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සේවාස ෝජකසේ වාර්ෂික ප්රකාය  හ  පලසඛන  හ්පූරර්ෂණ  ිරීමට  පලසසේ  

අත්තිකාර් පුද්ගල ආසා ් බද්ස (APIT) 

2021/2022 තක්සේරු වර්ෂෂ  

 

2021/2022 තක්සේරු වර්ෂය සඳහා සේවාසයෝජකසේ වාර්ික ප්රකායසයි   අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු වාර්ික 

ප්රකායය  පලසඛන  01, පලසඛන  02 හ  පලසඛන  03 සලස පලසඛන  තු ක් අන්තර්ගත කර ඇත. සෙෙ 

උපසේඛන සම්ූර්ණ කර සේවාසයෝජකසේ වාර්ික ප්රකායය සෙග සද්ීයය ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුවව සවත 

භාරදීට ස ෝ සද්ශී  ආසා ් සසලාර්ෂතස්න්තතු සවබ් ද්වාර  (www.ird.gov.lk)  ර ා විසුත්ත ටාර්ෂගස න්ත 

ඉදිරිලත්ත ිරීමට කළ යුතු . 

 

සේවාස ෝජකසේ වාර්ෂික ප්රකාය  හ  පලසඛන  භාරදීට හහ ා ව  ටාර්ෂසගෝලසද්ය ටාලාව 

1. වාර්ෂික ප්රකාය  භාරදීට හහ ා ව  සලාු  පලසසේ 

පහත දෑ ඔබ විසින් සටහන් කර ගැනීෙ අවයය ස.. 

 අ  ඊ-සේවාව හරහා සගානු කිරීෙ සඳහා වන කඩිනම් ොර්සගෝපසද්ය ොලාව, නව උපසේඛන පත්රිකාවන් සහ 

යාවත්තකාලීන කළ උපසේඛන සතයාපන සෙවලම් සද්ීයය ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුව සව ද ද්වාරසයි  ඇත. 

 නිවැරදි උපසේඛන ආකෘිය භාවිතා කිරීෙට වග බලා ගන්න. පලසඛන  01, පලසඛන  02 හ  

පලසඛන  03 යනාදිසයි  විසේිත ආකෘතීන් සම් සෙඟ අමුණා ඇත.  

 ආ  2022 අසේඛ 01 ව  දි  සි  ඊ- සේවාව  ර ා සගානු ිරීමස් දිගුව ලබාසසනු ඇත. අනවයය 

තාක්ෂණික සදෝෂ ෙඟහරවා ගැනීෙ සඳහා නියමිත දිනසේ අවසාන සොසහාත දක්වා සනාසිට ස.ලාසනින් 

භාරදීෙ සිදුකරන සලසට සෙයින් උපසදේ සදනු ලැස ද. 

 

 ඇ  ඔබසේ ආයතනසේ සේවානියුක්ිකයින්සේ සියළුෙ වර්ීකරණයන් සහ සියළුෙ අංය සඳහා එක් වාර්ෂික 

APIT ප්රකාය ක් භාරසදන සලසට තරසේ අවවාද කරනු ලැස ද. 

 ඈ  ඊ-සේවාව හරහා වාර්ික ප්රකායය සගානු කිරීසම් දී වාර්ික APIT ප්රකායය සහ උපසේඛන සම්ූර්ණ කිරීෙට 

සපර කරුණාකර ොසික බදු සගවීම් සතයාපනය කරන්න. 

 

 ඉ  වාර්ික APIT ප්රකායසේ දෘ  ිටටපත භාරදීසම් දී, ඔබසේ අනාගත ප්රසයෝජනය උසදසා වාර්ෂික ප්රකාය , 

පලසඛන  01, පලසඛන  02 හ  පලසඛන  03 යනාදිසයි  ිටටපත්ත තබාගන්න.  

 ඊ  පහත දෑ සම්බන්ධසයන් දුෂ්කරතාවයන් ඇි වුවසහාත්ත; 

 ලද්ධි  බිහවැටීට: 

1994 අංකය ඇෙතීසෙන් සද්ීයය ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුව ඇෙතුවම් ෙැදිරිය හා සම්බන්ධ වී සහාය 

ලබාගැනීෙ සහෝ හඬ පටිගත කිරීෙක් තබා ටිකට් අංකයක් ලබාගන්න. 

 

 පඩුගත ිරීමස් ු ෂ්කරතා: 

011-2134162 සහෝ 011-2134118 අංක ඇෙතීසෙන් ෙධයෙ සේඛන කළෙනාකරණ අංයය අෙතන්න. 

 පලසඛන  හතයාල   ිරීමට  ා හ්බන්තධ ගැ  : 

011-2134162 සහෝ 011-2134118 අංක ඇෙතීසෙන් ෙධයෙ සේඛන කළෙනාකරණ අංයය අෙතන්න. 

 

2. සගානු ිරීමස් ක්රට  

(අ) ඊ-සේවාව  ර ා සගානු  ිරීමට 

2021 අසේේ 01 වන දින සිට ක්රියාත්තෙක වන 2021 අංක 10 දරන  සංසයෝධන  සද්ීයය ආදායම් පනින් 

සංසයෝධනය කළ 2017 අංක 24 දරන සද්ීයය ආදායම් පනසත්ත 113 1අ  වගන්ිය ප්රකාරව, පහත 

ආයතනයන් වාර්ික ප්රකායය ඊ-සේවාව හරහා  විදුත්ත ආකාරයට බදු වාර්තා සගානු කිරීෙ  සගානු  

කිරීෙ අනිවාර්යය ස..  

http://www.ird.gov.lk/
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(අ)  ශ්රී ලංකාස. සංේපාිටත සොගම්  වගකීසෙන් සීමිත සියළුෙ වාසික සොගම්);  

(ආ) ශ්රී ලංකාසවන් ිටටත සංේපාිටත සොගම්  වගකීසෙන් සීමිත සියළුෙ නිර්වාසික සොගම් ; සහ  

(ඇ)  රාජය සංේපා.   

එසහයින් සෙෙ තක්සේරු වර්ෂය සඳහා සහ ඉන්පසුව මුද්රිත විසේිත ආකෘතීන් භාවිතා කරමින් තෙ 

වාර්ික ප්රකාය ිඛිතතව භාරදීෙට එවැනි අේථිතතීන්ට ි මිකෙක් සනාෙැත.   

ඉහත සඳහන් සනාකළ අසනකුත්ත සේවාසයෝජකයින්ටද තෙ වාර්ික ප්රකාය විදුත්ත ොර්ගසයන් භාරදීසම් 

ි මිකෙ ඇත. තවද සද්ීයය ආදායම් පනසත්ත 113 4  වගන්ිසේ සපයා ඇි පරිදි අසනකුත්ත සේවාසයෝජකයින්, 

පසුගිය තක්සේරු වර්ෂසේ තෙ වාර්ික ප්රකායය විදුත්ත ොර්ගසයන් සගානු කර ඇි තැනැත්තතන් ස. නම්, 

වාර්ික වාර්තා සගානු කිරීෙ අඛණ්  සලස විදුත්ත ොර්ගසයන් සිදුකළ යුතුවය.   

සද්ීයය ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුව සව ද ද්වාරසේ ඊ සේවාව හරහා සගානු කිරීෙ සඳහා ඉ  ප්රේපා සළසා ඇත. 

වැඩිදුර සතාරතුවරු සඳහා කරුණාකර සද්ීයය ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුව සව ද ද්වාරසේ (www.ird.gov.lk) ඇි 

කඩිනම් උපසදේොලාව පරිීයලනය කරන්න. 

(ආ) අින්ත සගානු ිරීමට 

තෙ වාර්ික වාර්තා විසේිත මුද්රිත ආකෘතීන් භාවිතා කර භාරදීෙට අස්ක්ෂා කරන සේවාසයෝජකයින් 

සද්ීයය ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුවස. ප්රධාන කාර්යාලයට සහෝ නනෑෙ ප්රාසද්ීයය කාර්යාලයකට අින් 

රැසගනවිත්ත සහෝ තැපැේ ොර්ගසයන් භාරදිය යුතුවය. 

ල ත හහ න්ත සෑ හැලිරඛල  සග  අත්තිකාර් පුද්ගල ආසා ් බු  වාර්ෂික ප්රකාය  හහ ා 

පලසඛන  භාරසසන්ත . 

 අ  අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බද්දට යටත්ත වන සමුච්චිත සේවා නියුක්ිකයින් සංඛයාව 20   වැඩි 

වන්තසන්ත  ්; 

i. ඔබසේ පලසඛන  ඊ-සේවාව  ර ා භාරදීට/ටාර්ෂගගත ආකාර   ලද්ධි   

පඩුගත ිරීමට අනිවාර්යය ස..  උපසදේොලාව පරිීයලනය කරන්න . 

 

ii. ඊ-සේවා පහසුකම් ඔබ සවත සනාෙැි නම්, සද්ීයය ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුවස. ප්රධාන 

කාර්යාලසේ බිම් ෙහසලි  ේපාපනය කර ඇි “ ැණ හල”, සහෝ නනෑෙ ප්රාසද්ීයය 

කාර්යාලයක ඇි ඊ-සේවා පහසුකම් භාවිතාකර ඔබසේ උපසේඛන  ෙෘදු ිටටපත්ත  භාරදිය 

හැකිය. 

 

iii. ොර්ගගතව උඩුගත කිරීසම් ක්රියාවිඛය ඔබට නුපුරුදු නම් අදාළ උපසේඛනවල ෙෘදු ිටටපත්ත, 

සද්ීයය ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුවස. ප්රධාන කාර්යාලසේ “ ැණ හල” ස ෝ ඕ ෑට 

ප්රාසද්ශී  කාර්ෂ ාල ක  රැසගනවිත්ත එි  රාජකාරිසේ නියුතුව සද්ීයය ආදායම් 

නිලධාරීන්සේ සහාය ලබාගන්න.  

 

 ආ  අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු බැඳියාවට යටත්ත සමුච්චිත සේවා නියුක්ිකයින් සංඛයාව 20   

හටා  ස ෝ ඊ  අඩු වන්තසන්ත  ්, උපසේඛනවල දෘ  ිටටපත්ත සහෝ ෙෘදු ිටටපත්ත භාරදීසම් විකේප 

අවේපාව ඔබ සවත ඇත.  

 

අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු වාර්ික ප්රකායසේ දෘ  ිටටපත්ත සද්ීයය ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුවස. ප්රධාන 

කාර්යාලසේ ටධයට සඛන  කළට ාකරණ  කකක  (CDMU) සවත භාරදිය යුතුවය. සකසේ නමුදු වාර්ික 

ප්රකායය ප්රධාන කාර්යාලයට භාරදීසම් යම් අපහසුවක් ඔබ සවත ස. නම් ඔබසේ වාර්ික ප්රකායය ළඟෙ 

ිටි ටා ඇි සද්ීයය ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුව ප්රාසද්ීයය කාර්යාලයට භාරසදන්න. අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් 

බදු වාර්ික ප්රකායය ඔබ විසින් ඊ-සේවාව හරහා භාරදී ිස ද නම් එි  දෘ  ිටටපත්ත භාරදීෙ අවයය සනාස..  



 

    

3 

 

සේවාස ෝජක ාසේ වාර්ෂික ප්රකාය  හ්පූරර්ෂණ  ිරීමට හහ ා ව  පලසසේ ටාලාව - අත්තිකාර් පුද්ගල 

ආසා ් බු  හ  පලසඛන  

 

 අත්තිකාර් පුද්ගල ආසා ් බු  වාර්ෂික ප්රකාය  

1. I ව  සකා හ : අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු වාර්ික ප්රකායය  

  සේවානියුක්ිකයින්ත හංනයාව 

 අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු පරිපාටිය යටසත්ත බදු අඩුකර සනාෙැි සේවානියුක්ිකයින් 

සංඛයාව පහත සඳහන් කර ඇි පරිදි ඇතුවළත්ත කරන්න. 

 දළ පාරිශ්රමිකය වර්ෂයකට රු.3,000,000 ට අඩු           -  “A1” සකාටුව 

 ප්රාපමික සේවා නියුක්ිය යටසත්ත අත්තිකාරම් පුද්ගල          -  “A2” සකාටුව 

ආදායම් බදු අඩු කිරීෙට කැෙැත්තත දී සනාෙැි     

 දළ පාරිශ්රමිකය වර්ෂයකට රු.3,000,000 ට වැඩි                                

 ද්විියික සේවා නියුක්ිය යටසත්ත අත්තිකාරම් පුද්ගල   -  “A3” සකාටුව  

ආදායම් බදු අඩු කිරීෙට කැෙැත්තත දී සනාෙැි          

 

 “i” සකාටුසේ සි  “iv” සකාටුව දක්වා ප්රාපමික සේවානියුක්ිය යටසත්ත බදු අඩුකර ඇි සහ 

තක්සේරු වර්ෂය තුවළ එක් එක් දළ පාරිශ්රමික පරාසයන් යටතට ගැසනන 

සේවානියුක්ිකයින් ගණන ඇතුවළත්ත කරන්න. (01 ව  පලසඛන    ා හ්බන්තධ 

සතාරතුරු).  

 ද්විියික සේවානියුක්ියක නියුතුව යැයි සැලසකන සේවානියුක්ිකයින් ගණන  “C” සකාටුසේ 

ඇතුළත්ත කරන්ත .  (01 ව  පලසඛන    ා හ්බන්තධ සතාරතුරු). 

 තක්සේරු වර්ෂය තුවළ ප්රාපමික සහ ද්විියික සේවානියුක්ිසයන් යන සදසකන්ෙ සිය 

සේවානියුක්ිය අවසන් කර ඇි සේවානියුක්ිකයින් සංඛයාව “E” සකාටුසේ ඇතුළත්ත 

කරන්ත .  (02 ව  පලසඛන    ා හ්බන්තධ සතාරතුරු). 

 

 

හටේත සළ ලාරිශ්රමිකක  

සෑෙ සේවානියුක්ික වර්ීකරණයක් ෙගින්ෙ උපයාගත්ත සෙේත දළ පාරිශ්රමිකය ඇතුවළත්ත 

කරන්න.   

 

 බු  අඩුිරීම් 

සෑෙ සේවානියුක්ික වර්ීකරණයක් යටසත්තෙ සිදුකර ඇි අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු 

අඩුකිරීම් ඇතුවළත්ත කරන්න. 
 

2. II සකා හ : අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු වාර්ික ප්රකායය  

 (අ)   නිස ේ කළ/බැ ැර කර  ලස ලාරිශ්රමිකක  

තක්සේරු වර්ෂය තුවළ සෑෙ ොසයකෙ අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බද්ද  අඩු කරන ලද 

සේවානියුක්ිකයින්ට, 2017 අංක 24 දරන සද්ීයය ආදායම් පනත ප්රකාරව සගවු බැහැර 

/නිදහේ කරන ලද පාරිශ්රමිකයන්සේ සමුච්චිතය  “A” තීරුස. ඇතුවළත්ත කරන්න. (01 ව  

පලසඛන    ා හ්බන්තධ සතාරතුරු).                                                                                

(ආ)  අත්තිකාර් පුද්ගල ආසා ් බද්ස    ත්ත හටේත සළ ලාරිශ්රමිකක   ා බු  අඩු ිරීම් 

අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු යටසත්ත බදු අඩු කරන ලද සේවානියුක්ිකයින්ට සගවූ 

සමුච්චිත පාරිශ්රමිකය "B" තීරුස. ඇතුවළත්ත කරන්න. එක් එක් ොසසේ එවැනි බදු අඩු කිරීම්වල 

සමුච්චිත ප්රොණය "C" තීරුස. ඇතුවළත්ත කරන්න. (01 ව  පලසඛන    ා හ්බන්තධ 

සතාරතුරු). 
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(ඇ)  සිු  කර  ලස සගවී් 

සද්ීයය ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුවවට සේෂණය කරන ලද බදු ප්රොණය  ද  මුදේ හා සපාී 

සගවීම් රි තව  "D" තීරුස. ඇතුවළත්ත කරන්න. කරුණාකර යත ගණන පැහැදිිඛව ඇතුවළත්ත 

කරන්න.  

 

(ඈ) හටේත සේවාන්තත ප්රිලාභ හ  බු  අඩු ිරීම් 

තක්සේරු වර්ෂය තුවළ එක් එක් ොසසේ සේවානියුක්ිකයින්ට සගවන ලද සෙේත සේවාන්ත 

ප්රිලාභ “E” තීරුස. ඇතුවළත්ත කරන්න. එක් එක් ොසසේ සේවාන්ත ප්රිලාභ ෙත සිදු කළ 

එවැනි බදු අඩු කිරීම්වල සමුච්චිතය "F" තීරුස. ඇතුවළත්ත කරන්න. (02 ව  පලසඛන    ා 

හ්බන්තධ සතාරතුරු). 

(ඉ)    සිු  කර  ලස සගවී්  

සෑෙ ොසයකෙ සේවාන්ත ප්රිලාභ විඛන් අඩු කර සද්ීයය ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුවවට 

සේෂණය කරන ලද බදු ප්රොණය "G" තීරුස. ඇතුවළත්ත කරන්න. කරුණාකර යත ගණන 

පැහැදිිඛව ඇතුවළත්ත කරන්න. 

 

3. III ව  සකා හ : අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු වාර්ික ප්රකායය  

 

                          ප්රකාය   

 

          (A) සකා හ - අනුටත ගණ කාධිකාරිවර ා/සව ත්ත  ් තැ ැත්තතා පිළිබහව විේතර 

 

බදු සගවන්නාසේ ූර්ණකාලීන සේවානියුක්ිකසයකු හැර අනුෙත ගණකාධිකාරවරසයකු 

සහෝ සවනත්ත යම් තැනැත්තසතකු විසින් යම් සගවීෙක් සඳහා ප්රකායය සහෝ ප්රකායසේ සකාටසක් 

සකේ කළ අවේපාවකදී A සකාටස සම්ූර්ණ කර එවැනි තැනැත්තසතකු විසින් නිකුත්ත කළ 

සහිකය/සහික අමුණන්න.   

 

(B) සකා හ - සේවාස ෝජක ාසේ ප්රකාය   

 

 සද්ීයය ආදායම් පනසත්ත 126 4  වගන්ිය ප්රකාරව බදු සගවන්නා සහෝ බදු සගවන්නාසේ 

බලයලත්ත නිසයෝජිතසයකු විසින් ප්රකායසේ නිරවදයභාවය සහ සම්ූර්ණභාවය ිටළිබඳ 

සහික කර අත්තසන් තැබිය යුතුවය. එසහයින් වාර්ික ප්රකායසේ III වන සකාටසේ, B සකාටස 

යටසත්ත ඔහුසේ/ඇයසේ නෙ සහ තනතුවර සඳහන් කරමින් කළෙනාකරණ 

අධයක්ෂ/සදපාර්තසම්න්තුව ප්රධානී/සභාපි සහෝ ස්රීය හවුේකරු/මුදේ අධයක්ෂ/ 

අධයක්ෂ/සේකම්/භාරකරු/ගණකාධිකාරී/පරිපාලන නිලධාරී/ප්රධාන නිලධාරියා/ බලයලත්ත 

නිසයෝජිත විසින් වාර්ික ප්රකායසේ අත්තසන්  දිනය සයාදා  කළ යුතුවය. 

 

 

 අත්තිකාර් පුද්ගල ආසා ් බු  පලසඛන  

 

1. 01 ව  පලසඛන   - එක් වරක් ලටණ ක් කර  සගවී්  ැර අස ක් ලාරිශ්රමිකක 

සෙය ප්රාපමික සහෝ ද්විියික සේවානියුක්ිය යටසත්ත තෙ දළ පාරිශ්රමිකසයන් අත්තිකාරම් පුද්ගල 

ආදායම් බදු පරිපාටිය යටසත්ත බදු අඩු කළ සේවා නියුක්ිකයින්සේ සතාරතුවරු ඇතුවළත්ත සේඛනය 

ස.. 

අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු සගවීම් පත්රිකාවිඛන් උපුටා ගන්නා ලද නිර්වාසිකයන් ඇතුවළු එක් 

එක් සේවානියුක්ිකයා ිටළිබඳ  එක් වරක් පෙණක් කරන සගවීම් හැර  වන විේතර සහ 

සංඛයාත්තෙක සතාරතුවරු 01 වන උපසේඛනසේ අදාළ සකාටුවල ඇතුවළත්ත කරන්න. 

 

2. 02 ව  පලසඛන   - සේවාන්තත ප්රිලාභ හ  එක් වරක් ලටණ ක් කර  සගවී් 

සෙය එක් වරක් පෙණක් කරන සගවීම්වලට අදාළව සේවානියුක්ිකයින්සේ සතාරතුවරු සඳහා වන 

සේඛනයයි. 
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තක්සේරු වර්ෂය ඇතුවළත සේවානියුක්ිය අවසන් කරන ලද සහෝ නවතා දෙන ලද 

සේවානියුක්ිකයින්ට අදාළ විේතර සහ සංඛයාත්තෙක සතාරතුවරු ඇතුවළත්ත කරන්න. සකසේ නමුදු, 

සේවය අවසන් කරන ලද දින සිට දින 90 ක් ඇතුවළත එක් වරක් පෙණක් කරනු ලබන සගවීම් ෙත 

වන බදු බැඳියාව නිවැරදිව නිර්ණය කර සනාෙැි සේවානියුක්ිකයින්සේ විේතර ඇතුවළත්ත කිරීසෙන් 

වළකින්න.  

එක් වරක් පෙණක් කරන ලද සගවීම්  සේවාන්ත ප්රිලාභ  පෙණක් 02 ව  පලසඛන සේ ඇතුවළත්ත 

කළ යුතුව බව කාරුණිකව සලකන්න.  

3. 03 ව  පලසඛන   – කැටැත්තත ලබා ස ාු න්ත සේවානියුක්ික න්තසේ සඛන   

 

බදු අඩු කිරීෙට කැෙැත්තත ලබා සනාදුන් සේවකයින්සේ සතාරතුවරු සඳහා වන සේඛනයයි. 

 

අදාළ තක්සේරු වර්ෂසේ දී අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බද්ද අඩු කිරීෙ සඳහා කැෙැත්තත ලබා 

සනාදුන් හා බදු අඩු සනාකරන සලසට කැෙැත්තත ලබා දුන් සියළු සේවකයින්සේ විේතර හා 

සංඛයාත්තෙක සතාරතුවරු සෙෙ උපසේඛනසේ ඇතුවළත්ත කරන්න.    කරුණාකර වාර්ික ප්රකායසේ 

පළමු සකාටසේ  “A2” හා “A3” බලන්න.  

නමුත්ත අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බද්ද අඩු කිරීෙ සඳහා යටත්ත සනාවන දළ පාරිශ්රමිකයක් සි ත 

සේවකයින්සේ සතාරතුවරු ඇතුවළත්ත සනාකළ යුතුවයි. 

 

තවද, යම් සේවා නියුක්ිකසයකු දැනටෙත්ත  සද්ීයය ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුවස. ිඛයාපදිංි වී බදු 

සගවන්නා හැඳින්වීසම් අංකය (TIN) ලබා සගන ඇත්තනම් එෙ TIN අංකය 03 ව  පලසඛන සේ 

“N” තීරුස. ඇතුවළත්ත කිරීෙට කටයුතුව කරන්න. 

 

 ල ත වගුසේ හහ න්ත කර ඇි I  සකා හ, II සකා හ, පලසඛන  01, පලසඛන  02  ා පලසඛන  

03 හි  හංනයාවන්ත ගැළමටට  ගබසේ අවධා   ස ා ක කරන්ත . 

 
I  සකාටස II සකාටස උපසේඛන 01 උපසේඛන 02 

උපසේඛන 03 

  සෙේත දළ පාරිශ්රමිකය “A2” සකාටුව     

“H” සකාටුව -  ප්රාපමික සේවා නියුක්ිය 

යටසත්ත සෙේත දළ පාරිශ්රමිකය   

  සෙේත දළ පාරිශ්රමිකය “A3” සකාටුව     

“H” සකාටුව -  ද්විියික  සේවා නියුක්ිය 

යටසත්ත සෙේත දළ පාරිශ්රමිකය   

  සෙේත දළ පාරිශ්රමිකය 

“ B” සකාටුව + “ C” 

සකාටුව  “B”තීරුස. සකාටුවල එකතුවව     

 

  බදු අඩු කිරීම් 

“ B” සකාටුව + “ C” 

සකාටුව “C”තීරුස. සකාටුවල එකතුවව     

 

  සෙේත දළ පාරිශ්රමිකය “E” සකාටුව “E”තීරුස. සකාටුවල එකතුවව     
 

  බදු අඩු කිරීම් “E” සකාටුව “F”තීරුස. සකාටුවල එකතුවව     
 

සෙේත දළ පාරිශ්රමිකය 

“ B” සකාටුව + “ C” 

සකාටුව    

“H”තීරුස. සකාටුවල 

එකතුවව   

 

  බදු අඩු කිරීම් “B” සකාටුව   

“J”තීරුස. සකාටුවල 

එකතුවව   

 

  බදු අඩු කිරීම් “C” සකාටුව   

“K”තීරුස. සකාටුවල 

එකතුවව   

 

  සෙේත දළ පාරිශ්රමිකය “E” සකාටුව     

 “I”තීරුස. සකාටුවල 

එකතුවව 

 

 බදු අඩු කිරීම් “E” සකාටුව     

 “M”තීරුස. 

සකාටුවල එකතුවව 

 

  සේවානියුක්ිකයින් සංඛයාව                      “A2” සකාටුව    

ප්රාපමික සේවා නියුක්ිය යටසත්ත මුඵ  

සේවානියුක්ිකයින් සංඛයාව  

  සේවානියුක්ිකයින් සංඛයාව                      “A3” සකාටුව     

ද්විියික  සේවා නියුක්ිය යටසත්ත මුඵ  

සේවානියුක්ිකයින්  සංඛයාව   

  සේවානියුක්ිකයින් සංඛයාව                      

“ B” සකාටුව + “ C” 

සකාටුව   

  මුඵ  සේවානියුක්ිකයින්  

සංඛයාව   

 

  සේවානියුක්ිකයින් සංඛයාව                      “E” සකාටුව     

මුඵ  

සේවානියුක්ිකයින්  

සංඛයාව 

 

 නිස ේ/      බැ ැර කර  

ලස   ලාරිශ්රමිකක   “A”තීරුස. සකාටුවල එකතුවව 

 “I”තීරුස. සකාටුවල 

එකතුවව    

 

 


