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2017 අංක 24 දරන ලේශීය ආදායම් ඳනලේ විධිවිධාන අනුල, 
යම් ශවුේ ලයාඳාරය , එහි බදු අය කෂ ශැකි ආදායම 
වම්බන්ධලයන් ආදායම් බේද ලගවීමට යටේ ලනොලන අතර 
ලේශීය ආදායම් ඳනලේ ඳෂමු උඳලේඛනලේ නි්චය කර 
ඇති අනුප්රේමාණයන් අනුල ශවුේ ලයාඳාර ආදායලමන් එ  එ  
ශවුේකරුලන්ලේ ලකොටව මත රලාගැනීලම් බේද ලගවීමට 
යටේ විය යුතුය. 

 

ප්රේකානය වශ උඳලේඛන වම්පුර්ණ කිරීමට ලඳර ලමම 
උඳලදව් මාාල ඳරිශීනය කරන්න. 
 

ලමම උඳලදව් මාාල; 
- ලඳොදු  උඳලදව් 
- ශවුේ ලයාඳාර ආදායම් ප්රේකානය වශ 
උඳලේඛන වම්පුර්ණ කිරීමට උඳලදව් 

                        යනාදිලයන් වමන්විතය. 
 

1 ස ොටව 
සපොදු උපසෙව් 

 
 ශවුේ ලයාඳාරයක ක්රිනයාකාරකම් මන්න් උේගත ලන 
ආදායම, අඩු කිරීම්, ැබීම්, අාභ යනාදිය ලාර්තා 
කිරීමට ලාර්ෂික ලතොරතුරු ලාර්තාල , යම් ශවුේ 
ලයාඳාරය  විින් ලගොනු කෂ යුතු නමුදු, ශවුේ 
ලයාඳාර ාභය මත ආදායම් බේද  ලගවිය යුතු නැත.  
ඒ ලලනුලට ිය ශවුේ ලයාඳාර ආදායලමන් එ  එ  
ශවුේකරුලන්ලේ ලකොටව මත රලාගැනීලම් බේද 
ලගවීමට යටේ විය යුතුය. වෑම ශවුේකරුලලකුම 
ඔහුලේ /ඇයලේ බදු ලාර්තාලේ, ශවුේ ලයාඳාරලයන් 
තමන්ට ැලබන ආදායලම් ලශෝ අාභලේ ලකොටව 
පිළිබල ලතොරතුරු ඇතුෂේ කෂ යුතුය.  
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 ලාික ශවුේ ලයාඳාර වශ නිර්ලාික ශවුේ ලයාඳාර,  
2018.04.01 ිට 2019.03.31 ද ලා වු කාඳරිච්ලේදය 

වශා ලයාඳාරයකින්, ආලයෝජනයකින් වශ ලලනේ 
මුාශ්රියකින් උේගත වු ආදායම, 2018/2019 ත ලවේරු 
ලර්ය වශා ලන ලාර්තාලේ  ප්රේකා කෂ යුතුය. 
 

 මුාශ්රිය කලර ව්ාානයකින් උේගත වුලද ද ලාික 
ශවුේ ලයාඳාරයක ත ලවේරු කෂ ශැකි ආදායම 
ලනුලේ, එම ලර්ය වදශා ලයාඳාරයකින්, 
ආලයෝජනයකින් ලශෝ ලලනේ මුාශ්රියකින් ලන 
ශවුේ ලයාඳාර ආදායමයි.  එලවේම නිර්ලාික ශවුේ 
ලයාඳාරයක ආදායම ලනුලේ, එම ලර්ය වශා ශ්රීු 
ංකාලේ මුාශ්රියකින් උේගත වු ලශෝ ලරේඳන්න වු  
ආදායම් ප්රේමාණයට ලයාඳාරයකින්, ආලයෝජනයකින් 
ලශෝ ලලනේ මුාශ්රියකින් ලන ශවුේ ලයාඳාර 
ආදායමයි.  
 

 ඔබ ඉේලුම් කෂ භාාලලන් ප්රේකානය ඹබ ලලත 
එලනු ඇත.  (ඊෂග ලාරලේ දී ලියකියවිලි වශ බදු 
ලාර්තා ලලනේ භාාලකින් බා ගැනිමට කැමති නම් 
ලේශීය ආදායම් ලදඳාර්තලම්න්තුලේ බදු ලවේලා අංය 
/ලවේලාදායක ශා උඳකාර ප්රේලර්ධන අංය ලලත ලශාම 
දන්ලන්න) 
 

 2018/2019 ත ලවේරු ලර්ය වශා ශවුේ ලයාඳාර 
ප්රේකානය, උඳලේඛන වශ ලේකම් ශා බැරකම් 
ප්රේකානය ලගොනු කිරීම ශවුේ ලයාඳාරයක ප්රේමුඛ 
ශවුේකරු ලශෝ ශවුේකරුලලකු විින් ිදු කෂ යුතුය. 
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(ලැඩිදුර ලතොරතුරු වශා 2018/2019 ත ලවේරු 
ලර්ය වදශා ලන, පුේග ආදායම් බදු ලාර්තා වදශා 
ලන උඳලදව් මාාල ඳරිශීනය කෂ ශැක.) 
 

 ලාර්තාලේ ලශෝ උඳලේඛනල දේත ඇතුෂේ කෂ 

යුතු වා්ානල ලතොරතුරු වශන් කිරීමට අලය 

ලනොලන අලව්ාාල  දී “ අදාෂ නැත“ යනුලලන් 

වදශන් ලනොකෂ යුතු අතර ලකටි ඉර  ඳමණ  

ලයදීම කෂ යුතුය.  යම්කිි උඳලේඛනයක අකුලරන් 

ලිවීමට ඇති ව්ාානයක ඉඩ ප්රේමාණලේ ලනොලන 

අලව්ාාලක දී අමුණා ඇති ලේඛනය බන්න 

යනුලලන් වශන් කර අදාෂ උඳලේඛනලේ බා දී 

ඇති අකෘති ඳත්රනයට වමාන ලේඛනය  ඇිණියය 

යුතුය.  

 
 නිි ඳරිදි වම්පුර්ණ කරන ද ප්රේකාය, උඳලේඛන 

වශ ලලනේ අලය ලියකියවිලි වමග නනෑම ප්රේාලේයය 

කාර්යායකට ලශෝ ලේශීය ආදායම් 

ලදඳාර්තලම්න්තුලේ ප්රේධාන කාර්යායට, 2019 

ලනොලැම්බර් 30 දින ලශෝ එදිනට ලඳර තැඳැේ කිරීම 

ලශෝ ලගනවිේ භාරදීම ිදු කෂ යුතුය. 

 

 ලාර්තාල  ලදඳාර්තලම්න්තුලට ැබුණු අලවා්ාලේ දී 

ලයොදන තැඳැේ මුද්රා දිනය, ලමම ප්රේකාය ලගොනු කෂ 

දිනය ලව වැලකන අතර තැඳෑලන් ලගොනු කරන 

ේලේ නම් තැඳැේ මුද්රාලේ වශන් දිනලේ ිට දින 

ශතර  ඇතුෂත ලගොනු කරන දැයි වැල .  
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 ලේශීය ආදායම් ලදඳාර්තලම්න්තුල විින් ශවුේ 

ලයාඳාර ආදායම්  ප්රේකායන් ඉදිරිඳේ කිරීම වදශා  

විදරේ ලගොනු ගත කිරීලම් ඳශසුකම්, ලේශීය ආදායම් 

ලදඳාර්තලම්න්තු ලලබ් අඩවිලේ වඳයා ඇත.  විදරේ 

ලගොනුගත කිරිම ලදයාකාරයකින් ිදු කෂ ශැක. 

 

 මාර්ගගත ඉදිරිපත් කිරීම්: (Online Submission) 

ලේශීය ආදායම් ලදඳාර්තලමන්තු ලලබ් අඩවිලේ,  

විදරේ ලගොනුගත කිරිම් වඳයා ඇති අතුරු 

මුහුණේ   භාවිතා කර ලාර්තා භාරදීම 

 මාර්ගගත සනොලන ඉදිරිපත් කිරීම්. (Offline 

Submission) 

ලේශීය ආදායම් ලදඳාර්තලම්න්තුලේ ලලබ් අඩවිලයන් 

අදාෂ ආකෘති ඳත්රනය මෘදු පිටඳේ ලව බාගත 

කරලගන මාර්ගගත ලනොලන ආකාරලයන් වම්පුර්ණ 

කර විදරේ ලගොනුගත කිරීලම් ඳශසුකම් භාවිතා 

කරිණන් ලේශීය ආදායම් ලලබ් අඩවිය ලලත උඩුගත 

කර භාරදීමයි. 

වටශන - නියමිත දිනට ලාර්තාලක් භාර සනොසෙන සශෝ 

වාලෙද ලාර්තා ව වන නනෑම ුද්ගගසයු  මත ේඩනනයක් 

පැනවීමට නීතිමය ප්රතතිපාෙන වවා තත. 
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11 ස ොටව 

ශවුල් ලදාපාර ාොයම් ප්රත ාය වශ උපසල්ඛන 

වම්ුදර්ණ කිරීමට උපසෙව් 

ඔබ ලලත වඳයා ඇති ලාර්තා ආකෘති ඳශත ඳරිදි ලකොටව් 

තුනකින් වමන්විතය. 

1. ශවුේ ලයාඳාර ආදායම් ප්රේකානය 

2. ශවුේ ලයාඳාර ආදායම් ප්රේකානය වශා ලන 

උඳලේඛන 

3. ලේකම් ශා බැරකම් ප්රේකානය 

1.   ශවුේ ලයඳාර ආදායම් ප්රේකානය ලකොටව් ලදකකින් 
වමන්විතය. 

 01 ලකොටව 

 ශවුේ ලයාඳාර ආදායම මත ර.ගැ.බ. ගණනය 
කිරීම 

 ආලයෝජන ලේකම් උඳබ්ධිවීලමන් ලන 
ැබීම් 

 02 ලකොටව 

 -ප්රේකානය 

 

2.   ශවුේ ලයඳාර ආදායම් ප්රේකානය වශා ලන උඳලේඛන 

      ලමම ප්රේකානය උඳලේඛන එලකොෂශකින් වමන්විතය. 
 

උඳලේඛනය 01        : ශවුේකරුලන් පිළිබ ලතොරතුරු 

උඳලේඛනය 02 (අ) : ශවුේ ලයාඳාර ආදායම වශ නිදශව් 
කෂ මුදේ ප්රේමාණ ලබදා ශැරීම 
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උඳලේඛනය 02 (ආ)  

 

: ශවුේ ලයාඳාරලේ ප්රේාේධන ාභ 
වශ අලවාන රලාගැනීලම් ලගවිම්   
ලබදාශැරීම 

උඳලේඛනය 03 (අ) 
: ලගවීම් පිළිබ විව්තර - ශවුේ 
ලයාඳාර මත ලගවු රලාගැනීලම් 
බේද වශ ප්රේාේධන ාභ මත බේද 
 

උඳලේඛනය 03 (ආ)  
 

: රලාගැනීලම් අනුලයෝජිතයා විින් 
අඩුකරන ද රලාගැනීලම් බේද 
පිළිබ විව්තර 
 

උඳලේඛනය 03 (ඇ):  
 

: රලාගැනීලම් අනුලයෝජිතයා විින් 
අඩු ලනොකෂ රලාගැනීලම් බදු 
පිළිබ විව්තර 
 

උඳලේඛනය 03 (ඈ) : රලාගැනීලම් අනුලයෝජිතයා විින් 
රලාගැනීලම් බදු අඩු කිරීමට 
අලඳොලශොවේ වු අලවානාේමක 
රලාගැනීලම් ලගවීම් 
 

උඳලේඛනය 03 (ඉ) : රලාගැනීලම් බදු අනුලයෝජිතයා 
විින් රලාගැනීමට යටේ 

ලනොලන, අලවාන රලාගැනීලම් 
බේදට යටේ ලගවීම් පිළිබ විව්තර    
 

උඳලේඛනය 04 (අ) : බදු බැර ලබදාශැරීම    
 

උඳලේඛනය 04 (ආ): : ප්රේාේධන ාභ මත බේද/අලවාන 
රලාගැනීලම් බේද වශ සුදුසුකම් 
බන ලගවීම් ලබදාශැරීම    

උඳලේඛනය 05        : ශවුේ ලයාඳාරය පිළිබ  විව්තර 
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1. ශවුල් ලදාපාර ාොයම් ප්රත ාය 

 

01 ස ොටව 

 

1.1 - ශවුල් ලදාපාර ාොයම මත ර.ගැ.බ. ගණනය කිරීම 

 

 ශවුේ ලයාඳාරයක ලයාඳාරයකින්, ආලයෝජනයකින් ලශෝ 
ලලනේ මුාශ්රියකින් උේගත ලන ත ලවේරු කෂ ශැකි 
ආදායම ගණනය කර ඳශත ඳරිදි ප්රේකා කෂ යුතුය. 
 

10 ලන ලකොටුල  -  ලයාඳාර ආදායම් 

20 ලන ලකොටුල  -  ආලයෝජන ආදායම් 

30 ලන ලකොටුල  -  ලලනේ ආදායම් 

 

 ශවුේ ලයඳාරය  වශ එහි ශවුේකරුලන් අතර ඳලතින 
ඳශත වශන් වැකසීම් පිළිගනු ැබිය යුතු ලනොලන 
අතර අදාෂ ාභ නැලත ආදායමට එකතු කෂ යුතුය. 
(ඳනලේ 53 (7) ලගන්තිය) 

 

(අ). ශවුේකරුලලකු විින් ශවුේ ලයාඳාර 

ලලත බා ලදන ණය මුදේ 

වම්බන්ධලයන් ලගලන ද ලඳොළිය ; 

වශ 

(ආ). ශවුේකරුලලකු විින් ශවුේ 

ලයාඳාරය ලලත වඳයන ද 

ලවේලාලන් (ලවේලානියු තිය මන්න් 

ඇතුළුල) වම්බන්ධලයන් ලගවිය යුතු 

යම් ලවේලා ගාව්තුල  ලශෝ ලවේලා 

නියු ති ආදායම 
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 ලකොටු අංක 10, 20 වශ 30 හි මුළු එකතුල 40 ලන 

ලකොටුලේ මුළු ශවුේ ලයාඳාර ආදායම ලව ඇතුෂේ කෂ 

යුතුය. 

 

 මුළු  ශවුේ ලයාඳාර ආදායලමන් (40 ලන ලකොටුල) 8%ක 

ශවුේ ලයාඳාර රලාගැනීලම් බේද ගණනය කර 50 ලන 

ලකොටුලේ ඇතුෂේ කරන්න. 

 

 රලාගැනීලම් අනුලයෝජිතයා/යන් විින් ර.ගැ.බ. අඩු කර 

ලනොමැති, ැබී ඇති අලවාන රලාගැනීලම් ලගවීම් 

ප්රේමාණ මත ශවුේ ලයාඳාරය  (රදලා ගනු ැබීමට යටේ 

ලන්නා) විින් ලගවිය යුතු අලවාන රදලාගැනීලම් බදු 80 

ලන ලකොටුලේ ප්රේකා කරන්න. 

 

( 3 (ඈ) වශ 3 (ඉ) උඳලේඛනල ඇතුෂේ 233 වශ 238 

ලන ලකොටුල එකතුල 80 ලන ලකොටුලට ඇතුෂේ කෂ 

යුතුය.) 

 

 රලාගැනීලම් අනුලයෝජිතයා/යන් විින් ර.ගැ.බ. අඩු කර 

ලනොමැති, ැබී ඇති අලවාන රලාගැනීලම් ලගවීම් මත 

ශවුේ ලයාඳාරය  විින් ලගවිය යුතු ඉශත අලවාන 

රලාගැනීලම් ලගවීම් ප්රේමාණලයන්, ශවුේ ලයාඳාරය 

(රලා ගනු ැබිමට යටේ ලන්නා ) විින් ලගලා ඇති 

ර.ගැ.බ. ප්රේමාණය 90 ලන ලකොටුලේ ඇතුෂේ කරන්න. 

 

(3 (ඈ) වශ 3 (ඉ) උඳලේඛනල ඇතුෂේ 235 වශ 240 

ලන ලකොටුල එකතුල 90 ලන ලකොටුලට ඇතුෂේ කෂ 

යුතුය.) 
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1.2:  ාසයෝජන ලත් ම් උපබ්ධිවීසමන් ලන ාභය 

 

ලේශීය ආදායම් ඳනලේ IV ලන ඳරිච්ලේදලේ විධිවිධාන අනුල 
ශවුේ ලයාඳාරය  විින් ගණනය කෂ ආලයෝජන ලේකම් 
(ප්රේාේධන - ාභ) උඳබ්ධිවීම  මන්න් ලන ාභය ලමහි ප්රේකා 
කරන්න.  (ත ලවේරු ලර්ය තුෂ භාර දී ඇති ප්රේාේධන ාභ 
ලාර්තාලේ වමුච්චිත අගයන්) 

 

ලමම ප්රේාේධන ාභ, ලමම ත ලවේරු ලර්ය වදශා ලන 
ආලයෝජන ආදායලම් ලකොටව  වාදනු බන්ලන් වුලද, ලමම 
ප්රේකානලේ 20 ලන ලකොටුලේ ආලයෝජන ආදායම යටලේ 
එකී අගය අතුෂේ කිරීම අලය ලනොලේ.  
 

02 - ස ොටව 

1.3:  ප්රත ානය 

 A - ලකොටව 

ලේශීය ආදායම් ඳනලේ 126 (5) ලගන්තිය ප්රේකාරල, බදු 

ලගලන්නාලේ පුර්ණ කාලීන ලවේලා නියු තිකයකු ශැර 

අනුමත ගණකාධිකාරිලරලයකු ඇතුළු ලලනේ යම් 

තැනැේලතකු විින් ඳාරිලතෝෂිකය  ලලනුලලන් බදු ලාර්තාල 

ලශෝ බදු ලාර්තාලක ලකොටව  වකව් කර ඇති අලවා්ාලකදී 

එම ලලනේ තැනැේතා ද ලාර්තාලේ අේවන් කෂ යුතුය. 

එබැවින්, අනුමත ගණකාධිකාරිලරයා හ ෝ බයත් 

තැනැත්තා විසින් ලාර්තාලේ 02 ලන ලකොටලවේ A ලකොටලවහි 
ඔහුලේ/ඇයලේ නම වශන් කරිණන් ලාර්තාල අේවන් කිරීම  
අලයය. 
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 B ලකොටව 

ලේශීය ආදායම් ඳනලේ 126 (4) ලගන්තිය ප්රේකාරල, බදු 

ලගලන්නා ලශෝ බදු ලගලන්නාලේ නියිණත බයේ 

නිලයෝජිතලරයා ලාර්තාල අේවන් කෂ යුතු ලන්ලන් එහි 

නිරලදයතාලය ශා වම්පුර්ණභාලය පිළිබ වා ෂි දරිණන්ය. 

එබැවින්, බදු ලගලන්නා ලශෝ ඔහුලේ නියිණත බයේ 

නිලයෝජිතයා, ලාර්තාලේ 02 ලන ලකොටලවේ B ලකොටලවහි, 

ඔහුලේ/ඇයලේ නම වශන් කරිණන් ලාර්තාල අේවන් කිරීම 

අලයය. 

2. ශවුල් ලදාපාර ාොයම් ප්රත ාය වහශා ලන 

උපසල්ඛන 

 ලමමප්රේකාය1,2(අ),2(ආ),3(අ),3(ආ),3(ඇ),3(ඈ),3(

ඉ),4(අ),4(ආ) වශ 5 ලව උඳලේඛන එලකොෂශකින් 

වමන්විතය. 

2.1 - 01 ලන උපසල්ඛනය - ශවුල් රුලන්  පිළිබහ විව්තර 

01 ලන උඳලේඛනලේ ශවුේකරුලාලේ නම, බදු 

ලගලන්නා ශඳුනා ගැනීලම් අංකය, ජාතික   ශැඳුනුම්ඳේ 

අංකය වශ ශවුේ ලයාඳාර න්විසුම යටලේ, ශවුේකරුලාට 

හිිණ ලන  ාභ අාභ ලබදීලම් අනුඳාතය ද ලන්න. 

2.2 – 2 (අ) වශ 2 (ා) උපසල්ඛන - ශවුල් ලදාපාර ාොයම 

සබොදීම 

 02 (අ) උපසල්ඛනය : ශවුල් ලදාපාර ාොයම වශ 

නිෙශව්  ෂ මුෙ  ප්රතමාණ සබොශැරිම 
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- ශවුල් රුලන්ට ලදාපාර ාොයම සබො දීම 

(වෑම ශවුල් රුසලු  වෙශාම සලනම 

සර්ඛාලක් 01 ලන උපසල්ඛනසේ ෙක්ලා තති 

අනුපිළිසලෂට භාවිතා  රන්න.) 

205 තීරුල :  ශවුේ ලයාඳාරය  විින් 

ශවුේකරුලලකුට ලශෝ ඔහුලේ/ඇයලේ 

කත්රනයාට යම් ලවේලාල  ලලනුලලන් 

ලගවු ලැටුප්, ඳඩිනඩි ලශෝ ගාව්තු පිළිබ 

විව්තර ලමම තීරුලේ දී ඇති ලර්ඛා 

යටලේ ලලන ලලනම ඇතුෂේ කරන්න. 

     206 තීරුල : ශවුේ ලයාඳාරය  විින් 

ශවුේකරුලන්ට, ණය ලශෝ ප්රේාේධනය 

මත යම් ලඳොලිය     ලගලනු බයි නම්, 

එම විව්තර ලමම තීරුලේ දී ඇති ලර්ඛා 

මත ඇතුෂේ කරන්න.  

    207 තීරුල :  ශවුේ ලයාඳාරයක ාභ ලබදා දීලම් 

අනුඳාතය මත ඳදනම්ල ශවුේ 

ලයාඳාරය  විින් වෑම 

ශවුේකරුලලකුටම ලලන් කරන ද 

ඉතිරි ආදායම ලමම තීරුලේ ලලන 

ලලනම ඇතුෂේ කරන්න. 

   208 තීරුල : 205+206+207 තිරුල වැම ලර්ඛාලකම 

ඇති අගයන්ලේ එකතුල 208 ලන තීරුල 

යටලේ ඇතුෂේ කරන්න.  

ශවුේකරුලන්ලේ කත්රනයන්ලේ ලගවිම් 
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ශැර 208 හි මුළු එකතුල ප්රේකානලේ 10 

ලන ලකොටුලට වමාන විය යුතුය. 

- ාසයෝජන වශ සලනත් ාොයම් සබොදිම 

01 ලන උඳලේඛනලේ ද ලා ඇති අනුපිළිලලෂට ආලයෝජන 

අදායම් වශ ලලනේ ආදායම් පිළිලලළින් 209 වශ 210 ලන 

ලකොටුල ප්රේකා කරන්න. 

211 තීරුල :  ලයාඳාර මුාශ්රි (208 තීරුල), ආලයෝජන (209 

තීරුල) වශ ලලනේ ආදායම් (210 තීරුල) 

මන්න් වැම ශවුේකරුලලකුටම ලබදා ලදන 

ද මුළු ශවුේ ලයාඳාර ආදායම 211 ලන 

තිරුලේ ලලන ලලනම ඇතුෂේ කරන්න. 

211 ලන තිරුලේ එකතුල ප්රේකානලේ 40 ලන ලකොටුලේ 

ප්රේකා කරන්න. 

ත ලවේරු ලර්ය තුෂ ශවුේ ලයාඳාරය විින් ලයාඳාර ලශෝ 

ආලයෝජන මන්න් දරන ද යම් අාභය  ලේ  නම් 207 වශ 

209 ලකොටුල ඝෘණ කුණ ද වමඟ ඇතුෂේ කරන්න. 

ලදාපාරසේ ඉතිරි ාොයම 

207 

           රුපියේ                                               ත 

   - 3 4 1 0 0 0 0   

 

- බ්ගසෙන් නිෙශව් ශවුල් ලදපාර අොයම 

සබොදීම 
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ලේයය ආදායම් ඳනලේ තුන්ලන උඳලේඛනය ප්රේකාරල වෑම 

මුාශ්රිය  මන්න් ලන නිදශව් කෂ ැබිම් වශ ාභ, 212 

තීරුලේ ප්රේකා කරන්න.  නිදශව් කෂ ආදායම් පිළිබ විව්තර 

කරුණාකර බදු ආගණනයන්හි දී වශන් කරන්න. 

 2 (ා) උපසල්ඛනය : ශවුල් ලදාපාරසේ ප්රතාග්ධන න 

ාභ වශ අලවාන රහලාගැනීසම් සගවිම්  

සබොශැරීම 

213 ලන තීරුලේ දී ඇති ලර්ඛාල ශවුේ ලයාඳාරයක 

ආලයෝජන අදායම උඳබ්ධිවිම මන්න් ලන ැබිම් ලබදාදිම 

පිළිබ විව්තර ද, 214 ලන තීරුල යටලේ රලාගැනීලම් 

අනුලයෝජිතයා විින් බදු අඩු කර ඇති අලවාන රලාගැනීලම් 

ලගවීම් ලබදාදීම පිළිබ විව්තර ද,  215 ලන තීරුල යටලේ 

රලාගැනීලම් අනුලයෝජිතයා විින් බදු අඩු කර ලනොමැති 

අලවාන රලාගැනීලම් ලගවිම් ලබදාදීම පිළිබ විව්තර ද 

අතුෂේ කරන්න. 

2.3 – 3 ලන උපසල්ඛනය - ශවුල් ලදාපාර ාොයම මත 

සගලන ෙ බ්ගෙ 

 ලමම උඳලේඛනය 3(අ),3(ආ),3(ඇ),3(ඈ) වශ 3(ඉ) 

ලව අනු උඳලේඛන ඳශකින් වමන්විතය. 

  3 (අ) උපසල්ඛනය : සගවිම් පිළිබහ විව්තර - 

ශවුල් ලදපාර මත සගවු රහලා ගැනීසම් බ්ගෙ වශ 

ප්රතාග්ධන න ාභ මත බ්ගෙ 

  216 වශ 217 තීරු :  ශවුේ ලයාඳාර ආදායම මත 8% ක 

අනුප්රේමාණලයන් රලාගැනීලම් බදු 
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ලගවු දිනය වශ ප්රේමාණ පිළිබ විව්තර 

අනුපිළිලලළින් අතුෂේ කරන්න. 

218 වශ 219 තිරු :  ආලයෝජන ලේකම් උඳබ්ධිවීම මත 

ලන ැබිම් මත 10% ක 

අනුප්රේමාණලයන් ශවුේ ලයාඳාරය 

විින් ප්රේාේධන ාභ මත බදු ලගවු 

දිනය වශ එම ප්රේමාණ පිළිබ විව්තර 

අනුපිළිලලළින් ඇතුෂේ කරන්න. 

 3 (ා) උපසල්ඛනය : රහලාගැනීසම් අනුසයෝජිතයා 

විසින් අඩු රන ෙ  රහලාගැනීසම් බදු පිළිබහ 

විව්තර (අලවාන රහලාගැනීසම් බදු ශැර) 

රලාගැනීලම් අනුලයෝජිතයා විින් ර.ගැ.බ. අඩු කර ඇති, 

ශවුේ ලයාඳාරය  විින් ැබු ර.ගැ.බ ලගවීම් පිළිබ විව්තර 

ඇතුෂේ කරන්න. 

 3 (ත) උපසල්ඛනය : රහලාගැනීසම් 

අනුසයෝජිතයා විසින් රහලාගැනීසම් බදු අඩු 

සනො ෂ සගවීම් පිළිබහ විව්තර 

ලමම උඳලේඛනලේ 226 ිට 230 ද ලා තීරු භාවිතා කරිණන් 

රලාගැනීලම් අනුලයෝජිතයින් විින් ර.ගැ.බ. අඩු ලනොකෂ, 

ශවුේ ලයාඳාරය  මන්න් ැබු ර.ගැ.බ. ලගවීම් වශ රලාගනු 

ැබීමට යටේලන්ලනකු ලව ශවුේ ලයාඳාරය  විින් ලගවු 

ර.ගැ.බ. (ලේශීය ආදායම් ඳනලේ 86 ලන ලගන්තිය අනුල ) 

පිළිබ විව්තර ඇතුෂේ කරන්න. 
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 3 (ඈ) උපසල්ඛනය : රහලාගැනීසම් 

අනුසයෝජිතයා විසින් රහලාගැනීසම් බදු අඩු 

කිරීමට අසපොසශොවත් වු අලවානාත්ම  

රහලාගැනීසම් සගවීම් 

ලමම උඳලේඛනලේ 231 ලන තීරුලේ ිට 235 ද ලා 

තීරුලට දී ඇති ලප්ළි භාවිතා කරිණන්, රලාගැනීලම් 

අනුලයෝජිතයා විින් ර.ගැ.බ. අඩු ලනොකෂ, ශවුේ ලයාඳාර 

විින් ැබ වෑම අලවාන රලාගැනීලම් ලගවිම  පිළිබල වශ 

ලේශීය ආදායම් ඳනලේ 86 ලන ලගන්තිය ප්රේකාරල ශවුේ 

ලයාඳාරය  ලගවු/ලගවිය යුතු ර.ගැ.බ. පිළිබ විව්තර ඇතුෂේ 

කරන්න. 

 3 (ඉ) උපසල්ඛනය : රහලාගැනීසම් බදු 

අනුසයෝජිතයා විසින් රහලාගැනීමට යටත් 

සනොලන අලවාන රහලාගැනීසම් සගවීම් පිළිබහ 

විව්තර 

රලාගැනීලම් අනුලයෝජිතයා මන්න් අලවාන රලාගැනීලම් 

බේදට යටේ ලනොලන යම් අලවාන රලාගැනීලම් බදු ලගවීම   

ශවුේ ලයාඳාරය  විින් ැබුලේ නම් එලැනි බේද  

රලාගැනීමට යටේ ලන්ලනකු ලව එකී ශවුේ ලයාඳාරය 

විින් අදාෂ රලාගැනීලම් බේද ලගවිය යුතුය.  ලමම බේද 

ලාරික වශ ත ලවේරු කිරීම් ලව ලගවිය යුතුය. (ලේශීය 

ආදායම් ඳනලේ 88 ලන ලගන්තිලේ (3) ලන උඳලගන්තිය 

ප්රේකාරල) 

ලමම උඳලේඛනලේ 236 ලන තිරුලේ ිට 240 ලන තීරුල 

ද ලා එලැනි ර.ගැ.බ. ලගවිම් ඇතුෂේ කරන්න. 
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3 (ඈ) වශ 3 (ඉ) උඳලේඛන යටලේ බදු ලගවිම්ල ලගකිම 

ශවුේ ලයාඳාරය විින් දැරීම ලශෝ ශවුේ ලයාඳාරලේ 

ශවුේකරුලන් ලලත ඳැලරීම ිදු කෂ ශැකි බල කාරුියකල 

වටශන් කරගන්න.  යම් ලශයකින් එය ශවුේකරුලන් විින් 

දරන්ලන් නම්, එලැනි ර.ගැ.බ. ලගවිම වශා නියිණත දිනය 

ගණනය කිරීම, එලැනි ආදායම  ශවුේ ලයාඳාරය  විින් 

ඉඳයු ලශෝ ැබු දිනලේ ිට ිදු කෂ යුතුය. 

2.4 – 04 ලන උපසල්ඛනය  

 04 (අ) උපසල්ඛනය : බදු බැර සබොශැරීම 

ශවුේ ලයාඳාරයන් ආදායම් බේදට බැඳි ලනොමැති ලශයින්, 

ර.ගැ.බ ලශෝ ආ.ලවේ.ගා. ලැනි යම් බදු බැර  ඉේලුම් කිරීමට 

ශවුේ ලයාඳාරයකට ලනොශැක.  එලශයින්, ශවුේකරුලන්ලේ 

ආදායම් බදු ලාර්තා යටලේ හිිණකම්ඳෑම වශා ශවුේ 

ලයාඳාරය විින් ශවුේකරුලන් ලලත ලගවු ර.ගැ.බ. වශ 

ආ.ලවේ.ගා. ලැනි බදු බැර ලලන් කෂයුතුය. 

241 තීරුල :  ශවුේකරුලන්ලේ අලේ දී අඩු කෂ 

යුතු වශ ශවුේ ලයාඳාරය විින් ලගවු 

යම් ආර්ථික ලවේලා ගාවත්ුල  241 

තීරුලේ  ඇතුෂේ කරන්න. 

242 තීරුල : වෑම ශවුේකරුලලකුටම ශවුේ 

ලයාඳාර ආදායම මත (8%) ලගවු 

ර.ගැ.බ. ලලන් කිරීම, 242 තීරුලේ 

ප්රේකා කරන්න. 

243 තීරුල : වෑම ශවුේකරුලලකුටම ශවුේ 

ලයාඳාරය විින් ැබු ලලනේ ලගවිම් 
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මත ර.ගැ.බ. බැර 243 තීරුලේ 

ඇතුෂේ කරන්න. 

 04 (ා) උපසල්ඛනය : ප්රතාග්ධන න ාභ මත 

බ්ගෙ/අලවාන රහලාගැනීසම් බ්ගෙ වශ සුදුසු ම්   

බන සගවීම් සබොශැරීම 

244 තීරුල : ාභ ලකොටව් කිරීලම් ඳදනම අනුල 

ශවුේකරුලන් අතර ලබදාදීමට 

නියිණත 219 තීරුලේ එකතුල 

245 තීරුල : 235 තීරුල වශ 240 තීරුලලහි එකතුල 

වශ රලාගැනීලම් අනුලයෝජිතයා 

විින් අලවාන රලාගැනීලම් ලගවීම 

මත අඩු කෂ අලවාන රලාගැනීලම් 

බදු ප්රේකා කරන්න. 

246 තීරුල :  ශවුේ ලයාඳාර ආදායම ලකොටව මත 

ආදායම් බදු වශා ශවුේ ලයාඳාරයන් 

බැඳි ලනොිටින ලශයින්, ශවුේ 

ලයාඳාර මන්න් ිදු කෂ යම් සුදුසුකම් 

බන ලගවීම  ඉේලුම් කිරීමට ශවුේ 

ලයාඳාරයන්ට ලනොශැක.  එලශයින් 

ශවුේකරුලන්ලේ ආදායම් බදු ලාර්තා 

යටලේ අඩු කිරීම් වශා හිිණකම් 

ඳෑමට ශැකිලන ලව එලැනි සුදුසුකම් 

බන ලගවිම් ශවුේ ලයඳාරය  විින් 

ශවුේකරුලන් ලලත ලලන් කෂ යුතුය. 
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2.5 – 05 ලන උපසල්ඛනය - ශවුල් ලදාපාර පිළිබහ විව්තර 

ලමහි ශවුේ ලයාඳාරලේ න්ණුම් ප්රේකාය අනුල  ශවුේ 

ලයාඳාරලේ විව්තර ඇතුෂේ කෂ යුතු අතර, ප්රේකා 

කරන්නාලේ විව්තර වැඳයීම වශ ඔහුලේ/ඇයලේ 

අේවන බාදීම ිදු කෂ යුතුය. 

 

ශවුේ ලයාඳාර ආදායම් බදු ප්රේකාය වමග ඳශත ලියකියවිලි 

අමුණන්න. 

(1) න්ණුම් ප්රේකාය 

(2) බදු ආගණනය 

කරුණාකර ශවුේකරුලන් අතර ආදායම/අාභ ලබදාදීම 

පිළිබදල  වවිව්තරාේමක ලශළිදරේ කිරීම  බදු ආගණනය 

වමග වඳයන්න. 

උදාශරණ  

(I) යම් ශවුේ ලයාඳාරයකට, ලයාඳාර විය යටලේ 

විවිධ/ලලනව් ආදායම් බදු අනුප්රේමාණ අදාෂ ලන 

ආදායම් ප්රේභල කිහිඳය  තිලබ් නම්, එම වෑම 

ලකොටවකින්ම  ශවුේකරුලන් අතර ලබදා ලදන 

ආදායම ලශෝ අාභ ලලන ලලනම ද ලන්න. 

 

ලයාඳාර ආදායම ලශෝ අාභ ලලන් කිරීම ඳශත  ඳරිදි 

ලර්ගීකරණය කෂ යුතුය. 

 ඔට්ටු ශා සුද, මේඳැන් ලශෝ දුම් ලකොෂ ලයාඳාර 
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 ශ්රීු ංකාල තුෂ දී ලශෝ ඉන් පිටත දී ශ්රීු  

ංකාලලන් පිට ත යම් තැනැේතකුට වඳයනු 

බන යම් ලවේලාලකින් විලේ ලයලශාර 

මුදලින් උඳයන ආදායම  වහිත ලයාඳාර 

(විලේ ලවේලා වැඳයීලම් ලයාඳාර) 

 අලනකුේ ියළු ලයාඳාර 

 

(II) යම් ශවුේ ලයාඳාරයකට, ආලයෝජන විය යටලේ 

විවිධ/ලලනව් ආදායම් බදු අනුප්රේමාණ අදාෂ ලන 

ආලයෝජන ආදායම් කිහිඳය  තිලබ් නම්, වෑම 

ආලයෝජනයකින්ම ශවුේකරුලන් අතර ලබදා ලදන 

ආදායම වශ අාභ ලලන ලලනම ද ලන්න.  

ආලයෝජන ආදායම ලලන් කිරීම ඳශත ඳරිදි 

ලර්ගීකරණය කෂයුතුය. 

 

 ලඳොළී ආදායම  

 කුළි ආදායම 

 අලයෝජන ලේකම් උඳබ්ධිවීම මත ැබීම් 

 අලනකුේ ියළු ආලයෝජන 

(3) ර.ගැ.බ. බැර හිිණකම් ඳෑම මත වතයාඳනය කෂ CSV 

උඳලේඛන 

ලැඩිදුර ලතොරතුරු වශා ලේකම් අංලේ ලකොමවාරිව් ලශෝ 

අදාෂ ප්රේාලේශීය කාර්යාලේ ලකොමවාරිව්ලරයා අමතන්න. 

ප්රේධාන කාර්යාය -  ලේකම් අංය 011 2135412 

නගරබද කාර්යාය - ලකොෂඹ නගර      011 2504390 

නගරබද කාර්යාය - මැද ලකොෂඹ 011 2505274 
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නගරබද කාර්යාය - ලකොෂඹ දකුණ 011 2502564 

1 වශ 2 අංය - නලම් මාලත 011 2302249 

ප්රේාලේයය කාර්යාය - අනුරාධපුරය 025 2235512 

ප්රේාලේයය කාර්යාය - බදුේ 055 2222490 

ප්රේාලේයය කාර්යාය - මඩකපුල 065 2222087 

ප්රේාලේයය කාර්යාය - දඹූේ 066 2283655 

ප්රේාලේයය කාර්යාය - ගාේ 091 2222504 

ප්රේාලේයය කාර්යාය - ගම්ඳශ 033 2234246 

ප්රේාලේයය කාර්යාය - යාඳනය 021 2222076 

ප්රේාලේයය කාර්යාය - කළුතර 034 2222216 

ප්රේාලේයය කාර්යාය - මශනුලර 081 2223590 

ප්රේාලේයය කාර්යාය - කෑගේ 035 2222493 

ප්රේාලේයය කාර්යාය - කුරුණෑග 037 2222798 

ප්රේාලේයය කාර්යාය - 
මශරගම 
නැලගනහිර 

011 2802433 

ප්රේාලේයය කාර්යාය - මශරගම බටහිර 011 2803125 

ප්රේාලේයය කාර්යාය - මාතර 041 2222933 

ප්රේාලේයය කාර්යාය - මීගමුල 031 2228322 

ප්රේාලේයය කාර්යාය - නුලරඑලිය 052 2222520 

ප්රේාලේයය කාර්යාය - රේනපුර 045 2222040 

 

 

 

 

      
 

බදු - ලනා සශොහ අනාගතය ට 

வரிகள் – வளமான எதிர்காலத்திற்காக 

TAX

 


