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මෙෙ උපමෙස් ොලාව; 

 

අ. මපාදු උපමෙස්, 

ආ. හවුල් වයාපාආ ාෝ ව වාතාවාව  හ උපමල් ස   ව්තාක රීම ෙ  ාහා වස 

උපමෙස් වලින්  ෙන්ිව්.  

 

වාතාවාව  හ උපමල් ස   ව්තාක රීම ෙට මපආ මෙෙ උපමෙස් ොලාව පරිශීලස් 

කආස මල  උපමෙස් මෙනු ලැමේ. මේශී් ාෝ ව මවේ ේවාආ් -www.ird.gov.lk 

පිිසීමෙන් උපමල් ස හා උපමෙස් ොලාව බාගව හැරී්. 

 

අ. ලපාදු උපලදස් 

 

1. මේශී් ාෝ ව පසමේ ිධිිධාසවලට අනුකූලව ාම්ෝජස වේක ව උපලේධිවීෙ 

ෙගින් වස ලාභ ෙව වස බදු බැඳි්ාවට අෙවආව හවුල් වයාපාආ්ක් වෙ හවුල් 

වයාපාආමේ බදු අ් කළ හැරී ාෝෙ ෙව ාෝ ව බදු මගවීෙට ්ටේ මේ. 

 

2. ව්ාර්තා නිකුත් කිරීම හා භාරදීම 

 

නිකුත් කිරීම 

 

2021/2022 වක්මස්රු වතාෂ්  ාහා ාෝ ව බදු මගවීෙට ්ටේ වැසැේවන් මවව  

මේශී් ාෝ ව මකාෙ ාරිස් ජසආාල්වආ්ා ි සින් හවුල් වයාපාආ ාෝ ව වාතාවාව 

නිකුේ කආනු ලැමේ. 

 

මෙෙ වාතාවාව හා උපමල් ස ඔබමේ අභිෙව භාෂාමවන් ඔබ මවව ලැබීෙට 

 ලස්වා ඇව. (ඉදිරි්ට වාතාවා හා අමසකුේ ලිපි මල් ස මවසේ භාෂාවරීන් 

අවශ්ය වන්මන් ස ව, ඒ පිළිබාව ලේශීය ආදායම් ලදපාර්තලම්න්තුලේ බදු 

ලස්ව්ා අංශයට ෙැනු ව දි් යුතු්.) 

 

භාරදීම 

 

නිසි පරිදි   ව්තාක කළ වාතාවාව, (වාතාවාව - හවුල් වයාපාආ  හ අනිවාතා්් 

උපමල් ස)  හ මවසේ අවශ්ය කආස ලිපිමල් ස, 2022 ලනාව්ැම්බර් 30 වස දිස 

මහෝ එදිසට මපආ මේශී් ාෝ ව මෙපාතාවම වන්තුමේ ප්රධාස කාතා්ාල්ට මහෝ 

ඕසෑෙ ප්රාමේශී් කාතා්ාල්කට වැපැල් රීම ෙ මහෝ අන්න් මගසිේ භාආමෙ 

සිදුකළ යුතු්. 

 

 

http://www.ird.gov.lk/
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3. බේද ගණනය කිරීම 

 

 හවුල් වයාපාආ්ක බදු අ් කළ හැරී ාෝෙ ෙව මගි් යුතු ාෝ ව බේෙ (් ව 

ාම්ෝජස වේක ව උපලේධිවීෙ ෙගින් වස ් ව ලාභ්න් හැආ) පහව ෙක්වා ඇන් 

අොළ බදු අනුප්රොක්න් අොළ කආ ගනිිනන් ගකස් කළ යුතු්. 

 

බදු අයව්න ආදායම බදු අනුප්රමාණය 

පළමු 1,000 000 0 

ඉන්රි් 6% 

 

 

4. බේද ලගවීම 

 

හවුල් වයාපාආ ිසින් 2021/2022 වක්මස්රු වතාෂ්  ාහා ලබා දුන්  

ඇස්වම වන්තුගව මගි් යුතු බදු ප්රකාශ්මේ  ාහන් මගි් යුතු බේෙ  වාරිකවලින් 

පහව ෙැක්මවස දිසවල ම, අොල මගවීම ව කාල සීො මක්ව්න් භාිවා කආිනන් 

මගි ව කආ න්බි් යුතු්. 

 

බදු ව්ාරිකය ලගවීම නියමිත 

දිනය 

ලගවීම් කාල සීමා 

ලක්තය 

පළමු වාරික් 2021 අමගෝස්තු 15 21221 

මෙවස වාරික් 2021 මසාවැ වබතා 15 21222 

මවවස වාරික් 2022 මපබආවාරි 15 21223 

හවආවස වාරික් 2022 ෙැයි 15 21224 

 

වාරික මගි ව හවආ, අව ාස මගවීෙ  හ  අොල වස බදු බැආවල එකතුව 

2021/2022 වක්මස්රු වතාෂමේ මුළු බදු බැඳි්ාවට  ොස ි් යුතු්. 

 

5. හවුල් වයාපාආ්ක ප්රමු  හවුල්කරු මහෝ හවුල්කරුමවකු ිසින් 2021/2022 

වක්මස්රු වතාෂ්  ාහා හවුල් වයාපාආ ාෝ ව වාතාවාව  හ  උපමල් ස මගානු 

රීම ෙ අවශ්ය මේ. 

 

6. හවුල් වයාපාආ ාෝ ව වාතාවාමේ මහෝ උපමල් සවල ් ව මකාටුවක්   ව්තාක 

රීම ෙට අවශ්ය මසාමේ ස ව අොළ මකාටුව මහෝ උපමල් ස් ඉරක් (-) පමණක් 

ම්මෙ කළ යුතු්. ් වරීසි උපමල් ස්ක මවාආතුරු ඇතුළේ රීම ෙට ලබා ම ඇන්  
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ඉඩ ප්රොකවේ මසාවස අවස්ථාාවක ම  එෙ මවාආතුරු අොළ උපමල් සමේ ලබා ම 

ඇන් ාකෘන් පත්ර්ට  ොස ාකෘන්්ක ඇමුණුෙක් මල  මගානු කආන්ස. 

 

් වරීසි උපමල් ස්ක් පිආවීෙට අවශ්ය මසාවස අවස්ථාාවකම එෙ උපමල් ස් 

හආහා “අදාල නැත” ්නුමවන්  ාහන් කආන්ස. 

 

 

7. දණ්ඩන විධිවිධාන 

 

 ව්ාර්තාව් ප්රමාද වී ලගානු කිරීම සහ භාර ලනාදීම සහ ව්ැරදි ලහ  ලනාමග 

යව්න සුළු ව්ාර්තා සඳහා අදාල ව්න දණ්ඩන විධිවිධාන 

 

 

 ප්රොෙ වී ාෝ ව වාතාවාවක් මගානු රීම ෙ 

 

i. මගවීෙට ඇන් බදු මුෙලින් 5% ක්  ෙග, මගානු රීම ෙට අමපාමහා ේ වීෙ 

අ ණ්ඩව පවේසා එක් එක් ො ් මහෝ ො ්ක මකාට ක්  ාහා 

මගවීෙට ඇන් බදු මුෙල් ප්රොකම්න් 1% ක් ෙ  හ 

 

ii. රු.50,000/= ක්  හ නි්ිනව දිසට මහෝ ඊට මපආ එස ව 2022 මසාවැ වබතා 

30 ට මපආ මගානු රීම ෙට අමපාමහා ේ වීෙ අ ණ්ඩව පවේසා එක් එක් 

ො ් මහෝ ො ්ක මකාට ක්  ාහා වැඩිදුආ රුපි්ල් ෙ  ෙහ ක්, 

්න්මසන්, වඩා වැඩි මුෙලට  ොස ෙඩ්කට ්ටේ ි් යුතු්. 

 

 අ වය මහෝ මසාෙ  ්වස ුළළු ප්රකාශ්්ක්  ැපීමෙ ෙව ෙණ්ඩස්, එී  ප්රකාශ්් 

පෙස ව කආමගස නිශ්ච් කමේ ස ව මගි් යුතු බදු අඩුවස ප්රොක් මහෝ ාපුළ 

මගි් යුතු මුෙල වැඩිවස ප්රොක්, ් ස මුෙල් ප්රොකවලින් රු.50,000/= ට වැඩි මුෙල් 

ප්රොක් වන්මන්්. 

 

 වාතාවාවක් මගානු රීම ෙට අමපාමහා ේ වස වැසැේවකු රුපි්ල් ිනලි්ස්ක් 

මසාඉක්ෙවනු ලබස ෙඩ්කට මහෝ එක් අවුරුේෙක් මසාඉක්ෙවනු ලබස කාල්කට 

බන්ධසාගාආ ගව කආනු ලැබීෙකට මහෝ එී  ෙඩ් හා බන්ධසාගාආගව කආනු 

ලැබීෙ ්ස ෙඬුව ව මෙකටෙ මහෝ ්ටේ ි් යුතු්. 
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 ව්ාරික ලගවීම් නියමිත දිනට ලගවීමට අලපාලහාසත් විම මත දණ්ඩන 

විධිවිධාන 

 

(i) ් ව බදු කාල පරිච්මේේක්  ාහා මගි් යුතු බදු මුෙල මහෝ ඉන් 

මකාට ක්, වක්මස්රු ෙැන්වීම ව නිශ්ිවව ෙක්වා ඇන් දිසට 

මගිෙට අමපාමහා ේ වස වැසැේමවකු මගි් යුතු එමහේ 

මගවා මසාෙැන් බදු මුෙල් ප්රොකම්න් 20%  ොස ෙණ්ඩස්කට 

්ටේ මේ. 

 

(ii) මේශී් ාෝ ව පසව ්ටමේ නි්ෙ කආස ලෙ වාරිකමේ  ෙස්ව් 

මහෝ මකාට ක් මගවීෙට අමපාමහා ේ වස වැසැේමවකු මගි් 

යුතු එමහේ මගවා මසාෙැන් බදු මුෙල් ප්රොකම්න් 10%  ොස 

ෙණ්ඩස්කට ්ටේ මේ. 

 

 

 නි්ිනව දිස්ට අොල බදු ප්රොක් මගවා මසාෙැන් ස ව, 151 වගන්න්්ට 

්ටේව (මගිෙ  ාහා කාල් දිතාඝ රීම ෙ) බදු මගවන්සා, නි්ිනව දිසමේ සිට 

බදු මගවස දිස් ෙක්වා වු කාල පරිච්මේේ  ාහා එෙ ප්රොක් ෙව, 

ො ්කට මහෝ ෙ රීන් මකාට ක්  ාහා 1.5% ක    මපාලි්ක් මගි් යුතු මේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

ආ. හවුල් ව්යාපාර ආදායම් ව්ාර්තාව් සහ ඒ හා සම්බන්තධ උපලල්ඛන සම්ූර්ණ 

කිරීම සඳහා ව්න උපලදස්. 

 

ඔබට  ප්ා ඇන් ාකෘන් කට්ටල් මකාටස් මෙකරීන්  ෙන්ිව මේ; 

 

1. ආදායම් ව්ාර්තාව් 

2. ආදායම් ව්ාර්තාව් සඳහා ව්න උපලල්ඛන 

 

I. ආදායම් ව්ාර්තාව් සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා ව්න උපලදස්. 

 

 මේ මකාටස් මෙකරීන්  ෙන්ිව් 

 

1  මකාට  - ාෝෙ  හ බදු ාගකස් 

2  මකාට  - ප්රකාශ්් 

 

1 ලකාටස - ආදායම සහ බදු ආගණනය 

 

 මේ මකාටස් හවආරීන්  ෙන්ිව්. 

අ මකාට  - බදු බැඳි්ාවට ්ටේ ාෝෙ 

ා මකාට   - වක්මස්රු කළ හැරී ාෝමෙන් අඩු රීම  ව 

ඇ මකාට   - මගි් යුතු බේෙ ගකස් රීම ෙ 

ඈ මකාට   - නිෙහස් කළ ප්රොක/ලැබී ව  හ ලාභ 

 

2 ලකාටස - ප්රකාශය  

 

 අනුෙව ගකකාධිකාම වආම්කු ඇතුළු මවසේ ් ව වැසැේවකු ිසින් මගිෙක් 

 ාහා ාෝ ව වාතාවාව මහෝ ාෝ ව වාතාවාවක මකාට ක්  කස් කආ ඇන් 

අවස්ථාාවක ම පිළිතුආ “ඔේ“ මල  ෙ  එමස් මසාෙැන් ස ව පිළිතුආ “සැව“ මල  ෙ 

 ලකුණු කආන්ස.   පිළිතුආ “ඔේ“ මල   ලකුණු කමේ ස ව, ප්රකාශල   “අ 

ලකාටස“   වුතාක කආ එෙ වැසැේවා ිසින් නිකුේ කආස ලෙ 

 හන්ක්/ හන්ක අමුකන්ස.  ම ව  ාහා එක් ුේගලම්කුට වඩා වැඩි ු ේගල්න් 

 ං යාවක්   වබන්ධ වු  අවස්ථාාවක ඉහව මවාආතුරු මවසෙ මල් ස්ක 

  වුතාක කආ වාතාවාවට අමුකන්ස. 

 

 මේශී් ාෝ ව පසමේ 126 (4) වගන්න්් ප්රකාආව, බදු මගවන්සා මහෝ බදු 

මගවන්සාමේ නිසි බල්ලේ නිම්ෝජිව්ා ාෝ ව වාතාවාව, එහි නිආවෙයභාව් 

හා   ව්තාකේව් වහවුරු කආිනන් අේ න් කළ යුතු්. 
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එබැින්, බදු මගවන්සා මහෝ ඔහුමේ නිසි බල්ලේ නිම්ෝජිවවආ්ා ප්රකාශල  

ආ ලකාටලසහි ඔහුමේ /ඇ්මේ සෙ  ාහන් කආිනන් අේ න් රීම ෙ ( හ දිස්) 

අවශ්ය මේ. 

 

II ආදායම් ව්ාර්තාව් - උපලල්ඛන සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා උපලදස් 

 

 ාෝ ව වාතාවාව  ෙග පහව  ාහන් උපමල් ස  ප්ා ඇව. 

 

 

 

හවුල් ව්යාපාර ආදායම් ව්ාර්තාව් සඳහා ව්න උපලල්ඛන 

 

1. 1 ව්න උපලල්ඛනය - හවුල්කරුව්න්ත පිළිබඳ විස්තර 

 

හවුල්කරුවාමේ සෙ, බදුමගවන්සා හඳුසාගැනීම ව අංක් (බ.මග.හ.අංක්), 

ජාන්ක හැඳුනු වපේ අංක් (ජා.හැ.අ.)  හ හවුල් වයාපාආ් ෙගින් හවුල්කරුවන් 

මවව ලාභ/අලාභ මබොහැම ම ව අනුපාව් පිළිබා මවාආතුරු ඇතුලේ කආ 1 වස 

උපමල් ස්   ව්තාක කආන්ස. 

 

 

උපලල්ඛන අංකය උපලල්ඛනල  නම 

උපමල් ස් 1  හවුල්කරුවන්  හ ලාභ මකාටස් පිළිබා ිස්වආ 

උපමල් ස් 2(අ) හවුල් වයාපාආ ාෝෙ  හ ප්රාේධස ලාභ මබොහැම ෙ  

උපමල් ස් 2(ා) හවුල් වයාපාආමේ නිෙහස් ාෝ ව මබොහැම ෙ 

උපමල් ස් 3(අ) ප්රාේධස ලාභ බේෙ මගවීෙ පිළිබා ිස්වආ  

උපමල් ස් 3(ා) 
අනුම්ෝජිව්ා ිසින් අඩු කආස ලෙ අේන්කාආ ව 

ාෝ ව බදු පිළිබා ිස්වආ 

උපමල් ස් 3(ඇ) ස්ව වක්මස්රු බදු මගවී ව (ප්රාේධස ලාභ බේෙ හැආ) 

උපමල් ස් 4(අ) මගි් යුතු බේෙ ගකස් රීම ෙ 

උපමල් ස් 4(ා) බදු බැආ 

උපමල් ස් 5(අ) 
ස්ව වක්මස්රු මගවී ව   හ ප්රාේධස ලාභ බේෙ 

මබොහැම ෙ 

උපමල් ස් 5(ා) 
ුළදුුළක ව ලබස මගවී ව  හ අේන්කාආ ව ාෝ ව බේෙ 

මබොහැම ෙ 

උපමල් ස් 6 හවුල් වයාපාආ අලාභ ගැලු ව පිළිබා ිස්වආ 

උපමල් ස් 7 හවුල් වයාපාආ් පිළිබා ිස්වආ 
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2. 2(අ) සහ 2(ආ) උපලල්ඛන: හවුල් ව්යාපාර ආදායම ලබදාහැරීම. 

 

ඒ  ාහා 1 වස උපමල් සමේ අනුපිළිමවළ පරිදි, එක් එක් හවුල්කරුවන්  ාහා 

මවසෙ මේලි්ක් භාිවා කආන්ස. 

 

2.1 2(අ) උපලල්ඛනය: හවුල් ව්යාපාරල  ව්යාපාර ආදායම ලබදාහැරීම 

 

-  හවුල් ව්යාපාරල  ආලය  න ආදායමව ලව්නත් ආදායම් සහ ආලය  න 

ව්ත්කම් උපලබ්ධධිවීලමන්ත ව්න ලැබීම් ලබදාහැරීම. 

 

209 

තීරුව්: 

 

 

එක් එක් හවුල්කරුවන්මේ ාම්ෝජස ාෝම ව අොල මකාට  

ඇතුලේ කආන්ස. 209.5 මකාටුමවහි ඇන් ාම්ෝජස ාෝමෙහි 

එකතුව වාතාවාමේ 20 වස මකාටුවට ඇතුලේ කආන්ස. 

205 තීරුව්: හවුල් වයාපාආ්ක් ිසින් හවුල්කරුමවකුට මහෝ 

ඔහුමේ/ඇ්මේ කලත්ර්ාට මගූ ව්ැටුප්ව පඩිනඩි ලහ   (් ව 

මස්වාවක් මවනුමවන්) ගාස්ු පිළිබා ිස්වආ මෙහි ඇතුලේ 

කආන්ස. 

206 තීරුව්: හවුල් වයාපාආ්ක් ිසින් හවුල්කරුවන්ට, ණය ලහ  

ප්රාග්ධනය මත යම් ලපාලියක් මගවනු ලබයි ස ව, එෙ 

ිස්වආ ඇතුලේ කආන්ස. 

207 තීරුව්: හවුල් වයාපාආ්ක ලාභ මබො මම ව අනුපාව් ෙව පෙස වව 

හවුල් වයාපාආ්ක් ිසින්  ෑෙ හවුල්කරුමවකුටෙ මවන් කආස 

ලෙ ඉතිරි ව්යාපාර ආදායම ඇතුලේ කආන්ස. 

208 තීරුව්: හවුල් වයාපාආ් ිසින් මගවස ලෙ වැටුේ, පඩිසඩි, මස්වා 

ගාස්තු, ක්/ප්රාේධස් ෙව ් ව මපාලි්ක්  හ ඉන්රි වයාපාආ 

ාෝමෙහි එකතුව 208 තීරුවට හවුල්කරුවන්ට මවන් මවන්ව 

ඇතුලේ කආන්ස. 208.5 මකාටුමවහි ඇන් වයාපාආ ාෝමෙහි 

එකතුව වාතාවාමේ 10 වස මකාටුවට ඇතුලේ කආන්ස. 

උොහආක: 

මකාටු 205.1+206.1+207.1 එකතුව, 208.1  මකාටුවට 

මකාටු 205.2+206.2+207.2 එකතුව, 208.2  මකාටුවට 
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210 

තීරුව්: 

එක් එක් හවුල්කරුවන්මේ මවසේ ාෝම ව අොල මකාට  

ඇතුලේ කආන්ස. 210.5 මකාටුමවහි ඇන් මවසේ ාෝ වවල 

එකතුව  වාතාවාමේ 30 වස මකාටුවට ඇතුලේ කආන්ස. 

211 

තීරුව්: 

හවුල් වයාපාආමේ වයාපාආ ාෝෙ, ාම්ෝජස ාෝෙ  හ 

මවසේ ාෝ වවල එකතුව 211 තීරුලේ එක් එක් හවුල්කරුට 

මවස මවසෙ ඇතුලේ කආන්ස. 

 

උොහආක:  

208.1+209.1+210.1 හි එකතුව 211.1 ඇතුළේ  කආන්ස. 

208.2+209.2+210.2 හි එකතුව 211.2 ඇතුළේ කආන්ස. 

212 

තීරුව්: 

එක් එක් හවුල්කරුමේ ාම්ෝජස වේක ව උපලේධිවීමෙන් වස 

ලාභ, මකාට  ඇතුලේ කආන්ස. 212.5 මකාටුමේ ඇන් ාම්ෝජස 

වේක ව උපලේධිවීමෙන් ලාභවල එකතුව වාතාවාමේ 40 මකාටුවට 

ඇතුලේ කආන්ස. 

 

 

2.2  2(ආ) උපලල්ඛනය: හවුල් ව්යාපාරල  නිදහස් ප්රමාණලලැබීම්    

ලබදාහැරීම. 

 

213  

තීරුව්: 

හවුල් වයාපාආ් ිසින් උප්ස ලෙ නිෙහස් ාෝ ව ප්රොක/ලැබී ව 

 හ ලාභ (මුළු වක්මස්රු වතාෂ්ටෙ අොල) එක් එක් 

හවුල්කරුවන්ට මවන් මවන්ව ඇතුලේ කආන්ස. 

 

213A 

තීරුව්: 

213 තීරුමේ ප්රකාශ් කආස ලෙ එවැනි නිෙහස් ාෝ ව පිළිබා 

ිස්වආ ඇතුළේ කආන්ස. 

 

3. 3 ව්න උපලල්ඛනය - හවුල් ව්යාපාර ආදායම මත ලගව්න ලද බේද 

 

මෙෙ උපමල් ස් 3(අ), 3(ා)  හ 3(ඇ) මල  අනු උපමල් ස තුසරීන්  ෙන්ිව්. 

 

 

3.1 3(අ) උපලල්ඛනය: ප්රාග්ධන ලාභ බේද ලගවීම පිළිබඳ විස්තර  

  

     214       ාම්ෝජස වේක ව උපලේධි වු දිස් 214 තීරුමේ    ඇතුලේ         

    තීරුව්:              කආන්ස. 
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215 සහ 

216 තීරු: 

2021/2022 වක්මස්රු වතාෂ්  ාහා ාම්ෝජස වේක ව 

උපලේධිවීෙ ෙව වස ලැබී ව ෙව 10% ක අනුප්රොකම්න් හවුල් 

වයාපාආ් ිසින් ප්රාේධස ලාභ ෙව බේෙ මගවු දිස්  හ එෙ 

ප්රොක පිළිබා ිස්වආ පිළිමවලින් 215  හ 216 තීරුවල 

ඇතුලේ කආන්ස. 

 

 

3.2 3(ආ) උපලල්ඛනය: අනුලය ජිතයා විසින්ත අඩු කළ අත්තිකාරම් ආදායම් 

බදු පිළිබඳ විස්තර. 

 

අනුම්ෝජිව්ා ිසින් අඩුකආ මගවස ලෙ අේන්කාආ ව ාෝ ව බදු මගවී ව 217 සිට 222 

ෙක්වා තීරුවල එක් එක් මේළිමේ ඇතුළේ කආන්ස.  අඩු කආස ලෙ අේන්කාආ ව ාෝ ව 

බදුවල එකතුව 222.5 මකාටුමේ  ඇතුළේ කආන්ස. 

 

225.5 මකාටුමේ එකතුව 4 ා උපමල් සමේ 236 මකාටුවට ඇතුළේ කආන්ස. 

 

3.3 3(ඇ) උපලල්ඛනය: ස්ව් තක්ලස්රු බදු ලගවිම් (ප්රාග්ධන ලාභ බේද හැර) 

 

ස්ව වක්මස්රු මගවී ව  හ අව ාස මගවීම ව දිස  හ මගවු ප්රොක්න් දි ඇන් මේළිවල 

ඇතුළේ කආන්ස 

  

228.2 මකාටුමවහි එකතුව 4 ා උපමල් සමේ 237 මකාටුවට ඇතුළේ කආන්ස. 

 

 

4. 4 ව්න උපලල්ඛනය:  ලගවිය යුු බේද ගණනය කිරීම සහ බදු බැර  

 

4.1 4 (අ) උපලල්ඛනය: ලගවිය යුු බේද  ගණනය කිරීම 

 

- හවුල් ව්යාපාරල  බදු අය කළ හැකි ආදායම 

 

හවුල් වයාපාආ ාෝෙ (ාම්ෝජස වේක ව උපලේධිවීමෙන් වස ලැබී ව හැආ) 229 වස 

මකාටුවට ඇතුලේ කආන්ස. වතාෂ්කට රු.1,000,000 ක  හස්ක්  ාහා හවුල් 

වයාපාආ්න්ට හිිනකෙ ඇව.  ඉන්රි බදු අ් කළ හැරී ාෝෙ ෙව 6% ක අනුප්රොක්ට 

ාෝ ව බේෙ මගි් යුතු මේ. 

 

ඒ අනුව බදු අ් කළ හැරී ාෝමෙන් රු. 1,000,000 ක  හස් අඩු රීම මෙන් පුළ 

ලැමබස අග් 231 මකාටුමේ ඇතුළේ කආ 6% බදු අනු ප්රොක් ම්ාො ගනිිනන් ගකස් 

කආස ලෙ හවුල්  වයාපාආ බේෙ 231.3 මකාටුවට ඇතුළේ කආන්ස 
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- කෘෂි මගාිවැස  ෙ  කෘෂී පිරි ැකුළ ව මහෝ නිෂ්පාෙස රීම ම ව නිආව වැසැේවන් 

 ාහා වස බදු අඩුරීම  ව 

 

ශ්රී ලංකාව තුළ කෘෂී පිරි ැකුළ ව  රීම ම ව  මහෝ නිෂ්පාෙස් රීම ම ව  වයාපාආ කටයුේව 

 ාහා ඔහු ිසින් නිෂ්පාෙස්  කආස ලෙ කෘෂි මගාි නිෂ්පාෙස භාිවා කආස 

අවස්ථාාවක, වො ිසින් නිෂ්පාෙස් කආස ලෙ ඒ කෘෂි මගාි නිෂ්පාෙස්, කෘෂි 

පිරි ැකුළ ව රීම ෙ මහෝ නිෂ්පාෙස් රීම ෙ  ාහා භාිව කආස ලෙ මුළු කෘෂි මගාි 

නිෂ්පාෙසවලට ෙආස අනුපාව්ට අනුරූපී වන්සා වු, ඒ කෘෂි පිරි ැකුළ ව රීම ම ව මහෝ 

නිෂ්පාෙස් රීම ම ව වයාපාආ කටයුතු   වබන්ධම්න් මගි් යුතු බදු මකාට  2021 

අමේල් 01 වස දිමසන් ාආ වභ වස වක්මස්රු වතාෂ 05 ක කාලසීොවක්  ාහා 25% ක 

අඩු රීම ෙකට හිිනක ව ලබයි.  

 

 

කෘෂි මගාිවැස  ෙග කෘෂී පිරි ැකුළ ව රීම ම ව  මහෝ නිෂ්පාෙස් රීම ම ව වයාපාආ 

කටයුතුවල නිආව වීමෙන් උප්ස ලෙ ලාභ්ට අොල මගි් යුතු බදු ප්රොක් උිව 

පෙසෙක් භාිව කආිනන් ගකස් කආ 232 .B .1 මකාටුමේ ඇතුලේ කආන්ස. එෙ 

අගම්න් 25% බේෙ ගකස් කආ 232 .B. 3 මකාටුවට ඇතුලේ කආන්ස.  

හවුල් වයාපාආ ාෝ ව ෙව බේමෙන්, කෘෂි මගාිවැස  ෙ  කෘෂී පිරි ැකුළ ව මහෝ 

නිෂ්පාෙස රීම ම ව නිආව වැසැේවන්  ාහා වස 25% බදු ප්රොක් අඩුකආ 232.C.3  

මකාටුවට ඇතුලේ කආන්ස.  

මෙහි 232. C. 3 මකාටුමවහි අග් ප්රධාස වාතාවාමේ 80 වස මකාටුවට ඇතුළේ කළ යුතු්. 

 

- ආලය  න ව්ත්කම් උපලබ්ධධිවීම මත ලබන ලැබීම් මත බේද 

 

ාම්ෝජස වේක ව උපලේධිවීෙ ෙගින් වස මුළු ලැබී ව 233 වස මකාටුමේ ඇතුලේ කආ 

10% ක බදු අනුප්රොක්ක් අොල කආ ගනිිනන් ගකස් කආස ලෙ බේෙ 233.3 මකාටුවට 

ඇතුළේ කආන්ස.  එෙ අග් ප්රධාස වාතාවාමේ 90 වස මකාටුවට ඇතුළේ කළ යුතු් 

 

4.2 4 (ආ) උපලල්ඛනය:  බදු බැර 

 

මකාටු අංක 234 සිට 237 ෙක්වා ඇන් මකාටුවලට අොල බදු බැආ ඇතුලේ කළ හැක. 

 

 

-  විලේශ බදු බැර (234 ලකාටුව්) 

 

ේිේව බදුකආක් වැළැක්වීම ව ගිිුළෙ ්ටමේ ඇතුළුව ් ව ිමේශ් බදු  හස්කට 

ඔබට හිිනකෙ ඇේමේ ස ව එවැනි ප්රොක 4(ා) උපමල් සමේ 234 වස මකාටුවට 

ඇතුලේ කආන්ස. ිමේශ් බදු බැආ  ාහා අඩු කරි ව ලබා ගැනීම ව දි පසමේ 80 වස 

වගන්න්මේ ිධිිධාසවලට අනුකුල ි් යුතු්. 
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-  ආලය  න ව්ත්කම් උපලබ්ධධිවීම මගින්ත ව්න ලැබීම් මත ලගවූ බේද (235   

ලකාටුව්) 

 

ාම්ෝජස වේක ව උපලේධිවීෙ ෙගින් වස ලැබී ව ෙව, 2021/2022 වක්මස්රු වතාෂ් 

 ාහා මගූ මුළු බේෙ 235 වස මකාටුමේ ඇතුලේ කආන්ස. (3 ා උපමල් සමේ 216.5 

මකාටුමේ අග්) 

 

 

-  අත්තිකාරම් ආදායම් බදු (236 ලකාටුව්) 

 

අනුම්ෝජිව්ා ිසින් අඩු කආස ලෙ මුළු අේන්කාආ ව ාෝ ව බේෙ 236 මකාටුමේ 

ඇතුළේ කආන්ස. 

 

 

-  ස්ව් තක්ලස්රු මත ලගවීම් (237 ලකාටුව්) 

 

3(ඇ) උපමල් සමේ 228.2 මකාටුමවහි එකතුව 4 ා උපමල් සමේ  237 මකාටුවට 

ප්රොක් ඇතුලේ කආන්ස. 

 

238 ව්න ලකාටුලේ ඇති මුළු බදු බැරව්ල එකුව් ව්ාර්තාලේ 110 ව්න ලකාටුව්ට 

ඇුලත් කරන්තන. 

 

5. හවුල්කරුව්න්ත හට බදු ලගවීම්ව සුදුසුකම් ලබන ලගවීම් සහ අත්තිකාරම් 

ආදායම් බේද ලබදා හැරීම 

 

5.1 5(අ) උපලල්ඛනය: හවුල් ව්යාපාර ආදායම මත ලගවූ ස්ව් තක්ලස්රු 

ලගවීම් සහ  ප්රාග්ධන ලාභ බේද ලබදා හැරීම 

 

  

239 තීරුව්: හවුල් වයාපාආ් ි සින් මගවස ලෙ ස්ව වක්මස්රු මගවී වවල  හ 

අව ාස මගවීම ව එකතුව එක් එක් හවුල්කරුවන්  ාහා මබො 

මවන්කආ ඇතුලේ කආන්ස.  මෙහි 239 තීරුමේ එකතුව 3 ඇ 

උපමල් සමේ 228.2 මකාටුමවහි එකතුවට  ොස ි් යුතු්. 

 

240 තීරුව්: හවුල් වයාපාආ් ිසින් මගවනු ලැබූ ප්රාේධස ලාභ බේෙ එක් එක් 

හවුල කරුවන් මවව මබො මවන්කආ ෙැක්වීෙට මෙෙ තීරුව 

භාිවා කආන්ස. මෙහි 240 තීරුමේ එකතුව 3 අ උපමල් සමේ 

216.5 මකාටුවට  ොස ි් යුතු් 

හවුල් වයාපාආ 
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5.2 5(ආ) උපලල්ඛනය: සුදුසුකම් ලබන ලගවීම් හා අත්තිකාරම් ආදායම් 

බේද 

 

241 තීරුව්: හවුල් වයාපාආ්ක් ිසින් මගවස ලෙ  මුච්ිව ුළදුුළක ව ලබස 

මගවී ව හවුල් කරුවන් මවව මබො මවන් කආන්ස. 

 

242 තීරුව්: හවුල් වයාපාආ ාෝෙ ෙව අඩු කආස ලෙ අේන්කාආ ව ාෝ ව 

බේෙ හවුල් කරුවන් අවආ මබො ෙැක්වීෙට මෙෙ තීරුව ම්ාො ගන්ස. 

242 තීරුමේ එකතුව 3 ා උපමල් සමේ 222.5 මකාටුමේ අග්ට 

 ොස ි් යුතු්. 

   

 

 

 

6. 6 ව්න උපලල්ඛනය: හවුල් ව්යාපාර අලාභ ගැලපීම පිළිබඳ විස්තර 

 

2021/2022 වක්මස්රු වතාෂමේ වයාපාආ අලාභ, ාම්ෝජස අලාභ  හ නිෙහස් ාෝම ව 

අලාභ පිළිමවලින් මකාටු 243.2, 244.2  හ 245.2 මකාටුවල පිළිමවලින් ඇතුලේ කආන්ස.  

2021/2022 වක්මස්රු වතාෂ්  ාහා හවුල් වයපාආමේ එක් එක් ාෝ ව ප්රභව් ්ටමේ 

අඩු කළ හැරී අලාභ ප්රොක් 6 වස උපමල් සමේ ඇතුළේ කආන්ස. 

 

7. 7 ව්න උපලල්ඛනය: හවුල් ව්යාපාරල  විස්තර 

 

හවුල් වයාපාආමේ ලාභ අලාභ ගිණුම ව ිස්වආ 246 සිට 253 ෙක්වා මකාටුවල  හ මශ්ෂ 

පත්රමේ ිස්වආ 254 සිට 260 ෙක්වා මකාටුවල ඇතුලේ කආන්ස. 

 

 

 


