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බදු චක්රු ංක  05 

සේවා නියුක්තිය මගින් සමුච්චිත ලැබීම් සහ ලාභ මත බදු ංඩු කිරීම 

01. සේවා නියුක්තිය මගින් වන බදු අය කළ හැකි මාසික නිත්යක ැැීම්  හහ ැාවවිනන් බදු අු 

කිරීමට, අදාළ වන ඳරිදි බදු චක්ර  1, 4, 6,සහෝ 7 සයොදාගත්ය යුතුය. සේවා නියුක්තිය මගින් මාසික 

නිත්යකැැීම්  හහ ැාව රු.100,000/- ට අු වන නමුදු හමහර මාහවැ සේවානියුක්තිසේ ඉහළ 

නිත්යක ැැීම්  හහ ැාව සතතුසකොට සගන 2022/2023 ත්යක්සේරු වර්ෂසේ සදවන තුන්-මාසික 

කාැඳරිච්සේදසේ ඕනෑම මාහයක් දක්වා සේවා නියුක්තිය මගින් සමුච්චිත ලැබීම් සහ ලාභ 

රු.300,000/-ඉක්මවන සේවා නියුක්තිකයින් (වාසිකයින් සහෝ පුරවැසියන්) හ් බන්ධසයන් සමම 

වගුව අදාළ කරගත්ය යුතුය. එන්  එවැනි අවේථාවැ බදු චක්ර  අකක 05 අදාළ කරගත්ය යුතුය. 

 

02. එසේම, 2022/2023 ත්යක්සේරු වර්ෂසේ සෙවන තුන්-මාසි   ාලපරිච්සේෙසේ සේවා 

නියුක්තිය අරඹන සහෝ විශ්රාාම ගන්නා සේවා නියුක්තිකසයකු හ් බන්ධසයන් සේවා නියුක්තිය 

මගින් සේවා නියුක්තිකයාසේ ැැීම්  හහ ැාව මත්ය බදු අු කිරීම හහා බදු චක්ර  අකක 05 අදාළ 

කරගත්ය යුතුය.  

 

03. හමුච්චිත්ය ැැීම්  හහ ැාව රු. 300,000/- ඉක්මවන මාහසේ සිට බදු අු කිරීම ආර් ව කළ යුතුය. 

ඉන්ඳසුව සමම චක්ර ය අදාළ කරගනිිනන් ත්යක්සේරු වර්ෂය අවහානය දක්වා මාසිකව බදු අු 

කිරීම කළ යුතුය. 

04. සාරාකශගත බදු චක්රුය - සේවා නියුක්තිසයන් සමුච්චිත ලැබීම් සහ ලාභ 

සේවා නියුක්තිසයන් සමුච්චිත ලැබීම් සහ ලාභ (බදු 

ංය  ළ යුතු) 

  බද්ෙ 

1. සේවා නියුක්තිසයන් සමුච්චිත ලැබීම් සහ ලාභ  

රු. 300,000/- ෙක්වා 

- බද්සෙන් නිෙහේ 

2. සේවා නියුක්තිසයන් සමුච්චිත ලැබීම් සහ ලාභ  

රු. 300,000/- ඉක්මවන නමුදු රු. 425,000/- 

සනොඉක්මවන 

- සේවා නියුක්තිසයන් සමුච්චිත ලැබීම් 

සහ ලාභවලින් 6% ංඩු  ළා              

රු. 18,000/- 

3. සේවා නියුක්තිසයන් සමුච්චිත ලැබීම් සහ ලාභ  

රු. 425,000/- ඉක්මවන නමුදු රු. 550,000/- 

සනොඉක්මවන 

-  සේවා නියුක්තිසයන් සමුච්චිත ලැබීම් 

සහ ලාභවලින් 12% ංඩු  ළා              

රු. 43,500/- 

4. සේවා නියුක්තිසයන් සමුච්චිත ලැබීම් සහ ලාභ  

    රු. 550,000/- ඉක්මවන නමුදු රු. 675,000/- 

සනොඉක්මවන 

- සේවා නියුක්තිසයන් සමුච්චිත ලැබීම් 

සහ ලාභවලින් 18% ංඩු  ළා              

රු. 76,500/- 

5. සේවා නියුක්තිසයන් සමුච්චිත ලැබීම් සහ ලාභ  

රු. 675,000/- ඉක්මවන නමුදු රු. 800,000/- 

සනොඉක්මවන 

- සේවා නියුක්තිසයන් සමුච්චිත ලැබීම් 

සහ ලාභවලින් 24% ංඩු  ළා              

රු.  117,000/- 

6. සේවා නියුක්තිසයන් සමුච්චිත ලැබීම් සහ ලාභ  

රු. 800,000/- ඉක්මවන නමුදු රු. 925,000/- 

සනොඉක්මවන 

- සේවා නියුක්තිසයන් සමුච්චිත ලැබීම් 

සහ ලාභවලින් 30% ංඩු  ළා              

රු. 165,000/- 

7. සේවා නියුක්තිසයන් සමුච්චිත ලැබීම් සහ ලාභ  

රු. 925,000/- ඉක්මවන 

- සේවා නියුක්තිසයන් සමුච්චිත ලැබීම් 

සහ ලාභවලින් 36% ංඩු  ළා              

රු. 220,500/- 

 

 

 

උොහරණය 01: 

ගසන්ෂ් මහත්යා පුද්ගිනක ආයත්යනයක සේවසේ නියුතු සේවා නියුක්තිකසයකු වන අත්යර සේවා 

නියුක්තිය මගින් ඔහුසේ මාසික නිත්යක ැැීම්  හහ ැාව රු. 100,000 ට අුය. 2023 ජනවාරි සිට 

සඳබරවාරි කාැඳරිච්සේදය හහා සේවා නියුක්තිය මගින් ඔහුසේ දළ හමුච්චිත්ය නිත්යක ැාවය (දිරි 

දීමනා සගවීම හහිත්යව) රු.310,000 කි. 2023 මාර්තු මාහසයන් ඉදිරියට සේවා නියුක්තිය මගින් ඔහුසේ 

නව මාසික නිත්යක ැැීම්  හහ ැාව රු.105,000 කි. 
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බදු අු කිරීම ඳහත්ය ඳරිදි කළ යුතුය: 

 
2023 සපබරවාරි රු. 

2023 ජනවාරි සිට2023 සඳබරවාරි දක්වා හමුච්චිත්ය දළ සේවා නියුක්තික 
ආදායම 

310,000 

සඳබරවාරිසේ දී සගවිය යුතු බද්ද (බදු චක්ර  අකක 05 ප්ර0කාරව)  603 

2023මාර්තු 
 

2023 ජනවාරි සිට සඳබරවාරි දක්වා හමුච්චිත්ය දළ සේවා නියුක්තික ආදායම 

(310,000+105,000) 

415,000 

රු.415,000 මත්ය බදු (බදු චක්ර  අකක 05 ප්ර0කාරව) 6,903 

අු කළ:2023 සඳබරවාරිසේ අය කළ බදු  (603) 

2023 මාර්තුසේ දී සගවිය යුතු බදු 6,300 

 


