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බදු චක්ර0 ංක . 04 

ශ්රීච කක ේ ප රවැසියන් න  නනසන ර්වාසේයන   ාසේර්ක්තිකය න් න ස  ාසේර්ක්තිකය් මන් න සන 

ඕනෑම කේභ්කි න බදු ංඩු කිරීම සඳහේ සන ංනුප්රවමේණ 

 

සියලුම නිර්වාසික සහ පුරවැසියන් නනොවන නේවා නියුක්තිකයන්නෙන් බදු අඩු කිරීම සිදුකළ යුතුය. 

1.  ාසේර්ක්තිකය් මන් න සන ර්ත්යස කිීම්  සහ කේභ මත්ය බදු ංඩු කිරීම  

ශ්රී. කාකානප පුරවැසිනය න නනොවන නිර්වාසික නේවානියුක්තිකනය න සබනබන්ෙනයන් නේවානියුක්තිය 

මගින් වන ඕනෑම නිත්යව කැීමබන සහ කා  මත්ය (මකවමය සහ මකවමය නනොවන ්ර තිකා ) බදු අඩු කිරීම 

සඳහා 4.1 චක්රය අාාළ කරෙත්ය යුතුය. 

 

4.1 චක්ර0්: රවැසියන ්කු  නනසන ර්වාසේයන   ාසේර්ක්තිකය  ්කු ස  ාසේර්ක්තිකය් 

මන් න සන ර්ත්යස කිීම්  සහ කේභ මත්ය ංඩු  ළ ක්තු බදු 

 

 ාසේර්ක්තිකය් මන් න මේයන  ර්ත්යස කේභ 

(බදු ං්  ළ හිකි) 
බද්ද 

1.  ාසේර්ක්තිකය ් න මේයන  ර්ත්යස කේභ් 

රු.41,667/- දතිසේ 

 ාසේර්ක්තිකය් මන් න සන මේයන  

ර්ත්යස කේභ සින න 6%  ති 

2.  ාසේර්ක්තිකය ් න මේයන  ර්ත්යස කේභ් 

රු.41,667/- ඉතිමසන නමුදු රු.83,333/- 

 නනඉතිමසන 

 ාසේර්ක්තිකය් මන් න සන මේයන  

ර්ත්යස කේභසින න 12% ති ංඩු  ළේ  

රු.2,500/- 

3.  ාසේර්ක්තිකය ් න මේයන  ර්ත්යස කේභ් 

රු.83,333/- ඉතිමසන නමුදු රු.125,000/- 

 නනඉතිමසන 

 ාසේර්ක්තිකය් මන් න සන මේයන  

ර්ත්යස කේභ සින න 18% ති ංඩු  ළේ 

රු. 7,500/- 

4.  ාසේර්ක්තිකය ් න මේයන  ර්ත්යස කේභ් 

රු.125,000/- ඉතිමසන නමුදු රු.166,667/- 

 නනඉතිමසන 

 ාසේර්ක්තිකය් මන් න සන මේයන  

ර්ත්යස කේභ සින න 24% ති ංඩු  ළේ 

රු.15, 000/- 

5.  ාසේර්ක්තිකය ් න මේයන  ර්ත්යස කේභ් 

රු.166,667/- ඉතිමසන නමුදු රු.208,333/- 

 නනඉතිමසන 

 ාසේර්ක්තිකය් මන් න සන මේයන  

ර්ත්යස කේභ සින න 30% ති ංඩු  ළේ 

රු.25,000/- 

6.  ාසේර්ක්තිකය ් න මේයන  ර්ත්යස කේභ් 

රු.208,333/- ඉතිමසන 

 ාසේර්ක්තිකය් මන් න සන මේයන  

ර්ත්යස කේභ සින න 36% ති ංඩු  ළේ 

රු.37,500/- 

2.  ාසේර්ක්තිකය ් න එ සැ  ෙවී්  මත්ය බදු ංඩු කිරීම ( ේකපරිච් ේද්: 2022/2023 ත්ය/ස 

 දසන තු න-මේයන   ේකපරිච් ේද්) 
 

ශ්රී. කාකානප පුරවැසිනය න නනොවන නිර්වාසික නේවානියුක්තිකනය න සබනබන්ෙනයන් නේවානියුක්තිනයන් 

එකවර නෙවීබන (්ර සාා ීමමනා දිය) මත්ය බදු අඩු කිරීනබනීම 4.1 චක්රය අාාළ කරෙත්ය යුතුය. 

 

එකවර නෙවීබන මත්ය බදු බැඳියාව අඩු කිරීනබනීම පහත්ය පියවර අනුෙමනය කළ යුතුය. 

 

බදු ෙණන් 

බදු ෙණනය පහත්ය පරිි සිදු කළ යුතුය; 

 

2022/2023 ත්යක්නේරු වර්ෂනේ නාවන තුන්-මාසික කාකපරිච්නේානේ  

ාැනටමත් නෙවූ මාසික ාළ දාායම x මාස ෙණන  (A)  xxxxxxxxxx  

2022/2023 ත්යක්නේරු වර්ෂනේ නාවන තුන්-මාසික කාකපරිච්නේානේ      

නෙවිය යුතු මාසික ාළ දාායම x මාස ෙණන (B)      xxxxxxxxxx 

වර්ත්යමාන මාසය තුළ නෙවූ/නෙවිය යුතු එකවර නෙවීම (C) xxxxxxxxxx  

2022/2023 ත්යක්නේරු වර්ෂනේ නාවන තුන්-මාසික කාකපරිච්නේානේ  

අනේක්ෂිත්ය සමුච්චිත්ය දාායම        (D)       XXXXXXX 
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මාසය සඳහා එකවර නෙවීබන මත්ය නෙවිය යුතු බදු 4.2 චක්රයට අනුූකව සමුච්චිත්ය කැීමබන සහ කා  මත්ය 

ෙණනය කළ යුතුය. 

 

 

4.2 චක්ර0්:  රවැසියන ්කු  නනසන ර්වාසේයන   ාසේර්ක්තිකය  ්කු ස  ාසේ ර්ක්තිකය් 

මන් න සන එ සැ  ෙවී්  මත්ය ංඩු  ළ ක්තු බදු 

 

2022/2023 ත්ය/ස  දසන තු න-මේයන  

 ේකපරිච් ේද් සඳහේ ං ේතිෂිත්ය 

සමුච්චිත්ය ආදේ්ම (රු.) 

බද්ද 

  

1.   (D) ≤ 125,000 
[(D) x 6%)] – [(A) සහ (B) හි සෑම මේස්ති සඳහේ 

බදු චක්ර0 4.1 ප්රව ේැස මුු  බද්ද] 

2.   125,000 < (D) ≤ 250,000 
[(D) x 12%)] - [7,500 + (A) සහ (B) හි සෑම 

මේස්ති සඳහේ බදු චක්ර0 4.1 ප්රව ේැස මුු  බද්ද] 

3.   250,000 < (D) ≤ 375,000 
[(D) x 18%)] - [22,500 + (A) සහ (B) හි සෑම 

මේස්ති සඳහේ බදු චක්ර0 4.1 ප්රව ේැස මුු  බද්ද] 

4.   375,000 < (D) ≤ 500,000 
[(D) x 24%)] - [45,000 + (A) සහ (B) හි සෑම 

මේස්ති සඳහේ බදු චක්ර0 4.1 ප්රව ේැස මුු  බද්ද] 

5.   500,000 < (D) ≤ 675,000 
[(D) x 30%)] - [75,000 + (A) සහ (B) හි සෑම 

මේස්ති සඳහේ බදු චක්ර0 4.1 ප්රව ේැස මුු  බද්ද] 

6.   (D) > 675,000 
[(D) x 36%)] - [112,500 + (A) සහ  (B) හි සෑම 

මේස්ති සඳහේ බදු චක්ර0 4.1 ප්රව ේැස මුු  බද්ද] 

 

උදේහැණ් 01 

සින්ග් මහත්යා පුරවැසිනය න නනොවන නිර්වාසී නේවානියුක්තිකනය න වන අත්යර පුද්ෙලික සමාෙමක නේවනේ නිරත්ය 

නප. නේවානියුක්තිය මගින් සෑම මාසයක් සඳහාම ඔහුනග් නිත්යව කා ය (පාරිශ්රවමිකකය) රු.200,000 ක් (මකවමය 

නනොවන ්ර තිකා  ා තතුුව) වන අත්යර එවැනි පාරිශ්රවමිකකයක් 2023 ජනවාරි මස නෙවනු කැනේ. ත්යවා 2023 ජනවාරි 

මාසනේ ඔහුට රු.300,000 ක ිරිීමමනාවක් ා හිමික වනු තත්ය. එනේම 2022/2023 ත්යක්නේරු වර්ෂනේ නපබරවාරි 

අවසානය ාක්වා ශ්රී. කාකානප ඳී ස සිමටමට ඔහු අනේක්ෂා කර . 

 

්ර සාා ීමමනාව මත්ය බදු බැඳියාව පහත්ය පරිි ෙණනය කළ යුතුය: 

 

බදු ෙණන් 

  

 

 

රු. 

2022/2023 ත්යක්නේරු වර්ෂනේ නාවන තුන්-මාසික කාකපරිච්නේානේ ාැනටමත් 

නෙවූ මාසික ාළ දාායම (200,000 x 1) 

(A) 200,000 

2022/2023 ත්යක්නේරු වර්ෂනේ නාවන තුන්-මාසික කාකපරිච්නේානේ නෙවිය යුතු 

මාසික ාළ දාායම (200,000 x 1) 

(B) 200,000 

2023 ජනවාරි තුළ නෙවිය යුතු එකවර නෙවීම (C) 300,000 

2022/2023 ත්යක්නේරු වර්ෂනේ නාවන තුන්-මාසික කාකපරිච්නේාය සඳහා 

අනේක්ෂිත්ය සමුච්චිත්ය දාායම 

(D) 700,000 

   

(D) හි අෙය   (D) > 675,000 අත්යර නප නබන, 2023 ජනවාරි මාසනේ ්ර සාා ීමමනාව මත්ය අඩු කළ යුතු බදු ්ර මාණය 

ෙණනය කිරීම සඳහා පහත්ය සමීකරණය අාාක කරෙත්ය යුතුය. 

[(D) x 36%)] - [112,500 + (A) සහ (B) හි සෑම මාසයක් සඳහා 4.1 චක්රය ්ර කාරව මුු බද්ා ] 

= [700,000 x 36%] – [112,500 + (35,000 x 1) + (35,000 x 1)] 

= 252,000 – 182,500 

= 69,500 

2023 ජනවාරි මාසනේ ්ර සාා ීමමනාව මත්ය නෙවිය යුතු බද්ා රු. 69,500.00 කි. 

 


