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බදු චක්ර= ංක : 02 

එ වර ගෙවීම් වලින් බදු ංඩු කිරීම සඳහා වන ංනුප්රාමාණ  

 ාලපරිච්ගේදය: 2022/2023 තක්ගේරු වර්ෂගේ ගදවන තුන්-මාසි   ාලපරිච්ගේදය  

(2023.01.01 – 2023.03.31) 

(තභ සේවාසඹෝජකඹාට ප්රාාථමික ක සේවායුයුති ප ප්රාකායඹති පඳඹා ත ප ියඹුමභ වාියක ාා යු්වවාියක නුදු 

පුරවැියඹන් වන සේවායුයුති පකයින්ට පා එති සේවායුයුති පඹති ත ප වාියක ාා යු්වවාියක වන නුදු 

පුරවැියඹන් වන සේවායුයුති පකඹන්ට අදාළ සේ.) 

 

සේවාසඹෝජකයින් ාට ප්රාාථමික ක සේවායුයුති ප ප්රාකායනඹ බඵා ී  ත ප වාියක ාා යු්වවාියක නුදු පුරවැියඹන් 

වන සේවායුයුති පකයින්ට ියු කරන එකවර සෙවීම් භත ඵු අඩු කිරීසම් ී  සභභ චක්රීඹ අදාළ කරෙත යුුඹ. 

සේවායුයුති පකසඹකුට තතිසේරු ව්වෂඹති ුළ එකවර සෙවීම් ියු කරන අවේථමිාසේ ී  එකවර සෙවීම් භත 

ඳදනම්ව අඩු කළ යුු ඵු ප්රාභායඹ ෙයනඹ කළ යුුඹ.  

ප්රාපාද ී භනා, යුවාඩු සෙවීම්, වවදා ියඹදම් ප්රා පූරරයඹ, නැවත සේවසේ පිහිටුවීභ භත හිඟ වැටුප්, 

සේවායුයුති පකයින් උසදපා වූ සකොටේ සඹෝජනා ක්රීභඹති ඹටස  ියබජනඹ කරන බද සකොටේවබ   ියබජනඹ 

කරන බද අවේථමිාසේ සවළසඳොළ වටිනාකභ ( සකොටේ අ කර ෙැනීභ පාා ඹම් භනාඳඹති ඳළ කිරීසම් සාෝ 

අයි පඹති ක්රියඹා භක කිරීසම් ප්රා පපබඹති සබප ියබජනඹ කරන බද සකොටේ තුළ ව, එභ සකොටේ පාා 

සේවායුයුති පකඹාසේ දාඹක ුදදබ අඩු කළ ියට බැසඵන වටිනාකභ) ඹන සෙවීම් එකවර සෙවීම් සබප පැබසති.  

පෑභ එකවර සෙවීභති පම්ඵන්ධසඹන්භ අඩු කළ යුු ඵු ප්රාභායඹ ෙයනඹ කිරීසම් ී  ඳාත පිඹවර අුගෙභනඹ 

කළ යුුඹ:  

ඳළුදව එකවර සෙවීම් තුළුව තතිසේරු ව්වෂඹ ුළ සේවායුයුති පඹ භගින් තේතසම්න්ුෙත ුදළු දළ 

ඳාරිශ්රයක කඹන් ෙයනඹ කරන්න. 

 

(A)  එකවර සෙවීභ ියු කරන භාපඹ තුළුව පා තතිසේරු ව්වෂසේ එකී භාපඹ දතිවා කාබඳරිච්සේදඹ 

ුළ සේවායුයුති පකසඹකුට දැනටභ  සෙවා ත ප මාසි  මුළු දළ පාරිශ්ර මියය යන් යුශ්චඹ 

කරෙන්න. (සෙවූ ඕනෑභ එකවර සෙවීභති/ සෙවීම් ාැර); 

(B) එකවර සෙවීභ ියු කළ භාපසඹන් ඳසුව එළසමන භාපසේ ියට තතිසේරු ව්වෂඹ ුළ 
සේවායුයුති පකසඹකුට සෙියඹ යුු මාසි  මුළු දළ පාරිශ්ර මිය යන් යුශ්චඹ කරෙන්න. (සෙවූ ඕනෑභ 

එකවර සෙවීභති/ සෙවීම් ාැර); 

(C) දැන් සිදු  රන එ වර ගෙවීම් ද ඇතුළුව ගම් දක්වා දැනටමත් සිදු  ර ඇති මුළු දළ එ වර 
ගෙවීම් පා තතිසේරු ව්වෂඹ ුළ සෙියඹ යුු එවැයු එකවර සෙවීම් ප්රාභාය යුශ්චඹ කරෙන්න. (ඉාත 

(A) පා (B) ඹටස  දැනටභ  ෙයනඹ කළ භාියක ඳාරිශ්රයක කඹන් ාැර); පා 

(D) ඉාත  (A), (B) පා (C) ඹටස  ෙයනඹ කළ ප්රාභායඹන් එකු කරක න් තතිසේරු ව්වෂඹ ුළ එකවර 

සෙවීම් ද තුළුව තේතසම්න්ුෙත ුදළු දළ ඳාරිශ්රයක කඹන් ෙයනඹ කරන්න. 

 

එ වර ගෙවීම් ඇතුළුව ඇේතගම්න්තුෙත මුළු දළ පාරිශ්ර මිය යන් ෙණනය කිරීම - EGAR 

2022/2023 තතිසේරු ව්වෂසේ සදවන ුන්-භාියක කාබඳරිච්සේදඹ ුළ  

දැනටභ  සෙවූ ුදළු දළ භාියක ඳාරිශ්රයක කඹන් = (A):     XXX 

2022/2023 තතිසේරු ව්වෂසේ සදවන ුන්-භාියක කාබඳරිච්සේදඹ ුළ  

සෙියඹ යුු ුදළු දළ භාියක ඳාරිශ්රයක කඹන් =(B)       XXX 

2022/2023 තතිසේරු ව්වෂසේ සදවන ුන්-භාියක කාබඳරිච්සේදඹ ුළ  

දැන් සෙවන, දැනටභ  සෙවූ පා සෙියඹ යුු ුදළු දළ එකවර සෙවීම් =(C):      XXX 

2022/2023 තතිසේරු ව්වෂසේ සදවන ුන්-භාියක කාබඳරිච්සේදඹ ුළ  

තේතසම්න්ුෙත ුදළු දළ ඳාරිශ්රයක කඹන් (සෙවූ පා සෙියඹ යුු) =(D):    XXX 

 

ඉන්ඳසු ඉාත තේතසම්න්ුෙත ුදළු දළ ඳාරිශ්රයක ඹකඹන් එනම් D ඳදනම් කරෙයුක න්, දැනට ියු කරන එකවර 

සෙවීභ පාා අදාළ වන යුිය ඵු අුගප්රාභායඹ ඳාත ී  ත ප ඵු වු  අකක 02 භගින් සතෝරා ෙත යුුඹ. ඊට ඳසු 

දැනට සෙවන එකවර සෙවීම් භත අඩු කළ යුු ඵු ප්රාභායඹ, තතිසේරු ව්වෂඹ ුළ ූර්වවසඹහි ියු කළ එකවර 

සෙවීම් සේ නම් සඳර අඩු කළ ඕනෑභ ඵු ප්රාභාය පාා ඵැර කිරීසභන් ෙයනඹ කළ යුුඹ. සකසේ නුදු ඵු 

චක්රී අකක. 02 හි දතිවා ත ප පමීකරයසේ සභභ ියඹළුභ පකරචක තුළ  කර තත. 

 

 



2  

බදු චක්ර= ංක . 02 - එ වර ගෙවීම් මත බදු ංඩු කිරීම් 

 

2022/2023 තක්ගේරු 

වර්ෂගේ ගදවන තුන්-මාසි  

 ාලපරිච්ගේදය තුළ 

ඇේතගම්න්තුෙත මුළු දළ 

පාරිශ්ර මිය යන් 

 

ංඩු  ළ යුතු බදු ප්රාමාණය (රු.) 

D  300,000 ට පභාන සාෝ අඩු වන්සන් නම් නැත 

 

   D  300,001 පා 425,000 අතර සේ නම් 

(D x 6%) – [(18,000 + A භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද+ B 
භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද, ඵු චක්රී 01 ප්රාකාරව) + සඳර 

එකවර සෙවීම් භත අඩු කළ ඵු  පසේ නම්] 

 

D  425,001 පා 550,000 අතර සේ නම් 

(D x 12%) – [(43,500 + A භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද+ B 

භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද, ඵු චක්රී 01 ප්රාකාරව) + සඳර 

එකවර සෙවීම් භත අඩු කළ ඵු  පසේ නම්] 

 

D  550,001 පා 675,000 අතර සේ නම් 

(D x 18%) – [(76,500 + A භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද+ B 

භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද, ඵු චක්රී 01 ප්රාකාරව) + සඳර 

එකවර සෙවීම් භත අඩු කළ ඵු  පසේ නම්] 

   

   D  675,001 පා 800,000 අතර සේ නම් 

(D x 24%) – [(117,000 + A භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද+ B 

භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද, ඵු චක්රී 01 ප්රාකාරව) + සඳර 

එකවර සෙවීම් භත අඩු කළ ඵු  පසේ නම්] 

   

   D  800,001 පා 925,000 අතර සේ නම් 

(D x 30%) – [(165,000 + A භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද+ B 

භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද, ඵු චක්රී 01 ප්රාකාරව) + සඳර 

එකවර සෙවීම් භත අඩු කළ ඵු  පසේ නම්] 

   

   D  925,000 ට වැඩි නම් 

(D x 36%) – [(220,500 + A භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද+ B 

භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද, ඵු චක්රී 01 ප්රාකාරව) + සඳර 

එකවර සෙවීම් භත අඩු කළ ඵු  පසේ නම්] 

 

 

උදාහරණය 01 

ප්රානාන්ු භා ක ඹ රජසේ යඹතනඹක වාියක සේවායුයුති පකසඹකු වන අතර 2023 ජනවාරි භප රු.300,000.00 

ක දිරි ී භනාවති බැසඵුග තත. තඹසේ සේවායුයුති පඹ භගින් යුතා බාබ පා බැීමම් (ුදබාභඹ සනොවන ප්රා පබාබ 

තුළුව)රු.110,000.00 කි. 

(ඉඟිඹ: සදවන ුන්-භාියක කාබඳරිච්සේදඹ පාා ප්රානාන්ු භා ක ඹසේ මාසි  ඉපයීම් ප්රාමාණය සවනේ 

සනොසේ.) 

 

2023 ජනවාරි භප සෙියඹ යුු දිරි ී භනා භත ඵු අඩු කිරීභ ඳාත ඳරිදි ෙයනඹ කළ යුුඹ; 

 

 

මාසි  පාරිශ්ර මිය ය මත ංඩු  ළ යුතු බ්දද බදු චක්ර= ංක  01 භාවිතා  රමියන් ගවනම ෙණනය  ළ 

යුතු බව සටහන්  ර ෙන්න. 
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2023 ජනවාරි මස ගෙවිය යුතු දිරි දීමනාව මත ංඩු  ළ යුතු බ්දද ෙණනය කිරීම 

 

පියවර 01- 2022/2023 තක්ගේරු වර්ෂගේ ගදවන තුන්-මාසි   ාලපරිච්ගේදය තුළ ඇේතගම්න්තුෙත      

මුළු දළ පාරිශ්ර මිය යයන් ෙණනය කිරීම         

  රු. 

2022/2023 තතිසේරු ව්වෂසේ සදවන ුන්-භාියක කාබඳරිච්සේදඹ ුළ දැනටභ  සෙවූ 

භාියක ුදළු දළ ඳාරිශ්රයක කඹන් (2023 ජනවාරි භාපසේ භාියක ඳාරිශ්රයක කඹ, එනම් රු. 

110,000 x 1)  

= (A):      110,000 

2022/2023 තතිසේරු ව්වෂසේ සදවන ුන්-භාියක කාබඳරිච්සේදඹ ුළ සෙියඹ යුු 

භාියක ුදළු දළ ඳාරිශ්රයක කඹන්  (2023 සඳඵරවාරි-භා්වු පාා සෙියඹ යුු භාියක 

ඳාරිශ්රයක කඹ, එනම් රු. 220,000 x 2)  

= (B):         220,000 

 

2022/2023 තතිසේරු ව්වෂසේ සදවන ුන්-භාියක කාබඳරිච්සේදඹ ුළ දැනටභ  සෙවූ, 

දැන්  සෙසවක න් ඳව පන පා සෙියඹ යුු ුදළු දළ එකවර සෙවීම්  (2023 ජනවාරි බැබිඹ 

යුු දිරි ී භනාව, එනම් රු. 300,000)  

= (C):   300,000   

2022/2023 තතිසේරු ව්වෂසේ සදවන ුන්-භාියක කාබඳරිච්සේදඹ ුළ තේතසම්න්ුෙත 

ුදළු දළ ඳාරිශ්රයක කඹන් (සෙවූ පා සෙියඹ යුු) EGAR  
= (D):     630,000 

                

 

පියවර 02 – 2023 ජනවාරි මාසගේ එ වර ගෙවීම මත ංඩු  ළ යුතු බදු ෙණනය කිරීම 

 

තේතසම්න්ුෙත ුදළු දළ ඳාරිශ්රයක කඹ එනම් D හි අෙඹ රු . 550,001 පා රු. 675,000 අතර සේ නම් 2023 

ජනවාරි දිරි ී භනාව භත අඩු කළ යුු ඵු ප්රාභායඹ ෙයනඹ කිරීසම් ී  ඳාත පමීකරයඹ අදාළ කරෙත යුුඹ; 

 

(D x 18%) - [(76,500 + A  භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද + B  භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද, ඵු චක්රී 01 

ප්රාකාරව) + සඳර එකවර සෙවීම් භත අඩු කළ ඵු  පසේ නම්] 

= (630,000 x 18%) - [(76,500 + (600 x 1) + (600 x 2) + 0] 

= 113,400-[(76,500 + 600 + 1200] 

= 35,100 

එසායින් 2023 ජනවාරි භාපසේ දිරි ී භනාව භත අඩු කළ යුු ඵද්ද රු. 35,100 කි.  

 

උදාහරණය 02 

ඉාත 01 වන උදාහරණගයහි ප්රානාන්ු භා ක ඹ ාට 2023 භා්වු භාපසේ දිරි ී භනාසේ හිඟ ුදදබති (දිරි 

ී භනා) සබප රු. 100,000.00 ති බැසඵන ඵව උඳකල්ඳනඹ කරන්න. සභභ දිරි ී භනාව භත අඩු කළ යුු ඵද්ද ඳාත 

ඳරිදි ෙයනඹ කළ යුුඹ; 

 

මාසි  පාරිශ්ර මිය ය මත ංඩු  ළ යුතු බ්දද බදු චක්ර= ංක  01 භාවිතා  රමියන් ගවනම ෙණනය  ළ 

යුතු බව සටහන්  රෙන්න. 

 

 

2023  මාර්තු මාසගේ දිරි දීමනාව මත ගෙවිය යුතු බ්දද ෙණනය කිරීම 

 

පියවර 01 – 2022/2023 තක්ගේරු වර්ෂගේ  ගදවන තුන්-මාසි   ාලපරිච්ගේදය තුළ          

ඇේතගම්න්තුෙත මුළු දළ පාරිශ්ර මිය යන් ෙණනය කිරීම 

  රු. 

2022/2023 තතිසේරු ව්වෂසේ සදවන ුන්-භාියක කාබඳරිච්සේදඹ ුළ දැනටභ  සෙවූ 

භාියක ුදළු දළ ඳාරිශ්රයක කඹන් (2023 ජනවාරි-භා්වු භාප පාා භාියක ඳාරිශ්රයක කඹන්, 

එනම් රු. 110,000 x 3)  

= (A): 330,000 

2022/2023 තතිසේරු ව්වෂසේ සදවන ුන්-භාියක කාබඳරිච්සේදඹ ුළ සෙියඹ යුු ුදළු 

දළ භාියක ඳාරිශ්රයක කඹන්  (2023 ජනවාරි-භා්වු පාා සෙියඹ යුු භාියක ඳාරිශ්රයක කඹන්, 

එනම් රු. 110,000 x 0) 

= (B): 0 
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2022/2023 තතිසේරු ව්වෂසේ සදවන ුන්-භාියක කාබඳරිච්සේදඹ ුළ සෙවූ, දැනට 

සෙසවක න් ඳව පන පා සෙියඹ යුු ුදළු දළ එකවර සෙවීම්  (2023 ජනවාරි භප බැබුණු දිරි 

ී භනාව පා 2023 භා්වු භප බැීමභට යුඹක ත දිරි ී භනාව, එනම් රු. 300,000+ 100,000)  

= (C): 400,000 

2022/2023 තතිසේරු ව්වෂසේ සදවන ුන්-භාියක කාබඳරිච්සේදඹ ුළ (සෙවූ පා සෙියඹ 

යුු) තේතසම්න්ුෙත ුදළු දළ ඳාරිශ්රයක කඹන්   
= (D): 730,000 

 

 

පියවර 02 – 2023 මාර්තු මාසගේ එ වර ගෙවීම මත ංඩු  ළ යුතු බදු ෙණනය කිරීම 

 

තේතසම්න්ුෙත ුදළු දළ ඳාරිශ්රයක කඹ රු. 675,001 පා  800,000 අතර සේ නම් 2023 භා්වු භාපසේ දිරි ී භනාව 

භත අඩු කළ යුු ඵු ප්රාභායඹ ෙයනඹ කිරීභට ඳාත පමීකරයඹ අදාළ කර ෙත යුුඹ.   

(D x 24%) - [(117,000 + A භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද + B භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද, ඵු චක්රී 01 

ප්රාකාරව) + සඳර එකවර සෙවීම් භත අඩු කළ ඵු  පසේ නම්] 

    = (730,000 x 24%) - [(117,000 + (600 x 3) + (0 x 0) + 35,100] 

     = 175,200 – [117,000 + 1800 + 0 +35,100] 

     =  21,300 

එසායින් 2023 භා්වු භාපසේ දිරි ී භනාව භත අඩු කළ යුු ඵද්ද රු. 21,300 කි. 

 

උදාහරණය 03: 

 

යු්වවාියකසඹකු වන නුදු ශ්රීම බකකාසේ පුරවැියසඹකු වන රිරිේ භාතා DEF (පුද්ෙලික) පභාෙසම් සේවසේ යුයුු සේ. 

2023 ජනවාරි භාපසේ රු. 1,000,000.00 ක ප්රාපාද ී භනාවති හුටට හික  සේ. සේවායුයුති පඹ භගින් හුටසේ භාියක දළ 

ඉඳයීභ (මූබාභඹ සනොවන ප්රා පබාබ ද තුළුව) රු. 300,000.00 කි.  

(ඉඟිඹ: සදවන ුන්-භාියක කාබඳරිච්සේදඹ පාා රිරිේ භාතාසේ භාියක ඉඳයීම් ුදදල් ප්රාභායඹ සනොසවනේව 

ඳවතී.) 

 

2023 ජනවාරි භප සෙියඹ යුු ප්රාපාද ී භනාව භත අඩු කළ යුු ඵද්ද ඳාත ඳරිදි ෙයනඹ කළ යුුඹ; 

මාසි  පාරිශ්ර මිය ය මත ංඩු  ළ යුතු බ්දද බදු චක්ර= ංක  01 ංදාළ  රෙනිමියන් ගවනම ෙණනය  ළ 

යුතුය. 

 

2023  ජනවාරි මාසගේ ගෙවිය යුතු ප්රාසාද දීමනාව මත ංඩු  ළ යුතු බ්දද ෙණනය කිරීම 

 

පියවර 01 – 2022/2023 තක්ගේරු වර්ෂගේ ගදවන තුන් මාසය තුළ ඇේතගම්න්තුෙත මුළු දළ 

පාරිශ්ර මිය ය ෙණනය කිරීම 

 

  රු. 

සදවන ුන්-භාපඹ ුළ දැනටභ  සෙවූ භාියක ුදළු දළ ඳාරිශ්රයක කඹන් (2023 ජනවාරි 

භාපඹ පාා භාියක ඳාරිශ්රයක කඹ, එනම් රු. 300,000 x 1)) 
= (A):   300,000 

සදවන ුන්-භාපඹ ුළ සෙියඹ යුු භාියක ුදළු දළ ඳාරිශ්රයක කඹන් (2023 සඳඵරවාරි භාපඹ 

පාා සෙියඹ යුු භාියක ඳාරිශ්රයක කඹ, එනම් රු. 300,000 x 2)) 
=  (B): 600,000 

සදවන ුන් භාපඹ ුළ දැනටභ  සෙවූ, දැනට සෙවුග බඵන පා සෙියඹ යුු ුදළු දළ 

එකවර  සෙවීම් (2023 ජනවාරි භාපසේ බැීමභට යුඹක ත ප්රාපාද ී භනාව, එනම්, 1,000,000) 
= (C): 1,000,000 

 

සදවන ුන් භාපඹ ුළ තේතසම්න්ුෙත ුදළු දළ ඳාරිශ්රයක කඹන් (සෙවූ පා සෙියඹ යුු)                   = (D): 1,900,000 
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පියවර 02 – 2022 ගදසැම්බර් මාසගේ එ වර ගෙවීම් මත ංඩු  ළ යුතු බ්දද ෙණනය කිරීම 

 

තේතසම්න්ුෙත ුදළු දළ ඳාරිශ්රයක කඹ සාෝ D අෙඹ 925,000 ට වැඩි සේ නම් 2022 සදපැම්ඵ්ව භාපසේ ප්රාපාද 

ී භනාව භත අඩු කළ යුු ඵු ප්රාභායඹ ෙයනඹ කිරීභ ඳාත පාන් පමීකරයඹ අදාළ කරෙත යුුඹ.  

(D x 36%) - [(220,500 + A භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද + B භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද, ඵු චක්රී 01 

ප්රාකාරව ) + සඳර එකවර සෙවීම් භත අඩු කළ ඵු  පසේ නම්] 

     = (1,900,000 x 36%) - [(220,500 + (35,000 x 1) + (35,000 x 2) + 0] 

     = 684,000 – [220,500 + 35,000 + 70,000 +0] 

    =  358,500 

එසායින් 2022 සදපැම්ඵ්ව ප්රාපාද ී භනාව භත අඩු කළ යුු ඵද්ද රු. 358,500 

 

උදාහරණය 04 

ඉාත උදාහරණය 03 හි රිරිේ භාතා 2023 භා්වු භාපසේ රු. 500,000.00 ක තව  ප්රාපාද ී භනාව  බඵන ඵව 

උඳකල්ඳනඹ කරන්න. සභභ ප්රාපාද ී භනාව භත ඵු අඩු කිරීභ ඳාත ඳරිදි ෙයනඹ කළ යුුඹ; 

මාසි  පාරිශ්ර මිය ය මත ංඩු  ළ යුතු බ්දද බදු චක්ර= ංක  01 භාවිතා  රමියන් ගමයට ෙණනය  ළ 

යුතු බව සටහන්  රෙන්න. 

 

2023 මාර්තු මාසගේ ගෙවිය යුතු ප්රාසාද දීමනාව මත ංඩු  ළ යුතු බ්දද ෙණනය කිරීම 

 

පියවර 01 – 2022/2023 තක්ගේරු වර්ෂගේ ගදවන තුන් මාසය තුළ ඇේතගම්න්තුෙත මුළු දළ 

පාරිශ්ර මිය යන් ෙණනය කිරීම 

 

  රු. 

2022/2023 තතිසේරු ව්වෂසේ සදවන ුන් භාපඹ ුළ දැනටභ  සෙවූ භාියක ුදළු දළ 

ඳාරිශ්රයක කඹන් (2023 ජනවාරි-භා්වු භාප පාා ඳාරිශ්රයක කඹන්, එනම් 300,000 x 3) 
= (A): 900,000 

2022/2023 තතිසේරු ව්වෂසේ සද්වන ුන් භාපඹ ුළ සෙියඹ යුු භාියක ුදළු දළ 

ඳාරිශ්රයක කඹන්  (2023 ජනවාරි-භා්වු පාා සෙියඹ යුු භාියක ඳාරිශ්රයක කඹ, එනම් 

300,000 x 0) 

= (B): 0 

සදවන ුන් භාපඹ ුළ දැනටභ  සෙවූ, දැනට සෙවක න් ඳව පන පා සෙියඹ යුු ුදළු දළ 

එකවර සෙවීම් (2023 ජනවාරි බැබුණු ප්රාපාද ී භනාව පා 2023 භා්වු භප බැීමභට 

යුඹක ත ප්රාපාද ී භනාව, එනම් 1,000,000 +500,000) 

= (C): 1,500,000 

සදවන ුන් භාපඹ ුළ තේතසම්න්ුෙත ුදළු දළ ඳාරිශ්රයක කඹන් (සෙවූ පා සෙියඹ යුු) 
= (D): 2,400,000 

පියවර 02 –2023 මාර්තු මාසගේ එ වර ගෙවීම් මත ංඩු  ළ යුතු බදු ෙණනය කිරීම 

 

තේතසම්න්ුෙත ුදළු ද ඳාරිශ්රයක කඹන් එනම් D හි අෙඹ 925,000 ට වඩා වැඩි සේ නම් 2023 භා්වු භාපසේ 

ප්රාපාද ී භනාව භත සෙියඹ යුු ඵු ප්රාභායඹ අඩු කිරීභ ෙයනඹ කිරීභ පාා ඳාත පමීකරයඹ බාියතා කළ 

යුුඹ.  

(D x 36%) - [(220,500 + A භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද + B භත අඩු කළ ුදළු භාියක ඵද්ද, ඵු චක්රී 01 

ප්රාකාරව) + සඳර එකවර සෙවීම් භත අඩු කළ ඵු  පසේ නම්] 

    = (2,400,000 x 36%) - [(220,500 + (35,000 x 3) + (35,000 x 0) + 358,500] 

     = 864,000 – [220,500 + 105,000 + 0 + 358,500] 

    = 180,000 

එසායින් 2023 භාපසේ ප්රාපාද ී භනාව භත අඩු කළ යුු ඵද්ද රු. 180,000 

 

 

 


