
සේවාස ෝජකසේ වාර්ෂික ප්රකාශ  සහ උපසේඛන සම්පූර්ෂණ කිරීමට උපසෙේ  

අත්තිකාරම්ප පුද්ගල ආො ම්ප බද්ෙ (APIT) 

2020/2021 තක්සේරු වර්ෂෂ  

 

2020/2021 තක්සේරු වර්ෂය සඳහා සේවාසයෝජකසේ වාර්ික ප්රකාශසයහි (අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු වාර්ීක 

ප්රකාශය) උපසේඛන 01, උපසේඛන 02 සහ උපසේඛන 03 සලස උපසේඛන තුනක් අන්තර්ගත කර ඇත. සෙෙ 

උපසේඛන සම්ූර්ණ කර සේවාසයෝජකසේ වාර්ික ප්රකාශය සෙග සද්ශීය ආදායම් සදපාර්තසම්න්ුව සවත භාරදීම සහෝ 

සද්ශී  ආො ම්ප සෙපාර්ෂතසම්පන්තතු සවබ් අඩවිසේ අන්තතර්ෂගත ඊ සේවාව (www.ird.gov.lk) හරහා ඉදිරිපත්ත කිරීම කළ 

යුතු . 

අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු වාර්ික ප්රකාශය  සහ උපසේඛන ඉදිරිපත්ත කිරීසම්දී පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව 

සැලකිළිෙත්ත විය යුුය. 

1. අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු වාර්ික ප්රකාශය සදපාර්තසම්න්ුව සවත සගනැවිත්ත භාරදීෙ සහෝ ඊ සේවාව 

හරහා ඉදිරිපත්ත කිරීෙ කළ හැකි නමුත්ත, ඊ සේවාව හරහා ඉදිරිපත්ත කිරීමට කටයුතු කරන්තසන්ත නම්ප  ඉතා 

අග  සකාට සළකන්තසනමු.  

අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු උපසේඛන ඉදිරිපත්ත කිරීසම්දී පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව සැළකිළිෙත්ත විය                   

යුුය. 

(අ) අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බද්දට යටත්ත සමුච්චිත සේවකයින් සංඛයාව 20ට වඩා වැඩි වන්තසන්ත නම්ප, 

(I) ඊ සේවාව හරහා පද්ධිය සවත උඩුගත කිරීෙ අනිවාර්ය සේ. (කරුණාකර උපසදේ ොලාව 

අනුගෙනය කරන්න)  

(II) යම් සහයකින් ඔබට ඊ සේවා පහසුකම් සනාෙැි නම් ඔබසේ උපසේඛන වල (ෙෘදු පිටපත්ත) සද්ශීය 

ආදායම් සදපාර්තසම්න්ු ප්රධාන කාර්යාලසයහි බිම් ෙහසේ පිහිටා ඇි “නැණසළ” කාර්යාලසේ 

ඇි ඊ සේවාව හරහා සහෝ සද්ශීය ආදායම් සදපාර්තසම්න්ුසේ ඕනෑෙ ප්රාසද්ශීය කාර්යාලයක් 

හරහා  ඉදිරිපත්ත කළ හැක. 

(III) යම් සහයකින් ඉහත කී උඩුගත කිරීසම් ක්රෙසේදසයන් ඉදිරිපත්ත කිරීෙට ඔබ සනාදැනුවත්ත නම් අදාළ 

උපසේඛන වල ෙෘදු පිටපත්ත රැසගනවිත්ත, සද්ශීය ආදායම් සදපාර්තසම්න්ු ප්රධාන කාර්යාලසේ ඇි 

“නැණසළ”කාර්ෂ ාලසේ රාජකාරිසේ නියුු සද්ශීය ආදායම් නිලධාරීන්සේ සහෝ සද්ශී  ආො ම්ප  

ප්රාසද්ශී  කාර්ෂ ාල න්ති රාජකාරිසේ නියුු සද්ශීය ආදායම් නිලධාරීන්සගන් සහාය ලබාගන්න. 

    (ආ) යම් සහයකින් අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බද්ද සඳහා බද්දට යටත්ත සමුච්චිත සේවකයින් සංඛයාව 20 ක් 

සහෝ 20 ට වඩා අඩුවන්තසන්ත නම් අදාළ උපසේඛන දෘඩ පිටපත්ත සහෝ ෙෘදු පිටපත්ත සලස ඉදිරිපත්ත කළ හැක. 

2. ඊ සගානුගත කිරීෙ පිළිබඳ කඩිනම් උපසද්ශන ොලාවක්, නව උපසේඛන ආකෘි සහ යාවත්තකාලීන කරන ලද 

උපසේඛන සතයාපන සෙවලම් යනාදිය සද්ශීය ආදායම් සදපාර්තසම්න්ු සවබ් අඩවිසේ ඇුළත්තය. (නිවැරදි 

උපසේඛන ආකෘි භාවිතා කිරීෙට කටයුු කරන්න. උපසේඛන 01, උපසේඛන 02 සහ උපසේඛන 03 සඳහා 

අදාල ආකෘි පත්ර සම් සෙග අමුණා ඇත.) 

 

3. අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු වාර්ික ප්රකාශය සහ උපසේඛන ඊ සේවාව හරහා සදපාර්තසම්න්ුව සවත 

ඉදිරිපත්ත කිරීෙ නිර්සද්ශ කරනු ලැසබ්. 

 

4. ඊ සගානුගත කිරීසම්ප සම්පබන්තධතාව  2020.04.15 දින සිට විවෘත වනු ඇත.  අනවශය  තාක්ෂණික ගැටඵ 

වලක්වාගනු පිණිස නියමිත දින දක්වා සනාසිට සනාපොව වාර්තාවන් භාරසදන සලස උපසදේ සදනු ලැසබ්. 

 

5. ඔබසේ සොගසම් සියළුෙ සේවක කාණ්ඩ සහ සියළුෙ ශාඛාවන් සඳහා අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු එක් 

වාර්ෂික ප්රකාශ ක්  පෙණක් ඉදිරිපත්ත කිරීෙට තරසේ අවවාද කරනු ලැසබ්. 

 

6. ඊ සේවාව හරහා ප්රකාශන පිරවීසම්දී අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු වාර්ික ප්රකාශය සහ උපසේඛන සගානු ගත 

කිරීෙට ප්රථෙව මාසික බදු සගවීම්ප සතයාපනය කිරීෙට කාරුණික වන්න.  

http://www.ird.gov.lk/


7. අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු වාර්ික ප්රකාශසේ දෘඩ පිටපත්ත සද්ශීය ආදායම් සදපාර්තසම්න්ු ප්රධාන 

කාර්යාලසේ ෙධයෙ දත්තත කළෙනාකරණ ඒකකය (CDMU) සවත ඉදිරිපත්ත කළ යුුය. සකසේනමුදු, ඔබසේ 

වාර්ික ප්රකාශය සද්ශීය ආදායම් සදපාර්තසම්න්ු ප්රධාන කාර්යාලයට ඉදිරිපත්ත කිරීෙට යම් අපහසුතාවයක් ිසබ් 

නම් එය ළඟෙ පිහිටා ඇි සද්ශීය ආදායම් සදපාර්තසම්න්ු ප්රාසද්ශීය කාර්යාලය සවත ඉදිරිපත්ත කිරීෙට කටයුු 

කරන්න. ඔබසේ අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු වාර්ික ප්රකාශය ඊ සේවාව හරහා ඉදිරිපත්ත කරන්සන් නම්, 

නැවත දෘඩ පිටපතක් ඉදිරිපත්ත කිරීෙ අවශය සනාසේ. 

 

8. අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු වාර්ික ප්රකාශසේ දෘඩ පිටපත්ත ඉදිරිපත්ත කිරීසම්දී, ඔබසේ අනාගත ප්රසයෝජනය 

සඳහා වාර්ික ප්රකාශසේ හා උපසේඛන 01, 02 හා 03 හි පිටපත්ත ලබාගැනීෙට කටයුු කරන්න.  

 

9. පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධව අපහසුතා පවින්සන් නම්; 

(අ) පද්ධි  බිඳ වැටීම: 

කරුණාකර 1944 අෙතා සද්ශීය ආදායම් සදපාර්තසම්න්ු ඇෙුම් ෙධයේථානය හා සම්බන්ධ වී සහාය 

ලබාගන්න. එසේ නැතසහාත්ත හඬ පටිගත කිරීෙක් තබා අංකයක් ලබාගන්න. 

(ආ) උඩුගත කිරීසම්ප සෙෝෂ: 

011-2134162 සහෝ 011-2134118 අෙතා ෙධයෙ දත්තත කළෙනාකණ ඒකකය හා සම්බන්ධවන්න. 

(ඇ) උපසේඛන සතයාපන  හා සම්පබන්තධ ගැටළු: 

011-2134162 සහෝ 011-2134118 අෙතා ෙධයෙ දත්තත කළෙනාකරණ ඒකකය හා සම්බන්ධ වන්න. 

 

 

වාර්ෂික ප්රකාශ  සහ උපසේඛන පිරවීම සඳහා උපසෙේ 

 

 අත්තිකාරම්ප පුද්ගල ආො ම්ප බදු වාර්ෂික ප්රකාශ  

 

1. අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු වාර්ික ප්රකාශය - 1 සකාටස 

සේවක සංඛයාව 

 අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බද්ද යටසත්ත බදු අඩු සනාකළ සේවක සංඛයාව පහත දක්වා ඇි පරිදි ඇුලත්ත 

කරන්න. 

 වර්ෂයක රු. 3,000,000 ට වඩා අඩු දළ පාරිශ්රමිකයක් ලබන  - “A1” සකාටුසේ ඇුළත්ත කරන්න. 

 ප්රාථමික සේවා නියුක්ිය යටසත්ත අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බද්ද අඩු කිරීෙ සඳහා කැෙැත්තත ලබා 

සනාදුන්  - “A2” සකාටුසේ ඇුළත්ත කරන්න. 

 ද්විියික සේවා නියුක්ිය යටසත්ත අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බද්ද අඩු කිරීෙ සඳහා කැෙැත්තත ලබා 

සනාදුන්  - “A3” සකාටුසේ ඇුළත්ත කරන්න. 

 

 ප්රාථමික සේවා නියුක්ි  සලස සලකනු ලබන හා  අදාළ තක්සේරු වර්ෂය ුල එක් එක් ආදායම් පරාසයන්හි 

දළ පාරිශ්රමිකය පවත්තනා සේවකයින් සංඛයාව සකාටු අංක (i) සිට (iv) දක්වා ඇුළත්තකරන්න.   

(උපසේඛන 01 ි අොල සතාරතුරු)  

 ද්වීියික සේවා නියුක්ිය සලස සැලසකන සේවක සංඛයාව ‘C’සකාටුසේ ඇුළත්ත කරන්න.   

(උපසේඛන 01 ි අොල සතාරතුරු)  

 ප්රාථමික සහ ද්වීියික සේවා නියුක්ිය යන සේවා නියුක්ීන් සදවර්ගයටෙ අදාලව  තක්සේරු වර්ෂය ුලදී 

සේවා නියුක්ිය අවසන් කළ සේවක අංඛයාව “E” සකාටුසේ ඇුළත්ත කරන්න.   

(උපසේඛන 02 ි අොල සතාරතුරු)  

සමේත ෙළ පාරිශ්රමික  

සෑම කාණ්ඩ කම සේවකයින්ත උපයාගන්නා සෙේත දළ පාරිශ්රමිකය ඇුළත්ත කරන්න. 

බදු අඩුකිරීම්ප 

සෑම සේවක කාණ්ඩ ක්  ටසත්තම, අඩු කරන අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු ප්රොණයන්  ඇුළත්ත කරන්න. 



2. අත්තිකාරම්ප පුද්ගල ආො ම්ප බදු වාර්ෂික ප්රකාශ  -II සකාටස 

 

(අ) නිෙහේ / බැහැර කරන ලෙ පාරිශ්රමික න්ත 

2017 අංක 24 දරන සද්ශීය ආදායම් පනත යටසත්ත ොසික පාරිශ්රමික නිදහේ/බැහැර කර ඇි සේවකයින්ට, 

තක්සේරු වර්ෂය ුළ සෑෙ ොසයකෙ සගවන ලද සමුච්චිත පාරිශ්රමිකය “A” ීරුසේ ඇුළත්ත කරන්න.  

(උපසේඛන 01 ි අොල සතාරතුරු)  

(ආ) අත්තිකාරම්ප පුද්ගල ආො ම්ප බද්ෙ  ටත්ත  සමේත ෙළ පාරිශ්රමික  හා බදු බැඳි ාව 

අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු බැඳියාවට යටත්ත සේවකයින් හට සගවන ලෙ සමුච්චිත පාරිශ්රමිකය “B” ීරුසේ 

ඇුළත්ත කරන්න. සෑෙ ෙසකෙ එයට අදාලව සිදු කරන ලද බදු අඩු කිරීම් සමුච්චිතය “C” ීරුසේ ඇුළත්ත 

කරන්න.  (උපසේඛන 01 ි අොල සතාරතුරු)  

 (ඇ) සිදු කරන ලෙ සගවීම්ප 

 සද්ශීය ආදායම් සදපාර්තසම්න්ුවට සේෂණය කරන ලද බදු ප්රොණය (දඩ මුදේ හා සපාළි සගවීම් රහිතව) “ 

D” ීරුසේ  ඇුළත්ත කරන්න. කරුණාකර ශත ගණන නිවැරදිව ඇුළත්ත කරන්න. 

(ඈ) සමේත සේවාන්තත ප්රිලාභ සහ බදු අඩුකිරීම්ප 

 තක්සේරු වර්ෂය ුල සෑෙ ොසයකදීෙ, සේවකයින්ට සගවන ලද සෙේත සේවාන්ත ප්රිලාභ  “E” ීරුසේ 

ඇුළත්ත කරන්න. සෑෙ ොසයකෙ සේවාන්ත ප්රිලාභ ෙත අදාල බදු අඩුකිරීම්හි සමුච්චචය “F” ීරුසේ 

ඇුළත්ත කරන්න.   

(ඉ) සිදු කරන ලෙ සගවීම්ප 

සෑෙ ොසයකෙ සේවාන්ත ප්රිලාභ වලින් අඩු කර සද්ශීය ආදායම් සදපාර්තසම්න්ුව  සවත සේෂණය කරන 

ලද බදු ප්රොණය “ G” ීරුසේ  ඇුළත්ත කරන්න.  කරුණාකර ශත ගණන නිවැරදිව ඇුළත්ත කරන්න. 

 

(ඊ) ප්රකාශන  

   බදු සගවන්නාසේ පුර්ණ කාලීන සේවකසයකු සනාවන අනුෙත ගණකාධිකාරිවරසයකු ඇුඵ සවනත්ත යම් 

පුද්ගලසයකු විසින්,  සෙෙ ප්රකාශය සහෝ ඉන් සකාටසක් සකේ කරන ලද අවේථාවකදී ප්රකාශසේ (A) සකාටස සහ 

(B) සකාටස යන සකාටේ සදකෙ අනිවාර්යසයන් සම්පුර්ණ කළ යුු  බව කරුණාසවන් සලකන්න. 

 (A) සකාටස 

 අනුෙත ගණකාධිකාරිවරසයකු ඇුඵ එකී සවනත්ත පුද්ගලයා පිළිබඳ විේතර (A) සකාටසේ ඇුළත්ත කරන්න. 

 (B) සකාටස 

 බදු සගවන්නා සහෝ බදු සගවන්නාසේ බලයලත්ත නිසයෝජිතයා විසින් ප්රකාශසේ (B) සකාටස භාවිතා කරමින්, 

වාර්තාවට  සිය අත්තසන සයදිය යුුය. 

 

 අත්තිකාරම්ප පුද්ගල ආො ම්ප බදු උපසේඛන 
 

1. උපසේඛන 01 - එක් වරක් පමණක් කරන සගවීම්ප හැර අසනක් පාරිශ්රමික 

සිය දළ පාරිශ්රමිකසයන් ප්රථමික සහෝ ද්වීියික සේවා නියුක්ිය යටසත්ත බදු අඩුකර ගන්නා ලද සේවකයින්සේ 

විේතර සඳහා වන සේඛනයයි.  

 

අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු පත්රසයන් උපුටා ගන්නා ලද, *නිර්ෂවාසිකයින්ත ඇතුළුව (එක් වරක් පෙණක් කරන 

සගවීම් හැර),  සෑෙ සේවකසයකුසේෙ විේතර සහ සංඛයාත්තෙක සතාරුරු “ 01” වන උපසේඛනසේ අදාල 

සකාටුවලට ඇුළත්ත කරන්න. 

 

 

2. උපසේඛන 02  -සේවාන්තත ප්රිලාභ සහ එක් වරක් පමණක් කරන සගවීම්ප 

එක් වරක් පෙණක් කරන සගවීම්වලට අදාල වන සේවක සතාරුරු සඳහා වන සේඛනයකි.  

තක්සේරු වර්ෂය ඇුළත සේවය අවසන් කරන ලද සහෝ නවතා දෙන ලද සේවකයින්ට අදාළ සංඛයාත්තෙක 

සතාරුරු සහ විේතර ඇුළත්ත කරන්න. සකසේ නමුදු සේවය අවසන් කරන ලද දින සිට දින 90 ක් ඇුළත එක් 

වරක් පෙණක් කරනු ලබන සගවීම් ෙත වන බදු බැඳියාව නිවැරදිව නිර්ණය කර සනාෙැි සේවකයන්සේ විේතර 

ඇුළත්ත කිරීසෙන් වළකින්න.  

 

එක් වරක් පෙණක් කරන ලද සගවීම් (සේවාන්ත ප්රිලාභ) පෙණක් 02 වන උපසේඛනසේ  ඇුළත්ත කළ යුු බව 

කාරුණිකව සළකන්න. 



3. උපසේඛන 03 -  කැමැත්තත ලබා සනාදුන්ත සේවා නියුක්ික න්තසේ සේඛන   

බදු අඩු කිරීෙට කැෙැත්තත ලබා සනාදුන් සේවකයින්සේ සතාරුරු 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 සතාරුරු සෙෙ උපසේඛනසේ 

ඇුලත්ත කරන්න.   (කරුණාකර වාර්ික ප්රකාශසේ පළමු සකාටසේ  “A2” හා “A3” බලන්න.) 

නමුත්ත අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බද්ද අඩු කිරීෙ සඳහා යටත්ත සනාවන දළ පාරිශ්රමිකයක් සහිත සේවකයින්සේ 

සතාරුරු ඇුලත්ත සනාකළ යුුයි. 

 

තචද, යම් සේවා නියුක්ිකසයකු දැනටෙත්ත  සද්ශීය ආදායම් සදපාර්තසම්න්ුසේ පුද්ගල ආදායම් බද්ද සඳහා 

ලියාපදිංි වී බදු සගවන්නා හැඳින්වීසම් අංකය (TIN) ලබා සගන ඇත්තනම් එෙ TIN අංකය 03 වන උපසේඛනසේ 

“N” ීරුසේ ඇුලත්ත කිරීෙට කටයුු කරන්න. 

 

 පහත වගුසේ සඳහන්ත කර ඇි I  සකාටස, II සකාටස, උපසේඛන 01, උපසේඛන 02 හා උපසේඛන 03 ි  
සංඛයාවන්ත ගැළපීමට ඔබසේ අවධාන  ස ාමු කරන්තන. 

 

 

 

I  සකාටස II සකාටස උපසේඛන 01 උපසේඛන 02 උපසේඛන 03 

  සෙේත දළ පාරිශ්රමිකය “A2” සකාටුව     

“H” සකාටුව -  ප්රාථමික 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”ීරුසේ සකාටුවල එකුව      

  බදු අඩු කිරීම් “ B” සකාටුව + “ C” සකාටුව “C”ීරුසේ සකාටුවල එකුව      

  සෙේත දළ පාරිශ්රමිකය “E” සකාටුව “E”ීරුසේ සකාටුවල එකුව      

  බදු අඩු කිරීම් “E” සකාටුව “F”ීරුසේ සකාටුවල එකුව      

සෙේත දළ පාරිශ්රමිකය “ B” සකාටුව + “ C” සකාටුව    

“H”ීරුසේ සකාටුවල 

එකුව   

 

  බදු අඩු කිරීම් “B” සකාටුව   

“J”ීරුසේ සකාටුවල 

එකුව   

 

  බදු අඩු කිරීම් “C” සකාටුව   

“K”ීරුසේ සකාටුවල 

එකුව   

 

  සෙේත දළ පාරිශ්රමිකය “E” සකාටුව     

 “I”ීරුසේ සකාටුවල 

එකුව 

 

 බදු අඩු කිරීම් “E” සකාටුව     

 “M”ීරුසේ 

සකාටුවල එකුව 

 

  සේවකයින් සංඛයාව                      “A2” සකාටුව    

මුඵ සේවකයින්  සංඛයාව ප්රාථමික සේවා 

නියුක්ිය යටසත්ත  

  සේවකයින් සංඛයාව      “A3” සකාටුව     

මුඵ සේවකයින්  සංඛයාව  ද්විියික  

සේවා නියුක්ිය යටසත්ත 

  සේවකයින් සංඛයාව      “ B” සකාටුව + “ C” සකාටුව     මුඵ සේවකයින්  සංඛයාව    

  සේවකයින් සංඛයාව      “E” සකාටුව     

මුඵ සේවකයින්  

සංඛයාව 

 

 නිෙහේ/      බැහැර 

කරන ලෙ   පාරිශ්රමික   

“A”ීරුසේ සකාටුවල එකුව  “I”ීරුසේ සකාටුවල 

එකුව    

 


