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බදු චක්ර ංක  06 

බදු මත බදු ංනුප්රමාණ 

බදු මත බදු ංනුප්රමාණ 

 

01. පහත අවස්ථාවන්හි දී බදු මත බදු අනුප්රමා  ද්ගතත ේ : 

i. ේස්වානියුක්තිකේෙකුේේ ආදාෙම් බදු බැඳිොව ඔහුේේ වැටුේපන්හ අඩු ේ ාකර ේස්වාේෙෝජකො 

ේහෝ ේව ත් ෙම් තැ ැත්ේතකු විසින්හ නිරවුල් කර  අවස්ථාේ  දී, 

ii. ේස්වානියුක්තිකොේේ වැටුප මගින්හ දැ ටමත් අඩු කර ඇි ආදාෙම් බදු ේස්වාේෙෝජකො විසින්හ 

ප්රිූරර ෙ ිරීම. 

 

02. ඕ ෑම මාසෙක්ත සඳහා ේස්වානියුක්තිකොේේ මාසික ේ ත ෙ මත බදු බැඳිොව ගත  ෙ ිරීම 

සම්බන්හධේෙන්හ බදු මත බදු ගත  ෙ සඳහා 6.1 චක්රෙ අදාළ ව  පරිදි ේොදා ගතත යුතුෙ. අවස්ථාේවෝචිත 

පරිදි මාසෙ සඳහා ේගතවිෙ යුතු බදු නිර් ෙ කර ගතැනීම සඳහා බදු චක්ර අකක 01, බදු චක්ර අකක 04 (4.1 

චක්රෙ), බදු චක්ර අකක 05 ේහෝ බදු චක්ර අකක 07(7.1 චක්රෙ) අදාළ කරගතත යුතු අතර ඔබේේ අවස්ථාවට 

අදාළ ව  පරිදි එවැනි චක්රෙක්ත ෙටේත් දී ඇි දපේදස් පිළිපදිමින්හ ගත  ෙ කළ යුතුෙ. 

 

මාසිකව ේගතවිෙ යුතු බ්ද ගත  ෙ කළ පසු එකී මුදල් ප්රමා ෙ 6.1 චක්රේේ  පරාසෙන්හ අතර ේ   ම්  

චක්රේේ  සපො ඇි අනුොත බදු මත බදු අනුප්රමා  අදාළ කරගතන්හ . 

 

6.1 චක්රය: සේවානියුක්තිය මගින් වන මාසි  ලැබීම් සහ ලාභ සඳහා බදු මත බදු ංනුප්රමාණ 

 

මාසික බ්ද (රු.) බදු මත බදු අනුප්රමා  

      0 –  2,500 6.38% 

2,501 –  7,500 13.64% 

7,501 – 15,000 21.95% 

15,001 – 25,000 31.58% 

25,001 – 37,500 42.86% 

37,501 සහ ඊට ඉහළ 56.25% 

 

උදාහරණය 01 

ේමාහමඩ් මහතා පු්ගතලික ආෙත ෙක ේස්වෙ කර  වාසික ේස්වානියුක්තිකේෙිර. 2023 ජ වාරි 

මාසෙ සඳහා ඔහුේේ මාසික දළ පාරිශ්රමිකෙ රු. 125,000/-. ඔහුේේ පාරිශ්රමිකේෙන්හ බදු අඩු ේ ාකර 

ඔහුේේ බදු ේගතවීම ේස්වාේෙෝජකො විසින්හ භාරේගත  ඇත.  

ේස්වාේෙෝජකො විසින්හ ේගතවිෙ යුතු බ්ද පහත පරිදි ගත  ෙ කළ යුතුෙ - 

    රු. 

 

ේස්වාේෙෝජකො විසින්හ 2023 ජ වාරි සඳහා රු. 125,000  මත ේගතවිෙ යුතු 

බ්ද (බදු චක්ර අකක 01 ප්රකාරව) 

  1,500 

එ තු   ළා- රු. 1,500 ක 6.38% අනුප්රමා ෙක්ත බදු මත බදු         96 

ේස්වාේෙෝජකො විසින්හ මාසෙ සඳහා ේගතවිෙ යුතු මුළු ආදාෙම් බ්ද   1,596 

 

03. ඕ ෑම තක්තේස්රු වර්ෂෙක්ත සඳහා සමුච්චචිත පද ම මත ේස්වානියුක්තිකොේේ බදු බැඳිොව ගත  ෙ 

ිරීම සම්බන්හධේෙන්හ බදු මත බදු ගත  ෙ සඳහා 6.2 චක්රෙ අදාළ ව  පරිදි ේොදා ගතත යුතුෙ. 

අවස්ථාේවෝචිත පරිදි වර්ෂෙ සඳහා ේගතවිෙ යුතු බදු නිර් ෙ ිරීම සඳහා බදු චක්ර අකක 02 ේහෝ බදු චක්ර 

අකක 03 අදාළ කර ගතත යුතු අතර ඔබේේ අවස්ථාවට අදාළ ව  පරිදි එවැනි චක්රෙක්ත ෙටේත් දී ඇි 

දපේදස් පිළිපදිමින්හ ගත  ෙ කළ යුතුෙ. 
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වාර්ිකව ේගතවිෙ යුතු බ්ද ගත  ෙ ිරීේමන්හ අ තුරුව එකී ප්රමා ෙ 6.2 චක්රේේ  දී ඇි පරාසෙ අතර 

ේ   ම් චක්රේේ  දී ඇි අනුූපප බදු මත බදු අනුප්රමා ෙ අදාළ කරගතත යුතුෙ.  

 

6.2 වගුව: සේවානියුක්තිසයන් එ වර සෙවීම් සඳහා සමුච්චිත බදු මත බදු ංනුප්රමාණ 

 

සමුච්චචිත බ්ද (රු.) බදු මත බදු අනුප්රමා  

       0 –  7,500 6.38% 

7,501 –  22,500 13.64% 

22,501 –  45,000 21.95% 

45,001 –  75,000 31.58% 

  75,001  – 112,500 42.86% 

112,501 සහ ඊට ඉහළට 56.25% 

 

උදාහරණය 02 

බදු චක්ර අකක 02 ි දී ඇි 01 ව  දදාහර ෙ සලකන්හ . 

ප්ර ාන්හදු මහත්මිෙ රජේේ  ආෙත ෙක මාසික ේස්වානියුක්තිකේෙකු ව  අතර 2023 ජ වාරි මාසේේ  රු. 

300,000.00 ක දිරි දීම ාවක්ත ලබයි. ඇෙේේ ේස්වානියුක්තිේෙන්හ මසකට රු. 110 000.00 ක නිතය ලාභ සහ 

ලැබීම් (මූලයමෙ ේ ාව  ප්රිලාභ ද ඇතුළුව) ලැේ..  

 

(ඉඟිෙ:- ේදව  තුන්හ-මාසික කාලපරිච්චේේදෙ සඳහා ප්ර ාන්හදු මහත්මිෙේේ මාසික ඉපීමම් ප්රමා ෙ 

ේ ාේව ස්ව පවි  බව දපකල්ප ෙ කරන්හ .)   

 

දිරි දීම ාව මත බදු මත බදු ඇතුළුව බදු බැඳිොව පහත පරිදි ගත  ෙ කළ යුතුෙ: 

(නිතය ලාභ මත බදු මත බදු බැඳිොව ගත  ෙ ිරීම බදු චක්රෙ ..1 භාවිතා කරමින්හ ේව ම ගත  ෙ කළ 

යුතු බව සලකන්හ .) 

රු. 

2023 ජ වාරි මාසෙ සඳහා දිරි දීම ාව මත ේගතවිෙ යුතු බදු     35 100     

(එකවර ේගතවීම් සඳහා බදු අඩු ිරීම බදු චක්ර 2 ට අදාල බදු අනුපාත ේොදාගතනිමින්හ) 

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

 

එ තු  ළා: රු. 35 100 ි 21.95%  ිරන්හ දිරි දීම ාව මත බදු මත බදු (බදු චක්ර      7 705 

..2 අනුව)       

ේස්වාේෙෝජකො විසින්හ මාසෙ සඳහා ේගතවිෙ යුතු මුළු ආදාෙම් බ්ද                  42 805 

 

04. ඕ ෑම නිර්වාසික ේස්වානියුක්තිකේෙකු විසින්හ නිරත ්විියික ේස්වානියුක්තිෙන්හ සඳහා ඕ ැම 

මාසෙක එවැනි ේස්වානියුක්තිකේෙකුේේ මාසික ේ ත ෙ මත බදු බැඳිොව ගත  ෙ ිරීම 

සම්බන්හධේෙන්හ ..3 චක්රෙ ේොදාගතත යුතුෙ. ඔබේේ අවස්ථාවට අදාළ ව  පරිදි එවැනි චක්රෙක්ත ෙටේත් දී 

ඇි දපේදස් අනුගතම ෙ කරමින්හ බදු චක්ර අකක 07 (චක්රෙ 7.2) අනුව මාසෙ සඳහා ේගතවිෙ යුතු බ්ද 

නිශ්චෙ කරන්හ .  

මාසිකව ේගතවිෙ යුතු බ්ද ගත  ෙ ිරීේමන්හ අ තුරුව  ..3 චක්රේේ  දී ඇි බදු මත බදු අනුප්රමා  අදාළ 

කරගතත යුතුෙ.  

 

6.3 චක්රය: ඕනෑම නිර්වාසි  සේවානියුක්ති සයකුසේ ද්විියි  සේවා නියුක්තිය මත බදු 

මත බදු   

බ්ද (රු.) බදු මත බදු අනුප්රමා ෙ 

ඕ ෑම ප්රමා ෙක්ත මත  56.25% 

 


