පරිදි 2006 අංක 10 දරන ලේශීය ආදායම් 

පනලත් 16ඇ, 16ඈ, 16 ඉ, 24අ වගන්ති වල ප්රතිපාදන යටලත් 

පුේගලලයකුලේ ලාභව සහ ආදායම සම්පූර්ණලයන්ම ලහෝ ලකොටසක් එම 

ප්රතිපාදන වල නිය්චිතව දක්වා ඇති කාල සීමාවක් සඳහා නිදහස් කර 

ඇත්නම් සහ 2018 මාර්තු 31 වන විට ඒ කාල සීමාලවන් ලකොටසක් 

ලනොලගවී ඉතිරිව ඇති අවස්ථමාවක එම ලකොටස ඒ විධිවිධාන අඛණ්ඩව 

පවතින්නාක් ලමන් ආදායම් බේලදන් නිදහස් කරනු ලැබුවා ලසේ අඛණ්ඩව 

පැවතිය යුතුය  

 

අවසානලේදී, පහත සඳහන් ලකොටුවල එම නිදහස් ආදායම  ඇතුලත් කර එම 

ප්රමාණවල එකතුව වාර්තාලේ 230 වන ලකොටුලේ ඇතුලත් කරන්න  

 

උපලේඛන 01 - ලසේවා නියුක්ති ආදායම සඳහා නිදහස් කරන ලද ප්රමාණ  

            - 116 ලකොටුව 

උපලේඛන 02 - වයාපාර ආදායම සඳහා නිදහස් කරන ලද ප්රමාණය 

  - 217ලකොටුව 

උපලේඛන 03 - ආලයෝජන ආදායම සඳහා නිදහස් කරන ලද ප්රමාණය 

  - 318ලකොටුව 
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1.1.5.  ඉ පෙොටස - පවනත් 

 

කරුණාකර ඔබ විසින්; 

 බදු ආගණන පත්රිකා අමුණා ඇත්දැයි, සහ 

 තක්ලසේරු කළ හැකි ආදායම ගණනය කිරීලම් දී අලාභව 

ගැලපුමක් සිදු කර ඇත්දැයි, 

 

√ ලකුණු කරන්න  

 

(ඔබ විසින් එක් එක් ප්රභවවය සම්බන්ධලයන් ලවන්ව ගණනය 

කළ බදු ආගණන පත්රිකා ඇමිණීම අවයයයලේ) 

 

1.2. 02 පෙොටස - ප්රොය  

 

1.2.1. A පෙොටස 

 

ලේශීය ආදායම් පනලත් 126 (5) වගන්තිය ප්රකාරව, බදු ලගවන්නාලේ 

පූර්ණකාලීන ලසේවා නියුක්තිකලයකු හැර අනුමත ගණකාධිකාරීවරලයකු 

ඇතුළු ලවනත් යම් තැනැත්තකු විසින් ප්රදානයක් ලවනුලවන් බදු වාර්තාවක් 

ලහෝ බදු වාර්තාවක ලකොටසක් සකස් කර ඇති අවසථ්මාවක දී එම ලවනත් 

තැනැත්තා ද වාර්තාව අත්සන් කළ යුතුය  

 

එබැවින්, බදු වාර්තාව ලහෝ බදු වාර්තාලේ ලකොටසක් සකස් කිරීම සඳහා 

සහභවාගී වූ අනුමත ගණකාධිකාරීවරලයකු ලහෝ  ලවනත් යම් බලයලත් 

පුේගලලයකු වාර්තාලේ 02 වන ලකොටලසේ A ලකොටලසහි ඔහුලේ /ඇයලේ 

නම හා තනතුර සඳහන් කරමින් අත්සන් කිරීම (සහ දිනය) අවයය ලේ  
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1.2.2. B පෙොටස 

 

ලේශීය ආදායම් පනලත් 126 (4) වගන්තිය ප්රකාරව, බදු ලගවන්නා ලහෝ බදු 

ලගවන්නාලේ නිසි බලයලත් නිලයෝජිතයා බදු වාර්තාව එහි නිරවදයභවාවය 

හා සම්පූර්ණත්වය තහවුරු කරමින් අත්සන් කළ යුතුය  

 

එබැවින්, බදු ලගවන්නා ලහෝ ඔහුලේ නිසි බලයලත් නිලයෝජිතවරයා බදු 

වාර්තාලේ 02 වන ලකොටලසේ B ලකොටලසහි ඔහුලේ /ඇයලේ නම සඳහන් 

කරමින් අත්සන් කිරීම (සහ දිනය) අවයයය   

 

2. ආො ම් බදු වාර්තාව සඳහා උපපේඛන 

 

ලමම උපලේඛනයන් විකේප උපලේඛන සහ අනිවාර්යය උපලේඛන ලලස 

වර්ග කර ඇත   ඇතැම් උපලේඛන පුේගලයන් විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතු 

අතර (අනිවාර්යය උපලේඛන) තවත් උපලේඛන සම්පූර්ණ කිරීම 

අනිවාර්යය ලනොලේ (විකේප උපලේඛන)  

 

අ. විකේප උපලේඛන 

01 වන උපලේඛනලේ සිට 07 වන උපලේඛනය දක්වා විකේප උපලේඛන 

වන අතර ඒවා අදාළ වන අයුරින් පිරවිය හැක  

 

 01වන උපලේඛනය – ලසේවා නියුක්ති ආදායම 

 02 වන උපලේඛනය – වයාපාර ආදායම 

 03 වන උපලේඛනය – ආලයෝජන ආදායම 

 04වන උපලේඛනය – ලවනත් ආදායම්  

 05 වන උපලේඛනය – සුදුසුකම් ලබන ලගවීම් 
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 06 වන උපලේඛනය – අවසාන රඳවා ගැීමලම් ලගවීම් මත   රඳවා 

ගැීමලම් බදු 

 07 වන උපලේඛනය – රඳවා ගැීමලම් බදු 

 

ආ.  අනිවාර්යය උපලේඛන 

• 08 වන උපලේඛනය - බදු ආගණනය 

• 09 වන උපලේඛනය - බදු බැර 

 

බදු අයකළ හැකි ආදායමක් සහිත යම් පුේගලලයකු ලහෝ ආපසු ලගවීමකට 

ඉේලුම් කිරීමට අලප්ක්ෂා කරන පුේගලලයකු ඉහත උපලේඛන සම්පූර්ණ 

කළ යුතුය  

 

(උපපේඛන පිරවීම සඳහා ෙබා දී ඇති ඉඩ ප්රමාණවත් පනොප  නම් විෙයුත් 

පගොනුගත කිරීම පතෝරා පගන “Add more” පබොත්තම මඟින් අමතර පේළි 

ෙබාගන්න. එපසේ ෙෙ පනොහැකි නම් දී ඇති ආෙෘති  අනුව සෙස්ෙර ගත් 

පවනත් පේඛණ ෙ පුරවන්න.) 

 

2.1 පසේවා නියුේති ආො ම 

 

2.1.1 තක්ලසේරු වර්ෂයක් සඳහා ලසේවා නියුක්තිය මඟින් ලැලබන 

ආදායම එම තක්ලසේරු වර්ෂය සඳහා ලසේවා නියුක්තිය මඟින් වන 

එකී පුේගලයාලේ ලැබීම් සහ ලාභව වන අතර, එය 01 වන 

උපලේඛනය යටලත් ලසේවා නියුක්ති ආදායම ලලස ප්රකාය කළ 

යුතුය  

 

2.1.2 තක්ලසේරු වර්ෂයක් සඳහා යම් පුේගලලයකුට ලසේවා 

නියුක්තිලයන් ලැලබන ලැබීම් සහ ලාභව ගණනය කිරීලම්දී එම 
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තක්ලසේරු වර්ෂය තුළ ඒ පුේගලයාට එකී ලසේවා නියුක්තිලයන් 

ලැබුනු ලහෝ උපයන ලද පහත දැක්ලවන මුදේ ප්රමාණ ඇතුෙත් 

කරනු ලැබිය යුතුය  

 

(අ) වැටුප්, පඩිනඩි, නිවාඩු පඩි, අතිකාල දීමනා, ගාස්තු, විශ්රාම 

වැටුප්, ලකොමිස් මුදේ, පාරිලතෝෂික, ප්රසාද දීමනා සහ ලවනත් සමාන 

ලගවීම්; 

 

(ආ) ජීවන වියදම් දීමනා, යැපීම් දීමනා, ලගවේ කුලී, සංග්රහ වියදම් 

දීමනා ලහෝ ගමන් වියදම් දීමනා ඇතුළු ලපෞේගලික දීමනා ලගවීම්; 

 

(ඇ) යම් පුේගලලයකු ලහෝ එම පුේගලයාලේ ආශ්රිත තැනැත්තකු 

විසින් දරන ලද වියදම් නිදහස් කිරීම ලහෝ ප්රතිපූර්ණය කිරීම සඳහා 

ලගවනු ලබන වියදම්;  

 

(ඈ) ලසේවා නියුක්ති ලකොන්ලේසි වලට එක  වීම ලවනුලවන් එම 

පුේගලයාට කරනු ලබන ලගවීම්; 

 

(ඉ) ලසේවා නියුක්තයන් අතිරික්ත වීම ලහෝ ලසේවා නියුක්තිය අහිමි 

වීම ලහෝ ලසේවා නියුක්තිය අවසන් කිරීම නිසා කරනු ලබන ලගවීම්; 

 

(ට) ලමම උපලදස් මාලාලේ 2 1 3  ලේදලේ ට අයිතමයට යටත්ව, 

ලසේවා නියුක්තයා ලවනුලවන් විශ්රාම අරමුදලකට ලගවන ලද විශ්රාම 

දායක මුදේ සහ ලසේවා නියුක්තිය සම්බන්ධලයන් විශ්රාම යාලම් දී 

ලැලබන මුදේ; 
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(උ) යම් පුේගලලයකුලේ ලහෝ එම පුේගලයාලේ ආශ්රිත 

තැනැත්තකුලේ ප්රතිලාභවය උලදසා ලවනත් තැනැත්තකුට කරනු 

ලබන ලගවීම් ලහෝ පැවරීම්; 

 

(ඌ) යම් පුේගලලයකු විසින් ලහෝ එම පුේගලයාලේ ආශ්රිත 

තැනැත්තකු විසින් ලසේවා නියුක්තිය ප්රකාරව ලබාගත් ලහෝ 

උපයාගත් ප්රතිලාභව වල සාධාරණ ලවලළඳපල වටිනාකම; 

 

(එ) ලසේවා නියුක්තිය සම්බන්ධලයන් ලද තයාග ඇතුළු ලවනත් 

ලගවීම් 

 

(ඒ) ලකොටස් අත්කර ගැීමම සඳහා යම් මනාපයක් පළ කිරීලම් ලහෝ 

අයිතියක් ක්රියාත්මක කිරිලම් ප්රතිලලයක් ලලස විභවජනය කරන ලද 

ලකොටස් ඇතුළත්ව, ලසේවා නියුක්තයන් උලදසා වූ ලකොටස් ලයෝජනා 

ක්රමයක් යටලත් විභවජනය කරන ලද ලකොටස් වල ඒ විභවජනය කරන 

ලද අවස්ථමාලේ ලවලළඳපල වටිනාකලමන්, එම ලකොටස් සඳහා 

ලසේවා නියුක්තයාලේ දායක මුදල අඩු කළ විට ලැලබන වටිනාකම; 

 

2.1.3 තක්ලසේරු වර්ෂයක් සඳහා යම් පුේගලලයකුට ලසේවා 

නියුක්තිලයන් ලැලබන ලැබීම් සහ ලාභව ගණනය කිරීලම් දී පහත 

දැක්ලවන දෑ බැහැර කළ යුතුය  

 

(අ) 2017 අංක 24 දරන ලේශීය ආදායම් පනලත් තුන්වැනි 

උපලේඛනලේ විලයේෂිතව දක්වා ඇති නිදහස් කළ යුතු 

ප්රමාණය    

 

I.  (i)  තැනැත්ලතකු හට සිදු වූ ලපෞේගලික 

හානියක් සම්බන්ධලයන්;  
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ලහෝ 

(ii)ලවනත් තැනැත්ලතකුලේ මරණයක් ලහෝ 

සම්බන්ධලයන්; 

 

වන්දි ලහෝ පාරිලතෝෂිකයක් ලලස යම් 

තැනැත්ලතකුට ලගවන ලද ප්රාේධන වියදම් – 

 

II. විශ්රාම ආදායම ශ්රී ලංකා රජය ලහෝ ශ්රී ලංකා 

රජලේ ලදපාර්තලම්න්තුවක් මගින් ලගවනු ලබන 

අවස්ථමාවක දී තැනැත්තකුලේ විශ්රාම වැටුප; 

 

III. (i) යම් විශ්රාම අරමුදලක් ලහෝ 1980 අංක 46 

දරන ලසේවා නියුක්තයන්ලේ භවාර අරමුදේ පනත 

මගින් පිහිටුවන ලද ලසේවා නියුක්තයන්ලේ භවාර 

අරමුදල මගින් කරන ලද ආලයෝජන වලින් 

උපයන ලද ආදායම නිලයෝජනය වන ලලසට 

1987 අලප්රේේ මස 1 වන දින ලහෝ එදිනට පසු 

ආරම්භව වන යම් කාල පරිච්ලේදයක් සඳහා එම 

අරමුදලකින් ; සහ 

 

(ii) ලකොමසාරිස් ජනරාේවරයා විසින් අනුමත 

කරන ලද අර්ථමසාධක අරමුදලකින්; 

 

ලසේවා නියුක්තයකුට විශ්රාම යන අවස්ථමාලේ දී 

ලගවනු ලබන යම් මුදේ ප්රමාණයක් – 

 

IV. (i)  තානාපති විනිර්මුක්ති ීමතියක් ලහෝ සමාන 

ීමතියක් මගින්; 
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(ii) වරප්රසාද සහ විනිර්මුක්තීන් පිළිබඳ එක්සත් 

ජාතීන්ලේ සම්මුතිය සහ වරප්රසාද සහ 

විනිර්මුක්තින් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ලේ 

විලයේෂිත නිලයෝජිත ආයතනයන්ලේ සම්මුතිය 

බලාත්මක කරනු ලබන පනතක් මගින්; ලහෝ 

 

(iii) ජාතයන්තර සංවිධානයකට අදාළව ලම් 

පනත යටලත් සාදන ලද නිලයෝග, ලහෝ (i) වන 

ලහෝ (ii) වන උපලේදයන් හි සඳහන් කරන ලද 

ීමතියක් ලහෝ පනතක් යටලත් සාදන ලද 

නිලයෝග මගින්; 

 

විධිවිධාන සලසා ඇති ප්රමාණයට වරප්රසාද 

හිමිවිය යුතු යම් පුේගලලයකුලේ ආදායම– 

 

V. ශ්රී ලංකා රජලේ ලසේවා නියුක්තියකුට නිකුත් 

කරන ලද මාර්ග වාහන බලපෛයකින් එම 

ලසේවා නියුක්තයාට ලැබුණු ලහෝ බලපෛයකින් 

එම ලසේවා නියුක්තයාට ලැබුණු ලහෝ 

වුත්පන්න වූ ප්රතිලාභව; 

 

 

(ආ) ලසේවා ලයෝජකයා ලවනුලවන් ඒ පුේගලයා විසින් දරන 

ලද වියදම් නිදහස් කිරීම ලහෝ ප්රතිපූර්ණය කිරිම; 

 

(ඇ) සියළු පූර්ණ කාලීන ලසේවා නියුක්තයන්ට සමාන 

ලකොන්ලේසි මත ප්රතිලාභව අත්වන අවස්ථමාවක දී, එම 
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පුේගලයාලේ දන්ත ත්රවදය ලහෝ ත්රවදය ලහෝ ලසෞඛය 

රක්ෂණ වියදම් නිදහස් කිරීම ලහෝ ප්රතිපූර්ණය කිරීම; 

 

(ඈ) ප්රමාණය, වර්ගය සහ වාර ගණන අනුව ලසේවා 

ලයෝජකයා විසින් ගිණුම් ලපන්වීම ලහෝ අදාළ 

පුේගලයාට ලවන් කිරීම අසාධාරණ ලහෝ පරිපාලනමය 

වයලයන් ප්රාලයෝගික ලනොවීම ලහේතුලකොට ලගන, 

විලයේෂ සැලකිේලක් ලනොදැක්වීලම් පදනම මත ලසේවා 

නියුක්තයන්ට කරනු ලබන ලගවීම් ලහෝ උපචිත වන 

ප්රතිලාභව; 

 

(ඉ) ලමම උපලදස් මාලාලේ 2 2 2  ලේදලේ (ඒ) අයිතමලේ 

සඳහන් ලසේවා නියුක්තයන් උලදසා වූ ලකොටස ්

ලයෝජනා ක්රමයක් යටලත්, ලසේවා නියුක්තයකුට 

ප්රදානය කර ඇති ලකොටස් අත්කර ගැීමලම් 

අයිතිවාසිකමක වටිනාකම ලහෝ අත්කර ගැීමමට 

මනාපය පළ කිරීමට ඉඩ දී ඇති ලකොටස්වල අදාළ 

අවස්ථමාලේ වටිනාකම; සහ 

 

(ට) ලකොමසාරිස් ජනරාේවරයා විසින් නිය්චිතව දක්වනු 

ලබන ලකොන්ලේසිවලට යටත්ව, ලකොමසාරිස ්

ජනරාේවරයා විසින් අනුමත කරන ලද විශ්රාම වැටුප්, 

අර්ථම සාධක ලහෝ ඉතිරි කිරීලම් අරමුදලක ලහෝ 

අර්ථමසාධක ලහෝ ඉතිරි කිරීලම් සමිතියක ලසේවා 

නියුක්තයාලේ ගිණුමට ලසේවා ලයෝජකයා විසින් ලගවනු 

ලබන දායක මුදේ   
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2.1.4 01 වන උපපේඛන  - පසේවා නියුේති ආො ම 

 

2.1.4.1. ලමම උපලේඛනය ලකොටස් තුනකට වර්ග කර ඇත  

1. ලසේවා නියුක්තිය මගින් වන තේපසේරු ෙළ හැකි 

ආො ම ප්රකාය කිරීම සඳහා - I වන ලකොටස 

2. ලසේවා නියුක්ති ආදායම සදහා වන සහන ප්රකාය 

කිරීම සඳහා  - II වන ලකොටස  

3. ලසේවා නියුක්ති ආදායම සම්බන්ධලයන් වන නිෙහස ්

ෙළ ප්රමාණ ප්රකාය කිරීමට -  III වන ලකොටස  

 

2.1.4.2 ලසේවා නියුක්ති ආදායම ගණනය කිරීම සඳහා ඇතුළත් කළ ප්රමාණ 

වලින් (ලමම උපලදස් මාලාලේ 2 1 2 ලේදලේ දී ඇති) බැහැර කළ 

යුතු ප්රමාණ (ලමම උපලදස් මාලාලේ 2 1 3 ලේදලේ දී ඇති) අඩු 

කිරීලමන් පසු 01 වන උපලේඛනලේ 101 සිට 104 දක්වා තීරුවල 

“අ”ලප්ළිලයහි ප්රාථමමික ලසේවා නියුක්තිය මගින් ලැලබන 

පාරිශ්රමිකයන් සහ ලතොරතුරු ද “ආ” ලප්ළිලයහි ේවිතියික ලසේවා 

නියුක්තිය මගින් ලැලබන පාරිශ්රමිකයන් ද ඇතුළත් කරන්න  ලැබුණු 

මුළු පාරිශ්රමිකය (104 වන තීරුලේ එකතුව) 01 වන උපලේඛනලේ 

105 වන ලකොටුලේ ඇතුළත් කරන්න  

 

2.1.4.3 I වන ලකොටලසේ 106 සිට109 දක්වා තීරුවල “අ” යටලත් ප්රාථමමික 

ලසේවා නියුක්තිය මගින් ලැබුණු ලසේවාන්ත ප්රතිලාභව සහ ලතොරතුරු ද 

“ආ” හි ේවිතියික ලසේවා නියුක්තිය මගින් ලැබුණු ලසේවාන්ත ප්රතිලාභව 

ද ඇතුළත් කරන්න  ලැබුණු ලසේවාන්ත ප්රතිලාභවවල එකතුව (109 

වන තීරුලේ එකතුව) එම ලකොටලසේම 110 වන ලකොටුවට ඇතුළත් 

කරන්න  
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(අ) ප්රාථමිමිෙ පසේවා නියුේති  (අ)  

 

අංක 2064/60 දරන 2018 අලප්රේේ 01 දිනැති ගැසට් නිලේදනය 

අූවව; 

 

i. තක්ලසේරු වර්ෂයක් සඳහා ලසේවා නියුක්තලයකුලේ 

ප්රාථමමික ලසේවා නියුක්තිය යනු එම තක්ලසේරු වර්ෂය 

සඳහා ලසේවා නියුක්තිකයා විසින් ලසේවා ලයෝජකලයකු 

ලවත (ii) අයිතමය යටලත් සපයා තිලබන ප්රකායනයට 

අදාළ වන ලසේවා නියුක්තිය ලේ  

ii. එක් ලසේවා නියුක්තියක්  පමණක් හිමි ලසේවා නියුක්තියකු 

හැර අන් ලසේවා නියුක්තයකු විසින් එම ලසේවා නියුක්තිය, 

ඔහුලේ ප්රාථමමික ලසේවා  නියුක්තිය ලලස නම් කරමින් 

ප්රකායයක් ලසේවා ලයෝජකයා ලවත ලබා දිය යුතුයි  

iii. අයිතම (ii)යටලත් වන ප්රකායනයක් ලසේවා නියුක්තිකයා 

සහ ලසේවා ලයෝජකයා විසින් අත්සන් කර දාතම ලයොදා 

තිබිය යුතු අතර තක්ලසේරු වර්ෂ එකකට ලහෝ වැඩි 

සංඛයාවකට අදාළ විය හැක  

iv. යම් එක් අවස්ථමාවක දී ලසේවා නියුක්තලයකු සතුව, එක් 

ප්රාථමමික ලසේවා නියුක්තියකට වඩා වැඩි සංඛයාවක් 

ලනොතිබිය යුතුය  

v. එම ගැසට් නිලේදනලේ 4 වන ලේදයට යටත්ව, 

තක්ලසේරු වර්ෂයක් අවසානලේ දී පමණක් අයිතමය (ii) 

යටලත් වන ප්රකායනයක් ලසේවා නියුක්තලයකුට ඉවත් 

කර ගත හැක  
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(ආ) ද්විතියිෙ පසේවා නියුේති  (ආ)  

 

අංක 2064/60 දරන 2018 අලප්රේේ 01 දිනැති ගැසට් නිලේදනය 

අූවව; 

 

ලසේවා නියුක්තලයකුට අදාළව ේවිතියික ලසේවා නියුක්තිය 

යනුලවන් අදහස් වනුලේ එම ලසේවා නියුක්තිකයාලේ ප්රාථමමික 

ලසේවා නියුක්තිය ලනොවන ඕනෑම ලසේවා නියුක්තියකි  

 

2.1.4.4 අවසානලේ දී 105 සහ 110 ලකොටුවල එකතුව ලමම උපලේඛනලේ 

111 වන ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න  111 වන ලකොටුලේ සඳහන් 

වන එම ප්රමාණය වාර්තාලේ 10 වන ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න  

ලමම ප්රමාණය ලසේවා නියුක්ති ආදායලමන් වන බදු බැියයාවට යටත් 

වන ආදායම ලේ  

 

2.1.4.5 ඔබට ලසේවා නියුක්තියක් තිලබ් නම් රු  700,000 ලහෝ 111 වන 

ලකොටුලේ සඳහන් මුළු ලසේවා නියුක්ති ආදායම යන ලදකින් වඩා අඩු 

අගය සඳහා වන සහනයකට හිමිකම් ඇත  එම අඩු අගය 112 වන 

ලකොටුවට ඇතුළත් කර ලමම ප්රමාණය වාර්තාලේ 60 වන ලකොටුවට 

ඇතුළත් කරන්න (ලමම උපලදස් මාලාලේ 2 5 1  ලේදලේ (අ) 

අයිතමය බලන්න ) 

 

2.1.4.6 ලමම උපලදස් මාලාලේ 2 1 3 ලේදලේ (අ) අයිතමය යටලත් නිය්යය 

කර ඇති පරිදි ලසේවා නියුක්ති ආදායලමන් නිදහස් කළ ආදායමක්  

ලැබුලන් නම්, ඉේලා ඇති ලතොරතුරු ද සමග එවැනි නිදහස් කිරීම්   

ලමම උපලේඛනලේ III වන ලකොටලසේ 113, 114 සහ 115 තීරුවල 

දී ඇති ලප්ළි මත සටහන් කරන්න  පසුව 115 තීරුලේ එකතුව 116 

ලකොටුවට ඇතුලත් කරන්න  අවසානලේ දී 02 වන උපලේඛනලේ  
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217 ලකොටුලේ සහ 03 වන උපලේඛනලේ 318 ලකොටුලේ සඳහන් 

නිදහස් කළ ප්රමාණවල එකතුව ද සම  වාර්තාලේ 230 වන 

ලකොටුලේ ඇතුළත් කරන්න   

 

2.2 වයාපාර ආො ම -  ම් පවළොමේ, වෘත්ති ේ, රේෂාවේ පහෝ 

වයාපාරිෙ ස්වපයප ේ සතත තනි වැඩපිළිපවෙේ ඇතුෙත් ප :  

 

2.2.1 තක්ලසේරු වර්ෂයක් සඳහා වයාපාරයකින් යම් පුේගලලයකුට 

ලැලබන ආදායම, එම තක්ලසේරු වර්ෂය සඳහා එම පුේගලයාලේ 

වයාපාරය පවත්වාලගන යාලමන් ලැලබන ලැබීම් සහ ලාභව 

වන්ලන්ය  

 

2.2.2 යම් තක්ලසේරු වර්ෂයක් සඳහා වයාපාරයක් පවත්වාලගන යාලමන් 

යම් තැනැත්තකුට ලැලබන ලැබීම් සහ ලාභව ගණනය කිරීලම් දී එම 

තක්ලසේරු වර්ෂය තුළ දී, ඒ තැනැත්තා විසින් ඒ වයාපාරලයන් 

උපයන ලද පහත දැක්ලවන මුදේ ප්රමාණ ඇතුළත් කරනු ලැබිය 

යුතුය:- 

 
 

(අ) ලසේවා ගාස්තු; 

(ආ) ලවළඳ ලතොග සම්බන්ධලයන් ලැබුණු  ප්රතිෂ්ඨාව 

(ඇ) ලේ  ආ පනලත් IV වන පරිච්ලේදය යටලත් ගණන් 

බලනු ලබන පරිදි එම වයාපාරලේ ප්රාේධන වත්කම් සහ 

බැරකම් උපලබ්ධි කිරීලමන් ලැබුණු ලැබීම්; 

(ඈ) එම වයාපාරලේ ක්ෂය විය හැකි වත්කම් උපලබ්ධි 

කිරීම මත ලම් ලේ ආ පනලත් ලදවන ලහෝ හතරවන 
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උපලේඛනය මගින් ඇතුළත් කළ යුතු බවට නියම කර 

ඇති මුදේ ප්රමාණ; 

(ඉ) වයාපාරය පවත්වාලගන යාලම් හැකියාව මත සීමා 

පැනවීමක් භවාරගැීමම ලවනුලවන් ප්රතිය්ඨාවක් වයලයන් 

උපයන ලද මුදේ ප්රමාණ; 

(ට) වයාපාරය සම්බන්ධලයන් එම තැනැත්තාට ලැලබන 

තයාග; 

(උ) වයාපාරය සමග ලලදාීම ලලස සම්බන්ධ වී ඇති සහ 

අදාළ තැනැත්තාලේ ආලයෝජන ආදායම ගණනය කිරීලම් 

දී අනයාකාරයකට ඇතුළත් කළ යුතු උපයන ලද  මුදේ; 

සහ 

(ඌ) ලේ ආ පනත යටලත් ඇතුළත් කරනු ලැබිය යුතු 

ලවනත් මුදේ ප්රමාණ 

 

2.2.3 යම් තක්ලසේරු වර්ෂයක් සඳහා වයාපාරයක් පවත්වාලගන 

යාලමන් යම් පුේගලලයකුට ලැලබන ලැබීම් සහ ලාභව ගණනය 

කිරීලම් දී පහත දැක්ලවන දෑ බැහැර කරනු ලැබිය යුතුය:- 

 

අ   නිදහස් කළ ප්රමාණ 

 

(අ) 2006 අංක 10 දරන ලේශීය ආදායම් පනත යටලත් 

වන නිදහස් කිරීම් පහත පරිදි ලේ; 

2006 අංක 10 දරන ලේශීය ආදායම් පනලත් 16ඇ, 16ඈ, 

16ඉ, 24අ වගන්තිවල ප්රතිපාදන යටලත් පුේගලලයකුලේ 

ලාභව සහ ආදායම සම්පූර්ණලයන්ම ලහෝ ලකොටසක් එම 
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ප්රතිපාදනවල නිය්චිතව දක්වා ඇති කාල සීමාවක් සඳහා 

නිදහස් කර ඇත්නම් සහ 2018 මාර්තු 31 වන විට ඒ කාල 

සීමාලවන් ලකොටසක් ලනොලගවී ඉතිරිව ඇති අවස්ථමාවක 

එම ලකොටස ඒ විධිවිධාන අඛණ්ඩව පවතින්නාක් ලමන් 

උපකේපනය කර ආදායම් බේලදන් නිදහස් කරනු ලැබුවා 

ලසේ අඛණ්ඩව පැවතිය යුතුය  

(ආ) ලේ  ආ  පනත යටලත් වන නිදහස් කිරීම් පහත පරිදි 

ලේ  

(i) යම් තැනැත්තකු විසින් කරන ලද නව 

නිර්මාණයක් ලහෝ යම් පර්ලේෂණයක් ඇගීමමක් 

වයලයන් ශ්රි ලංකා ජනරජලේ ජනාධිපතිවරයා 

විසින් ලහෝ රජය විසින් පිරිනමන ලද ප්රදානයක් 

වයලයන් ලැබුණු තයාගයක්; 

 

(ii) ලේශීය ආදායම් පනලත් 84 වන වගන්තිලේ (2) 

වන උපවගන්තිය යටලත් බේද අඩු කරනු ලැබ 

ඇති, යම් මැණිකක් විකිණීලමන් යම් තැනැත්තකු 

උපයනු ලබන යම් මුදේ ප්රමාණයක්; 

 

(iii)අංක 2089/1 - 2018 .09. 17 දිනැති අති විලයේෂ 

ගැසට් නිලේදනලේ සදහන් පරිදි, 

 

 

(අ)  යම් වයවසායක් 2018 අලප්රේේ 01 දිනට ලපර 

1978 අංක 04 දරන ශ්රී ලංකා ආලයෝජන මණ්ඩල 

පනලත් 17 වන වගන්තිය යටලත් ශ්රී ලංකා 
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ආලයෝජන මණ්ඩලය සම  ගිවිසුමකට එළඹ 

ඇත්නම්; සහ 

 

(ආ)  එම ගිවිසුම තුළින්, 1979 අංක 28 දරන 

ලේශීය ආදායම් පනත ලහෝ 2000 අංක 38 දරන 

ලේශිය ආදායම් පනත ලහෝ 2006 අංක 10 දරන 

ලේශීය ආදායම් පනත යටලත් එම වයවසාලේ ලාභව 

සහ ආදායම ලහෝ එම වයවසාය මඟින් ලගවනු 

ලබන යම් ලාභවාංය, සම්පුර්ණලයන් ලහෝ ඉන් 

ලකොටසක් ආදායම් බේලදන් නිදහස් කිරීමට ලහෝ 

අඩු කළ අනුප්රමාණ වලට බදු කිරීමට, ලහෝ ආදායම් 

බදු බැියයාව ආගණනය කිරීලම් පදනමට අදාළව 

ප්රතිපාදන සලසයි නම්, එම වයවසාලේ ලාභව සහ 

ආදායම් ලහෝ එම වයවසාය මගින් ලගවනු ලබන 

යම් ලාභවාංය තවදුරටත් එම ගිවිසුම යටලත් දක්වා 

ඇති ආකාරයට 2017 අංක 24 දරන ලේශීය ආදායම් 

පනත යටලත් ලගවිය යුතු ආදායම් බේලදන් නිදහස ්

කිරීම ලහෝ එම ගිවිසුලම් පරිදි ගණනය කරන ලද 

සහ එහි සඳහන් අනුප්රමාණයට බේදට යටත් කිරීම 

සිදුකළ යුතුය  

 

(iv)    වාසික සමාගමක් මගින් ලහෝ ලේශීය ආදායම් 

පනලත් 84 වන වගන්තිය යටලත් රඳවා ගැීමමකට 

යටත් වන ලවනත් වාසික සමාගමක් මගින් ලබා 

ගන්නා ලද ලවනත් ලාභවාංයයකට ආලරෝපණය කළ 

හැකි, ලහෝ වුත්පන්න වන ප්රමාණයට වාසික 

සමාගමක් විසින් සාමාජිකලයකුට ලගවනු ලබන 

ලාභවාංයයක්; 
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(v) 10% ක රඳවා ගැීමලම් බදු අඩු කරන ලද 

2018 04 01 දිනට ලපර ලැබුණු ලාභවාංය වලින් 

2019 04 01 දිනට ලපර ලබදාහරින ලද ලාභවාංය; 

 

(vi) ශ්රි ලංකා රජය මගින් ලහෝ ලවනුලවන් 2008 

ඔක්ලතොම්බර් මස 21 වන දින ලහෝ ටට පසුව 

නිකුත් කරන ලද, විලේශීය වයවහාර මුදලින් 

නාමනය කළ රාජය බැුමම්කරයක නිකුත් කරන්නා 

විසින්, යම් වාසික ලනොවූ තැනැත්තකුට ලහෝ ශ්රි 

ලංකාලේ යම් බලපෛලාී  වාණිජ බැංකුවකට, 

අවස්ථමාලවෝචිත පරිදි, ලගවන ලද ලහෝ ඉඩ ලදන 

ලද ලපොලිය ලහෝ වට්ටමට සමාන මුදේ 

ප්රමාණයක්; 

 

(vii) ලේ ආ  පනලත් 84 වන වගන්තිලේ (2) වන 

උපවගන්තිය යටලත් බේද අඩු කරනු ලැබ ඇති, 

යම් මැණිකක් විකිණීලමන් යම් තැනැත්ලතකු 

උපයනු ලබන යම් මුදේ ප්රමාණයක්; (මැණික් 

විකිණීලම් වයාපාරයක නිරතව සිටින්ලන් නම්)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

ආ  අවසාන රඳවා ගැීමලම් ලගවීම් 

 

වයාපාර ආදායමට අදාළ වන අවසාන රඳවා ගැීමලම් 

ලගවීම් (රඳවා ගැීමලම් බදු අඩුකර ඇති වුවද  නැති වුව ද) 

පහත පරිදි ලේ    
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(i) වාසික සමාගමක් මගින් වාසික පුේගලලයකු ලවත 

ලගවන ලාභවාංය; 

(ii) වාසික පුේගලලයකු ලවත ලගවන ලද ලහෝ උපයා 

ගත් ලලස සලකනු ලබන ලපොලිය; 

(iii) ශ්රි ලංකාලේ ස්ථිර ආයතනයක් හරහා උපයන ලද 

ලගවීම් හැර, නිර්වාසික තැනැත්තන් ලවත කරන ලද 

ලගවීම්; 

  

වයාපාර ආදායමක් ලලස ඔබට ලපොලියක් ලහෝ ලාභවාංයයක් ලැබිය 

හැක   එවැනි ප්රමාණ 02 වන උපලේඛනලේ ලහෝ වාර්තාලේ සඳහන් 

කිරීම අවයය ලනොලේ  (06 වන උපලේඛනය සපයා ඇත්ලත් අවසාන 

රඳවා ගැීමලම් ලගවීම් සඳහාය   එවැනි ප්රමාණ 06අ, 06ආ සහ 06ඇ 

උපලේඛන වල අදාළ ලකොටු යටලත් ඇතුළත් කරන්න ) 

ඇ  පුේගලලයකුලේ ආදායම ගණනය කිරීලම් දී ලසේවා නියුක්ති 

ආදායම යටලත් ඇතුළත් කළ ප්රමාණයන් 

 

2.2.4 02 වන උපපේඛන  - වයාපාර ආො ම 

 

ලමම උපලේඛනය ලකොටස් තුනකින් සමන්විත ලේ   

 

 I ලකොටස - වයාපාර මගින් වන තේපසේරු ෙළ 

හැකි ආො ම ප්රකාය කිරීම සඳහා 

 II ලකොටස - වයාපාර ආදායම හා සම්බන්ධලයන් 

වන සහන ප්රකාය කිරීම සඳහා 

 III ලකොටස - වයාපාර ආදායම හා සම්බන්ධලයන් 

වන නිෙහස් ෙළ ප්රමාණ ප්රකාය කිරීම සඳහා 
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2.2.4.1 ලමම උපලේඛනලේ I ලකොටස, ලකොටස් තුනකින් සමන්විතය  

 

 අ - තනි හිමිකාරීත්වලයන් වන වයාපාර ආදායම 

 

 ආ - හවුේ වයාපාරය මගින් ලබදාහරින ලද 

හවුේකරුලේ වයාපාර ආදායම 

 

 ඇ - භවාරය මගින් ලැලබන අර්ථමලාභියාලේ වයාපාර 

ආදායම 

 

  

අ  තනි හිමිකාරීත්වලයන් වන වයාපාර ආදායම 

 

(i) තනි හිමිකාරීත්වලයන් වන වයාපාර 

ආදායම ගණනය කිරීම සඳහා ඇතුළත් කල 

යුතු මුදේ ප්රමාණයන් ලගන් (ලමම උපලදස් 

මාලාලේ 2 2 2 අයිතමයන් යටලත් දී ඇති), 

එවැනි වයාපාර ආදායලමන් බැහැර කළ 

යුතු ප්රමාණයන්(ලමම උපලදස් මාලාලේ 

2 2 3 අයිතමයන් යටලත් දී ඇති) අඩු 

කරන්න   ඉන්පසු ඉඩ දිය හැකි වියදම් සහ 

පාඩු අඩු කර තනි හිමිකාරීත්වලයන් වන 

වයාපාර ආදායම ගණනය කරන්න  
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(a) ඔබට ඇත්ලත් එක් වයාපාරයක් 

පමණක් නම්, ඉඩ දී ඇති වියදම් සහ 

අලාභව අඩු කිරීලමන් වයාපාර ආදායම 

ගණනය කළ යුතුය  

 

(b) විවිධාකාර බදු අනුප්රමාණයන් අදාළ 

වන වයාපාර එකකට වඩා වැඩි 

සංඛයාවක් ඔබට තිලබ් නම් සහ සහන 

අදාළ වන වයාපාර ඔබට තිලබ් නම්, 

එවැනි වයාපාර පහත පරිදි වර්ගීකරණය 

කරන්න  

 
 

 ඔට්ටු හා සූදු, මත්පැන් ලහෝ දුම්ලකොළ 

වයාපාර 

 ශ්රි ලංකාව තුළ දී ලහෝ ඉන් පිටත දී ශ්රි 

ලංකාලවන් පිටත යම් තැනැත්තකුට 

සපයනු ලබන යම් ලසේවාවකින් විලේය 

වයවහාර මුදලින් උපයන ආදායමක් 

සහිත වයාපාර (විලේය ලසේවා සපයන 

වයාපාර) 

 අලනකුත් සියළු වයාපාර 

 

ඉන්පසු එක් එක් වයාපාරය මගින් ලැලබන 

ආදායම (ගැලපූ ආදායම) ලවන ලවනම 

ගණනය කරන්න   
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(ii) 201 සිට 203 දක්වා තීරුවල දී ඇති ලප්ළි මත ඉහත 

ආදායම් පිළිබඳ ලතොරතුරු ඇතුළත් කරන්න   තනි 

හිමිකාරීත්වලයන් වන මුළු වයාපාර ආදායම (203 

තීරුලේ එකතුව) 204 ලකොටුලේ ඇතුළත් කරන්න   

 

ආ  හවුේ වයාපාරය මගින් ලබදාහරින ලද හවුේකරුලේ 

වයාපාර ආදායම 

(i) හවුේකරුලවකු ලලස ඔබ හට හවුේ වයාපාරය 

මගින් එක වයාපාරයක ආදායමක් පමණක් 

ලබදාහරින විට, එවැනි ආදායමක විස්තර 205 සිට 

208 දක්වා තීරුවල දී ඇති ලප්ළිවල ඇතුළත් 

කරන්න  

 

(ii) විවිධාකාර බදු අනුප්රමාණයන් අදාළ වන වයාපාර 

ආදායම් එකකට වඩා වැඩි ගණනක් 

හවුේකරුලවකු ලලස ඔබ හට හවුේ වයාපාරය 

මගින් ලබදාහරින විට සහ සහන අදාළ වනවිට, 

හවුේ වයාපාර මගින් ලැලබන, එවැනි වයාපාර 

පහත පරිදි වර්ගීකරණය කරන්න  

 

 ඔට්ටු හා සූදු, මත්පැන් ලහෝ දුම්ලකොළ 

වයාපාර 

 ශ්රි ලංකාව තුළ දී ලහෝ ඉන් පිටත දී ශ්රි 

ලංකාලවන් පිටත යම් තැනැත්තකුට 

සපයනු ලබන යම් ලසේවාවකින් විලේය 

වයවහාර මුදලින් උපයන ආදායමක් සහිත 

වයාපාර (විලේය ලසේවා සපයන වයාපාර) 

 අලනකුත් සියළු වයාපාර 
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(iii) 205 සිට 208 දක්වා තීරුවල දී ඇති ලප්ළි මත එම 

ආදායම් ප්රමාණ ඇතුලත් කරන්න  

හවුේවයාපාරලේ නම සමග (206 තීරුලේ) 

වයාපාර වර්ගය (උදා:- ලපලර්රා වයවසාය - 

මත්පැන් වයාපාරය) සහ ප්රමාණ ඇතුළත් 

කරන්න   හවුේ වයාපාරය මගින් වන මුළු 

වයාපාර ආදායම (208 තීරුලේ එකතුව) 209 

ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න  

 

ඇ  භවාර මගින් ලැලබන අර්ථමලාභියාලේ වයාපාර  ආදායම 

 

(i) අර්ථමලාභිලයකු ලලස භවාරයක් මගින් වන 

වයාපාර ආදායම එක් වයාපාරයකින් පමණක් 

ඔබ ලවත ලැලබන්ලන් නම්, එවැනි විස්තර 210 

සිට 213 දක්වා තීරුවල දී ඇති ලප්ළි මත 

ඇතුළත් කරන්න  

 

(ii) විවිධාකාර බදු අනුප්රමාණයන් අදාළ වන, 

භවාරයක් මගින් ලැලබන වයාපාර ආදායම් 

එකකට වඩා වැඩි ගණනක් තිලබ් නම්, එවැනි 

වයාපාර පහත පරිදි වර්ගීකරණය කරන්න  

 ඔට්ටු හා සූදු, මත්පැන් ලහෝ දුම්ලකොළ 

වයාපාර 

 ශ්රි ලංකාව තුළ දී ලහෝ ඉන් පිටත දී ශ්රි 

ලංකාලවන් පිටත යම් තැනැත්තකුට 

සපයනු ලබන යම් ලසේවාවකින් විලේය 

වයවහාර මුදලින් උපයන ආදායමක් සහිත 

වයාපාර (විලේය ලසේවා සපයන වයාපාර) 
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 අලනකුත් සියළු වයාපාර 

 

(iii) 210 සිට 213 දක්වා තීරුවල දී ඇති ලප්ළි මත 

ආදායම් ප්රමාණ ඇතුලත් කරන්න  භවාරලේ නම 

සඳහා ලවන්කර ඇති තීරුලවහි (211 තීරුව) 

භවාරලේ නම සහ වයාපාර වර්ගය (උදා:- ABC 

භවාරය - ලවනත් වයාපාර) සහ ප්රමාණ ඇතුළත් 

කරන්න  භවාරය මගින් අර්ථමලාභියාලේ මුළු 

වයාපාර ආදායම (213 තීරුලේ එකතුව) 214 

වන ලකොටුලේ ඇතුළත් කරන්න  

 

2.2.4.2 අවසානලේ දී 204, 209 සහ 214  ලකොටුවල එකතුව මුළු වයාපාර 

ආදායම ලලස 215 වන ලකොටුලේ ඇතුළත් කරන්න   ඉන්පසු 215 

ලකොටුලේ සඳහන් ප්රමාණය වාර්තාලේ 20 ලකොටුවට ලගන යන්න  

ලමම ප්රමාණය වයාපාර ආදායලමන් බේදට යටත් වන ආදායම ලේ  

 

2.2.4.3 විලේය වයවහාර මුදලින් ඉපූ  ආදායමක් සහිත වයාපාරයක  ඔබ 

නිරත වන්ලන් නම්, ලහෝ ඔබට හවුේ වයාපාරයකින් ලහෝ භවාරයකින් 

එවැනි ආදායමක් ලබදා හැරිලේ නම්, (ලමම උපලදස් මාලාලේ 2 5 1 

ලේදලේ (ආ) අයිතමය බලන්න) එම ප්රමාණය 02 වන 

උපලේඛනලේ 216 වන ලකොටුලේ ඇතුළත් කරන්න   ලමම 216 

වන ලකොටුලේ ඇති ප්රමාණය වාර්තාලේ 70 වන ලකොටුලේ ද ඇතුළත් 

කරන්න  
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2.2.4.4 ඉහත 2 2 3 ලේදලේ අ අයිතමලේ සඳහන් කර ඇති පරිදි වයාපාර 

ආදායලමන් නිදහස් කළ ප්රමාණ ඔබ ලවත ලැබුලන් නම්, එවැනි 

ප්රමාණ 2 වන උපලේඛනලේ  III ලකොටලසේ 217 ලකොටුලේ ඇතුළත් 

කරන්න  ඉන්පසුව 116, 217 සහ 318 ලකොටුවල එකතුව වාර්තාලේ 

230 වන ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න 

 

2.3 ආප ෝජන ආො ම 

 

2.3.1 යම් තක්ලසේරු වර්ෂයක් සඳහා ආලයෝජනයකින් යම් තැනැත්ලතකුට 

ලැලබන ආදායම, එම වර්ෂය සඳහා එම ආලයෝජනලයන් එම 

තැනැත්තාට ලැලබන ලැබීම් සහ ලාභව වන්ලන්ය  

 

2.3.2 ඒ අූවව, පහත විලයේෂලයන් සඳහන් කර ඇති යම් ආලයෝජන 

ක්රියාකාරකමක් මගින් තක්ලසේරු වර්ෂය තුළ ලැබුණු ලැබීම් සහ 

උපයන ලද ලාභව, 03 වන උපලේඛනය යටලත් ආලයෝජන ආදායම 

ලලස ඇතුෙත් (ප්රකාය) කළ යුතුය  

 

(අ) ලාභවාංය, ලපොලී, වට්ටම්, අයකිරීම්, වාර්ෂිකයන්, 

ස්වභවාවික සම්පත් ලගවුම්, කුලී, අධිමිල සහ රාජයභවාග; 

(ආ) ලේ  ආ  පනලත් IV වන පරිච්ලේදය යටලත් ගණන් 

බලනු ලබන පරිදි, ආලයෝජන වත්කම් උපලබ්ධි 

කිරීලමන් ලැලබන ලැබීම්; 

(ඇ) ආලයෝජනයක් කිරීලම් හැකියාව මත සීමා 

පැනවීමක් භවාර ගැීමම ලවනුලවන් ප්රතිය්ඨාවක් වයලයන් 

උපයන ලද මුදේ ප්රමාණ; 

(ඈ) ආලයෝජනය සම්බන්ධලයන් එම තැනැත්තාට 

ලැලබන තයාග; 
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(ඉ) ලලොතරැයි, ඔට්ටු ඇේලීම් ලහෝ සූදු ක්රීඩා වලින් දිනුම් 

ලැබීම්; සහ 

(ට) ලේ  ආ  පනත යටලත් ඇතුළත් කරනු ලැබිය යුතු 

ලවනත් මුදේ ප්රමාණ  

 

2.3.3 යම් තක්ලසේරු වර්ෂයක් සඳහා ආලයෝජනයකින් යම් තැනැත්තකුට 

ලැලබන ලැබීම් සහ ලාභව ගණනය කිරීලම්දී යම් තැනැත්තකු විසින් 

ලද ලහෝ උපයන ලද පහත දැක්ලවන ප්රමාණ බැහැර කළ යුතුය  

 

                              (අ) නිදහස් කළ ප්රමාණ 

ආලයෝජන ආදායම් සඳහා (ලපොලිය, ලාභවාංය, 

ප්රාේධන ලැබීම් ආදී   ) අදාළ වන නිදහස් කිරීම් එක් 

එක් ආදායම යටලත් (ලමම උපලදස් මාලාලේ 2 3 4  

ලේදය යටලත්) පහත දක්වා ඇත  

 

(ආ) පහත ලගවීම් ආලයෝජන ආදායමට අදාළ වන අවසාන 

රඳවා ගැීමලම් ලගවීම් (රඳවා ගැීමලම් බදු අඩුකළ ලහෝ 

ලනොකළ) ලලස සැලකිය යුතුය   එවැනි ප්රමාණයන් 

ඔබ විසින් 03 වන උපලේඛනලේ ලහෝ වාර්තාලේ 

සඳහන් කිරීම අවයය ලනොලේ   අවසාන රඳවා ගැීමලම් 

ලගවීම් සඳහා 06 වන උපලේඛනය සපයා ඇත   එවැනි 

ප්රමාණ 06අ, 06ආ ලහෝ 06ඇ උපලේඛනවල (අදාළ 

පරිදි) ඇතුලත් කරන්න  

එලසේ වුවද ඔබ ලජයෂ්ඨ පුරවැසිලයකු නම්, ඔබට හිමි 

ලපොලිය සඳහා වූ සහනය ලබාගැීමම සඳහා (ලමම 

උපලදස් මාලාලේ 2 5 1 ලේදලේ (ඇ) (ii) බලන්න) රු  
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1 500,000 ක් දක්වා වූ ලපොලිය 03 වන උපලේඛනලේ 

සඳහන් කිරීම අවයය ලේ  රු  1 500,000 ක් ඉක්මවන 

ප්රමාණය අවසාන රඳවා ගැීමලම් ලගවීමක් ( පහත (ii) 

අයිතමලේ දක්වා ඇති පරිදි ) වන බැවින් එවැනි ප්රමාණ 

06අ, 06ආ ලහෝ 06ඇ උපලේඛනවල (අදාළ පරිදි) 

ඇතුලත් කරන්න  

 

(i) වාසික තැනැත්තකුට වාසික සමාගමක් මගින් 

ලැලබන ලාභවාංය  

(ii) වාසික පුේගලයකු ලවත ලගවන ලද  ලහෝ 

උපයන ලදැයි සලකනු ලබන ලපොලිය 

(තක්ලසේරු වර්ෂයකට ලජයෂ්ඨ පුරවැසිලයකුට 

ලගවන රු 1,500,000 ක් දක්වා වූ ලපොලිය හැර) 

(iii) ඔට්ටු ඇේලීලම් ලහෝ සූදු වයාපාරයක් 

පවත්වාලගන යාලම් දී ලැබුණු ප්රමාණ හැර 

ලලොතරැයි, තයාග, ඔට්ටු ලහෝ සූදු මගින් ලැබුණු 

දිනුම් ප්රමාණයන් 

(iv) ශ්රී ලාංකික ස්ථිර ආයතනයක් හරහා උපයන ලද 

ලගවීම් හැර නිර්වාසික තැනැත්තකු විසින් 

ලබාගන්නා ලද ලගවීම් 

 

2.3.4 විවධ ආලයෝජන ආදායම් වර්ගවල විලයේෂ ලක්ෂණ 

 

(අ) ලාභවාංය:  

 

ලැලබන ලාභවාංය වයාපාර ආදායමකින් ලහෝ ආලයෝජන 

ආදායමකින් විය හැක   වයාපාර ක්රියාකාරකමක් සම්බන්ධලයන් 
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ලැබුණු ලහෝ උපයන ලදැයි සලකනු ලබන ලාභවාංයයන් ලේ නම්, 

එවැනි ආදායමක් වයාපාර ආදායම යටලත් ප්රකාය කළ යුතුය   එලසේ 

ලනොමැති නම් එය ආලයෝජන ආදායමක් විය යුතුය  

වාසික පුේගලලයකු ලවත වාසික සමාගමකින් ලැබුණු ලාභවාංය 

අවසාන රඳවා ගැීමලම් ලගවීම් ලලස සැලලක්   එලහයින් මුලාශ්රලේ 

දී 14% ක අනුප්රමාණලයන් ර ගැ බ  බදු අඩු කර ඇති ලහෝ ලනොමැති 

ලාභවාංය, 02 ලහෝ 03 වන උපලේඛනලේ I ලකොටලසේ ලහෝ 

වාර්තාලේ ප්රකාය කළ යුතු නැත   ලකලසේ වුවද එවැනි ප්රමාණයන් 

06 වන උපලේඛනලේ, 06අ ලහෝ 06ආ උපලේඛනයන්හි අදාළ පරිදි 

ප්රකාය කළ යුතුය  

පහත සඳහන් ලාභවාංය නිදහස් කළ ලාභවාංය ලලස සැලකිය යුතුය  

 

(i) අංක 2089/1 - 2018 .09. 17 දිනැති අති විලයේෂ ගැසට් නිලේදනලේ 

සදහන් පරිදි, 

 

(අ)  යම් වයවසායක් 2018 අලප්රේේ 01 දිනට ලපර 1978 අංක 04 

දරන ශ්රී ලංකා ආලයෝජන මණ්ඩල පනලත් 17 වන වගන්තිය යටලත් 

ශ්රී ලංකා ආලයෝජන මණ්ඩලය සම  ගිවිසුමකට එළඹ ඇත්නම්; සහ 

 

(ආ) එම ගිවිසුම තුළින්, 1979 අංක 28 දරන ලේශීය ආදායම් පනත 

ලහෝ 2000 අංක 38 දරන ලේශිය ආදායම් පනත ලහෝ 2006 අංක 10 

දරන ලේශීය ආදායම් පනත යටලත් එම වයවසාලේ ලාභව සහ 

ආදායම ලහෝ එම වයවසාය මඟින් ලගවනු ලබන යම් ලාභවාංය, 

සම්පුර්ණලයන් ලහෝ ඉන් ලකොටසක් ආදායම් බේලදන් නිදහස ්

කිරීමට ලහෝ අඩු කළ අනුප්රමාණ වලට බදු කිරීමට, ලහෝ ආදායම් බදු 

බැියයාව ආගණනය කිරීලම් පදනමට අදාළව ප්රතිපාදන සලසයි නම්, 
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එම වයවසාලේ ලාභව සහ ආදායම් ලහෝ එම වයවසාය මගින් ලගවනු 

ලබන යම් ලාභවාංය තවදුරටත් එම ගිවිසුම යටලත් දක්වා ඇති 

ආකාරයට 2017 අංක 24 දරන ලේශීය ආදායම් පනත යටලත් 

ලගවිය යුතු ආදායම් බේලදන් නිදහස් කිරීම ලහෝ එම ගිවිසුලම් පරිදි 

ගණනය කරන ලද සහ එහි සඳහන් අනුප්රමාණයට බේදට යටත් 

කිරීම සිදුකළ යුතුය  

 

(ii) වාසික සමාගමක් මගින් ලහෝ 84 වන වගන්තිය යටලත් රඳවා 

ගැීමමකට යටත් වන ලවනත් වාසික සමාගමක් මගින් ලබාගන්නා 

ලද ලවනත් ලාභවාංයයකට ආලරෝපණය කළ හැකි, ලහෝ වුත්පන්න 

වන ප්රමාණයට වාසික සමාගමක් විසින් සාමාජිකයකුට ලගවනු 

ලබන ලාභවාංයයක් 

 

(iii) 10% ක රඳවා ගැීමලම් බේදක් අඩු කළ, 2018 04 01 දිනට ලපර 

ලැබුණු ලාභවාංය වලින් 2019 04 01 දිනට ලපර ලබදාහරිනු ලැබූ 

ලාභවාංය  

 

(ආ) ලපොලිය 

ලපොදුලේ ගත් කළ ලපොළී ආදායම, ආලයෝජන ආදායම යටලත් 

වර්ගීකරණය කළ හැක   එලසේ නමුදු, වයාපාරික ක්රියාකාරකමක් 

සම්බන්ධලයන් ලැබු ලහෝ උපයන ලදැයි සැලලකන ලපොලී 

ආදායමක්  ලේ නම් එවැනි ලපොලී ආදායමක්, වයාපාර ආදායමක් 

ලලස සැලකිය යුතුය  

 

නිදහස් කිරීම්: 

ශ්රී ලංකා රජය මගින් ලහෝ ලවනුලවන් 2008 ඔක්ලතොම්බර් මස 21 

වන දින ලහෝ ටට පසුව නිකුත් කරන ලද, විලේශීය වයවහාර 
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මුදලින් නාමනය කළ රාජය බැුමම්කරයක නිකුත් කරන්නා විසින්, 

යම් වාසික ලනොවූ තැනැත්තකුට ලහෝ ශ්රී ලංකාලේ යම් බලපෛලාී  

වාණිජ බැංකුවකට, අවස්ථමාලවෝචිත පරිදි, ලගවන ලද ලහෝ ඉඩ 

ලදන ලද ලපොළිය ලහෝ වට්ටමට සමාන මුදේ ප්රමාණයක්; 

 

(ඇ) වාර්ෂික 

 

වාර්ෂික ලැබීම් ආලයෝජන ආදායම යටලත් ප්රකාය කළ යුතුය  

 

නිදහස් කිරීම්: 

2000 අංක 43 දරන රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීලම් පනත 

යටලත් ලියාපදිංචි කරන ලද බැංකුවකින් ලහෝ රක්ෂණ සමාගමකින් 

වසර දහයකට ලනොඅඩු කාල සීමාවක් සඳහා මිලදී ගන්නා ලද ජීවිත 

රක්ෂණ වාර්ෂිකයක් මගින් ලජයෂ්ඨ පුරවැසිලයකුට වුත්පන්න වන 

යම් මුදේ ප්රමාණයක්; 

 

(ඈ) ස්වභවාවික සම්පත් ලගවුම් 

 

“ස්වභවාවික  සම්පත් ලගවුම්” යන්ලනන්, ලගොඩබිලමන් ලහෝ 

මුහුලදන් ලබා ගන්නා ලද ස්වභවාවික සම්පත්වල ප්රමාණය ලහෝ 

වටිනාකම සම්බන්ධලයන් සමස්ත ලලස ලහෝ ලකොටසක් ලලස 

ගණනය කරනු ලැබූ, ලගොඩබිලමන් ලහෝ මුහුලදන් ස්වභවාවික සම්පත් 

ලබාගැීමලම් අයිතිය සඳහා වූ වාරිකයක් ලහෝ සමාන මුදේ 

ප්රමාණයක් ඇතුළු, යම් ලගවීමක් අදහස් ලකලර්; 
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උදාහරණයක් ලලස, ලේපලකට ඇතුළු වීලම් අයිතිය සඳහා වන 

ලගවීමක්, ගස් කැපීම ලහෝ රැලගන යාම සඳහා වන ලගවීමක් 

ස්වභවාවික සම්පත් ලගවීමක් වන අතර දැනටමත් කපා දමා ඇති ගස ්

සඳහා කරන ලගවීමක් ස්වභවාවික සම්පත් ලගවුමක් ලනොලේ  

 

(ඉ) කුලිය 

 

ලැලබන කුලිය වයාපාර ආදායමකින් ලහෝ ආලයෝජන ආදායමකින් 

විය හැක  

 

වයාපාරික ලේපළක් (යංයල ලහෝ නිය්යල) කුලියට දී ඇති 

අවස්ථමාවක දී අයිතිකරු විසින් ප්රකායයට පත් කළ යුතු ආදායම 

වනුලේ ආදායම උපදවීලමහි ලා දරන ලද වියදම අඩු කිරීලමන් 

(උදා:- වරිපනම්, ලපොලිය, අළුත්වැඩියා, නඩත්තු කිරීම් සහ ක්ෂය) 

පසු ලැලබන කුලී ආදායමයි  

 

ආලයෝජන වත්කමකින් කුලී ආදායම් ලබන වාසික තැනැත්තකුට 

එම ආලයෝජන වත්කමට අදාළ අලුත්වැඩියා කිරීම සහ නඩත්තු 

සඳහා එම තක්ලසේරු වර්ෂලේදී මුළු කුලී ආදායලමන් (අලුත්වැඩියා 

සහ නඩත්තු කිරීම් හැර ඉඩ දී ඇති අලනකුත් වියදම් අඩු කිරීලමන් 

පසු) 25% ක ප්රමාණයකට සමාන ප්රමාණයක් සහනයක් ලලස 

අඩුකර ගත හැකිය  ලමම සහනය හිමිවන්ලන් අලුත්වැඩියා කිරීම 

සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා දරන ලද යම් සතය වියදම් කිසිවක් අඩු 

ලනොකලළේ නම් පමණි  
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(ට) ආලයෝජන වත්කම් උපලබ්ධිවීලමන් වන ලාභව 

 

ආලයෝජන වත්කම් උපලබ්ධිවීලමන් වන ලාභව ද ආලයෝජන 

ආදායලම් ලකොටසකි   එලහයින් එවැනි ලැබීම්වල මුළු එකතුව 03 

වන උපලේඛනලේ I වන ලකොටලසේ ප්රකාය කළ යුතුය    

 

නිදහස් කිරීම්: 

 

(i) පහත අවස්ථමාවල දී හැර, තක්ලසේරු වර්ෂය තුළ ආලයෝජන 

වත්කම් උපලබ්ධි කිරීම මගින් වාසික පුේගලයා ලබාගන්නා මුළු 

ලැබීම් රු  600,000 ලනොඉක්මවන අවස්ථමාවක දී සහ ආලයෝජන 

වත්කමක් උපලබ්ධි කිරීම මගින් වාසික තැනැත්තා ලබාගන්නා ලද 

රු  50,000 ලනොඉක්මවන ලැබීමක්; 

 

(අ) ලමම ලේදලේ වාසිය ලබා ගැීමලම් අරමුණ සඳහා 

ආලයෝජන වත්කම් ලකොටස් ලදකකින් ලහෝ ටට වැඩිලයන් 

උපලබ්ධි කර ඇති බවට ලකොමසාරිස් ජනරාේවරයා 

සෑහීමකට පත්වන අවස්ථමාවක දී, සියළු ලකොටස් උපලබ්ධි 

වීලමන් ලැලබන මුළු ලැබීම් රු  50,000 ලනොඉක්මවන්ලන් 

නම් සහ තක්ලසේරු වර්ෂය තුළ ආලයෝජන වත්කම් උපලබ්ධි 

කිරීම මගින් වාසික පුේගලයා විසින් ලබාගන්නා ලද මුළු 

ලැබීම් රු  600,000 ක් ලනොඉක්මවන්ලන් නම් එම උපලබ්ධි 

කිරීම මගින් ඇතිවන යම් ලැබීමක් ලම් ලේදය යටලත් 

නිදහස් කරනු ලැබිය යුතුය  

(ආ) හවුලේ අයිති වන්නා වූ ආලයෝජන වත්කමක් උපලබ්ධි 

කරන අවස්ථමාවක දී වත්කම උපලබ්ධි කිරීම මත ආලයෝජන 

වත්කලමහි සියලු හිමිකරුවන් විසින් ලැබූ මුළු ලැබීම් රු  

50,000 ලනොඉක්මවන්ලන් නම් සහ තක්ලසේරු වර්ෂය තුළ 
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වාසික පුේගලයා විසින් ලබාගන්නා ලද මුළු ලැබීම් රු  

600,000 ලනොඉක්මවන්ලන් නම් පමණක් ලමම ලේදය 

අදාළ ලේ  

(ii) උපලබ්ධිවීමට ලපර වසර තුනක් අඛණ්ඩව මූලික වාසික 

ස්ථමානය තනි පුේගලයාට හිමිව ඇත්නම් සහ එම වසර තුලනන් 

අවම වයලයන් වසර ලදකක් එහි තනි පුේගලයා ජීවත් වූලේ නම් 

(ත්රදනික පදනමකින් ගණනය කිරීලමන්) එම තනි 

පුේගලයාලේ ප්රධාන වාසික ස්ථමානය උපලබ්ධි වීම මගින් වාසික 

තනි පුේගලයාට හිමිවන ලැබීමක්; 

 

(iii) ශ්රී ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ලකොමිෂන් සභවාව මගින් 

බලපෛලාී  යම් ලකොටස් ලවළඳපලක් මගින් පළ කරන ලද නිල 

ලැයිස්තුවක උපුවා ඇති ලකොටස් වලින් සමන්විත වූ වත්කමක් 

උපලබ්ධි වීලමන් හිමිවන ලැබීමක්; 

 

(උ) ලලොතරැයි, ඔට්ටු ලහෝ සූදු මගින් හිමිවන දිනුමක් 

 

නිදහස් කිරීම: 

දළ මුදේ ප්රමාණය රු  500,000 ක් ලනොඉක්මවන ලලොතරැයියකින් 

හිමිවන යම් දිනුමක්; 

 

ඔට්ටු ඇේලීම ලහෝ සූදු වලින් සමන්විත වයාපාරයක් පවත්වාලගන 

යාලම් දී ලද මුදේ ප්රමාණ හැර, ලලොතරැයි, තයාග, ඔට්ටු ඇේලීම් 

ලහෝ සූදු වලින් දිනුම් ලලස ලගවන ලද මුදේ ප්රමාණයන් අවසාන 

රඳවා ගැීමලම් ලගවීම් ලලස සැලලක්  එවැනි ප්රමාණ 03 වන 

උපලේඛනලේ ප්රකාය කිරීම අවයය ලනොවන අතර 06 වන 

උපලේඛනලේ ඇති 6A උපලේඛනලේ ලහෝ 6B උපලේඛනලේ 

අදාළ වන පරිදි භවාවිතා කර ප්රකාය කරන්න  
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2.3.5 03 වන උපපේඛන  - ආප ෝජන ආො ම 

ලමම උපලේඛනය ලකොටස් තුනකින් සමන්විත ලේ   

 

 I ලකොටස- ආලයෝජන මගින් වන තක්ලසේරු 

කළ හැකි ආදායම ප්රකාය කිරීම සඳහා 

 II ලකොටස- ආලයෝජන ආදායම හා 

සම්බන්ධලයන් වන සහන ප්රකාය කිරීම සඳහා 

 III ලකොටස- ආලයෝජන ආදායම හා 

සම්බන්ධලයන් වන නිදහස් කළ ප්රමාණ 

ප්රකාය කිරීම සඳහා 

 

2 3 5 1  ලමම උපලේඛනලේ I ලකොටස, ලකොටස් තුනකින් සමන්විතය  

 

අ  ආලයෝජන ආදායම (හවුේ වයාපාරයක් ලහෝ භවාරයක් 

හැර) 

ආ හවුේ වයාපාරයක් මගින් ලබදාහරින ලද 

හවුේකරුවාලේ ආලයෝජන ආදායම 

ඇ භවාරයක් මගින් ලැලබන අර්ථමලාභියාලේ ආලයෝජන 

ආදායම 

 

අ. ආප ෝජන ආො ම (හවුේ වයාපාර ේ පහෝ රාර ේ හැර) 

(අ) ආලයෝජන ආදායම ප්රධාන ලලස පහත වර්ග වලට ලබදා ඇත  

(i) ලපොලී ආදායම (ලජයෂ්ඨ පුරවැසිලයකු නම් පමණක් ) 

(ii) කුලී ආදායම 

(iii) ආලයෝජන වත්කම් උපලබ්ධිවීලමන් වන ලාභව 

(iv) ලවනත් 
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(ආ) හවුේ වයාපාරයකින් ලහෝ භවාරයකින් හැර ලැබුණු ආලයෝජන 

ආදායමකින් (ලමම උපලදස් මාලාලේ 2 3 2  ලේදලේ සඳහන් පරිදි) 

ඉහත 2 3 3 ලේදලේ සහ 2 3 4 ලේදලේ දී ඇති බැහැර කල යුතු 

ප්රමාණයන් අඩු කිරීලමන් පසු සහ අලාභව ඇතුළු අලනකුත් ඉඩ දිය 

හැකි වියදම් අඩු කිරීලමන් පසු ලැලබන ආලයෝජන ආදායම 301 

සිට 303 දක්වා තීරුවල දී ඇති ලප්ළිවල ප්රකාය කරන්න   හවුේ 

වයාපාරයකින් ලහෝ භවාරයකින් හැර ලැබුණු මුළු ආලයෝජන 

ආදායම (303 තීරුලේ එකතුව) 304 වන ලකොටුලේ ඇතුළත් 

කරන්න  

 

ආ. හවුේ වයාපාර  මන්න් පබොහරින ෙෙ හවුේෙරුවාපේ ආප ෝජන 

ආො ම 

 

(අ) හවුේ වයාපාරය මගින් ලබදාහරින ලද හවුේකරුවාලේ 

ආලයෝජන ආදායම පහත පරිදි වර්ගීකරණය කිරීම අවයයය  

 

(i)  ලපොලී ආදායම (ලජයෂ්ඨ පුරවැසිලයකු නම් පමණක් ) 

(ii) කුලී ආදායම 

(iii) ආලයෝජන වත්කම් උපලබ්ධිවීලමන් වන ලාභව 

(iv) ලවනත් 

 

(ආ) හවුේ වයාපාරයකින් හවුේකරුට ආලයෝජන ආදායමක් 

ලබදාහරින ලේලේ නම්, එවැනි ආදායමක විස්තර, 305 සිට 308 

දක්වා වන තීරුවල දී ඇති ලප්ළිවල ඇතුළත් කරන්න  

 

(ඇ) 306 වන තීරුව යටලත්, ඉහත ආකාරයට වර්ගීකරණය කළ 

ආලයෝජන ආදායම් වර්ගය හවුේ වයාපාරලේ නම ද සමග ඇතුළත් 

කරන්න    



47 

 

 

උදා  නිමේ සහ කමේ හවුේ වයාපාරය - කුලී ආදායම 

 

හවුේකරුලේ මුළු ආලයෝජන ආදායම (308 තීරුලේ එකතුව)  309 

වන ලකොටුලේ ඇතුළත් කරන්න  

ඇ - රාර ේ මන්න් ෙැපබන අර්ථමිොභි ාපේ ආප ෝජන ආො ම 

 

(අ) ආලයෝජන ආදායම ලබදා ලවන් කිරීම, පහත වර්ගීකරණය පරිදි 

සිදු කිරීම අවයය ලේ  

(i)  ලපොලී ආදායම (ලජයෂ්ඨ පුරවැසිලයකු නම් පමණක්) 

(ii) කුලී ආදායම 

(iii) ආලයෝජන වත්කම් උපලබ්ධිවීලමන් වන ලාභව 

(iv) ලවනත් 

 

(ආ) අර්ථමලාභිලයකු ලලස භවාරයකින් ආලයෝජන ආදායමක් ඔබට 

ලැලබන්ලන් නම්, එවැනි ආදායමක විස්තර, 310 සිට 313 දක්වා 

වන තීරුවල දී ඇති ලප්ළිවල ඇතුළත් කරන්න  

 

(ඇ) 311 වන තීරුව යටලත් දී ඇති ලප්ළිවල, ඉහත ආකාරයට 

වර්ගීකරණය කළ ආලයෝජන ආදායම් වර්ගය භවාරලේ නම ද සමග 

ඇතුළත් කරන්න    

 

උදා  ඒබීසී ට්රස්ට් - කුලී ආදායම 

 

භවාරය මගින් අර්ථමලාභියාලේ මුළු ආලයෝජන ආදායම (313 තීරුලේ 

එකතුව) 314 වන ලකොටුලේ ඇතුළත් කරන්න  
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2.3.5.2.304, 309 සහ 314 ලකොටුවල තිලබන ප්රමාණ වල එකතුව මුළු 

ආලයෝජන ආදායම ලලස 315 වන ලකොටුලේ ඇතුළත් කරන්න   

315 වන ලකොටුලේ ඇති ප්රමාණය වාර්තාලේ 30 වන ලකොටුවට 

සඳහන් කරන්න   ලමම ප්රමාණය ආලයෝජන ආදායලමන් බදු 

බැියයාවට යටත් වන ආදායමයි  

 

2.3.5.3.ඔබ කුලී ආදායමක් ලබන්ලන් නම්, ලමම උපලදස් මාලාලේ 2 5 1 

ලේදලේ (ඇ (i) අයිතමය බලන්න   එම සහන  ප්රමාණය II ලකොටලසේ 

316 වන ලකොටුලේ සහ වාර්තාලේ 80 වන ලකොටුලේ ඇතුළත් 

කරන්න  

 

2.3.5.4.ඔබ ලජයෂ්ඨ පුරවැසිලයකු වයලයන් ලපොලී ආදායමක් ලබන්ලන් 

නම්, ලමම උපලදස් මාලාලේ 2 5 1 ලේදලේ (ඇ)(ii) අයිතමය 

බලන්න  එම සහන ප්රමාණය II වන ලකොටලසේ 317 ලකොටුලේ සහ 

වාර්තාලේ 90 වන ලකොටුලේ සඳහන් කරන්න  

 

2.3.5.5.ලේ  ආ  පනත යටලත් ලහෝ 2006 අංක 10 දරන ලේශීය ආදායම් 

පනත යටලත් නිදහස ් කර ඇති යම් ආලයෝජන ආදායමක් ඔබට 

ලැලබ් නම් අලාභව ඇතුළු ඉඩ දිය හැකි වියදම් අඩු කිරීලමන් පසු 

එවැනි නිදහස් කළ ආදායම් III ලකොටලසේ 318 වන ලකොටුලේ ලවන 

ලවනම ඇතුළත් කරන්න  

 

2.4. පවනත්  ම් මූොශ්ර න් මන්න් වන ආො ම 

 

2.4.1  ලසේවා නියුක්ති ආදායම, වයාපාර ආදායම ලහෝ ආලයෝජන ආදායම 

යටලත් සඳහන් කර ලනොමැති, අනියම් සහ පුනරාවර්තන ලනොවන 

ස්වභවාවලේ ලාභව හැර යම් මූලාශ්රයක් මගින් වන ආදායම, එවැනි 

ආදායමක විස්තර ද සමග 04 වන උපලේඛනලේ ප්රකාය කළ යුතුය   
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2.4.2. 04 වන උපලේඛනය - ලවනත් ආදායම් 

 

401 සහ 402 තීරු යටලත් දී ඇති  ලප්ළිවල අදාළ විසත්ර සහ ආදායම් 

ඇතුළත් කරන්න   ලවනත් ආදායම්වල එකතුව(402 තීරුලේ එකතුව) 

403 වන ලකොටුලේ ඇතුළත් කරන්න   අවසානලේ දී එවැනි ප්රමාණවල 

එකතුව වාර්තාලේ 40 වන ලකොටුලේ ඇතුළත් කරන්න  

 

2.5. බදු අ  ෙළ හැකි ආො ම නිය්ච  කිරීම 

 

බදු අය කළ හැකි ආදායම ලබාගැීමලම්දී සහන සහ සුදුසුකම් ලබන 

ලගවීම් අඩු කළ හැකිය  

 

2.5.1. තේපසේරු ෙළ හැකි ආො පමන් අඩු ෙළ හැකි සහන 

 

(අ) පසේවා නියුේති ආො ම සඳහා සහන 

පුේගලයාලේ මුළු ලසේවා නියුක්ති ආදායම ලහෝ රු  700,000 

යන ලදකින් කවර ලහෝ අඩු අගය සහනයක් ලලස සෑම 

තක්ලසේරු වර්ෂයක් සඳහාම අඩු කිරීමට ලසේවා නියුක්තිය 

මගින් වන ආදායමක් ඇති පුේගලලයකු හිමිකම් ලබයි ( ලමම 

උපලදස් මාලාලේ 2 1 4 5  ලේදය බලන්න) 

(ආ) වයාපාර ආො ම සඳහා සහන (විපද්ය පසේවා ආො ම 

සඳහා සහන)  

ශ්රී ලංකාව තුළ දී ලහෝ ඉන් පිටත දී ශ්රී ලංකාලවන් පිටත යම් 

තැනැත්තකුට සපයනු ලබන යම් ලසේවාවකින් විලේය වයවහාර 

මුදලින් උපයන ආදායමක් සහිත යම් වාසික පුේගලලයකු ලහෝ 

හවුේකරුවකු සම්බන්ධලයන් වන විට, වර්ෂය සඳහා එම මුළු 
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ආදායමට සමාන උපරිමයකට යටත්ව, එක් එක් තක්ලසේරු 

වර්ෂයක් සඳහා රු  15,000,000 ක සහනයකට හිමිකම් 

ඇත (ලමම උපලදස් මාලාලේ 2 2 4 3 අයිතමය බලන්න) 

(ඇ) ආප ෝජන ආො ම සඳහා සහන 

(i) කුලී ආො ම 

 

ආලයෝජන වත්කමකින් කුලී ආදායම් (ආලයෝජන ආදායම් 

ප්රභවවය යටලත්) ලබන තනි පුේගලයකුට, ආලයෝජන 

වත්කමට අදාළ අලුත්වැඩියා කිරීම, නඩත්තු කිරීම සහ 

ක්ෂයවීම සඳහා, (බදු ලගවන්නා විසින් ආලයෝජන වත්කම 

අලුත්වැඩියා කිරීම, නඩත්තු කිරීම සහ ක්ෂයවීම සඳහා දරන 

ලද යම් සතය වියදම් සඳහා කිසිදු අඩු කිරීමක් ලහෝ පිරිවැයක් 

ඉේලා ලනොමැති නම් ) තක්ලසේරු වර්ෂය සඳහා වන මුළු කුලී 

ආදායලමන් (ගැලපූ ආදායම) 25% ක ප්රමාණයකට සමාන 

ප්රමාණයක බදු සහනයක් හිමිලේ  

ආලයෝජන ආදායමක් ලලස කුලී ආදායමක් ඔබ ලබන්ලන් 

නම් අලාභව ඇතුළු ඉඩ දියහැකි වියදම් (අලුත්වැඩියා කිරීම, 

නඩත්තු කිරීම සහ ක්ෂයවීම හැර) අඩු කල පසු සහ හවුේ 

වයාපාරයකින් හවුේකරුවාලේ ආලයෝජන ආදායම ලලස 

ලබදාහරින ලද ලහෝ භවාරයකින් අර්ථමලාභියාලේ ආලයෝජන 

ආදායමක් ලලස ලබදාහරින ලද (අලුත්වැඩියා කිරීම, නඩත්තු 

කිරීම සහ ක්ෂයවීම සඳහා දරන ලද යම් සතය වියදම් සඳහා 

කිසිදු අඩු කිරීමක් ලහෝ පිරිවැයක් ඉේලා ලනොමැති නම්)  එම 

කුලී ආදායම මත 25% ක සහනයක් ඔබට හිමිලේ  (උපලදස් 

මාලාලේ 2 3 5 3 අයිතමය බලන්න) 
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(ii) පපොලී ආො ම (පජයෂ්ප පුරවැසි න් පම)) 

 

එක් එක් තක්ලසේරු වර්ෂය සඳහා මූලය ආයතනයකින් උේගත 

වන ලපොලී ආදායමක් සහිත ලජයෂ්ඨ පුරවැසිලයකු වන යම් 

තැනැත්තකු හට, වර්ෂය සඳහා තනි පුේගලයකුලේ මුළු ලපොළී 

ආදායලමන් රු  1,500,000 ක් දක්වා සහනයක් ලලස අඩු 

කිරීමට හිමිකම් ඇත  

ඔබට (ලජයෂ්ඨ පුරවැසිලයකු නම්) ආලයෝජන ආදායමක් 

ලලස ලපොලී ආදායමක් ලැබුලන් නම් ලහෝ, හවුේ 

වයාපාරයකින් ලබදාහරින ලද ලපොලී ආදායමක් ඇත්නම් ලහෝ 

භවාරයකින් ලද ආලයෝජන ආදායමක් ලලස ලපොලී ආදායමක් 

ලැබුලන් නම, එම ලපොලී ආදායලමන් රු 1,500,000 ක් ලහෝ 

මුළු ලපොලී ආදායම යන ප්රමාණයන්ලගන් අඩු ප්රමාණය දක්වා 

වන සහනයකට ඔබට හිමිකම් ඇත    

(ඈ) පුද්ගලිෙ සහන  - රු. 500,000 

ශ්රී ලංකාලේ පුරවැසිලයකු වන යම් පුේගලලයකු ඔහු ශ්රී 

ලංකාලේ වාසිකලයකු වන්ලන් ද ලනොවන්ලන්දැයි 

ලනොසලකමින්, පුේගලික සහනය රු  500,000 ලහෝ තක්ලසේරු 

කළ හැකි ආදායලම් ලයේෂය යනාදිලයන් කවර ලහෝ අඩු අගය 

සඳහා අඩු කිරීමකට හිමිකම් ලබයි   

 

2.5.2. 05 වන උපපේඛන  - සුදුසුෙම් ෙබන පගවීම් සඳහා දීමනා: 

 

  යම් පුේගලයකුට ලේ  ආ  පනත යටලත්  තනි හිමිකාරීත්වයක් 

මඟින් ලහෝ හවුේ වයාපාරයක් මඟින් ලහෝ භවාරයක්  මඟින් 

2018/2019 තක්ලසේරු වර්ෂලේ දී සිදු කළ පරිතයාග මත 
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සුදුසුකම් ලබන ලගවීම් සඳහා 2018/2019 තක්ලසේරු වර්ෂලේ 

දී හිමිකම් පෑමට හැකිය  

 

  එලසේම 2006 අංක 10 දරන ලේශීය ආදායම් පනලත් නිය්යය 

කර ඇති සීමාවන්ට අූවව, 2018 අලප්රේේ 01 වන දිනට ලපර 

සිදු කළ පරිතයාග  සම්බන්ධලයන් සුදුසුකම් ලබන යම් 

ලගවීමක අඩු ලනොකළ ඉතිරි ලයේෂයක් ලේ නම් 2018/2019 

තක්ලසේරු වර්ෂලේ සිට ඉතිරි කාලපරිච්ලේදය දක්වා අඩු 

කිරීමට හිමිකම ඇත  

 

  ඒ අූවව 05 වන උපලේඛනය, උපලේඛන ලදකකට ලබදා 

ඇත  

 

 

2.5.2.1. 05 අ උපපේඛන  - පද්ශී  ආො ම් පනත අනූව සුදුසුෙම් 

ෙබන පගවීම් 

 

පහත සඳහන් ප්රමාණ 05 අ උපලේඛනලේ ප්රකාය කළ යුතුය  

  

(අ) අනුමත පුණය ආයතනයකට සිදු කළ පරිතයාග  

අනුමත පුණය ආයතනයක් ලලස අමාතයවරයා විසින් ප්රකායයට පත් 

කරන ලද සහ ලරෝගීන් ලහෝ අසරණ අයට ආයතනික සත්කාර 

සැලසීම සඳහා පිහිටුවන ලද පුණය ආයතනයකට මුදලින් සිදු කළ 

පරිතයාග මත පුේගලයකුලේ බදු අය කළ හැකි ආදායමින් තුලනන් 

එක් ලකොටසක් (එනම් සියළු සහන අඩු කිරීලමන් පසු තක්ලසේරු කළ 

හැකි ආදායලමන් හතලරන් එකක්) ලහෝ රු  75,000 ලහෝ පරිතයාග 
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කළ ප්රමාණය යන ඒවායින් කවර ලහෝ අඩු අගය, සුදුසුකම් ලබන 

ලගවීමක් ලේ  

පරිතයාග කළ ප්රමාණය 502 තීරුලේ 1 වන ලප්ළිලේ සහ ඉහත 

සීමාවන්ට අූවව අඩු කළ හැකි ප්රමාණ, 05 අ උපලේඛනලේ 503 

තීරුව යටලත් ඇතුළත් කරන්න    

 

2018/2019 තක්ලසේරු වර්ෂලේ දී අනුමත පුණය ආයතන ලවත සිදු 

කළ පරිතයාග සම්බන්ධලයන් යම් අඩු ලනොකළ ලයේෂයක්, ඉදිරි 

වර්ෂ වලින් ඉේලුම් කිරීමට ඉදිරියට ලගන යාමට හිමිකම් ලනොමැත  

 

(ආ) මුදලින් ලහෝ ලවනත් ආකාරයකින් සිදු කරන ලද පරිතයාග: 

(i) ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුවට (රජයට) 

(ii) පළාත් පාලන ආයතනයක් 

(iii) 1978 අංක 16 දරන විය්වවිදයාල පනත 

යටලත් පිහිටුවන ලද ලහෝ පිහිටුවන ලදැයි 

සලකනු ලබන යම් උසස් අධයාපන 

ආයතනයක්; 

(iv) 1981 අංක 74 දරන ශ්රී ලංකා ලබෞේධ හා 

පාලි විය්වවිදයාලය පනත මගින් ලහෝ ඒ 

යටලත් පිහිටුවන ලද ශ්රී ලංකා ලබෞේධ හා 

පාලි විය්වවිදයාලය ලහෝ යම් උසස ්

අධයාපන ආයතනයක්; 

(v) ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුව විසින් පිහිටුවන ලද 

අරමුදලක්; 
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(vi) පළාත් පාලන ආයතනයක් මගින් පිහිටුවන 

ලද අමාතයවරයා විසින් අනුමත කරන ලද 

අරමුදලක්; 

(vii) 1979 අංක 17 දරන ජාතික නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිය පනත මගින් පිහිටුවන 

ලද ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 

විසින් නිර්මාණය කරන ලද සහ පාලනය 

කරනු ලබන ලසවන අරමුදල; 

(viii) පළාත් සභවාවක් මගින් පිහිටුවන ලද සහ 

අමාතයවරයා විසින් අනුමත කරන ලද යම් 

අරමුදලක්; 

(ix) 2008 අංක 6 දරන අපි ලවනුලවන් අපි 

අරමුදේ පනත මගින් පිහිටුවන ලද අපි 

ලවනුලවන් අපි අරමුදල; 

(x) 2006 අංක 34 දරන ශ්රී ලංකා ජාතික 

වකුගඩු පදනම (සංස්ථමාගත කිරීලම්) පනත 

යටලත් පිහිටුවන ලද ජාතික වකුගඩු 

අරමුදල 

 

 රජයට කළ පරිතයාග 2 ලප්ළිලේ සහ ලවනත් නිය්යය කළ 

ආයතනවලට කළ  පරිතයාග 3 ලප්ළිලේ 502 තීරුව යටලත් ඇතුළත් 

කරන්න   අඩු කළ හැකි ප්රමාණය වනුලේ තක්ලසේරු කළ හැකි 

ආදායලම් ලයේෂය ලහෝ ආණ්ඩුවට ලහෝ ලවනත් නිය්යය කළ 

ආයතනයකට සිදු කළ මුළු පරිතයාග ප්රමාණය යන ඒවායින් කවර 

ලහෝ අඩු අගයයි  සෑම පරිතයාගයක්ම 503 වන තීරුලේ අදාළ 
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ලප්ළිවල ඇතුළත් කරන්න   අඩු ලනොකළ  කිසිදු ලයේෂයක් ඉදිරියට 

ලගන යාමට හිමිකම් ලනොමැත    

 

 503 වන තීරුලේ තිලබන අඩු කළ හැකි මුළු ප්රමාණය 504 වන 

ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න    

 

 2006 අංක 10 දරන ලේශීය ආදායම් පනත අනුව ඉදිරියට රැලගන 

එන ලද සුදුසුකම් ලබන කිසිදු ලගවීමක් ලනොමැති නම්, 504 වන 

ලකොටුලේ ඇති අඩු කළ හැකි මුළු ප්රමාණය ලහෝ තක්ලසේරු කළ 

හැකි ආදායම යනාදිලයන් කවර ලහෝ අඩු අගය තක්ලසේරු කළ හැකි 

ආදායලමන් අඩු කළ හැක  

 

 2018/2019 තක්ලසේරු වර්ෂය සදහා හිමිකම් පෑ හැකි 2017/2018 

තක්ලසේරු වර්ෂලයන් ඉදිරියට රැලගන එන ලද සුදුසුකම් ලබන 

ලයේෂයන් පවතී නම් 05 ආ උපලේඛනය ද පුරවන්න  

 

2.5.2.2. 05 ආ උපපේඛන  - 2006 අංෙ 10 ෙරන පද්ශී  ආො ම් 

පනත  ටපත් ඉදිරි ට රැපගන එන ෙෙ සුදුසුෙම් ෙබන පගවිම් 

 

2006 අංක 10 දරන ලේශීය අදායම් පනත ප්රකාරව පසුගිය තක්ලසේරු 

වර්ෂලයන් පහත පරිදි ඉදිරියට රැලගන එන ලද යම් සුදුසුකම් ලබන 

ලගවිමක යම් අඩු ලනොකළ ලයේෂයන් 05 B උපලේඛනලේ ප්රකාය 

කළ යුතුය  

ලපර වර්ෂලයන් ඉදිරියට රැලගන එන ලද ප්රමාණ 506 වන තීරුව 

යටලත් “අ”  සිට “ඕ” දක්වා අදාළ ලප්ළිවල ඇතුළත් කරන්න   

එලසේම අඩු කළ හැකි ප්රමාණ සහ ඉදිරියට ලගන ගිය ප්රමාණ එක් 

එක් අයිතමය යටලත් සීමා කර ඇති පරිදි පිළිලවලින් 507 සහ 508 

තීරු යටලත්  අදාළ ලප්ළිවල ඇතුළත් කරන්න   507 වන ලකොටුලේ 



56 

 

ඇති අඩු කළ හැකි මුළු ලයේෂය 509 වන ලකොටුවට ඇතුළත් 

කරන්න   504 සහ 509 වන ලකොටුවල ඇති අඩු කළ හැකි මුළු 

ප්රමාණය 510 වන ලකොටුවට ඇතුළත් කළ යුතුය  2018/2019 

තක්ලසේරු වර්ෂලේ අඩු කළ හැකි මුළු ප්රමාණය තක්ලසේරු කළ හැකි 

ආදායම ලහෝ 510 වන ලකොටුලේ ඇති මුළු ප්රමාණය යනාදිලයන් 

වඩා අඩු ප්රමාණයට සමාන විය යුතුය  

 

A. මුදලින් ලහෝ ලවනත් ආකාරයකින් කරනු ලැබු පරිතයාග 

 

- රජයට; 

 - පළාත් පාලන ආයතනයකට; 

- රජය විසින් පිහිටුවනු ලැබු අරමුදලකට ලහෝ පළාත් පාලන 

ආයතනයක් ලහෝ පළාත් සභවාවක් විසින්      පිහිටුවනු ලැබු 

අමාතයවරයා විසින් අනුමත කළ අරමුදලකට; 

-ලබෞේධ හා පාලි විය්වවිදයාලයට ලහෝ එම විය්වවිදයාල පනත 

යටලත් ලහෝ විය්වවිදයාල පනත යටලත් පිහිට වු යම් උසස ්

අධයාපන ආයතනයකට; 

- ලසවණ අරමුදලට; 

- අපි ලවනුලවන් අපි අරමුදලට; 

- 2006 අංක 34 දරන ශ්රී ලංකා ජාතික වකුගඩු පදනම 

(සංස්ථමාගත කිරීලම්) පනත යටලත් පිහිටුවන ලද ජාතික 

වකුගඩු අරමුදල; 

(ලමම සුදුසුකම් ලබන ලගවිම් අඩු කිරීම සදහා සීමා කිරිම් 

ලනොමැත   ඉහත ආයතනයන්ට සිදු කළ පරිතයාග 
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සම්බන්ධලයන් ඉදිරියට එන ලද යම් සුදුසුකම් ලබන ලගවීම් 

ලේ නම්, එවැනි ලගවීම් “අ” ලප්ළිලේ 506, 507 සහ 508 තීරු 

යටලත් ඇතුළත් කරන්න ) 

 

B. අමාතයවරයා විසින් අනුමත කරනු ලදුව, රජලේ සංවර්ධන 

සැලැස්මක ඇතුළත් කිසියම් වයාපෘතියක් සදහා යම් තැනැත්ලතකු 

විසින් දරන ලද වියදලමන් ඉදිරියට රැලගන එන ලද අඩු ලනොකරන 

ලද යම් ලයේෂයක් ලේ නම් එය ඇතුළත් කළ යුතුය  ( රු 25,000 ක් 

දක්වා අඩු කිරීමට ඉඩ දී ඇත   එවැනි ප්රමාණයන්  “ආ” ලප්ළිලේ 

506, 507 සහ 508 තීරු යටලත් අතුළත් කරන්න ) 

 

C. රුපියේ මිලියන 05 කට ලනොඅඩු පිරිවැයක් දරා නිෂ්පාදනය කරන 

ලද යම් චිෛපටියක් සඳහා දරන ලද වියදම  චිෛපටිය නිම වු දිනලේ 

සිට දින 90 ක් ඇතුළත එහි ප්රවර්ධනාත්මක කටයුතු සම්බන්ධලයන් 

දරනු ලබන වියදම  ද නිෂ්පාදන වියදමට ඇතුළත්ය   2007 04 01 

දින ලහෝ ඉන්පසු නමුත් 2008 03 31 දිනට ලපර අවසන් කර 

නිෂ්පාදනය කරන ලද ලපර වර්ෂලයන් ඉදිරියට ලගන එන ලද යම් 

අඩු කර ගත ලනොහැකි වු ලයේෂයක්  (චිෛපටයකට රු  මිලියන 25 ක 

උපරිම සීමාවකට යටත් වන අතර එවැනි ප්රමාණ “ඇ” අයිතමයට 

අදාළව 506, 507 සහ 508 ලකොටු යටලත් ඇතුළත් කරන්න ) 

 

D. 2008 04 01 දින ලහෝ එදිනට පසුව නිෂ්පාදනය අවසන් කරන ලද 

චිෛපටියක ලපර වර්ෂලයන් ඉදිරියට ලගන එන ලද යම් අඩු කර ගත 

ලනොහැකි වු ලයේෂයක් ඇතුළත් කළ යුතුය   (චිෛපටියකට රු  

මිලියන 35ක උපරිම සීමාවකට යටත් වන අතර එවැනි ප්රමාණ “ඈ” 

අයිතමයට අදාළව 506, 507 සහ 508 ලකොටු යටලත් ඇතුළත් 

කරන්න ) 
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E. 1997 ලනොවැම්බර් මස 06 වැනි දින ලහෝ ඉන්පසුව සංස්ථමාගත කරන 

ලද සහ  

 

 

(අ)  ශ්රී ලංකාලේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනලයහි නිරත වුද: 

(ආ) 2000 මර්තු 31 දින රුපියේ මිලියන 300 කට ලනොඅඩු 

ප්රාේධනයක් නිකුත් කර තිලබන්නාවු සහ ප්රාේධන වත්කම් 

(ලගොඩනැගිලි  ඉඩම්,පිරියත හා යන්ලෛෝපකරණ යනාදිය) 

අත්කර ගැීමම පිණිස රුපියේ මිලියන 500 කට ලනොඅඩු 

මුදලක්  ආලයෝජනය කර ඇත්තා වූ ද,  

ආලයෝජන මණ්ඩල සමාගමක අළුලතන් සාමානය ලකොටස් මිලදී 

ගැීමම සඳහා 1997 ලනොවැම්බර් මස 06 දින සහ 2000 අලප්රේේ මස 

01 දින අතර කාලය තුල යම් තැනැත්ලතකු විසින් ආලයෝජනය 

කරන ලද යම් මුදේ ප්රමාණයක අඩු ලනොකළ ලයේෂයක් 

(තක්ලසේරු කළ හැකි ආදායලමන් 1/3 ලහෝ 2012 04 01 දිනට 

අවලයෝෂණය ලනොකළ ලයේෂය යනාදිලයන් කවර ලහෝ අඩු 

අගයට සීමා ලේ   එවැනි ප්රමාණ “ඉ” අයිතමයට ආදළව ලකොටු 

අංක 506, 507 සහ 508 යටලත් ඇතුළත් කරන්න ) 

F  2008 අලප්රේේ මස 01 දින ලහෝ එදිනට පසුව සීනමාරූපීව චිෛපට 

ප්රදර්යනය ආරම්භව කර ඇත්තාවූද, 1971 අංක 47 දරන ජාතික 

චිෛපට සංස්ථමා පනත මඟින් පිහිටුවන ලද ශ්රි ලංකා ජාතික චිෛපට 

සංස්ථමාව ඩිජිටේ තාක්ෂණය, ඩිජිටේ ප්රදර්යන ක්රම ලහෝ ලඩොේබි 

යබ්ද පේධතිවලින් සමන්විත බව සහතික කරනු ලැබුවා වූ ද, 

සිනමා යාලාවක් ඉදි කිරීලම්දී හා එයට උපකරණ සැපීමලම්දී 

දරන ලද රු  මිලියන 25කට ලනොවැඩි වියදමක යම් අඩු කර ගත 

ලනොහැකි  වු ලයේෂයක්  
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(රුපියේ මිලියන 25 ලහෝ අවලයෝෂණය ලනොකළ ලයේෂය 

යනාදිලයන් කවර ලහෝ අඩු අගයට සීමා ලේ   එවැනි ප්රමාණ  

“ට” අයිතමයට අදාළව ලකොටු අංක 506, 507 සහ 508 යටලත් 

ඇතුළත් කරන්න ) 

G  2008 අලප්රේේ මස 01 වන දිනට ලපර සිනමාරූපී චිෛපටි 

ප්රදර්යනය කිරිම ආරම්භව කර ඇත්තාවූද, 2008 අලප්රේේ 01 දිනට 

ලපර ඩිජිටේ තාක්ෂණලේ, ඩිජිටේ ප්රදර්යන ක්රම සහ ලඩොේබි 

යබ්ද පේධතිවලින් සමන්විත ලනොවූද සහ 1971 අංක 47 දරන ශ්රී 

ලංකා ජාතික චිෛපට සංස්ථමා පනත මගින් පිහිට වු ජාතික චිෛපට 

සංස්ථමාව විසින් 2008 අලප්රේේ 01 දිනට පසු ඉහත සදහන් 

තාක්ෂණික පේධතිවලින් සමන්විත බව සහතික කරනු ලැබූ 

සිනමා යාලාවක තත්වයන් වැඩි දියුණු කිරීලම්දී දරන ලද රු  

මිලියන 10 කට ලනොවැඩි වියදමක යම් අඩු කර ගත ලනොහැකි වූ 

ලයේෂයක්   

(රුපියේ මිලියන 10 ක් ලහෝ අඩු ලනොකළ ලයේෂය යනාදිලයන් 

කවර ලහෝ අඩු අගයට සීමා ලේ   එවැනි ප්රමාණ   “උ” අයිතමයට 

අදාළව ලකොටු අංක 506, 507 සහ 508 යටලත් ඇතුළත් 

කරන්න ) 

H  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ලහෝ ජාතික නිවාස අධිකාරිය 

විසින් අනුමත කළ නිවාස ලයෝජනා ක්රමයක් යටලත් අඩු 

ආදායම්ලාී න් සඳහා එක් නිවාසයක බිම් ප්රමාණය ව අ 500 

ලනොඉක්මවන, නිවාස ඉදිකර ේකිණීලම් (2013 04 01 දිනට 

ලපර එම නිවස විකිණීම සිදු කරයි නම්) ලයෝජනා ක්රමයක් 

ලවනුලවන් දරන ලද වියදමක යම් අඩු කර ගත ලනොහැකි වූ 

ලයේෂයක්  
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(සුදුසුකම් ලබන ලගවිම් අඩු කිරීලම්දී කිසිදු සීමාවක් පනවා 

ලනොමැත   එවැනි ප්රමාණ  නිවසක් ඉදිකිරීම  “ඌ” අයිතමයට 

අදාළව 506, 507 සහ 508 ලකොටු යටලත් ඇතුළත් කරන්න ) 

I. ණය මුදලකින් හැර නිවසක් ඉදිකිරීම ලහෝ මිලදී ගැීමම සඳහා  

2011 අලප්රේේ 01 දිනට ලපර දරණ ලද ඕනෑම වියදමක්   ලකලසේ 

ලවතත්, ඉදිකිරීම අවසන් කල වර්ෂය ඇතුලුව සුදුසුකම් ලැබීලම් 

දිමනාවට හිමිකම් කියනු ලබන තක්ලසේරු වර්ෂ සංඛයාව 10 කට 

වඩා වැඩි නම්, ලමම ලේදය යටලත් තව දුරටත් ඉේලුම් කිරීමට 

ඔබට හිමිකමක් ලනොමැත  

( තක්ලසේරු කළ හැකි ආදායලමන් 1/3 ලහෝ 2011 03 31 දිනට 

අවලයෝෂණය ලනොකළ ලයේෂය යනාදිලයන් කවර ලහෝ අඩු 

අගයට සීමා ලේ   එවැනි ප්රමාණ  “එ” අයිතමයට අදාළව ලකොටු 

අංක 506, 507 සහ 508 යටලත් ඇතුළත් කරන්න )  ලමම 

සුදුසුකම් ලබන ලගවීම් අවුරුදු 9 ක් තුල ඉේලුම් කලළේ නම්, 

තවදුරටත් හිමිකම් කීමට ලනොහැක  

J. ලේ  ආ  පනලත් 16 (ඇ) වගන්තිය යටලත් (නව වයවසායක් 

ලලස) නිදහස් යම් වයවසායක් පුළුේ කිරීලම්හි ලා 2011 අලප්රේේ 

01 දින ලහෝ එදිනට පසුව ආරම්භව වන කාල පරිච්ලේදයක් තුළදී 

එලහත් 2014 අලප්රේේ 01 දිනට ලපර ස්ථමාවර වත්කම්හි කරන ලද 

ආලයෝජනයක් (රුපියේ මිලියන 50 කට ලනොඅඩු);   

    ලකලසේ ලවතත්, එකී ආලයෝජනය (2015 03 31 දිනට ලපර 

ලේශීය ආදායම් පනලත් (34) (2) (ණ)) වගන්තිලේ අතුරු  

විධිවිධානය සපුරාලීමට යටත්ව අධි තාක්ෂණික පිරියත, 

යන්ලෛෝපකරණ  යන්හි එම ආලයෝජනය කරනු ලබන 

අවස්ථමාවක දී එම ලකොන්ලේසි වලට යටත්ව සුදුසුකම් ලගවිම් අඩු 

කළ හැකිය  
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(ආලයෝජනලයන්  25%  කට සීමා ලේ   එවැනි ප්රමාණ   “ඒ” 

අයිතමයට අදාළව 506, 5 07 සහ 508 ලකොටු යටලත් ඇතුලත් 

කරන්න ) 

K. ලේ  ආ  පනලත් 16 (ඈ) වගන්තිලේ නිය්චිතව දක්වා අති අදාළ 

ප්රමාණයන්ට ලනොඅඩු ආලයෝජනයක් වයලයන් ලරදිපිළි, ෂෂධ, 

කිරිපිටි ලහෝ සිලමන්ති නිෂ්පාදනලේ ලයදී සිටින ඕනෑම 

වයාපාරයක සිදු කරන  ආලයෝජනයන්, එකී වයාපාරය, එහි 

වයාපාරික කටයුතු 2012  අලප්රේේ 01 දින ලහෝ ඉන් පසු ආරම්භව 

කර ඇත්නම්, එම වගන්තිය යටලත් නිදහස ්කිරීම් සඳහා සුදුසුකම් 

ලබනු ඇත  

(ආලයෝජනලයන්  25% කට සීමා ලේ   එවැනි ප්රමාණ   “ඔ” 

අයිතමයට අදාළව 506, 507 සහ 508 ලකොටු යටලත් ඇතුලත් 

කරන්න ) 

L  2014 04 01 වන දින ලහෝ එදිනට පසුව යම් වෘත්තිකයකු (40(ඇ) 

වගන්තිය යටලත් සුදුසුකම් ලබන) නිවසක් ඉදිකිරීමට, මිලදී 

ගැීමමට ලහෝ මහේ නිවාස සංකීර්ණයක නිවාස ඒකකයක් මිලදී 

ගැීමමට බලපෛලාී  බැංකුවකින්/මුලය සමාගමකින් ලබා ගත් 

ණය මුදලක මුේ මුදල ආපසු ලගවීලම් වියදම  

(රු  600,000 ලහෝ සුදුසුකම් ලබන ලගවීලම් අඩු ලනොකළ 

ප්රමාණය යනාදිලයන් කවර ලහෝ අඩු අගයට සීමා ලේ   එවැනි 

ප්රමාණ   “ඕ” අයිතමයට අදාළව 506, 507 සහ 508 ලකොටු 

යටලත් ඇතුලත් කරන්න ) 
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2.6.  රඳවා ගැනීපම්  බද්ෙ (ර.ගැ.බ.) 

 

ලේ ආ පනලත් 82 වන වගන්තිලේ සඳහන් කර ඇති පරිදි බදු ලගවීලම් එක්  

ක්රමයක් වනුලේ රඳවා ගැීමලමන් බදු ලගවීමයි   ඇතැම් රඳවා ගැීමලම් බදු, 

අවසාන රඳවා ගැීමලම් ලගවීම් මත ර ගැ බ  ලලස සැලලක්  

 

 

2.6.1. අවසාන රඳවා ගැනීපම් පගවීම් මත ර.ගැ.බ.  

 

අවසාන රඳවා ගැීමලම් ලගවීම් මත ර ගැ බ , අවසාන රඳවා ගැීමලම් ලගවීම් 

මත බදු ලලස සැලලක්   රඳවා ගැීමලම් බදු අඩු කළ ද ලනොකළ ද එවැනි 

ලගවීම් අවසාන රඳවා ගැීමලම් ලගවීම් ලලස සැලලක්   එලසේම ර ගැ බ  අඩු 

කළ ලහෝ අඩු ලනොකළ අවස්ථමාවන්හිදී ද ර ගැ බ  අනුප්රමාණ ලනොලවනස්ව 

පවතී   අවසාන රඳවා ගැීමලම් ලගවීම් මත තවදුරටත් බදුකරණයක් 

ලනොමැත  

යම් පුේගලලයකු සදහා අවසාන රඳවා ගැීමලම් ලගවීම් සහ අදාළ ර ගැ බ 

අනුප්රමාණ පහත පරිදි ලේ  

 

 වර්ගය ර ගැ බ අනු

ප්රමාණ 

(අ) වාසික සමාගමක් විසින් වාසික තැනැත්ලතකු ලවත 

ලගවන ලද ලාභවාංය 

14% 

(ආ) වාසික පුේගලලයකු ලවත ලගවන ලද ලහෝ ඔහු 

විසින් උපයා ගත් ලලස සලකනු ලබන ලපොලියක් 

(ලජයෂ්ඨ පුරවැසිලයකු නම් රු 1,500,000 දක්වා වූ 

ලපොලියක් හැර) 

5% 
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 06 වන උපලේඛනය – අවසාන රඳවාගැීමලම් ලගවීම් 

මත ර ගැ බ  

 

  ලමම උපලේඛනය පහත පරිදි අනු උපලේඛන 

තුනකින් සමන්විතය; 

 

 රඳවාගැීමලම් අනුලයෝජිතයන් විසින් අඩු කළ ර ගැ බ 

   -06 අ උපලේඛනය 

 රඳවාගැීමලම් අනුලයෝජිතයන් විසින් අඩුකිරීමට 

අලපොලහොසත් වූ ර ගැ බ -06 ආ උපලේඛනය 

 රඳවාගැීමලම් බේදට යටත් ලනොවන   

  - 06 ඇ උපලේඛනය 

  

2.6.1.1. 06 අ උපපේඛන  - අවසාන රඳවා ගැනීපම් පගවීම් -රඳවා 

ගැනීපම් අනුප ෝජිත ා විසින් අඩු ෙළ ර.ගැ.බ.  

 

රඳවා ගැීමලම් අනුලයෝජිතයා විසින්  ර ගැ බ  අඩු කරන ලද සෑම 

අවසාන රඳවා ගැීමලම් ලගවීමකම විස්තර   601 සිට  606 තීරු 

යටලත් දී ඇති ලප්ළිවල ඇතුලත් කරන්න  රඳවා ගැීමලම් 

(ඇ) ඔට්ටු ඇේලීම ලහෝ සූදුවලින් සමන්විතවයාපාරයක් 

පවත්වාලගන යාලම්දී ලද මුදේ ප්රමාණ හැර 

ලලොතරැයි, තයාග, ඔට්ටු ඇේලීම් ලහෝ සූදුවලින් 

දිනුම් ලලස ලගවන ලද මුදේ ප්රමාණ 

14% 

(ඈ) ර ගැ බ  යටලත් නිර්වාසික තැනැත්ලතකු ලවත සිදු 

කරන ලගවිම් (ශ්රී ලංකාලේ ස්ථිර ආයතනයක් හරහා 

උපයන ලද ලගවීම් හැර) 

14% 
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අනුලයෝජිතයා විසින් ලගවූ ර  ගැ  බ  වල එකතුව (605 තීරුලේ 

එකතුව) ලමම උපලේඛනලේ 607 ලකොටුලේ ඇතුළත් කරන්න  

 

2.6.1.2. 06 ආ උපපේඛන  - අවසාන රඳවා ගැනීපම් පගවීම් - රඳවා 

ගැනීපම් අනුප ෝජිත ා විසින් අඩු කිරීමට අපපොපහොසත් වූ 

රඳවා ගැනීපම් බදු 

 

i. රඳවා ගැීමලම් අනුලයෝජිතයා රඳවා ගැීමලම් බේද අඩු 

කිරීමට අලපොලහොසත් වූ අවස්ථමාවන් තිබිය හැක   එවැනි 

අවස්ථමාවන්හි දී එකී ර ගැ බ  අනුප්රමාණ අදාළ 

කරගනිමින්, ලගවීම් තමා ලවත ලැබුණු ලිත් මාසය 

අවසන් වී දින පහලලොවක් ඇතුළත ර ගැ බ  ලගවීමට, 

රඳවා ගනු ලැබීමට යටත්වන්නා බැඳී සිටියි  

 

ii. අදාළ ලතොරතුරු 06 ආ උපලේඛනලේ 608 සිට 613 

දක්වා ඇති ලප්ළිවල ඇතුළත් කරන්න.  රඳවා ගනු 

ලැබීමට යටත්වන්නා විසින් ලගවිය යුතු ර ගැ බ  වල 

මුළු එකතුව (612 තීරුලේ එකතුව) 614 වන ලකොටුලේ 

ඇතුළත් කරන්න  

 

iii. අවසානලේ දී  614 වන සහ 621 වන ලකොටුවල 

එකතුව, 08 වන උපලේඛනලේ 811 වන ලකොටුවට 

ලගන යන්න  

 

2.6.1.3. 06 ඇ උපපේඛන  - අවසාන රඳවා ගැනීපම් පගවීම් – රඳවා 

ගැනීපම් බද්ෙට  ටත් පනොවන 
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ලේ ආ  පනලත් 88 වන වගන්තිලේ  (3) වන උපවගන්තිය අනුව, 

පහත අවස්ථමාවන්හි දී සිදු කරන ලද ලගවීම් “අවසාන රඳවා ගැීමලම් 

බේදට යටත් ලනොවන” ලගවීම් ලලස සැලලක්. 

i. වයාපාරයක් පවත්වාලගන යාලම්දී මිස, පුේගලයන් 

විසින් කරනු ලබන ලගවීම්  

 

ii. නිර්වාසික තැනැත්තකු විසින් සිදු කළ ලගවීම්  

 

 

iii.  (420 වන අධිකාරය වූ) ලියාපදිංචි ස්කන්ධ හා 

සුරැකුම්පත් ලහෝ භවාණ්ඩාගාර බැුමම්කර මත ලහෝ (417 

වන අධිකාරය වූ) ලේශීය භවාණ්ඩාගාර බිේපත් 

ආඥාපනත යටලත් නිකුත් කරන ලද යම් භවාණ්ඩාගාර 

බිේපත් මත යම් තැනැත්තකුට ලගවූ ලපොලියක් ලහෝ 

වට්ටමක්;  

 

“රඳවා ගැීමලම් බේදට යටත් ලනොවීම ලහේතුලවන්” – අවසාන රඳවා 

ගැීමලම් බදු අඩු කර ලනොමැති නම්, එවැනි බේදක් වාරික ලහෝ 

තක්ලසේරු කිරීම් මගින් රඳවා ගැීමමට යටත් වන්නා විසින් ලගවිය 

යුතුය  

 

එවැනි ලගවීම්වල විස්තර 06 ඇ උපලේඛනලේ 615 සිට 620 දක්වා 

ලකොටු යටලත් ඇතුළත් කරන්න. රඳවා ගනු ලැබීමට යටත්වන්නා 

විසින් ලගවිය යුතු ර ගැ බ  වල මුළු එකතුව (619 තීරුලේ එකතුව) 

621 ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න  ලමම ප්රමාණය 614 වන ලකොටුලේ 

ඇති ප්රමාණය සමග එකතු කරන්න. අවසානලේ දී එම එකතුව 08 

වන උපලේඛනලේ  811 වන ලකොටුවට ලගන යන්න  
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2.6.2.07 වන උපපේඛන  - රඳවා ගැනීපම් බදු (අවසාන රඳවා ගැනීපම් 

පගවීම් සහ පසේවා නියුේති  මත ර.ගැ.බ. හැර) 

 

ලමම උපලේඛනය පහත පරිදි අනු උපලේඛන තුනකින් සමන්විතය; 

 

 රඳවා ගැීමලම් අනුලයෝජිතයා විසින් අඩු කළ ර ගැ බ 

   - 07 අ උපලේඛනය 

 රඳවා ගැීමලම් අනුලයෝජිතයා විසින් අඩු කිරීමට 

අලපොලහොසත් වූ ර ගැ බ  - 07 ආ උපලේඛනය 

 හවුේ වයාපාර මගින් අනිකුත් ර ගැ බ - 07 ඇ 

උපලේඛනය  

 

2.6.2.1. 07 අ උපපේඛන  - රඳවා ගැනීපම් අනුප ෝජිත ා විසින් අඩු 

ෙළ රඳවා ගැනීපම් බදු 

 

 

i. සෑම රඳවා ගැීමලම් බදු අඩු කිරීමකම විස්තර 07 අ 

උපලේඛනලේ 701 සිට 706 දක්වා තීරු වල දී ඇති 

ලප්ළි යටලත් ඇතුළත් කරන්න  අත්තිකාරමක් ලැබීමක් 

මත රඳවා ගැීමලම් බදු අඩුකර තිබුලණ් නම්, එවැනි 

අත්තිකාරම්වල විස්තරද දී ඇති ලප්ළිවලම ඇතුළත් 

කරන්න   අදාළ ලැබීම්වල ප්රභවවය සහ වර්ගය සඳහන් 

කිරීම සඳහා 701 තීරුව සපයා ඇත   ප්රභවවය සඳහන් 

කිරීලම්දී එකී ලැබීම වයාපාර ආදායම් ප්රභවවයට අදාල 

වන්ලන් නම් “B” ලලසද, එකී ලැබීම ආලයෝජන 

ආදායම් ප්රභවවයට අදාල වන්ලන් නම්  “I” ලලසද 

සඳහන් කරන්න   එලසේම ලැබීම් වර්ගය සඳහන් 

කිරීලම්දී ආදායම් වර්ගය කුලියක් නම් “R” ලලස 
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සඳහන් කරන්න   තක්ලසේරු වර්ෂය සඳහා පුේගලයාලේ 

ආදායම ගණනය කිරීලම් දී ඇතුළත් කළ ආදායම්වල 

ප්රමාණය දක්වා පමණක් රඳවා ගැීමලම් බදු බැර සඳහා 

හිමිකම් පෑ හැක     

 

ii. පුේගලලයකුලේ ලසේවා නියුක්ති ආදායම ලහෝ 

ආලයෝජන ආදායම මුදේ පදනම මත ගිණුම් තැබිය 

යුතුය   එනමුදු වයාපාර ආදායම උපචිත පදනම මත 

ගිණුම් තැබිය යුතුය   එලහයින් වයාපාර ආදායම 

සම්බන්ධලයන් ලැබූ යම් අත්තිකාරමක් සම්බන්ධලයන් 

ර ගැ බ  බැර ප්රදානය කළ හැක්ලක් 2018/2019 

තක්ලසේරු වර්ෂය සඳහා අදාළ වන ආදායම දක්වා 

පමණි   ඉදිරි වර්ෂ සඳහා අත්තිකාරම් ලැබීම මත 

ර ගැ බ. ලයේෂය ඉදිරි වර්ෂවලින් අඩු කිරීමට ඉදිරියට 

ලගන යා හැක  

 

iii. අඩු කරන ලද මුළු රඳවා ගැීමම් බදු ප්රමාණය  (706 

ලකොටුලේ එකතුව) ලමම උපලේඛනලේ 707 වන 

ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න   අත්තිකාරම් ලැබීම් මත 

ඉදිරියට රැලගන එන ලද ර ගැ බ  2018/2019 තක්ලසේරු 

වර්ෂලේ දී උේගත ලනොවීම ලහේතුලවන් 708 ලකොටුවට 

කිසිදු ඇතුළත් කිරීමක් ලනොමැත  

 

iv. 707 ලකොටුලේ සහ 708 ලකොටුලේ එකතුව 709 

ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න  2018/2019 තක්ලසේරු 

වර්ෂය සඳහා හිමිකම් පාන රඳවා ගැීමලම් බදු 710 වන 

ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න  එම ප්රමාණය, බැර හිමිකම් 

පෑම සඳහා 09 වන උපලේඛනලේ 908  වන ලකොටුවට 



68 

 

ඇතුළත් කරන්න  711 වන ලකොටුලේ ප්රමාණය, අදාළ 

වන ඉදිරි වර්ෂය සඳහා අත්තිකාරම් ලැබීම් මත බැර 

දීමට ඉදිරියට ලගන යන ප්රමාණයයි  

 

 

 

2.6.2.2   07 ආ උපපේඛන - රඳවා ගැනීපම් බදු අනුප ෝජිත ා විසින් අඩු 

කිරීමට අපපොපහොසත් වූ රඳවා ගැනීපම් බදු 

 

රඳවා ගැීමලම් අනුලයෝජිතයා විසින් ර ගැ බ  බදු අඩු කිරීමට 

අලපොලහොසත් වූලේ නම්, එකී ර ගැ බ  අනුප්රමාණයන්ම අදාළ කර 

ගනිමින් රඳවා ගනු ලැබීමට යටත්වන්නා විසින් ලගවීම ලැබුණු ලිත් 

මාසය අවසානලේ සිට දින පහලලොවක් ඇතුළත බේද ලගවිය යුතුය  

i. එවැනි රඳවා ගැීමලම් ලගවීම්වල විස්තර 07 ආ 

උපලේඛනලේ  712 සිට 717 දක්වා තීරු  යටලත් ඇතුළත් 

කරන්න   රඳවා ගැීමලම් බදු අඩු ලනොකළ යම් 

අත්තිකාරමක් ඔබ ලවත ලැබී ඇත්නම්, එවැනි 

අත්තිකාරම්වල විස්තරද දී ඇති ලප්ළිවලම ඇතුළත් 

කරන්න   අදාළ ලැබීම්වල ප්රභවවය සහ වර්ගය සඳහන් 

කිරීමට  712 වන තීරුව සපයා ඇත  ප්රභවවය සඳහන් කිරීලම් 

දී එකී ලැබීම වයාපාර ආදායම් ප්රභවවයට අදාල වන්ලන් නම් 

“B” ලලසද, එකී ලැබීම ආලයෝජන ආදායම් ප්රභවවයට අදාල 

වන්ලන් නම් “I” ලලසද සඳහන් කරන්න   ලැබීම් වර්ගය 

සඳහන් කිරීලම් දී ආදායම් වර්ගය කුළියක් නම් “R” ලලසද 

සඳහන් කරන්න   තක්ලසේරු වර්ෂය සඳහා පුේගලයාලේ 

ආදායම ගණනය කිරීලම් දී ඇතුළත් කළ එවැනි ආදායම්වල 

ප්රමාණය දක්වා පමණක් රඳවා ගැීමලම් බදු බැර සඳහා 

හිමිකම් පෑ හැක    
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ii. රඳවා ගනු ලැබීමට යටත්වන්නා විසින් ලගවිය යුතු මුළු 

රඳවා ගැීමලම් බේද, ලමම උපලේඛනලේ 718 වන 

ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න   අත්තිකාරම් ලැබීම මත 

ඉදිරියට රැලගන එන ලද ර ගැ බ  උේගත ලනොවීම 

ලහේතුලවන් 2018/2019 තක්ලසේරු වර්ෂය සඳහා 719 

ලකොටුවට කිසිදු ප්රමාණයක් ඇතුළත් කල යුතු නැත   

 

iii. 718 ලකොටුලේ සහ 719 ලකොටුලේ එකතුව 720 ලකොටුවට 

ඇතුළත් කරන්න. 2018/2019 තක්ලසේරු වර්ෂය සඳහා 

හිමිකම් පාන රඳවා ගැීමම් බදු (721 ලකොටුව), 720 

ලකොටුලවන් අඩුකරන්න   බැර සඳහා හිමිකම් පෑමට 721 

ලකොටුලේ ඇති ප්රමාණය 09 ආ උපලේඛනලේ 935 වන 

ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න  722 ලකොටුලේ ඉතිරි ප්රමාණය, 

ඉදිරි වර්ෂය සඳහා අත්තිකාරම් ලැබීම මත ඉදිරියට ලගන 

ගිය රඳවා ගැීමලම් බේදයි  

 

2.6.2.3 07 ඇ උපපේඛන  – හවුේ වයාපාර මන්න් පවනත් රඳවා 

ගැනීපම් බදු 

 

ඇතැම් විටක ඔබ හවුේ වයාපාරයක හවුේකරුලවකු විය හැක. 

හවුේවයාපාරයට ලැලබන ලගවීම් මත රඳවා ගැීමලම් බදු අඩු 

කිරීමට ඉඩ ප්රස්ථමා ඇත   එනමුදු හවුේ වයාපාර ආදායම් බේදට 

යටත් ලනොවන ලහයින්, එවැනි බැර ඉේලුම් කිරීමට හවුේ 

වයාපාරයන් හට හැකියාවක් නැත   එලහයින් හවුේ 

වයාපාරයක් විසින් එවැනි ර ගැ බ , තම තමන්ලේ තනි පුේගල 

ආදායම් බදු බැියයාව යටලත් හිමිකම් පෑමට හැකිවන අයුරින් 

හවුේකරුවන්ට ලබදා හැරිය යුතුය  
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i. හවුේ වයාපාර මගින් ලබදා හැර ඇති ර ගැ බ  සඳහා 723 වන 

ලකොටුලේ ඇතුළත් කරන්න   අත්තිකාරම් ලැබීම මත ඉදිරියට 

රැලගන එන ලද ර ගැ බ  උේගත ලනොවීම ලහේතුලවන් 

2018/2019 තක්ලසේරු වර්ෂය සඳහා 724 ලකොටුවට කිසිදු 

ඇතුළත් කිරීමක් ලනොමැත  

 

ii. 723 ලකොටුලේ සහ 724 ලකොටුලේ එකතුව 725 ලකොටුවට 

ඇතුළත් කරන්න   2018/2019 තක්ලසේරු වර්ෂය සඳහා හිමිකම් 

පාන රඳවා ගැීමලම් බදු 726 ලකොටුවට ඇතුලත් කරන්න   බැර 

සඳහා හිමිකම් පෑමට 726 ලකොටුලේ ඇති ප්රමාණය 09 වන 

උපලේඛනලේ 907 ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න.  727 

ලකොටුලේ ප්රමාණය, ඉදිරි අදාළ වර්ෂය සඳහා බැර දීමට 

අත්තිකාරම් ලැබීම් මත ඉදිරියට ලගන ගිය රඳවා ගැීමලම් 

බේදයි  

 

සටහන: රාර ෙ අර්ථමිොභිප කු පෙස බැර ෙබා ගැනීම සඳහා රාර  විසින් 

ඔබට රඳවා ගැනීපම් බදු පබො හැර තිබි  හැෙ.  එවැනි අවස්ථමිාවෙ දී 

හවුේෙරුට ෙබා දී ඇති උපපෙස් පිලිපදින්න.  එපසේම එම පතොරතුරු 07 ඇ 

උපපේඛනපේ සහ 09 උපපේඛනපේ 907 පෙොටුපවත පුරවන්න. 

 

2.7  08 වන උපපේඛන  - බදු ගණන  

 

ලමම උපලේඛනය අ, ආ, ඇ, ඈ, ඉ සහ ට ලලස ලකොටස් හයකින් 

සමන්විතයි. 

 

අ. වාර්තාප   140 වන පෙොටුප  සඳහන් පරිදි බදු අ ෙෙ හැකි 

ආො ම 801 පෙොටුවට ඇතුළත් ෙරන්න. 
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ආ. පසේවාන්ත ප්රතිොර මත ආො ම් බදු ගණන  කිරීම. 

 

 පහත පසේවා නියුේති ආො ම් සහන අනුපාත මත බදු ප . 

 

i. විශ්රාම වැටුපක් පරිවර්ථිත කිරීලම් දී ලැබූ මුදේ ප්රමාණ; 

 

ii. විශ්රාම පාරිලතෝෂිකයක් වයලයන් ලැබූ මුදේ ප්රමාණ; 

 

 

iii. ලසේවාලයෝජකලයකු විසින් ලසේවලේ නියුක්ත කරනු ලැබූ සියලු 

පුේගලයන්ට එක සමානව අදාළ වන බවට ලකොමසාරිස ්

ජනරාේවරයා විසින් සලකනු ලබන ක්රමයක් යටලත් ධූරය 

ලහෝ ලසේවා නියුක්තිය අහිමිවීම සම්බන්ධලයන්, වන්දි මුදලක් 

ලලස ලැබූ මුදේ ප්රමාණ; 

 

iv. ලසේවා නියුක්තිලයන් විශ්රාම ලැබූ ලේලාලේ දී ලහෝ ඉන්පසු, 

ලකොමසාරිස් ජනරාේවරයා විසින් අනුමත කරනු ලැබුවා වූ ද 

එම තැනැත්තා විසින් එම අරමුදලට ලගවන ලද දායක මුදේ 

නිලයෝජනය ලනොකරන්නා වූ ද යම් මුදේ ප්රමාණ;  

 

 

 

v. යම් ලසේවා ලයෝජකලයකු විසින් 1968 අලප්රේේ මස 01 වන 

දිනයට ලපර, තත් අර්ථමසාධක අරමුදලට ලගවන ලද දායක 

මුදේ නිලයෝජනය ලනොකරන්නා වූ නියාමනය කරන ලද 

අර්ථමසාධක අරමුදලකින් යම් තැනැත්තකුට ලගවන ලද මුදේ  

ප්රමාණය සහ ලසේවා ලයෝජකයා විසින් ලගවන ලද එම දායක 

මුදල සහ ඒ මත උපචිත මූ ලපොලිය ද මත 15% ක 
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අනුප්රමාණයකින් ලසේවා ලයෝජකයා විසින් බදු ලගවා ඇත්නම් 

එවිට, ලසේවා ලයෝජකයා විසින් ලගවන ලද දායක මුදේ මත 

උපචිත වූ ලපොලිය; සහ 

 

vi. යම් තැනැත්ලතකු ලසේවා නියුක්තිලයන් විශ්රාම ලැබූ 

අවස්ථමාලේ දී ලහෝ ටට පසු 1980 අංක 16 දරන ලසේවා 

නියුක්තිකයන්ලේ භවාර අරමුදේ පනතින් ස්ථමාපිත ලසේවා 

නියුක්තයන්ලේ භවාර අරමුදලින් එම තැනැත්තාට ලගවනු ලැබූ 

මුදේ ප්රමාණ  

 
ලසේවාන්ත ප්රතිලාභව සඳහා අදාල වන සහන බදු අනුප්රමාණ පහත සඳහන් ලේ  

 

(i) අොෙ වන සහන අනුපාත න් ො ෙ ොෙසීමාව පහෝ පසේවා 

නියුේති ොෙසීමාව වර්ෂ 20 ේ පහෝ ඊට අඩු වන 

අවස්ථමිාවෙ දී; 

 

පසේවා නියුේතිප න් ෙබන මුළු 

අො ම 

පගවි  යුතු බද්ෙ 

රු. 2,000,000 ලනොඉක්මවන රු  0 ට අතිරික්ත මුදලින් 0%  

රු. 2,000,000 ඉක්මවන නමුත් රු. 

3,000,000 ලනොඉක්මවන 

රු  2,000,000 ට අතිරික්ත මුදලින් 

5%  

රු. 3,000,000 ඉක්මවන රු. 50,000 ක් වූ මුදලක් සහ රු  

3,000,000 ට අතිරික්ත මුදලින් 

10%  

 

 

 



73 

 

(ii) ො ෙ ොෙසීමාව පහෝ පසේවා නියුේති ොෙසීමාව,වර්ෂ 20 

ෙට වඩා වැඩි වන අවස්ථමිාවෙ දී; 

 

පසේවා නියුේතිප න් ෙබන මුළු 

ආො ම 

පගවි  යුතු බද්ෙ 

රු  5,000,000 ලනොඉක්මවන රු  0 ට අතිරික්ත මුදලින් 0%  

රු.5,000,000 ඉක්මවන නමුත් රු 

.6,000,000 ලනොඉක්මවන 

රු  5,000,000 ට අතිරික්ත මුදලින් 

5%  

රු. 6,000,000 ඉක්මවන රු 50,000 ක් වූ මුදලක් සහ රු 

 6,000,000 ට අතිරික්ත මුදලින් 

10%  

 

 

 ඉහත ලේදලේ සඳහන් කර ලනොමැති ලසේවාන්ත ප්රතිලාභව, සාමානය 
බදු අනුප්රමාණ යටලත් බදු අය කළ යුතුය (“ඉ” අයිතමය යටලත් දී 

ඇති) 

 

 01 වන උපලේඛනලේ 110 වන ලකොටුලේ ඇති 

ලසේවාන්ත ප්රතිලාභවවල එකතුව,  1 තීරුව යටලත් 802 

ලකොටුවට (ආදායම) ඇතුලත් කරන්න  

 

 දායක කාලසීමාව ලහෝ ලසේවා නියුක්ති කාලසීමාව 

ලතෝරන්න   අදාළ ලකොටුලේ √ ලකුණ ලයොදන්න   

ඉන්පසු පහත පරිදි ආදායම ඇතුළත් කර, ඒ අනුව බදු 

ගණනය  කරන්න  
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ආදායම් පරාසය ලකොටුව 

0 – රු. 2,000,000 ලහෝ 

0 – රු. 5,000,000 

803.a 

රු. 2,000,000 – රු. 3,000,000 ලහෝ 

රු. 5,000,000 – රු. 6,000,000 

 

803.b 

රු. 3,000,000 ඉක්මවන ලහෝ 

රු. 6,000,000 ඉක්මවන 

803.c 

 

 ඉන්පසු බදු අනුපාතයන් අදාළ කරගනිමින් බේද 

ගණනය කර  3 තීරුලේ අදාළ ලප්ළිවල ඇතුළත් 

කරන්න   සහනදාීම අනුප්රමාණ අදාළ ලනොවන්ලන් නම්, 

පහත “ඉ” අයිතමය යටලත් දී ඇති සාමානය බදු 

අනුප්රමාණ අදාළ කරගන්න   ඒ අනුව බදු ගණනය 

කරන්න   3 වන තීරුලේ (බදු යටලත්) 804 ලප්ළිලයහි 

ඇතුළත් කරන්න   අවසානලේ දී 803a.3, 803b.3, 

803c.3 සහ 804.3 එකතු කළ යුතුය   එම එකතුව 805 

ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න   805 ලකොටුලේ ඇතුළත් 

කළ ප්රමාණය වාර්තාලේ 150 වන ලකොටුවට ඇතුළත් 

කරන්න 

 

ඇ. ආප ෝජන වත්ෙම් උපෙබ්ධිවීපමන් වන ොර මත බදු    

ආලයෝජන වත්කම් උපලබ්ධි වීලමන් වන ලාභව මත 10 % ක බේදක් 

අයලේ  එවැනි ආදායම් සහ බදු පිළිලවලින්  1 වන තීරුලේ සහ .3 

වන තීරුලේ 806 ලප්ළිලේ ඇතුළත් කරන්න. 
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ඈ. හවුේ වයාපාර මන්න් ආප ෝජන වත්ෙම් උපෙබ්ධි වීපමන් වන 

ොර මත බදු       

ආලයෝජන වත්කම් උපලබ්ධි වීලමන් වන ලාභව මත 10 % ක බේදක් 

අය ලේ  හවුේ වයාපාර මගින් ලබදාහරින ලද එම ප්රමාණ සහ බදු 

පිළිවලින්  1 වන තීරුලේ (ආදායම) සහ  3 වන තීරුලේ (බදු) 807 

වන ලප්ළිලේ ඇතුළත් කරන්න  

 

806.3 ලකොටුලේ සහ 807.3 ලකොටුලේ එකතුව, වාර්තාලේ 160 වන 

ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න  

 

ඉ. ඉතිරි බදු අ  ෙළ හැකි ආො ම මත බදු 

 ඔට්ටු හා සූදු, මත්පැන්, දුම්පෙොළ වයාපාර මන්න් බදු අ  

ෙළ හැකි ආො ම මත අොළ වන බදු අනුප්රමාණ  40% කි. 

එවැනි බදු අය කළ හැකි ආදායම .1 වන තීරුව (ආදායම) 

යටලත් සහ බදු  3 වන තීරුව (බදු) යටලත්, 808 වන 

ලප්ළිලේ ඇතුළත් කරන්න  
 

 ඔට්ටු සහ සූදු, මත්පැන් පහෝ දුම්පෙොළ වයාපාර ේ මන්න් 

වන අො ම හැර බදු අ  ෙළ හැකි ඉතිරි ආො ම මත බදු– 

 

පහත දක්වා ඇති පරිදි සාමානය බදු අනුප්රමාණ අදාළ කර 

ගත යුතුය  එවැනි බදු අය කළ හැකි ආදායමක්  1 වන 

තීරුව (ආදායම)  යටලත් ද බේද  3 වන තීරුව (බදු) යටලත් 

ද 809 වන ලප්ළිලේ ඇතුළත් කරන්න  
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808.3 සහ 809.3 ලකොටුවල එකතුව 810 ලකොටුවට 

ඇතුළත් කරන්න. 810 වන ලකොටුලේ ඇති ප්රමාණය 

වාර්තාලේ 170 වන ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න  

සටහන: ඔබපේ බදු අ ෙළ හැකි ආො මට අොළ බදු අ  ෙළ 

හැකි ආො ම් පරාස  පතෝරා ඒ අනුව බදු ගණන  ෙරන්න. 

සාමානය අනුප්රමාණ මත බදු වන පසේවාන්ත ප්රතිොර තිපබ් නම් 

එම බද්ෙ ගණන  කිරීපමන් පසු අොළ වන බදු අනුපාතපේ සිට 

පමම ඉතිරි බදු අ ෙළ හැකි ආො ම මත බදු ගණන  කිරීම සඳහා 

අොළ ෙර ගත යුතු . 

තනි පුේගලයන් සඳහා අදාළ වන බදු අනුපාත (සාමානය බදු අනුප්රමාණ) 

බදු අ ෙළ හැකි ආො ම  පගවි  යුතු බද්ෙ 

රු  600,000  ෙනාඉක්මවන රු  0 ටඅතිරික්ත මුදලින් 4% 

රු. 600,000 ඉක්මවන නමුත්. 

රු  1,200,000 ලනොඉක්මවන 

රු  24,000 ක් වූ මුදලක් සහ රු  600,000 

ට අතිරික්ත මුදලින්  8%  

රු. 1,200,000 ඉක්මවන නමුත්. 

රු  1,800,000 ලනොඉක්මවන 

රු.72,000 ක් වූ මුදලක් සහ රු  

1,200,000 ට අතිරික්ත මුදලින් 12% : 

රු. 1,800,000 ඉක්මවන නමුත් 

රු  2,400,000 ලනොඉක්මවන 

රු  144,000 ක් වූ මුදලක් සහ රු 

1,800,000 ට අතිරික්ත මුදලින් 16% : 

රු  2,400,000 ඉක්මවන නමුත්. 

රු. 3,000,000 ලනොඉක්මවන 

රු. 240,000 ක් වූ මුදලක් සහ රු 

2,400,000 ට අතිරික්ත මුදලින් 20% : 

රු 3,000,000 ඉක්මවන රු. 360,000 ක් වූ මුදලක් සහ රු 

3,000,000 ට අතිරික්ත මුදලින් 24%: 
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F. අවසාන රඳවා ගැනීපම් පගවිම් මත බදු (ර.ගැ.බ. අඩු පනොෙළ) 

 

811 වන ලකොටුලේ සඳහන් ප්රමාණය වාර්තාලේ 180 වන ලකොටුලේ 

ඇතුළත් කරන්න  

 

අපනකුත් විපයේෂිත බදු අනුප්රමාණ: 

(i) ලාභවාංය ලගවනු ලබන සමාගමට ශ්රී ලංකාලේ ක්ෂය විය හැකි 

වත්කම් (අස්පෘයය වත්කම් හැර) මත ඇ ලඩො  මිලියන 1,000 

කට වඩා උපචිතව ඇත්නම් ලහෝ එම සමාගම 1 වන ලේදලේ (5) 

වන උපලේදලේ යටලත් වැඩි කළ ප්රාේධන දීමනාවකට හිමිකම් 

ලබයි  නම් සහ එම ලාභවාංයය ලම් උපලේඛනය යටලත් වු වැඩි 

කළ ප්රාේධන දිමනා මගින් ආරක්ෂාව සලසන ලද ලාභව මගින් 

ලගවනු ලැබ ඇත්නම්, පළමුවන උපලේඛනලේ කිසිවක් 

ලනොසලකා සමාගමක් විසින්, නිර්වාසික සමාජිකලයකු ලවත 

ලගවනු ලබන ලාභවාංයයකින් රඳවා ගනු ලබන බදු අනුපාතය 

ශුනය විය යුතුය  

 

(ii) ලාභවාංයය ලගවනු ලබන සමාගමට ශ්රී ලංකාලේ ක්ෂය විය හැකි 

වත්කම් (අස්පෘයය වත්කම් හැර) මත ඇ ලඩො  මිලියන 1,000 

කට වඩා උපචිතව ඇත්නම් ලහෝ එම සමාගම 1 වන ලේදලේ (5) 

වන උපලේදය යටලත් වැඩිකළ ප්රාේධන දීමනාවකට හිමිකම් 

ලබයි නම් සහ තම රටින් බැහැරව වසන ලසේවා නියුක්තිකයන් 

සංඛයාව විස්ස ලනොඉක්මවන්ලන් නම් එම ලාභවාංය ලම් 

උපලේඛනය යටලත් වූ වැඩි කළ ප්රාේධන දීමනා මගින් 

ආරක්ෂාව සලසන ලද ලාභව මගින් ලගවනු ලැබ ඇත්නම්, 

පළමුවන උපලේඛනලේ කිසිවක් ලනොසලකා, ලසේවාලයෝජකයා 
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විසින් තම රටින් බැහැරව වසන ලසේවා නියුක්තයකු ලවත සිදු 

කරනු ලබන ලගවීමක් රඳවා ගනු ලබන බදු අනුපාතය ශුනය විය 

යුතුය  

 

2.8 09  වන උපපේඛන  - බදු බැර 

 

2.8.2 හිමිකම් කිව හැකි බදු බැර ලමම උපලේඛනලේ ඇතුළත් කල හැක  

 

(1) විපද්ය බදු බැර (901 පෙොටුව) 

 

ේවිත්ව බදුකරණය වැළැක්වීලම් ගිවිසුමක් යටලත් ඇතුළු 

යම් විලේය බදු සහනයකට හිමිකම ඔබට ඇත්ලත් නම්, 

එවැනි ප්රමාණ  09 වන උපලේඛනලේ 901 ලකොටුලේ 

ඇතුළත් කරන්න   (විලේය බදු බැර, එවැනි ආදායමක් මත 

ශ්රී ලංකාලේ දී අයවිය යුතු බදු ප්රමාණයට වඩා ලනොවැඩි විය 

යුතුය  

 

(2) අඩු ෙළ හැකි ආ.පසේ.ගා. (902 පෙොටුව සහ 09 අ 

උපපේඛන ) 

ලමම ලකොටුව පිරවීමට ලපර ඔබ විසින් 09 අ උපලේඛනය 

පිරවිය යුතුය   ඔබලේ වයාපාර මත ලගවු ආර්ථික ලසේවා 

ගාස්තු (ඔබ හවුේකරුලවකු වන හවුේ වයාපාරයක් මගින් 

ලබදා ලවන් කරන ලද යම් ආර්ථික ලසේවා ගාසත්ු ප්රමාණයන් 

ද ඇතුළුව) සහ ඉදිරියට රැලගන එන ලද ආ ලසේ ගා  ද ඔබ 

විසින් ලගවිය යුතු ආදායම් බේලදන් අඩු කළ හැක  (09 අ 

උපලේඛනය) 
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ආර්ථිෙ පසේවා ගාස්තු - 09 අ උපපේඛන  

 තනි හිමිකාරීත්වයක් මගින් ඉදිරියට රැලගන එන ලද අඩු ලනොකළ 

ආර්ථික ලසේවා ගාසත්ු 913 සිට 916 දක්වා වු ලකොටුවල ඇතුළත් 

කරන්න  

 

 හවුේ වයාපාරයක් මගින් හවුේකරුලවකු ලලස ඔබ හට ලබදාහරින 

ලද ඉදිරියට රැලගන ආ අඩු ලනොකළ ආර්ථික ලසේවා ගාස්තු 917 සිට 

920 දක්වා ලකොටුවල ඇතුළත් කරන්න  

 

 

 913 සිට 920 දක්වා ලකොටුවලින් එකතුව 921 ලකොටුවට ඇතුළත් 

කරන්න  

 

 2018/2019 තක්ලසේරු වර්ෂය සදහා සිදු කළ ආර්ථික ලසේවා ගාස්තු 

ලගවීම්, 922, 923 සහ 924 ලකොටුවල ඇතුළත් කරන්න  

 

 921 සිට 924 දක්වා ලකොටුවල එකතුව 925 වන ලකොටුවට ඇතුළත් 

කරන්න  

 

 විලේය බදු බැර අඩු කිරීලමන් පසු ලගවිය යුතු මුළු බදු ප්රමාණය 

(වාර්තාලේ 190 වන ලකොටුලේ සඳහන් වටිනාකමින් 09 වන 

උපලේඛනලේ 901 ලකොටුලේ සඳහන් වටිනාකම අඩු කල ප්රමාණය) 

926 ලකොටුලේ ඇතුළත් කරන්න   925 ලකොටුලේ සඳහන් ප්රමාණය 

සහ 926 ලකොටුලේ සඳහන් ප්රමාණයන්ලගන් අඩු ප්රමාණය 927 

ලකොටුලේ ඇතුළත් කරන්න  
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 927 වන ලකොටුලේ ඇති අඩු කළ හැකි ආර්ථික ලසේවා ගාසත්ු 

ප්රමාණය, 09 වන උපලේඛනලේ 902 ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න  

 

 925 වන ලකොටුලේ ප්රමාණය 927 වන ලකොටුලේ ඇති ප්රමාණයට 

වඩා වැඩි නම්, එවැනි අතිරික්ත ප්රමාණය 2019/2020 තක්ලසේරු 

වර්ෂය ලවත  ඉදිරියට ලගන යාමට 928 වන ලකොටුලේ (925 

ලකොටුව - 927 ලකොටුව) ඇතුළත් කරන්න  

 

2016/2017 තක්ලසේරු වර්ෂයට ලපර යම් අඩු ලනොකළ ආර්ථික 

ලසේවා ගාස්තුවක් ඉදිරියට ලගන යා හැක්ලක් තක්ලසේරු වර්ෂ හතරක් 

දක්වා පමණි   2016/2017 තක්ලසේරු වර්ෂලයන් පසු යම් අඩු 

ලනොකළ ආර්ථික ලසේවා ගාස්තුවක් ඉදිරියට ලගන යා හැක්ලක් ඉදිරි 

තක්ලසේරු වර්ෂ තුනක් සදහා පමණි  

 

(3) පසේවා නියුේති ආො ම මත පගවු ර.ගැ.බ. - ප්රාථමිමිෙ පසේවා 

නියුේති  (903 පෙොටුව) 

 

ප්රාථමමික ලසේවා නියුක්තියකින් ලසේවා නියුක්ති ආදායමක් 

සහිත පුේගලයන්, ප්රාථමමික ලසේවාලයෝජකයා විසින් අඩු කළ 

රඳවා ගැීමලම් බදු සඳහා බදු බැර ඉේලුම් කිරීමට හිමිකම් 

ලබයි   රඳවා ගැීමලම් බදු අඩු කිරීම් 903 වන ලකොටුලේ 

ඇතුළත් කරන්න  ඔබලේ ප්රාථමමික ලසේවාලයෝජකයා විසින් 

නිකුත් කළ PAYE – T10 සහතිකය අමුණන්න  

 

 

(4) පසේවා නියුේති ආො ම මත පගවු ර.ගැ.බ. - ද්විතියිෙ 

පසේවා නියුේති  (904 A, 904 B, 904 C පෙොටු ) 
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ප්රාථමමික ලසේවා නියුක්තිය හැර , ලසේවා නියුක්තීන් එකකට වඩා 

ඇති පුේගලයින්ලේ ලසේවා නියුක්තිය ේවිතියික ලසේවා නියුක්තිය 

ලලස සැලලක්   සෑම ේවිතියික ලසේවාලයෝජකයකු විසින්ම 

පාරිශ්රමිකය මත සිදු කළ ර ගැ බ  අඩු කිරිම් ලවන ලවනම 

ඇතුළත් කරන්න   ( කරුණාකර PAYE – T-10D සහතිකය 

අමුණන්න ) 

 

(5) පසේවාන්ත ප්රතිොර මත පගවු බදු (905 පෙොටුව) 

 

අඩු කළ ලහෝ ලගවු බදු, බැරක් ලලස හිමිකම් පෑ හැක   එවැනි 

ප්රමාණ 905 වන ලකොටුලේ ඇතුළත් කරන්න  

 

(6) හවුේ වයාපාර ආො ම් පෙොටස් මත පගවු 8ක ෙ රඳවා 

ගැනීපම් බදු (906 පෙොටුව) 

 

ඔබ හවුේ වයාපාරයක හවුේ කරුලවකු නම් හවුේ වයාපාරය 

විසින් අඩු කළ සහ ලගවු 8% ක ර ගැ  බේලදන් ඔබට ලබදා 

හරින ලද ලකොටස 906 වන ලකොටුලේ ප්රකාය කළ යුතුය  

 

(7) හවුේ වයාපාර  මන්න් පවනත් ර.ගැ.බ.        ( 907 

පෙොටුව) 

 

07 ඇ උපලේඛනලේ 726 වන ලකොටුලේ ඇති ප්රමාණය 907 

වන ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න  
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(8) රඳවා ගැනීපම් බදු බැර - රඳවා ගැනීපම් අනුප ෝජිත ා 

විසින් ර.ගැ.බ. අඩු ෙරන ෙෙ (908 පෙොටුව) 

 

07 අ උපලේඛනලේ 710 වන ලකොටුලේ ප්රමාණය,  908 වන 

ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න 

 

(9) ආප ෝජන වත්ෙම් උපෙබ්ධි වීපමන් වන ොර මත පගවු 

බදු (909 පෙොටුව) 

 

බැර සඳහා හිමිකම් පෑමට, ලගවු ප්රමාණයන් 909 ලකොටුවට 

ඇතුළත් කරන්න  

 

(10)  හවුේ වයාපාර ේ මන්න් ආප ෝජන වත්ෙම් උපෙබ්ධි 

වීපමන් වන ොර මත පගවු  බදු (910 පෙොටුව) 

 

බැර සඳහා හිමිකම් පෑමට, හවුේ වයාපාරය විසින් ලවන් කළ 

ප්රමාණ 910 ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න  

(11) රඳවා ගනු ෙැබිමට  ටත්වන්නා විසින් පගවූ වාරිෙ පගවිම් 

සහ රඳවා ගැනීපම් බදු (911 පෙොටුව සහ 09ආ 

උපපේඛන ) 

 

(i) වාරික ලගවීම් සහ අවසාන ලගවීම්, 9 ආ උපලේඛනලේ 

දී ඇති ලප්ළිවල ඇතුළත් කරන්න  

 

(ii) වාරික ලගවීම් සහ අවසාන ලගවිම්වල එකතුව 934 වන 

ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න  
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(iii) 07 ආ උපලේඛනලේ 721 වන ලකොටුලේ සඳහන් පරිදි 

රඳවා ගනු ලැබීමට යටත් වන්නා විසින් සිදුකළ රඳවා 

ගැීමලම් බදු ලගවීම් ප්රමාණයන් 935 ලකොටුවට ඇතුළත් 

කරන්න 

 

(iv)  934 සහ 935 ලකොටුවල එකතුව 936 වන ලකොටුවට 

ඇතුළත් කරන්න  

 

(v) 936 වන ලකොටුලේ ප්රමාණය, 09 වන උපලේඛනලේ 

911 වන ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න  

 

2.8.3 අවසානලේ දී 912 වන ලකොටුලේ මුළු ප්රමාණය වාර්තාලේ 200 වන 

ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න  

 

 

3. 2019.03.31 වන දිනට වත්ෙම් හා බැරෙම් ප්රොයන  

2017 අංක 24 දරන ලේශීය ආදායම් පනලත් 126 (2) වගන්තිය ප්රකාරව, 

වාර්තාව මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ලතොරතුරු සහ වාර්තාව සමග ලගොනු කළ 

යුතු ඇමුණුම් තිලබ් නම් ලකොමසාරිස් ජනරාේවරයා විසින් නිය්චිතව දක්වනු 

ලැබිය හැකිය  

ඒ අූවව, තක්ලසේරු වර්ෂලේ අවසාන දිනට ඔබලේ සෑම වත්කමක සහ 

බැරකමක වටිනාකම (අත්පත් කරගැීමමක් නම් අත්පත් කර ගැීමලම් 

පිරිවැය ලහෝ අත්පත් කර ගැීමමක් ලනොලේ නම් ලවළඳපල වටිනාකම), 

වාර්තාව සමග ඔබ ලවත ලබා දී ඇති වත්කම් හා බැරකම් ප්රකායනලේ 

සඳහන් කර වාර්තාව සමග භවාර ලදන්න  
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01 පෙොටස 

 

අ. නිය්චෙ පද්පෙ 

2019 03 31 දිනට ඔබලේ සියළු නිය්යල ලේපලවල (ශ්රී ලංකාලේ 

ලහෝ ඉන් පිටත පිහිටා ඇති) වටිනාකම ප්රකාය කරන්න  

ආ. චංචෙ පද්පෙ 

2019 03 31 දිනට ඔබ ලවත හිමිව ඇති ලමෝටර් රථම, බැංකු 

තැන්පතු සහ ලකොටස්/ ස්කන්ධ/ සුරැකුම්පත්, අලත් ඇති මුදේ, දුන් 

ණය ලහෝ ලැබුණු ප්රමාණ, රන්, රිදී, මැණික් හා ස්වර්ණාභවරණ 

යනාදී සියළු යංයල ලේපළ ප්රකාය කරන්න   (ශ්රී ලංකාව තුළ ලහෝ 

ඉන් පිටත පවතින) 

ඇ  වයාපාරපේ පෙොටසේ පෙස තබාපගන ඇති පද්පළ;  

       2019 03 31 දිනට වයාපාරලේ ලකොටසක් ලලස ඇති ලේපළක 

වටිනාකම, එනම් ප්රාේධන ලහෝ ජංගම ගිණුමක ලයේෂය ප්රකාය 

කළ යුතුය  (අදාළ වන්ලන් නම් ලයේෂ පෛලේ පිටපත් අමුණන්න ) 

ඈ. 2019.03.31 දිනට බැරෙම් 

වසර තුළ දී පුේගලලයකුට ලහෝ ආයතනයකට ලගවිය යුතු ණය 

ඇතුළු සියළු බැරකම් ලමම ලකොටලසේ ප්රකාය කළ යුතුය  
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02 පෙොටස 

 

අ. වර්ෂ  තුෙ දී අත්පත් ෙරගත් පවනත්  ම් වත්ෙම් පහෝ 

 තයාග 

අත්පත් කරගත් ලේපළ සහ ලැබුණු තයාග අතුළු වත්කම්වල මුළු 

වටිනාකම ප්රකාය කරන්න  

 

ආ. වර්ෂ  තුෙ දී පෙොටස් ඇතුළු (විකිණීම/පැවරීම/තයාග) වත්ෙම් 

බැහැර කිරීම. 

 

2018 04 01 සිට 2019 03 31 දක්වා කාලසීමාව තුල බැහැර කළ 

වත්කම්වල මුළු වටිනාකම ප්රකාය කරන්න  ( විකිණීම, හුවමාරු, 

තයාග) 

 

 

වැඩිදුර ලතොරතුරු සදහා ලේකම් අංයලේ ලකොමසාරිස් ලහෝ අදාළ ප්රාලේශිය 

කාර්යාලලේ ලකොමසාරිස් අමතන්න  

 

ප්රධාන කාර්යාලය -  ලේකම් අංයය 011 2135412 

නගරබද කාර්යාලය - ලකොළඹ නගර      011 2504390 

නගරබද කාර්යාලය - මැද ලකොළඹ 011 2505274 

නගරබද කාර්යාලය - ලකොළඹ දකුණ 011 2502564 

1 සහ 2 අංයය - නවම් මාවත 011 2302249 

ප්රාලේශිය කාර්යාලය - අනුරාධපුරය 025 2235512 

ප්රාලේශිය කාර්යාලය - බදුේල 055 2222490 
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ප්රාලේශිය කාර්යාලය - මඩකලපුව 065 2222087 

ප්රාලේශිය කාර්යාලය - දඹූේල 066 2283655 

ප්රාලේශිය කාර්යාලය - ගාේල 091 2222504 

ප්රාලේශිය කාර්යාලය - ගම්පහ 033 2234246 

ප්රාලේශිය කාර්යාලය - යාපනය 021 2222076 

ප්රාලේශිය කාර්යාලය - කළුතර 034 2222216 

ප්රාලේශිය කාර්යාලය - මහනුවර 081 2223590 

ප්රාලේශිය කාර්යාලය - කෑගේල 035 2222493 

ප්රාලේශිය කාර්යාලය - කුරුණෑගල 037 2222798 

ප්රාලේශිය කාර්යාලය - 
මහරගම 
නැලගනහිර 

011 2802433 

ප්රාලේශිය කාර්යාලය - මහරගම බටහිර 011 2803125 

ප්රාලේශිය කාර්යාලය - මාතර 041 2222933 

ප්රාලේශිය කාර්යාලය - මීගමුව 031 2228322 

ප්රාලේශිය කාර්යාලය - නුවරඑලිය 052 2222520 

ප්රාලේශිය කාර්යාලය - රත්නපුර 045 2222040 

 

 

         

 

බදු - වඩා හ ොඳ 

අනාගතයකට 

வரிகள் – வளமான எதிர்காலத்திற்காக 
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 ES - FOR A BETTER FUTURE 

 


