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මමම උපමෙව් මාාල; 
අ. මපොදු උපමෙව්, 
ආ. ශවුල් ලයාපාර ආොය ව ලාතාවාල වශ උපමල් ස ව වර්තාක රීමම 

වඳශා ලස උපමෙව් ලලින්, 
වමන්විවය.  

 

ලාතාවාල වශ උපමල් ස ව වර්තාක රීමමට මපර මමම උපමෙව් මාාල 
පරිශීසය කරස මවට උපමෙව් මෙනු ැමේ. ලැඩිදුර මවොරතුරු වශ 
නිෙතාස මේශීය ආොය ව මෙපාතාවම වන්තු මලේ අඩවිය ලස www.ird.gov.lk 

හි ඇති 2020.05.06 දිසැති නිමේෙසය (PN/IT/2020-05) මගින් බාගව ශැක. 
 

අ. ලඳොදු උඳලදව ්

 

1. 2020.01.01 දිස සිට ක්රිඅයාමකමක ලස පරිදි මේශීය ආොය ව පසමමක ෙැසට 
පලතිස විධිවිධාස අොෂ ලස ය ව ආමයෝජස ලමකක ව උපේධිවීම මගින් 
ලස ාභ මව ලස බදු බැඳියාලට අමවරල ශවුල් ලයාපාරයක් වම ශවුල් 
ලයාපාරමේ බදු අයලස ආොයම මව ආොය ව බදු මගවීමට යටමක මේ. 

 

2. ලාර්තා නිකුත් කිරීම ශා භාරදීම 

 
නිකුත් කිරීම 

ශවුල් ලයාපාර ආොයම මව ආොය ව බදු මශෝ රඳලා ගැනීම ව බේෙ අය 
මකමරස වැසැමකවන් මලව මේශීය ආොය ව මකොමවාරිව් ජසරාල්ලරයා 
විසින් ශවුල් ලයාපාර ආොය ව ලාතාවා නිකුමක මකමරනු ඇව. 
මමම ලාතාවාල ඔබමේ අභිමව භාාමලන් ඔබ මලව එලනු ඇව. ඉදිරියට 
ලිපිමල් ස වශ ලාතාවා මලසමක භාාලරීන් අලය ලන්මන් ස ව, ඒ 
පිළිබඳල මේශීය ආොය ව මෙපාතාවම වන්තුමේ බදු මවේලා අංයට ෙැනු ව දිය 
යුතුය. 

 

භාරදීම 

නිසි පරිදි ව වර්තාක කෂ ලාතාවාල (ආොය ව ලාතාවාල - ශවුල් ලයාපාර වශ 
අනිලාතායය උපමල් ස) වශ මලසමක අලය කරස ලිපිමල් ස, 2020 
මසොලැ වබතා 30 ලස දිස මශෝ එදිසට මපර මේශීය ආොය ව 
මෙපාතාවම වන්තුමේ ප්රදධාස කාතායායට මශෝ නසෑම ප්රදාමේශීය 
කාතායායකට වැපැල් රීමම මශෝ අතින් මගසවිමක භාරදීම සිදුකෂ යුතුය. 

http://www.ird.gov.lk/
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මේශීය ආොය ව මෙපාතාවම වන්තුල විසින් ශවුල් ලයාපාර ආොය ව බදු 
ලාතාවා භාරදීම වඳශා විෙුුමක මගොනුගව රීමම ව පශසුක ව, මේශීය ආොය ව 
මෙපාතාවම වන්තු මලේ අඩවිමේ වපයා ඇව (www.ird.gov.lk). 

 

3. බදු ලගවීම 
 

- ඳෂමු කාසීමාල - 2019.04.01 සිට 2019.12.31 

පෂමු කාසීමාල තුෂ ශවුල් ලයාපාරයක් විසින් ශවුල් ලයාපාර ආොයම ව 
ය ව මකොටවක් ශවුල්කරුලන් මලව මබොශැර ඇමකස ව, මේශීය ආොය ව 
පසමමක 84(1)(අ)(ii) ප්රදකාරල, එලැනි මලන්කෂ ප්රදමාක මව රඳලා 
ගැනීම ව බදු මගවිය යුතුය.  
එමවේ මසොමැතිල වක්මවේරු ලතාය අලවාසමේ දී මලන්රීම ව සිදු වමේ 
ස ව එලැනි ශවුල් ලයාපාර ආොය ව මකොටව මව රඳලා ගැනීම ව බදු 
බැඳියාලක් ඇති මසොමේ. 
 

- ලදලන කාසීමාල - 2020.01.01 සිට 2020.03.31 

ශවුල් ලයාපාරයක බදු අයලස ආොයම මව මගවිය යුතු ආොය ව බදු (ය ව 
ආමයෝජස ලමකක ව උපේධිවීම මගින් ලස ය ව ාභයන් ශැර) පශව 
ෙක්ලා ඇති අොෂ බදු අනුප්රදමාකයන් අොෂ කර ගනිිනන් ගකසය කර 
ලාරික මව 2020 මැයි 15 දිස මශෝ අලවාස මගවීම 2020 වැප්වැ වබතා 
30 දිසට මශෝ එදිසට මපර මගවිය යුතුය. (බදු ලතාග මක්වය 09 වශ 
අලවාස මගවීම ව කා මක්වය 19200) 

 

බදු අයලන ආදායම බදු අනුප්රදමාණය 

පෂමු 250,000 0 

ඉතිරිය 6% 
 

4. 2019/2020 වක්මවේරු ලතාය වඳශා ශවුල් ලයාපාරයක ප්රදමු  ශවුල්කරු 
මශෝ ශවුල්කරුමලකු විසින් ශවුල් ලයාපාර ආොය ව ලාතාවාල වශ  
උපමල් ස මගොනු රීමම අලය මේ. 

(ලැඩිදුර මවොරතුරු වඳශා ඔබට 2019/2020 පුද්ග ආදායම් බදු ලාර්තාල 
වශා ලන උඳලදව් මාාල පරිශීසය කෂ ශැක.) 
 

5. ආොය ව ලාතාවාමේ ය ව මකොටුලක් මශෝ උපමල් සයක් ව වර්තාක රීමමට 

අලය මසොමේ ස ව අොෂ මකොටුල මශෝ උපමල් සය ඉරක් (-) ඳමණක් 
මයදීම කෂ යුතුය. ය වරීසි උපමල් සයක මවොරතුරු ඇතුෂමක රීමමට 
බා දී ඇති ඉඩ ප්රදමාකලමක මසොලස අලව්ාාලක දී  එම මවොරතුරු අොෂ 
උපමල් සමේ බා දී ඇති ආකෘති පත්ර්යට වමාස ආකෘතියක ඇමුණුමක් 
මව මගොනු කරන්ස. 
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ය වරීසි උපමල් සයක් පිරවීමට අලය මසොලස අලව්ාාලකදී එම 
උපමල් සය ශරශා “අො සැව” යනුමලන් වඳශන් කරන්ස. 

 

6. දණ්ඩන විධිවිධාන 
 

වාලදය ලාර්තාලක් ඉිරිපඳත් කිරීම, නියමිත ිරනට ලශෝ ඊට ලඳර ලාර්තාලක් 

ඉිරිපඳත් කිරීමට අලඳොලශොවත්වීම වශ ලාර්තාලක් භාර ලනොදීම 

දණ්ඩනයන්ට ලශෝ බන්ධනාගාරගත කිරීමකට යටත් ලේ. 
 

 ප්රදමාෙ වී ආොය ව බදු ලාතාවාලක් මගොනු රීමම 

i. මගවීමට ඇති බදු මුෙලින් 5% ක් වමග, මගොනු රීමමට 
අමපොමශොවමක වීම අ ණ්ඩල පලමකසා එක් එක් මාවය මශෝ 
මාවයක මකොටවක් වඳශා මගවීමට ඇති බදු මුෙල් ප්රදමාකමයන් 
1% ක් ෙ වශ 
 

ii. රු.50,000/= ක් වශ නියිනව දිසට මශෝ ඊට මපර එස ව 2020 
මසොලැ වබතා 30 ට මපර මගොනු රීමමට අමපොමශොවමක වීම 
අ ණ්ඩල පලමකසා එක් එක් මාවය මශෝ මාවයක මකොටවක් 
වඳශා ලැඩිදුර රුපියල් ෙව ෙශවක්, 
යන්මසන්, ලඩා ලැඩි මුෙට වමාස ෙඩයකට යටමක විය යුතුය.  
 

 අවවය මශෝ මසොම  යලස සුු  ප්රදකායක් වැපීමම මව ෙණ්ඩසය, එකී 
ප්රදකාය පෙස ව කරමගස නි්යය කමෂේ ස ව මගවිය යුතු බදු අුවලස 
ප්රදමාකය මශෝ ආපසු මගවිය යුතු මුෙ ලැඩිලස ප්රදමාකය, යස මුෙල් 
ප්රදමාකලලින් රු.50,000/= ට ලැඩි මුෙල් ප්රදමාකය ලන්මන්ය. 
 

 ලාතාවාලක් මගොනු රීමමට අමපොමශොවමක ලස වැසැමකවකු රුපියල් 
ිනලියසයක් මසොඉක්මලනු බස ෙඩයකට මශෝ එක් අවුරුේෙක් 
මසොඉක්මලනු බස කායකට බන්ධසාගාරගව කරනු ැබීමකට මශෝ 
එකී ෙඩය ශා බන්ධසාගාරගව කරනු ැබීම යස ෙඬුල ව මෙකටම මශෝ 
යටමක විය යුතුය. 
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නියමිත ිරනට බදු ලගවීමට අලඳොලශොවත්වීම.  

i. මගවිය යුතු එමශමක මගලා මසොමැති බදු මුෙල් ප්රදමාකමයන් 20% ක්  
 

ii. ය ව ලාරිකයක වමව්වය මශෝ මකොටවක් මගවීමට අමපොමශොවමක ලස 
ය ව වැවැමකවකු මගවිය යුතු, එමශමක මගලා මසොමැති බදු මුෙලින් 
10% ක වමාස ෙණ්ඩසයකට යටමක විය යුතුය. 

 

 151 ලගන්තියට යටමකල (කාය දීතාඝ කරස ෙ) නියිනව දිසයට අො 
බදු ප්රදමාකය මසොමගලා ඇමකමමක ස ව, බදු මගලන්සා, නියිනව දිසමේ සිට 
බදු මගලස දිසය ෙක්ලා ව කාපරිච්මේෙය වඳශා එම ප්රදමාකය මව, 
මාසිකල ගකසය කරනු බස මපොලී අනුපාවය මවකට මශෝ මවරීන් 
මකොටවකට 1.5% ක් විය යුතුය. 

 

07. ලැඩිදුර ලතොරතුරු වශා 

ලැඩිදුර මවොරතුරු වඳශා මල්ක ව අංමේ මකොමවාරිව්, මජය්න නිමයෝජය 

මකොමවාරිව් මශෝ අො ප්රදාමේශීය කාතායාමේ මකොමවාරිව් අමවන්ස. 

 

ප්රදධාස කාතායාය  මල්ක ව අංය   0112135412/13 

0112135437 - 41 

0112135431 - 34 

සගරබෙ කාතායාය මකොෂඹ සගරය  0112504390 

සගරබෙ කාතායාය මකොෂඹ මධයම 0112505274 

සගරබෙ කාතායාය මකොෂඹ ෙකුක 0112502564 

සල ව මාලව 1 ශා 2 අංය 0112302249 

ප්රදාමේශීය කාතායාය අනුරාධපුරය 0252235512 

ප්රදාමේශීය කාතායාය බදුල් 0552222490 

ප්රදාමේශීය කාතායාය මඩකපුල  0652222087 

ප්රදාමේශීය කාතායාය ෙඹුල්  0662283655 

ප්රදාමේශීය කාතායාය ගාල් 0912222504 

ප්රදාමේශීය කාතායාය ග වපශ  0332234246 

ප්රදාමේශීය කාතායාය යාපසය 0212222076 

ප්රදාමේශීය කාතායාය කු වර  0342222216 
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ආ ශවුේ ලයාඳාර ආදායම් ලාර්තාල වශ ඒ ශා වම්බන්ධ උඳලේඛන වම්පර්ණ 
කිරීම වශා ලන උඳලදව්. 

 

ඔබට වපයා ඇති ආකෘති කට්ටය මකොටව් මෙකරීන් වමන්විව මේ; 

1. ආදායම් ලාර්තාල 

2. ආදායම් ලාර්තාල වශා ලන උඳලේඛන 

 

 

I. ආදායම් ලාර්තාල වම්පර්ණ කිරීම වශා ලන උඳලදව්. 

 මමය මකොටව් මෙකරීන් වමන්විවය 

1  ලකොටව - බදු ආගණන ප්රදකාය 

2  ලකොටව - ප්රදකාය 

 

1 ලකොටව - බදු ආගණන ප්රදකාය 

 මමය ලකොටව් පශරීන් වමන්විවය. 
අ මකොටව -  බදු බැඳියාලට යටමක ආොයම 
ආ මකොටව  -  වක්මවේරු කෂ ශැරී ආොයමමන් අුව රීම ව 

ඇ මකොටව  -  මගවිය යුතු බේෙ ගකසය රීමම 

ඈ මකොටව  -  නිෙශව් කෂ ආොයම/ැබී ව වශ ාභ 

ඉ මකොටව  - පෂමු කාපරිච්මේෙය (01.04.2019 – 31.12.2019 
වඳශා ශවුල් ලයාපාර ආොයම මව රඳලා ගැනීම ව 
බේෙ) 

ප්රදාමේශීය කාතායාය නුලර 0812223590 

ප්රදාමේශීය කාතායාය කෑගල් 0352222493 

ප්රදාමේශීය කාතායාය කුරුකෑග  0372222798 

ප්රදාමේශීය කාතායාය මශරගම සැමගසහිර 0112802433 

ප්රදාමේශීය කාතායාය මශරගම බටහිර 0112803125 

ප්රදාමේශීය කාතායාය මාවර 0412222933 

ප්රදාමේශීය කාතායාය මීගමුල  0312228322 

ප්රදාමේශීය කාතායාය නුලරඑළිය  0522222520 

ප්රදාමේශීය කාතායාය රමකසපුර  0452222040 
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 ලාතාවාමේ, “1 මකොටව” ව වර්තාක රීමමට මපර අොෂ උපමල් ස 
ව වර්තාක කෂ යුතුය. 
 

2 ලකොටව - ප්රදකාය  

 මේශීය ආොය ව පසමමක 126 (5) ලගන්තිය ප්රදකාරල, බදු මගලන්සාමේ 

ර්තාකකාලීස මවේලා නියුක්තිකමයකු ශැර අනුමව ගකකාධිකාමලරමයකු 

ඇතුු  මලසමක ය ව වැසැමකවකු විසින් ආොය ව ලාතාවාල මශෝ ආොය ව 

ලාතාවාමේ මකොටවක් වකව ් කර ඇති අලව්ාාලක දී එම මලසමක 

වැසැමකවා ෙ ලාතාවාල අමකවන් රීමම අනිලාතාය මේ. 

එබැවින්, ආොය ව ලාතාවාල මශෝ ආොය ව ලාතාවාමේ මකොටවක් වකව් 

රීමම වඳශා වශභාගී ව අනුමව ගකකාධිකාමලරමයකු මශෝ  මලසමක ය ව 

බයමක පුේගමයකු ප්රදකාල  අ ලකොටලවේ ඔහුමේ /ඇයමේ සම ශා 

වසතුර වඳශන් කරිනන් අමකවන් රීමම අලය මේ. 

 මේශීය ආොය ව පසමමක 126 (4) ලගන්තිය ප්රදකාරල, බදු මගලන්සා මශෝ 

බදු මගලන්සාමේ නිසි බයමක නිමයෝජිවයා ආොය ව ලාතාවාල, එහි 

නිරලෙයභාලය ශා ව වර්තාකමකලය වශවුරු කරිනන් අමකවන් කෂ යුතුය. 

එබැවින්, බදු මගලන්සා මශෝ ඔහුමේ නිසි බයමක නිමයෝජිවලරයා 

ප්රදකාල  ආ ලකොටලවහි ඔහුමේ /ඇයමේ සම වඳශන් කරිනන් අමකවන් 

රීමම අලය මේ. 

 

II ආදායම් ලාර්තා - උඳලේඛන වම්පර්ණ කිරීම වශා උඳලදව් 

 ආොය ව ලාතාවාල වමග පශව වඳශන් උපමල් ස වපයා ඇව. 

උඳලේඛන අංකය උඳලේඛනල  නම 

1 ලස උපමල් සය ශවුල්කරුලන් වශ ාභ මකොටව් පිළිබඳ විව්වර 

2(අ) උපමල් සය 
ශවුල් ලයාපාර ආොයම වශ ආමයෝජස ලමකක ව 
උපේධි විම මව ාභ මබොශැමම (නිෙශව් 
ප්රදමාක වශ අලවාස රඳලා ගැනීම ව මගවී ව ශැර) 

2(ආ) උපමල් සය 
ශවුල් ලයාපාරමේ නිෙශව් ආොය ව/ැබී ව වශ 
ාභ, වශ අලවාස රඳලා ගැනීම ව මගවී ව 
මබොශැමම 

3(අ) උපමල් සය 
ශවුල් ලයාපාර ආොයම මව රඳලා ගැනීම ව බදු 
මගවී ව වශ ප්රදාේධස ාභ මව මගව රඳලා ගැනීම ව 
බේෙ පිළිබඳ විව්වර  
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i.    උඳලේඛන ඳශත ඳිපිර ලර්ගීකරණය කර ඇත. 

-  වමව්ව වක්මවේරු ලතාය වඳශාම අො ලස උපමල් ස - 1* 

-  වක්මවේරු ලතාමේ 2019.04.01 සිට 2019.12.31 ෙක්ලා ලස පෂමු 

මාව සමය වඳශා පමකක් අො ලස  උපමල් ස - 2* 

- වක්මවේරු ලතාමේ 2020.01.01 සිට 2020.03.31 ෙක්ලා ලස මෙලස 

මාව තුස වඳශා පමකක් අො ලස උපමල් ස - 3* 

3(ආ) උපමල් සය 

2019.12.31 දිස ෙක්ලා රඳලා ගැනීම ව  
අනුමයෝජිවයා විසින් අුව කරස ෙ රඳලා ගැනීම ව 
බදු පිළිබඳ විව්වර (අලවාස රඳලා ගැනීම ව බදු 
ශැර) 

3(ඇ) උපමල් සය 
රඳලා ගැනීම ව අනුමයෝජිවයා විසින් අුව කරස ෙ 
අමකතිකාර ව ආොය ව බදු පිළිබඳ විව්වර 

3(ඈ) උපමල් සය 

රඳලා ගැනීම ව අනුමයෝජිවයා විසින් අුව කර 
ගැනීමට අමපොමශොවමක ව මගවී ව රඳලා ගැනීම ව 
බදු පිළිබඳ විව්වර (අලවාස  රඳලා ගැනීම ව බදු 
ශැර) 

3(ඉ) උපමල් සය 
රඳලා ගැනීම ව අනුමයෝජිවයා විසින් රඳලා 
ගැනීම ව බදු අුව කර ගැනීමට අමපොමශොවමක ව 
අලවාස  රඳලා ගැනීම ව මගවී ව පිළිබඳ විව්වර 

3(ඊ) උපමල් සය 
රඳලා ගැනීම ව අනුමයෝජිවයා විසින් අුව මසොකෂ 
යුතු අලවාස රඳලා ගැනීම ව මගවී ව පිළිබඳ විව්වර 

3(උ) උපමල් සය මගවී ව (ප්රදාේධස ාභ බේෙ ශැර) 

4(අ) උපමල් සය අන්වතාකාලීස ගැපු ව 

4(ආ) උපමල් සය මගවිය යුතු බේෙ ආගකසය 

4(ඇ) උපමල් සය බදු බැර 

5(අ) උපමල් සය 
ශවුල් ලයාපාර ආොයම මව මගව බදු (රඳලා 
ගැනීම ව බදු, ලාරික මගවී ව වශ ප්රදාේධස ාභ) 

5(ආ) උපමල් සය 
ආතාථික මවේලා ගාව්තු (ආ.මවේ.ගා.), මලසමක 
මගවී ව මව රඳලා ගැනීම ව බදු වශ අමකතිකාර ව 
ආොය ව බදු මලන් රීමම (මබොශැමම) 

5(ඇ) උපමල් සය සුදුසුක ව බස මගවී ව  

6 උපමල් සය ශවුල් ලයාපාර අාභ ගැපු ව පිළිබඳ විව්වර 

7 උපමල් සය ශවුල් ලයාපාරය පිළිබඳ විව්වර 
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ii. ඉශව උපමල් සයන්මගන් ඔබට අො ලස උපමල් ස මවෝරාමගස 
ව වර්තාක කරන්ස. ලාතාවාල ව වර්තාක රීමමට අො ලස උපමල් ස 
අනිලාතාය උපමල් ස මව වකනු ැමේ. 

iii.  අනිලාතාය උපමල් ස ඉදිරිමයන්  “√” මයොෙන්ස. 
උපමල් ස ව වර්තාක රීමම වඳශා පශව පියලරයන් අනුගමසය කරන්ස. 

 

1 ලන පියලර 

 උපමල් ස 2(අ) වශ 2(ආ) ව වර්තාක කරන්ස. 
 අො අගයන් 4(අ) උපමල් සයට (අන්වතාකාලීස ගැෂපු ව) ඇතුමක 

කර “පෂමු කා සීමාල ” වශ “මෙලස කා සීමාල ” වඳශා ලස 
අගයන්, නිසි පරිදි ව වර්තාක කරන්ස. 

ඳෂමු කා සීමාල  -  2019 අලප්රදේේ 01 සිට ලදවැම්බර් 31 
දක්ලා ලන කා සීමාල 

ලදලන කා සීමාල -  2020 ජනලාිප 01 සිට මාර්තු 31 දක්ලා 
ලන කා සීමාල 

 

2 ලන පියලර 

 4 අ උපමල් සමේ ඇති අගයන් ලාතාවාලට වශ අොෂ අනිලාතාය 
උපමල් සලට ඇතුමක කරන්ස.  

 අමසකුමක අනිලාතාය උපමල් ස ව වර්තාක කරන්ස. 
 අනිලාතාය උපමල් සල අගයන් ලාතාවාලට ඇතුමක කරන්ස. 

 

3 ලන පියලර 

ආොය ව ලාතාවාල වශ උපමල් ස ව වර්තාක කරන්ස. 

 

ශවුේ ලයාඳාර ආදායම් ලාර්තාල වශා ලන උඳලේඛන 

 

1. 1 ලන උඳලේඛනය - ශවුේකරුලන් පිළිබ විව්තර 

ශවුල්කරුලාමේ සම, බදුමගලන්සා ශඳුසාගැනීම ව අංකය 
(බ.මග.ශ.අංකය), ජාතික ශැඳුනු වපමක අංකය (ජා.ශැ.අ.) වශ ශවුල් 
ලයාපාරය මගින් ශවුල්කරුලන් මලව ාභ/අාභ මබොශැමම ව 
අනුපාවය පිළිබඳ මවොරතුරු ඇතුමක කර 1 ලස උපමල් සය ව වර්තාක 
කරන්ස. 

 

2. 2(අ) වශ 2(ආ) උඳලේඛන: ශවුේ ලයාඳාර ආදායම ලබදාශැරීම. 

1 ලස උපමල් සමේ අනුපිළිමලෂ පරිදි, එක් එක් ශවුල්කරුලන් වඳශා 
මලසම මප්ලියක් භාවිවා කරන්ස. 
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2.1 2(අ) උඳලේඛනය: ශවුේ ලයාඳාර ආදායම  

 

-  ශවුේ ලයාඳාරල  ආලයෝජන ආදායම, ලලනත් ආදායම් වශ ආලයෝජන 

ලත්කම් උඳබ්ධිවීලමන් ලන ැබීම් ලබදාශැරීම. 

 

209 
තීරුල: 

එක් එක් ශවුල්කරුලන්මේ ආමයෝජස ආොයම ව අො 
මකොටව ඇතුමක කරන්ස. 209.5 මකොටුමලහි ඇති 
ආමයෝජස ආොයමමහි එකතුල 4(අ) උපමල් සමේ 254.1 
මකොටුලට ඇතුමක කරන්ස. 

210 
තීරුල: 

එක් එක් ශවුල්කරුලන්මේ මලසමක ආොයම ව අො මකොටව 
ඇතුමක කරන්ස. 210.5 මකොටුමලහි ඇති මලසමක 
ආොය වල එකතුල 4(අ) උපමල් සමේ 255.1 මකොටුලට 
ඇතුමක කරන්ස. 
 

205 තීරුල: ශවුල් ලයාපාරයක් විසින් ශවුල්කරුමලකුට මශෝ 
ඔහුමේ/ඇයමේ කත්ර්යාට ය ව මවේලාලක් මලනුමලන් 
මගව ලැටුප්, ඳඩිනඩි ලශෝ ගාව්තු පිළිබඳ විව්වර මමහි 
ඇතුමක කරන්ස. 

206 තීරුල: ශවුල් ලයාපාරයක් විසින් ශවුල්කරුලන්ට, කය මශෝ 
ප්රදාේධසය මව ය ව මපොලියක් මගලනු බයි ස ව, එම 
විව්වර ඇතුමක කරන්ස. 

207 තීරුල: ශවුල් ලයාපාරයක ාභ මබො දීම ව අනුපාවය මව 
පෙස වල ශවුල් ලයාපාරයක් විසින් වෑම 
ශවුල්කරුමලකුටම මලන් කරස ෙ ඉතිරි ලයාපාර 
ආොයම ඇතුමක කරන්ස. 

208 තීරුල: ශවුල් ලයාපාරය විසින් මගලස ෙ ලැටුප්, පඩිසඩි, 
මවේලා ගාව්තු, කය/ප්රදාේධසය මව ය ව මපොලියක් වශ 
ඉතිරි ලයාපාර ආොයමමහි එකතුල 208 තීරුලට 
ශවුල්කරුලන්ට මලන් මලන්ල ඇතුමක කරන්ස. 
උොශරක: 
මකොටු 205.1+206.1+207.1 එකතුල මකොටුල 208.1 

මකොටු 205.2+206.2+207.2 එකතුල මකොටුල 208.2 
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211 
තීරුල: 

ශවුල් ලයාපාරමේ ලයාපාර ආොයම, ආමයෝජස ආොයම වශ 
මලසමක ආොය වල එකතුල 211 තීරුලේ එක් එක් 
ශවුල්කරුට මලස මලසම ඇතුමක කරන්ස. 
උොශරක:  
208.1+209.1+210.1 හි එකතුල 211.1 ඇතුල්  කරන්ස. 
208.2+209.2+210.2 හි එකතුල 211.2 ඇතුල් කරන්ස. 

212 
තීරුල: 

ආමයෝජස ලමකක ව උපේධිවීමමන් ලස ාභ, 
ශවුල්කරුලන්මේ ාභ මබො ගැනීම ව අනුපාවය මව 
ඇතුමක කරන්ස. 212.5 මකොටුමේ ඇති ආමයෝජස ලමකක ව 
උපේධිවීමමන් ාභල එකතුල ලාතාවාමේ 40 මකොටුලට 
වශ 4(අ) උපමල් සමේ 256.1 මකොටුලට ඇතුමක කරන්ස. 

 

2.2  2(ආ) උඳලේඛනය: ශවුේ ලයාඳාරල  නිදශව් ආදායම්/ැබීම් වශ ාභ 

ශා අලවාන රලා ගැනීලම් ලගවීම් ලබදාශැරීම. 

213  

තීරුල: 

ශවුල් ලයාපාරය විසින් මබොශරිස ෙ නිෙශව් කෂ ප්රදමාක 
(මුු  වක්මවේරු ලතායටම අො) එක් එක් ශවුල්කරුලන්ට 
මලන් මලන්ල ඇතුමක කරන්ස. 
 

214 

තීරුල: 

රඳලා ගැනී ව බදු අනුමයෝජිවයන් විසින් අුව කරනු ැබූ 
අලවාස රඳලාගැනී ව මගවී ව (පෂමු මාව සලය වඳශා) 
ශවුල්කරුලන්මේ ාභ අනුපාවය මව පෙස වල ඇතුමක 
කරන්ස. 

215 

තීරුල: 

රඳලා ගැනී ව බදු අනුමයෝජිවයන් විසින් අුව රීමමට 
අමපොමශොවමකව, අලවාස රඳලා ගැනීම ව මගවී ව (පෂමු මාව 
සලයට අොල) පිළිබඳ විව්වර ශවුල්කරුලන්මේ ාභ 
මබොගැනී ව අනුපාවය අනුල මමහි ඇතුමක කරන්ස. 

  

3. 3 ලන උඳලේඛනය - ශවුේ ලයාඳාර ආදායම මත ලගලන ද බද්ද 

මමම උපමල් සය 3(අ), 3(ආ), 3(ඇ), 3(ඈ), 3(ඉ), 3(ඊ) වශ 3(උ) මව අනු 
උපමල් ස ශවරීන් වමන්විවය. 

 

3.1 3(අ) උඳලේඛනය: ලගවීම් පිළිබ විව්තර (ශවුේ ලයාඳාර මත ලගව 
රලා ගැනීලම් බද්ද වශ ප්රදාග්ධනධන ාභ බද්ද) 

216 වශ 
217 තීරු: 

පෂමු මාව සලයක කාසීමාල වඳශා ශවුල් ලයාපාර 
ආොයම මව 8% ක අනුප්රදමාකමයන් ව රඳලා ගැනීම ව 
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බේෙ වශ එය මගව දිසය පිළිබඳ විව්වර ඇතුමක කරන්ස.  
217.5 මකොටුමේ වඳශන් ඉශව කාසීමාල වඳශා ශවුල් 
ලයාපාර ආොයම මව මගව මුු  රඳලා ගැනීම ව බේෙ 
ලාතාවාමේ 180 මකොටුමේ ඇතුමක කරන්ස. 
 

218 වශ 

219 තීරු: 

ව වර්තාක ලතාය වඳශා ආමයෝජස ලමකක ව උපේධිවීම 
මව ලස ැබී ව මව 10% ක අනුප්රදමාකමයන් ශවුල් 
ලයාපාරය විසින් ප්රදාේධස ාභ මව බේෙ මගව දිසය වශ 
එම ප්රදමාක පිළිබඳ විව්වර ඇතුමක කරන්ස. 
 

219.5 මකොටුමේ මුු  අගය 4ඇ උපමල් සමේ 269 
මකොටුලට ඇතුෂමක කරන්ස. 
 

3.2 3(ආ) උඳලේඛනය: රලා ගැනීලම් අනුලයෝජිතයා විසින් 2019.12.31 

දක්ලා අඩු කරන ද රලා ගැනීලම් බදු පිළිබ විව්තර (අලවාන රලා 
ගැනීලම් ලගවීම් මත ශැර) 

 

රඳලා ගැනීම ව බදු අනුමයෝජිවයන් විසින් රඳලා ගැනීම ව බදු අුව කර (අලවාස 
රඳලා ගැනී ව මගවී ව මසොලස) ශවුල් ලයාපාරය මලව මගලස ෙ මගවී ව 
පිළිබඳ විව්වර ඇතුමක කරන්ස. 

 

 

3.3 3(ඇ) උඳලේඛනය: රලා ගැනීලම් අනුලයෝජිතයා විසින් අඩු කෂ 
අත්තිකාරම් ආදායම් බදු පිළිබ විව්තර. 

ශවුල් ලයාපාර විසින් ැබූ අුව කෂ අමකතිකාර ව ආොය ව බදු මගවී ව පිළිබඳ 
විව්වර ප්රදකා කරන්ස. 
(2019/2020 වක්මවේරු ලතායට අො මසොමේ.) 

 

3.4 3(ඈ) උඳලේඛනය: රලා ගැනීලම් අනුලයෝජිතයා විසින් රලා ගැනීලම් 

බදු අඩු කිරීමට අලඳොලශොවත් ව රලා ගැනීලම් බදු පිළිබ විව්තර 
(අලවාන රලා ගැනීලම් ලගවීම් ශැර) 

රඳලා ගැනීම ව අනුමයෝජිවයින් විසින් රඳලා ගැනීම ව බදු අුව මසොකර, එමශමක 
රඳලා ගැනීම ව බේෙට යටමක ලස මගවීමක් ශවුල් ලයාපාරයකට ැනේමන් ස ව 
එම ප්රදමාක රඳලාගනු ැබීමට යටමක ලන්මසකු මව ශවුල් ලයාපාරය විසින් 
මගව රඳලා ගැනීම ව බදු (මේශීය ආොය ව පසමමක 86 ලස ලගන්තිය අනුල) 
පිළිබඳ විව්වර ඇතුමක කරන්ස.  
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3.5 3(ඉ) උඳලේඛනය: රලා ගැනීලම් අනුලයෝජිතයා විසින් අඩු කිරීමට 
අලඳොලශොවත් ව අලවාන රලා ගැනීලම් ලගවීම් පිළිබ විව්තර 

රඳලා ගැනීම ව අනුමයෝජිවයන් විසින් රඳලා ගැනීම ව බදු අුව මසොකර, ශවුල් 
ලයාපාරය මලව මගලස ෙ අලවාස රඳලා ගැනී ව බේෙට යටමක මගවී ව වඳශා 
පසමමක 86 ලගන්තිය ප්රදකාරල ශවුල් ලයාපාරයක් විසින් මගවී ව කර ඇති විට 
ඊට අො විව්වර මමම උපමල් ස 237 ලන තීරුලේ සිට 241 දක්ලා තීරුල 
ඇති මප්ලි භාවිවා කරිනන් ඇතුමක කරන්ස. 

 

3.6 3(ඊ) උඳලේඛනය: රලා ගැනීලම් අනුලයෝජිතයා විසින් අඩු ලනොකෂ 
යුතු අලවාන රලා ගැනීලම් ලගවීම් පිළිබ විව්තර. 

රඳලා ගැනීම ව අනුමයෝජිවයා විසින් අලවාස රඳලා ගැනීම ව බේෙ අුව රීමමට 
යටමක මසොලස ය ව අලවාස රඳලා ගැනීම ව මගවීමක් ශවුල් ලයාපාරයක් විසින් 
ැනේමේ ස ව එලැනි මගවීමක් මව රඳලාගැනීමට යටමක ලන්මසකු මව එකී 
ශවුල් ලයාපාරය විසින් අො රඳලා ගැනීම ව බේෙ මගවිය යුතුය. මමම බේෙ 
ලාරික වශ වක්මවේරු රීම ව මව මගවිය යුතුය. (මේශීය ආොය ව පසමමක 88 
ලස ලගන්තිමේ (3) ලස උපලගන්තිය ප්රදකාරල) 
 

මමම උපමල් සමේ 242 ලන තීරුලේ සිට 246 ලන තීරුල දක්ලා එලැනි රඳලා 
ගැනීම ව බදු මගවී ව ඇතුමක කරන්ස. 
 

 

3(ඈ) වශ 3(ඉ) උපමල් ස යටමමක බදු මගවී වල ලගකීම ශවුල් ලයාපාරය 
විසින් ෙැමම මශෝ ශවුල් ලයාපාරමේ ශවුල්කරුලන් මලව පැලමම සිදු කෂ ශැරී 
බල කාරුණිකල වකන්ස. ය ව මශයරීන් එය ශවුල්කරුලන් විසින් ෙරන්මන් 
ස ව, එලැනි රඳලා ගැනීම ව බදු මගවීම වඳශා නියිනව දිසය ගකසය රීමම, 
එලැනි ආොයමක් ශවුල් ලයාපාරයක් විසින් ඉප හ මශෝ ැබූ දිසමේ සිට සිදු 
කෂ යුතුය. 

 

3.7 3(උ) උඳලේඛනය: ලගවීම් (ප්රදාග්ධනධන ාභ බද්ද ශැර) 

2020.01.01 දිස සිට ක්රිඅයාමකමක ලස පරිදි ලාරික මගවී ව මව ආොය ව බදු 
මගවීමට ශවුල් ලයාපාරයන් බැඳී සිටියි. 2020 මැයි 15 දිස සිදු කෂ 4 ලස 
ලාරික මගවීම මගවීම පිළිබඳ විව්වර 250.2 මකොටුමේ ප්රදකා කරන්ස. අලවන් 
මගවීමක් 2020 වැප්වැ වබතා 30 ලස දිස සිදු කමෂේ ස ව එම මගවීම 251.2 
මකොටුලට ඇතුමක කරන්ස. 
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4. 4 ලන උඳලේඛනය:  බදු අය කෂශැකි ආදායම, බදු බැඳියාල වශ බදු 
බැර ගණනය කිරීම  

 

4.1 4 (අ) උඳලේඛනය: අන්තර්කාලීන ගැෂපුම් 

 

- 4(අ) උපමල් සය ව වර්තාක රීමමට මපර ඔබ විසින් 1, 2(අ) වශ 2(ආ) 
උපමල් ස ව වර්තාක රීමම අලය මේ.  

 

- 2(අ) උපමල් සමේ 208.5, 209.5, 210.5 වශ 212.5 මකොටුල ඇති 
අගයන් 4(අ) උපමල් සමේ 253.1, 254.1, 255.1 වශ 256.1 
මකොටුලට පිළිමලලින් ඇතුමක කරන්ස. 

 

- පෂමු කාසීමාලට ශා මෙලස කාසීමාලට අො ආොයම වශ මගවී ව 
පිළිබඳ විව්වර 4(අ) උපමල් සමේ ඇතුමක කරන්ස. 

 

- කාය පෙස ව කරගමක (පෂමු කාසීමාල වඳශා ¾ ක් ෙ මෙලස කා 

සීමාල වඳශා ¼ ක් ෙ) අනුපාතික පෙසම අනුල, වෑම ශවුල් ලයාපාරයක්ම 
අො වක්මවේරු ලතාය වඳශා සිය වක්මවේරු කෂ ශැරී ආොයම (ය ව 
ආමයෝජස ලමකකමක් උපේධිවීම මගින් ලස ය ව ාභයක් ශැර) 
ගකසය කර එම ප්රදමාකය පෂමු මාව 09 [2019.04.01 සිට 2019.12.31 

(මයෝජිව මලසවක් වලට මපර)] වශ අලවාස මාව 03 [2020.01.01 – 

2020.03.31 (මයෝජිව මලසව්ක වලට පසුල)] මව කාසීමාලන් 
මෙකකට මබො මලන් කෂ යුතුය. 

- මමම උපමල් සමේ 253.2, 254.2 වශ 255.2 මකොටුල අගයන්හි 
එකතුල 257.2 මකොටුලට ඇතුමක කරන්ස. මමය පෂමු කාසීමාමේ 
වක්මවේරු කෂ ශැරී ආොයම (ප්රදාේධස ාභ ශැර) මේ. මමම අගය 
ලාතාවාමේ 150 මකොටුලට ඇතුමක කරන්ස. 

 

- සුදුසුක ව බස මගවී ව සිදුකර ඇති අලව්ාාලන්හි දී මෙලස කා සීමාල 
වඳශා ෙරස ේමේ ස ව පමකක් සුදුසුක ව බස මගවී ව අුව රීමමට 
ශවුල් ලයාපාරයන්ට හිිනකම ඇව. පෂමු කා සීමාමේ මගවී ව සිදු කමෂේ 
ස ව, එකී මගවීම 5(ඇ) උපමල් සය භාවිවා කර ශවුල්කරුලන් මලව  
මබොශ යුතුය. 
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- 4(අ) උඳලේඛනලයන් ලාර්තාලට ලගන යායුතු අගයන් 

 

4(අ) උඳලේඛනල  ලකොටු 
අංකය 

ආදායම් ලාර්තාලේ ලකොටු අංකය 

253.3 10 

254.3 20 

255.3 30 

256.1 40 

 

- 253.3, 254.3, 255.3 වශ 256.1 මකොටුල අගයන්හි එකතුල 
(ලතාය වඳශා මුු  ප්රදාේධස ැබී ව) ලාතාවාමේ 50 මකොටුමේ 
ඇතුෂමක කරන්ස. 

 

4.2 4 (ආ) උඳලේඛනය: බදු අය කෂ ශැකි ආදායම වශ බදු බැඳියාල 
ගණනය කිරීම 

 

- ශවුල් ලයාපාරමේ බදු අය කෂ ශැරී ආොයම 

 

ශවුල් ලයාපාර ආොයම (ආමයෝජස ලමකක ව උපේධිවීමමන් ලස ාභ ශැර) 
260 ලස මකොටුලට ඇතුමක කරන්ස. ලතායකට රු.1,000,000 ක වශසයක් 
වඳශා ශවුල් ලයාපාරයන්ට හිිනකම ඇව. මකමවේ සමුදු මාව තුසක් වඳශා 
පමකක් බදු අය ලස ආොයම ගකසය කරස බැවින් රු.250,000 ක් 
(1,000,000*1/4) අුව රීමමට ශවුල් ලයාපාරයන්ට හිිනකම ඇව. බදු අය ලස 
ඉතිරි ආොයම මව 6% ක අනුප්රදමාකමයන් ආොය ව බදු මගවීමට බැඳී සිටියි. 

 

ආලයෝජන ලත්කම් උඳබ්ධිවීම මත බන ැබීම් මත බද්ද 

 

ආමයෝජස ලමකක ව උපේධිවීම මගින් ලස මුු  ැබී ව 264 ලස මකොටුමේ 
ඇතුමක කර 10% ක බදු අනුප්රදමාකයක් අො කර ගනිිනන් බේෙ ගකසය 
කරන්ස. 
 

4.3 4 (ඇ) උඳලේඛනය:  බදු බැර 
 

දක්ලා ඇති ලකොටුලට අදා බදු බැර ඇතුත් කෂ ශැක. 
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-  විලද් බදු බැර (265 ලකොටුල) 

ේවිමකල බදුකරකය ලැෂැක්වීම ව ගිවිසුම යටමමක ඇතුු ල ය ව විමේ බදු 
වශසයකට ඔබට හිිනකම ඇමකමමක ස ව එලැනි ප්රදමාක 4(ඇ) උපමල් සමේ 
265 ලස මකොටුලට ඇතුමක කරන්ස. විමේ බදු බැර, එලැනි ආොයමක් මව ශ්රීද 
ංකාමේදී බදු අය ලස ප්රදමාකයට ලඩා මසොලැඩි විය යුතුය. 

 

-  අඩු කෂ ශැකි ආර්ථික ලවේලා ගාව්තු (266 ලකොටුල) 

ශවුල් ලයාපාරයක් විසින් මගව ආතාථික මවේලා ගාව්තු බදු බැරක් මව, මෙලස 
කාතාතුමේ බදු බැඳියාල වඳශා අුවකෂ ශැරීය. ම ව වඳශා 2019.12.31 දිස ලස 
විටමක ශවුල්කරුලන්ට මසොමබෙස ෙ ආතාථික මවේලා ගාව්තු ප්රදමාකයක් 
ඇමකස ව 266 මකොටුමේ ඇතුමක කරන්ස. 

 

-  ලප්රදේණ මත ලගව බදු (268 ලකොටුල) 
ශවුල් ලයාපාර විසින් මගව ය ව මප්රදේක බදු 268 මකොටුලට ඇතුමක කරන්ස. 
 

-  ආලයෝජන ලත්කම් උඳබ්ධිවීම මගින් ලන ැබීම් මත ලගව බද්ද (269 

ලකොටුල) 
ආමයෝජස ලමකක ව උපේධිවීම මගින් ලස ැබී ව මව, 2019/2020 වක්මවේරු 
ලතාය වඳශා මගව මුු  බේෙ 269 ලස මකොටුමේ ඇතුමක කරන්ස. (2ආ 
උපමල් සමේ 219.5 මකොටුමේ අගය) 
 

-  අත්තිකාරම් ආදායම් බදු/රලා ගැනීලම් බදු (270 ලකොටුල) 

 

-  ලගවීම් (271 ලකොටුල) 

3(උ) උපමල් සමේ 252.2 මකොටුමේ ඇති 4 ලස ලාරිකය වශ අලවාස 
මගවී වල වමුච්චිව ප්රදමාකය ඇතුමක කරන්ස. 

 

273 ලන ලකොටුලේ ඇති මුළු බදු බැර ප්රදධාන ලාර්තාලේ 110 ලන ලකොටුලට 
ඇතුත් කරන්න. 

 

5. ශවුේකරුලන් ශට බදු බැර ලබදාශැරීම 

 

ශවුල් ලයාපාරමේ බදු බැර, එක් එක් ශවුල්කරුලන් වඳශා මබොශැමම වඳශා 
මමම උපමල් ස භාවිවා කරන්ස. එමවේ ශවුල්කරුලන් අවර බදු බැර 
මබොශැමම වඳශා ශවුල් ලයාපාර ගිවිසුම ව වඳශන් අනුපාවය මයොොගන්ස. 
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5.1 5(අ) උඳලේඛනය: ශවුේ ලයාඳාර ආදායම මත ලගව බදු (රලා 
ගැනීලම් බදු, ලාිපක ලගවීම් වශ ප්රදාග්ධනධන ාභ) 

274 තීරුල: එක් එක් ශවුල්කරු මලව මලන් කරස ෙ ශවුල් ලයාපාර 
ආොයම මව මගව රඳලා ගැනීම ව බදු (8%) ඇතුමක 
කරන්ස. 
 

275 තීරුල: ශවුල් ලයාපාරය විසින් මගව 4 ලස ලාරිකමේ ශා අලවාස 
මගවී වල එකතුල එක් එක් ශවුල්කරුලන් වඳශා මබො 
මලන්කර ඇතුමක කරන්ස. 
 

276 තීරුල: එක් එක් ශවුල්කරු මලව, ශවුල් ලයාපාරය විසින් මගලනු 
ැබූ ප්රදාේධස ාභ බේෙ ඇතුමක කරන්ස. 

 

5.2 5(ආ) උඳලේඛනය: ආර්ථික ලවේලා ගාව්තු, ලලනත් ලගවීම් මත රලා 
ගැනීලම් බද්ද වශ අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද 

 

277 තීරුල: ශවුල් ලයාපාරය විසින් මගව වශ ශවුල්කරුලන් විසින් අුව 
කෂ ශැරී ආතාථික මවේලා ගාව්තු ප්රදමාකය මමහි ඇතුමක 
කරන්ස. 
 

278 තීරුල: ශවුල් ලයාපාරයට ැනේණු මලසමක මගවීම මව අුව කරස 
ෙ මශෝ මගව රඳලා ගැනී ව බේෙ එක් එක් ශවුල්කරුලන් 
වඳශා 278 තීරුමේ අතුමක කරන්ස. 

 

 

5.3  5(ඇ) උඳලේඛනය: සුදුසුකම් බන ලගවීම් 

 

ශවුල් ලයාපාරයක් පෂමු කාසීමාමේ ආොය ව මකොටව මව ආොය ව බේෙ 
මගවීමට යටමක මසොලස බැවින් ශවුල් ලයාපාරයක් විසින්  පෂමු කාසීමාමේ 
මගලස ෙ සුදුසුක ව බස මගවී ව අුව රීමමට ශැරීයාලක් මසොමැව. 
එමශයින් ශවුල්කරුලන්මේ වනි පුේග ආොය ව ලාතාවාමලන් අුව රීමමට 
ශැරීලස පරිදි, එම සුදුසුක ව බස මගවී ව ප්රදමාකය ශවුල්කරුලන් මලව 
මබොශැරිය යුතුය. එම සුදුසුක ව බස මගවී ව 280 තීරුමේ ඇතුමක කරන්ස. 
මෙලස කා සීමාල වඳශා ශවුල් ලයාපාරයක් මගින් ය ව සුදුසුක ව බස 
මගවීමක් සිදු කමෂේ ස ව, ශවුල් ලයාපාරමේ වක්මවේරු කෂ ශැරී ආොයමමන් 
එලැනි සුදුසුක ව බස මගවීමක් අුව රීමමට ශවුල් ලයාපාරයකට ඉඩ මෙනු 
ැමේ. එලැනි සුදුසුක ව බස මගවී ව 281 ලස තීරුමලහි ඇතුමක කරන්ස. 



18 

 

6. 6 ලන උඳලේඛනය: ශවුේ ලයාඳාර අාභ ගැපීම පිළිබ විව්තර 

 

2019/2020 වක්මවේරු ලතාමේ ලයාපාර අාභ, ආමයෝජස අාභ වශ නිෙශව් 
ආොයම ව අාභ පිළිමලලින් මකොටු 283.2, 284.2 වශ 285.2 මකොටුල 
පිළිමලලින් ඇතුමක කරන්ස. 

 

ඉදිරියට මගස එස ෙ අාභයක් මේ ස ව 286.2 මකොටුලට ඇතුමක කරන්ස. 
2019/2020 වක්මවේරු ලතාය වඳශා එක් එක් ප්රදභලමයන් අුවකෂ ශැරී අාභය 
6 ලස උපමල් සමේ  ඇතුමක කරන්ස. 

 

7. 7 ලන උඳලේඛනය: ශවුේ ලයාඳාරල  විව්තර 

ාභ අාභ ගිණුම ව විව්වර 287 සිට 294 ෙක්ලා මකොටුල ඇතුමක කරන්ස. 
ශවුල් ලයාපාරමේ මේ පත්ර්මේ විව්වර 295 සිට 301 ෙක්ලා මකොටුල ඇතුමක 
කරන්ස. 

 

 

නිදර්න 

නිදර්න 01 

නිමල් වශ සිරිමල් ශවුල් ලයාපාරයක ශවුල්කරුලන් ලස අවර වමාස පෙසම 

මව ාභය මබො ගනිති. 2019/2020 වක්මවේරු ලතාය තු ඔවුන් උපයස ෙ 

ැබී ව වශ ාභ පශව පරිදි මේ.  

 රු: 

 ලයාපාර ආොයම 21,000,000 

 කුලී ආොයම  

(2019.12.31 ෙක්ලා අුව කරස ෙ රඳලා ගැනීම ව බදු 

ප්රදමාකය රු.180,000 රී.) 

24,000,000 

 12.12.2019 අනුමව පුකයායවසලට කෂ පරිවයාග     500,000 

 12.02.2020 අනුමව පුකයායවසලට කෂ පරිවයාග 100,000 

 2019/2020  වක්මවේරු ලතාය වඳශා මගලස ෙ 

ආතාථික මවේලා ගාව්තු 

      300,000 

 ඉඩ ව ශා මගොඩසැගිලි උපේධිවීමමන් ෙ ැබී ව 3,000,000   

 මගලස ෙ ප්රදාේධස ාභ බේෙ (2020.02.02) 300,000 

 2019.11.04 දිස ශවුල්කරුලන් ශට මබොශරිස ෙ 

ාභය 

15,000,000 
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 පශව වඳශන් බදු බැර (2019.12.31 ෙක්ලා) ශවුල්කරුලන් මලව මලන් 

කරස දී. 

 

රඳලා ගැනීම ව බදු බැර                    -   1,200,000 

(ශවුල් ලයාපාර ආොය ව මව 8% අනුප්රදමාකය ශැර)  

ආතාථික මවේලා ගාව්තු        -      200,000 

රඳලා ගැනීම ව බදු        -      100,000 

 

 

 

 

 

ශවුේ ලයාඳාරල  බදුලන ආදායම ගණනය කිරීම 

 
 

 

මුළු ආදායම  

ඳෂමු 

කාසීමාලට 

අදා ආදායම 

ලදලන 

කාසීමාලට 

අදා ආදායම 

 ලයාපාර ආොයම 21,000,000 15,750,000   5,250,000 

 ආමයෝජස ආොයම 24,000,000 18,000,000   6,000,000 

 ඉඩ ව ශා මගොඩසැගිලි 

උපේධිවීමමන් ෙ 

ැබී ව 3,000,000 -   3,000,000 

 වක්මවේරු කෂ ශැරී 

ආොයම - 33,750,000 14,250,000 

 සුදුසුක ව බස මගවී ව - -      100,000 

 මුු  බදු අය කෂ ශැරී 

ආොයම - - 14,150,000 

 බදු බැඳියාල ගණනය කිරීම 

  ශවුල් ලයාපාරමේ මුු  බදු අය කෂ ශැරී 

ආොයම 

 

14,150,000      

ශවුල් ලයාපාරමේ බදු අය කෂ ශැරී ආොයම 

(ප්රදාේධස ාභ ශැර)     

 

 11,150,000  
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පෂමු 

                

250,000.00  0% 

                              

-    

 ඉතිරිය 

 (11,150,000 -

250,000) 

          

10,900,000.00  6% 

            

654,000.00  

 ඉඩ ව ශා මගොඩසැගිලි උපේධිවීමමන් 
ෙ ැබී ව 

  

   3,000,000 

ලමකක ව 

උපේධිවීමමන් ෙ 

ැබී ව මව බේෙ 

             

3,000,000.00  10% 

            

300,000.00  

 ලගවිය යුතු මුළු බද්ද  

මුු  බදු බැඳියාල 

  

            

954,000.00  

  

 

 

බදු බැර 

 

   ආතාථික මවේලා ගාව්තු 

(300,000 -200,000)   

            

100,000.00  

  රඳලා ගැනීම ව බේෙ  (180,000 

- 100,000) 80,000.00  

  මගවී ව (4 ලස ලාරිකය)  294,000.00  

  මගව ප්රදාේධස ාභ බේෙ  300,000.00  774,000.00  

 ලගවිය යුතු ඉතිිප බද්ද 

 

180,000.00 
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ලාර්තාල වම්පර්ණ කරන ආකාරය 
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උඳලේඛන 4 අ, 4 ආ වශ 4 ඇ වම්පර්ණ කරන ආකාරය 

 

 

 

 

 

 

 


