
සේවාන්ත ප්රතිලාභ නිදහේ කිරීම සඳහා උපසදේ 

 

2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනතට  සිදුකිරීමට නියමිත විධිමත් සංද ෝධනයන්ට 

(2021.03.18 වන දින දේශීය ආදායම් පනතට දකටුම්පත මගින් ගැසට් කර ඇති පරිදි)  යටත්ව සහ 

2020.01.01 දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි 2020 ජනවාරි 31 වන දින මුදල් අමාතාං ය විසින් දදන 

ලද උපදදස්වලට සමගාමීව, දේශීය ආදායම් දකාමසාරිස් ජනරාල් විසින් නිකුත් කළ අංක 

SEC/2020/02 හා 2020.02.18 දිනැති චක්රදල්ඛදේ උපදදස් ප්රකාරව දස්වාදයෝජකයින් විසින් පහත 

සඳහන් දස්වාන්ත ප්රතිලාභ නිදහස් කිරීමට දපර ඉහත කී චක්රදල්ඛදේ විදේෂදයන් සඳහන් කර 

ඇති එකී ප්රතිලාභ රඳවා ගත යුතුය; 

1. පහත දගවීම්වල මුළු ප්රමාණය රු.5,000,000/=  ඉක්මවයි නම් අතිදේක ප්රමාණය මත 12% ක් 

රඳවා ගත යුතු දේ; 

අ.   විශ්රාම වැටුපක් පරිවේතිත කිරීදම්දී දගවිය යුතු මුදල් ප්රමාණය  

ආ.        විශ්රාම පාරිදතෝෂිකයක් ව දයන් දගවිය යුතු මුදල් ප්රමාණය  

ඇ.  සියලු දස්වානියුක්තිකයින්ට එක සමානව අදාළ වන බවට දේශීය ආදායම් 

දකාමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් සලකනු ලබන ක්රමයක් යටදත්, ධූරය දහෝ 

දස්වානියුක්තිය අහිමිවීම සම්බන්ධදයන් වන්දි මුදලක් දලස දගවිය යුතු මුදල් 

ප්රමාණය 

ඈ.  දස්වානියුක්තික භාර අරමුදදලන් (දස්.නි.භා.අ.) දගවිය යුතු ඕනෑම මුදලක් 

(1987.03.31 වන දිදනන් පසු ඉපයූ අරමුදදල් ආදයෝජන ආදායම් දකාටස හැර) 

 

2. දස්වාදයෝජකයින් විසින් පහත ඕනෑම දගවීමක් දහෝ ප්රතිලාභයක් මත 18% ක් රඳවා ගත 

යුතුදේ; 

අ.  දේශීය ආදායම් දකාමසාරිස් ජනරාල් විසින් අනුමත දනාකළ දයෝජනා ක්රමයක් 

යටදත් ධූරය දහෝ  දස්වානියුක්තිය අහිමිවීම සම්බන්ධදයන් දගවන වන්දි මුදල 

ආ.  දේශීය ආදායම් දකාමසාරිස් ජනරාල් විසින් අනුමත දනාකළ නියාමනය කළ 

අේථසාධක අරමුදකින් හැර දවනත් දගවීම් 

ඇ.  දවනත් යම් දගවීමක් 

ඈ.  මූලමය දනාවන විශ්රාම ප්රතිලාභ (දවළඳ දපාළ මිලට අගය නියම දකදරන)  

 

ඒ අනුව දස්වානියුක්තිකයකු දලස, බදු මුදල්  රඳවාගත් දින සිට දින 90ක් ඇතුළත අදාළ විධානය 

ලබා ගැනීම සඳහා 1  වන වගුදේ දක්වා ඇති අතිදේක ලිපිදල්ඛන සමග “සේවාන්ත ප්රතිලාභ 

නිදහේ කිරීම සඳහා වන අයදුම් පත ” ඔබ විසින්  භාරදීම අව  දේ. 

 

 

 

 

 

 



1 වන වගුව : සේවාන්ත ප්රතිලාභ නිදහේ කිරීම උසදසා භාරදිය යුතු අතිසේක ලිපිසේඛන 

සේවාන්ත 

ප්රතිලාභ 

රඳවාගත 

යුතු 

ප්රතිශතය 

අවශය ලිපිසේඛන 

පාරිදතෝෂික 

* * * 
12% 

1. ජාතික හැඳුනුම්පදත් පිටපත/විදේ  ගමන් බලපත්රදේ පිටපත 

2. දස්වාදයෝජකයා විසින් පාරිදතෝෂික දගවීම සම්බන්ධදයන් නිකුත් 

කළ ලිපිය (පාරිදතෝෂිකදේ ප්රමාණය, එය එක හා සමානව අදාළ වන 

දයෝජනා ක්රමයක් යටදත් ප්රදානය කදේද යන වග, රඳවාගත් 

ප්රමාණය, පාරිදතෝෂිකය ගණනය කිරීදම් පදනම දහෝ ආකාරය 

එනම් මූලික වැටුප දහෝ දළ වැටුප පදනම් කරදගන ද යන වග, දස්වා 

කාලය ඇතුළුව) 

3. දස්වා නියුක්තික භාර අරමුදදල් දායකත්වය 

4.  T-10 සහතික තුන (3) ක් (වේතමාන තක්දස්රු වේෂය සඳහා වන T-

10  ඇතුළුව) 

පරිවේතිත 

විශ්රාම 

වැටුප 

* * * 

12% 

1. ජාතික හැඳුනුම්පදත් පිටපත/විදේ  ගමන් බලපත්රදේ පිටපත 

2. දස්වාදයෝජකයා විසින් පරිවේතිත විශ්රාම වැටුප දගවීම 

සම්බන්ධදයන් නිකුත් කළ ලිපිය (විශ්රාම වැටුදේ පරිවේතිත 

ප්රමාණය, එය එක හා සමානව අදාළ වන දයෝජනා ක්රමයක් යටදත් 

ප්රදානය කදේද යන වග, රඳවාගන්නා ප්රමාණය, දස්වා කාලය 

ඇතුළුව) 

3. දස්වා නියුක්තික භාර අරමුදදල් දායකත්වය 

4. T-10 සහතික තුන (3) ක් (වේතමාන තක්දස්රු වේෂය සඳහා වන T-

10  ඇතුළුව) 

දස්වා 

නියුක්තික 

භාර 

අරමුදල 

* * * 

12% 

1. ජාතික හැඳුනුම්පදත් පිටපත/විදේ  ගමන් බලපත්රදේ පිටපත. 

2. දස්වා නියුක්ති භාර අරමුදල් මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කළ ලිපිදල්ඛන 

(දස්වා නියුක්ති භාර අරමුදදල් ලිපි ශීේෂදයන්) 

3. දස්වා කාලය අවුරුදු 5 කට වැඩි නම්, පාරිදතෝෂික යටදත් 

ලැයිස්තුගත කළ 2 අයිතමය අනුව පාරිදතෝෂික දගවූදේ නම්, 

දස්වාදයෝජකයා විසින් පාරිදතෝෂික දගවීම්වල විස්තර සඳහන් කළ 

ලිපිය  

4. T-10 සහතික තුන (3) ක්  (වේතමාන තක්දස්රු වේෂය සඳහා වන T-

10  ඇතුළුව) 

වන්දි 

 
18% 

1. ජාතික හැඳුනුම්පදත් පිටපත/විදේ  ගමන් බලපත්රදේ පිටපත. 

2. දස්වාදයෝජකයා විසින් වන්දි දගවීම් සම්බන්ධදයන් නිකුත් කළ ලිපිය 

(වන්දි ප්රමාණය, රඳවාගත් ප්රමාණය, දස්වා කාලය ඇතුළුව) 

3. බදු නිදහස් කිරීමක් ප්රදානය කදේ නම් ඒ සඳහා දේශීය ආදායම් 

දකාමසාරිස්වරයාදේ අනුමැතිය ප්රදානය කළ ලිපිය 

4. T-10 සහතික තුන (3) ක්  (වේතමාන තක්දස්රු වේෂය සඳහා වන T-

10  ඇතුළුව) 

5. දේශීය ආදායම් දකාමසාරිස් ජනරාල්වරයාදේ අනුමැතිය ප්රදානය 

කර තිදේ නම් පාරිදතෝෂික යටදත් ලැයිස්තුගත කළ 2 සහ 3 වන 

අයිතමයන් 

Ex-Gratia 

* * * 
18% 

1. ජාතික හැඳුනුම්පදත් පිටපත/විදේ  ගමන් බලපත්රදේ පිටපත. 

2. දස්වාදයෝජකයා විසින් නිකුත් කළ Ex-Gratia දගවීම් පිළිබඳ ලිපිය  

(Ex-Gratia ප්රමාණය, රඳවාගත් ප්රමාණය, දස්වා කාලය ඇතුළුව) 

3. T-10 සහතික තුන (3) ක් (වේතමාන තක්දස්රු වේෂය සඳහා වන T-

10  ඇතුළුව) 

 

 



* * *  දස්වා වාේතා/දිවුරුම් ප්රකා  [ඔබට දපර ස්ථානයන්හි යම් දස්වාවක් තිබුණි නම් කරුණාකර 

දස්වා වාේතා/දිවුරුම් ප්රකා  සපයන්න.(දස්වයට බැඳුනු දිනය, දස්වදයන් ඉවත් වූ දිනය, 

පාරිදතෝෂිකදේ සහ දස්වා නියුක්ති භාර අරමුදදල් දළ ප්රමාණ ඇතුළුව)] 

එවැනි අයදුම්පත් පහත ලිපිනයට භාරදිය යුතුය; 

දකාමසාරිස් 

උපයනවිට දගවීම් විගණන අං ය 

දේශීය ආදායම් දදපාේතදම්න්තුව 

100, වෑකන්ද පාර 

නවම් මාවත 

දකාළඹ 02. 

 

 

වැඩිදුර සතාරතුරු සඳහා පහත සඳහන් නිලධාරීන් අමතන්න; 

 

 

 

තනතුර දුරකථන අංකය 

දකාමසාරිස් 011 230 2246 

දජෂ්ඨ නිදයෝජ දකාමසාරිස් 011 230 2859 

නිදයෝජ/සහකාර දකාමසාරිස් 

011 230 2964, 011 230 0115, 011 230 2874, 

011 230 2863, 011 230 2951, 011 230 2862,  

011 230 2958 


