
සේවාස ෝජකසේ වාර්ෂික ප්රeකාය  හ  උඳසඛනන හ්පපර්  ිරීමම  උඳසදේ  

අත්තිකාර්ප පුද්ගල ආදා ්ප බද්ද (අ. පු. ආ. බ -  APIT) 

2022/2023 තක්සේරු වර්ෂ  

 

2022/2023 තක්සේරු වර්ෂය සහා සේවාසයෝජකසේ වාර්ෂික ප්ර කායය - APIT (APIT වාර්ෂික ප්ර කායය) හි 

උඳසඛනන 01, උඳසඛනන 02 හ  උඳසඛනන 03 සෙස උඳසඛනන තුනක් අන්තර්ගත කර ඇත. සභභ 

උඳසේඛන සම්පූර්ණ කර APIT වාර්ෂික ප්ර කායය සභග අතින් භාරදීම ස ෝ සද්ශී  ආදා ්ප සවබ් ද්වාර  

(www.ird.gov.lk)  ර ා විදු ත් මාර්ගස න් ඉරිපතඳත් ිරීමම කය තුතු . 

 

 

සේවාස ෝජකසේ වාර්ෂික ප්රeකාය  - අත්තිකාර්ප පුද්ගල ආදා ්ප බද්ද  හ  උඳසඛනන භාරදීම 

හ ා වන මාර්සගෝඳසද්ය මාලාව 

1. වාර්ෂික ප්රeකාය  භාරදීම හ ා වන සඳ ු  උඳසදේ 

ඳහත දෑ ඔඵ විසින් සටහන් කර ගැනීභ අවයද ස . 

(අ) නව උඳසේඛන ඳත්රි කා සහ යාවකාකාන න කළ උඳසේඛන සතදාඳන සභවෙම් සීය ය ාදායම් 

සදඳාර්තසම්න්තු සවබ් ීවාරසයහි ඇත. (නිවැරදි උඳසේඛන ාකෘතිය බාවිතා කිරීභට වග ඵො ගන්න. 

විසේෂිත ාකෘති වන්සන් උඳසඛනන 01, උඳසඛනන 02, උඳසඛනන 03 හ  හ ා ක MS Excel 

වැඩසඳ තයි.) 

සතදාඳන සභවෙභ ඵාගත කර ගැනීභට: සීය ය ාදායම් සවබ් ීවාරය  ඵාගතකිරීම්   උඳසේඛන 

සගොනු  සතදාඳන සභවෙභ 

(ා) 2023 අසේ1ඛ 01 වන රින සි  විදු ත් සග  ක ිරීමස්ප හබැය   ලබාසද ක ඇත. අනවයද තාක්ෂිකක 

සදෝෂ භඟහරවා ගැනීභ සහා නියමිත දිනසේ අවසාන සභොසහොත දක්වා සනොසිට ස ොසනින් බාරදීභ 

සිදුකරන සෙසට සභයින් උඳසදේ සදනු ෙැසබ්. 

(ඇ) ඔඵසේ ායතනසේ සියළු සේවානියුක්තික වර්ගීකරණයන් සහ සියළුභ අංය සහා එක් APIT වාර්ෂික 

ප්රeකාය ක් බාරසදන සෙසට තරසේ උඳසදේ සදනු ෙැසබ්. 

(ඈ) ඊ-සේවාව හරහා වාර්ෂික ප්ර කායය සගොනු කිරීසම් දී, APIT වාර්ෂික ප්ර කායය සහ උඳසේඛන සම්පූර්ණ 

කිරීභට සඳර කරුණාකර භාසික ඵදු සගවීම් සතදාඳනය කරන්න. 

 

(ඉ) APIT වාර්ෂික ප්ර කායසේ දෘ  ිටඳත බාරදීසම් දී, ඔඵසේ අනාගත ප්ර සයෝජනය උසදසා APIT වාර්ෂික 

ප්රeකාය , උඳසඛනන 01, උඳසඛනන 02 හ  උඳසඛනන 03 හ ා ක MS Excel වැඩසඳ ත  

යනාදිසයහි ිටඳකා තඵාගන්න.  

(ඊ) ඳහත දෑ සම්ඵන්ධසයන් දුෂ්කරතාවයන් ඇති වුවසහොකා; 

 ඳද්ධති  බිවැටීම: 

1944 අංකය භඟින් සීය ය ාදායම් සදඳාර්තසම්න්තු ඇභතුම් භැදිරිය හා සම්ඵන්ධ වී සහාය 

ෙඵාගැනීභ සහෝ හඬ ඳටිගත කිරීභක් තඵා ටිකට් අංකයක් ෙඵාගන්න. 

 

 උඩුගත ිරීමස්ප ු ෂ්කරතා හ  උඳසඛනන හතාාඳන  ිරීමම  ා හ්පබන්ධ ගැ ළු: 

011-2134131, 011-2134133 සහෝ 011-2134163 අංක භඟින් භධදභ සේඛන කළභනාකරණ අංයය 

අභතන්න. 

2. සග  ක ිරීමස්ප ක්ර්ම  

(අ) විදු ත් සග  ක  ිරීමම 

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


2021 අසේිේ 01 වන දින සිට ක්රිැයාකාභක වන 2021 අංක 10 දරන (සංසයෝධන) සීය ය ාදායම් ඳනතින් 

සංසයෝධනය කළ 2017 අංක 24 දරන සීය ය ාදායම් ඳනසකා 113(1අ) වගන්තිය ප්ර කාරව,  

(අ)  ශ්රී ෙංකාස  සංේථාිත සභාගම් (වගකීසභන් සීමිත සියළුභ වාසික සභාගම්);  

(ා) ශ්රී ෙංකාසවන් ිටත සංේථාිත සභාගම් (වගකීසභන් සීමිත සියළුභ නිර්වාසික සභාගම්); සහ 

(ඇ)  රාජද සංේථා  

 APIT වාර්ෂික ප්ර කායය විදයු්කා සගොනු කිරීභ (විදයු්කා ාකාරයට ඵදු වාර්තා සගොනු කිරීභ) අනිවාර්ය ස . 

එසේසහයින්, 2021/2022 තක්සේරු වර්ෂසේ සිට ඉන් ඉදිරියට මුද්රිිත විසේෂිත ාකෘන්න් බාවිතා කරමින් 

තභ වාර්ෂික ප්ර කාය ිඛිතතව බාරදීභට එවැනි අේිතන්න්ට හිමිකභක් සනොභැත.   

ඉහත සහන් සනොකළ අසනකුකා සේවාසයෝජකයින්ටද තභ වාර්ෂික ප්ර කායය විදයු්කා භාර්ගසයන් 

බාරදීසම් හිමිකභ ඇත. තවද සීය ය ාදායම් ඳනසකා 113(4) වගන්තිසේ සඳයා ඇති ඳරිදි අසනකුකා 

සේවාසයෝජකයින්, ඳසුගිය තක්සේරු වර්ෂසේ තභ APIT වාර්ෂික ප්ර කායය විදයු්කා භාර්ගසයන් සගොනුකර 

ඇති තැනැකාතන් ස  නම්, වාර්ෂික වාර්තා සගොනු කිරීභ අඛණ්  සෙස විදයු්කා භාර්ගසයන් සිදුකළ යුතුය. 

APIT වාර්ෂික ප්ර කායය, උඳසඛනන හ  හ ා ක MS Excel වැඩසඳ ත විදයු්කා භාර්ගසයන් සගොනුකර 

ගැනීභට; 

i. APIT වාර්ෂික ප්ර කායය සහ  උඳසඛනන 01,02,03 

IR Web Portal  e-Services  Access to e-Service  Login using SSID  

Return/Schedule Management  Pay As You Earn (PAYE)/Advance Personal Income 

Tax (APIT)  කාෙ සක්තය: 2223 

ii. හ ා ක MS Excel වැඩසඳ ත 

IR Web Portal  e-Services  Access to e-Service  Login using SSID  Return/ 

Schedule Management  Upload Schedules/Documents Upload 

Schedules/Documents hyperlink 
කාෙ සක්තය : 2223 

සේඛන වර්ගය: Supporting Document (ASMT) 

උඳ සේඛන වර්ගය  : PAYE / APIT Supporting Document for Returns 

 

(ආ) අතින් සග  ක ිරීමම  

තභ APIT වාර්ෂික වාර්තා විසේෂිත මුද්රිිත ාකෘන්න් බාවිතා කර බාරදීභට අස්ක්ෂා කරන 

සේවාසයෝජකයින් සීය ය ාදායම් සදඳාර්තසම්න්තුස  ප්ර ධාන කාර්යාෙසේ භධදභ සේඛන 

කළභණාකරණ අංයයට සහෝ ඕනෑභ ප්ර ාසීය ය කාර්යාෙයකට අතින් රැසගනවිකා සහෝ තැඳැේ 

භාර්ගසයන් බාරදිය යුතුය. 

ඊ-සේවාව හරහා APIT වාර්ෂික ප්ර කායය ඔඵ විසින් බාරදී ඇකාසකා නම්, එහි දෘ  ිටඳතක් ඔඵ විසින් 

බාර දීභ අවයද සනොස . 

ඳ ත හ න් දෑ හැයිරඛල  සගන අත්තිකාර්ප පුද්ගල ආදා ්ප බු  වාර්ෂික ප්රeකාය  

හ ා උඳසඛනන භාරසදන්න. 

(අ) අකාතිකාරම් පුීගෙ ාදායම් ඵීදට යටකා වන සමුච්චිත සේවා නියුක්තිකයින් සංඛදාව 20   

වැඩි වන්සන් න්ප; 

i. ඔඵසේ උඳසඛනනවල මෘු  පි ඳත් භාවිතා කරමින්  ඊ-සේවාව  ර ා 

භාරදීම/ ඳද්ධති   උඩුගත ිරීමම අනිවාර්යය ස  (උඳසදේභාොව ඳරිය ෙනය 

කරන්න). 

 



ii. ඊ-සේවා ඳහසුකම් ඔඵ සවත සනොභැති නම්, සීය ය ාදායම් සදඳාර්තසම්න්තුස  

ප්ර ධාන කාර්යාෙසේ ිමම් භහසෙහි ේථාඳනය කර ඇති “නැ හල” සහෝ ඕනෑභ 

ප්ර ාසීය ය කාර්යාෙවෙ ඇති විදයු්කා සේවා ඳහසුකභ ඔඵ විසින් බාවිතාකර ඔසබ් 

උඳසේඛන (භෘදු ිටඳතක්) බාරදිය හැකිය. 

 

iii. උඩුගත කිරීසම් ක්රිැයාවිඛය ඔඵට නුපුරුදු නම්, අදාළ උඳසේඛනවෙ භෘදු ිටඳතක්, 

සීය ය ාදායම් සදඳාර්තසම්න්තුස  ප්ර ධාන කාර්යාෙසේ “නැ හල”ස ෝ ඕනෑම 

ප්රeාසද්ශී  කාර් ාල ක  රැසගනවිකා එහි රාජකාරිසේ නියුතු සීය ය ාදායම් 

නිෙධාරීන්සේ සහාය ෙඵාගන්න. 

 

(ා) අකාතිකාරම් පුීගෙ ාදායම් ඵදු ඵැඳියාවට යටකා සමුච්චිත සේවා නියුක්තිකයින් සංඛ් යාව 20   

හමාන ස ෝ ඊ  අඩු වන්සන් න්ප, උඳසේඛනවෙ දෘ  ිටඳකා සහෝ භෘදු ිටඳකා බාරදීසම් 

විකේඳ අවේථාව ඔඵ සවත ඇත. 

උඳසේඛන සහ සහායක  MS Excel වැ සඳොත ඵාගත කර ගැනීභට;  

i. භෘදු ිටඳකා: සීය ය ාදායම් සවබ් ීවාරය  ඵාගතකිරීභ  උඳසේඛන  සවනකා ඵදු  

උඳයන විට සගවීම් (PAYE) / අකාතිකාරම් පුීගෙ ාදායම් ඵීද (APIT)                 

 ii.     දෘ  ිටඳකා: සීය ය ාදායම් සවබ් ීවාරය  ඵාගතකිරීභ  ාකෘති සහ වාර්තා   සවනකා    

ඵදු වාර්තා    උඳයන විට සගවීම් (PAYE) / අකාතිකාරම් පුීගෙ ාදායම් ඵීද (APIT)   

       

 

සේවාස ෝජක ාසේ වාර්ෂික ප්රeකාය  හ්පපර්  ිරීමම හ ා වන උඳසදේ මාලාව - අත්තිකාර්ප 

පුද්ගල ආදා ්ප බද්ද  හ  උඳසඛනන 

 APIT වාර්ෂික ප්රeකාය  -  2022/2023  තක්සේරු වර්ෂ  (ත.ව.) 

1. I  සක  හ  

  සේවානිතුක්තිකයින් හංනාාව 

o අකාතිකාරම් පුීගෙ ාදායම් ඵදු ඳරිඳාටිය යටසකා ඵදු අඩුකර සනොභැති සේවානියුක්තිකයින් 

සංඛදාව ඳහත සහන් කර ඇති ඳරිදි  අදාළ සකො ත තුළ ඇතුළකා කරන්න; 

 

 2022/2023 තක්සේරු වර්ෂය තුළ අ.පු.ා.ඵ ක්ර්භස දය යටසකා ඵදු අඩු කර සනොභැති, 

ප්ර ාථමික සේවා නියුක්තිසයහි නිරත ස  යැයි සැළසකන සේවා නියුක්තිකයන් A 1 

(ඵීදට යටකා සනොවන*) සකො තස  ඇතුළකා කළ යුතුය. 

 

 ප්ර ාථමික සේවා නියුක්තිය භඟින් වන ඳාරිශ්ර.මිකය ඵදු ඵැඳියාවට යටකා ව නමුදු ඳළමු 

භාස නභසේ කාෙඳරිච්සේදය සහා ඵදු අඩු කිරීභට කැභැකාත ෙඵා සනොදීභ සහෝ ඵදු 

අඩු සනොකිරීභට කැභැකාත ෙඵා දීභ සේතුසවන් ඵදු අඩු කර සනොභැති 

සේවානියුක්තිකයන්ය.  සකසේ නමුදු, තක්සේරු වර්ෂ ය තුළ (2022 අසේිේ 01 සිට 

2023 භාර්තු 31 දක්වා)  ප්ර ාථමික සේවා නියුක්තිසයහි නිරත ඕනෑභ 

සේවානියුක්තිකසයකුසගන් යම් ඵීදක් අඩු කර ඇකානම්, එවැනි 

සේවානියුක්තිකසයකුසේ ඳාරිශ්ර.මිකය A 2 හි ඇතුළකා සනොකළ යුතුය 

 

 ීවීතියික සේවා නියුක්තිය භඟින් වන ඳාරිශ්ර.මිකය ඵදු ඵැඳියාවට යටකා ව නමුදු ඳළමු 

භාස නභසේ කාෙඳරිච්සේදය සහා ඵදු අඩු කිරීභට කැභැකාත ෙඵා සනොදීභ 

සේතුසවන් ඵදු අඩු කර සනොභැති සේවානියුක්තිකයන්ය.  සකසේ නමුදු, තක්සේරු 

වර්ෂ ය  තුළ (2022 අසේිේ 01 සිට 2023 භාර්තු 31 දක්වා) ීවීතියික සේවානියුක්තිසයහි 

නිරත ඕනෑභ සේවා නියුක්තිකසයකුසගන් යම් ඵීදක් අඩු කර ඇකානම් එවැනි සේවා 

නියුක්තිකසයකුසේ ඳාරිශ්ර.මිකය A 3 හි ඇතුළකා සනොකළ යුතුය.  



o 2022/2023 තක්සේරු වර්ෂය තුළ ප්ර ාථමික සේවානියුක්තිය යටසකා ඵදු අඩුකර ඇති සහ එක් 

එක් දළ ඳාරිශ්ර.මික ඳරාසයන් යටතට ගැසනන සේවානියුක්තිකයින් සංඛදාව “i” සක ටුසේ 

සි  “iv”සකො තව දක්වා ඇතුළකා කරන්න. (උඳසඛනන  01  ා හ්පබන්ධ සත රතුරු). 

 

o ීවිතියික සේවානියුක්තියක නියුතු යැයි සැෙසකන සේවානියුක්තිකයින් සංඛදාව  “C” සක ටුසේ 

ඇතුළකා කරන්න.  (උඳසඛනන  01  ා හ්පබන්ධ සත රතුරු). 

 

o 2022/2023 තක්සේරු වර්ෂය තුළ ප්ර ාථමික සහ ීවිතියික සේවානියුක්තිසයන් යන සදසකන්භ සිය 

සේවානියුක්තිය අවසන් කර ඇති සේවානියුක්තිකයින් සංඛදාව “E” සක ටුසේ ඇතුළකා 

කරන්න.  (උඳසඛනන  02  ා හ්පබන්ධ සත රතුරු). 

 

 

හමේත දය ඳාපතශ්රසමික  ්රීු ලංකා රුපි ඛ  

හෑම සේවානිතුක්තික වර්ගීකර  ක් භඟින්භ උඳයාගකා සභේත දළ ඳාරිශ්ර.මිකය 

ඇතුළකා කරන්න. 

 

 බු  අඩුිරීම්ප ්රීු ලංකා රුපි ඛ 

සෑභ සේවානියුක්තික වර්ගීකරණයක් යටසකාභ සිදුකර ඇති අකාතිකාරම් පුීගෙ ාදායම් ඵදු 

අඩුකිරීම් ඇතුළකා කරන්න. 

2. II සක  හ  

                         (අ)   නිද ේ කය/බැ ැර කරන ලද ඳාපතශ්රසමික   ්රීු ලංකා රුපි ඛ 

2017 අංක 24 දරන සීය ය ාදායම් ඳනත ප්ර කාරව , 2022/2023 තක්සේරු වර්ෂසේ එක් 

එක් භාසය තුළදී අකාතිකාරම් පුීගෙ ාදායම් ඵදු යටසකා ඵදු අඩු කරන ෙද 

සේවානියුක්තිකයින්ට සගව සමුච්චිත නිදහේ කළ/ඵැහැර කරන ෙද ඳාරිශ්ර.මිකය “A” 

න්රුස  ඇතුළකා කරන්න.  (උඳසඛනන  01  ා හ්පබන්ධ සත රතුරු).  

                      (ආ)  අත්තිකාර්ප පුද්ගල ආදා ්ප බද්ද    ත් හමේත දය ඳාපතශ්රසමික   ා බු  අඩු ිරීම්ප  

                                ්රීු ලංකා රුපි ඛ 

අකාතිකාරම් පුීගෙ ාදායම් ඵදු යටසකා ඵදු අඩු කරන ෙද සේවානියුක්තිකයින්ට සගවූ 

හමුච්චිත ඳාපතශ්රසමික  "B" න්රුස  ඇතුළකා කරන්න.  එක් එක් භාසසේ එවැනි බු  අඩු 

ිරීම්පවල හමුච්චිත ප්රeමා   "C" න්රුස  ඇතුළකා කරන්න.  (උඳසඛනන  01  ා 

හ්පබන්ධ සත රතුරු). 

 

                      (ඇ)  සිු  කරන ලද සගවී්ප (දඩ මුදඛ හ  සඳ ළී සගවී්ප රහිතව ) ්රීු ලංකා රුපි ඛ 

එක් එක් භාසසේ සීය ය ාදායම් සදඳාර්තසම්න්තුවට සේිෂණය කරන ෙද ඵදු ප්ර භාණය 

(ද  මුදේ හා සඳොළී සගවීම් රහිතව) "D" න්රුස  ඇතුළකා කරන්න. කරුණාකර යත 

ගණන ඳැහැදිිඛව ඇතුළකා කරන්න.  

 

                      (ඈ)   හමේත සේවාන්ත ප්රeතිලාභ හ  බු  අඩු ිරීම්ප  ්රීු ලංකා රුපි ඛ 

                                තක්සේරු වර්ෂය තුළ එක් එක් භාසසේ සේවානියුක්තිකයින්ට සගවන ෙද සභේත 

සේවාන්ත    ප්ර තිොබ“E”න්රුස  ඇතුළකා කරන්න. එක් එක් භාසසේ සේවාන්ත ප්ර තිොබ 

භත සිදු කළ එවැනි ඵදු අඩු කිරීම්වෙ සමුච්චිතය "F" න්රුස  ඇතුළකා කරන්න. 

(උඳසඛනන  02   ා හ්පබන්ධ සත රතුරු). 

                       (ඉ)   සිු  කරන ලද සගවී්ප (දඩ මුදඛ හ  සඳ ළී සගවී්ප රහිතව ) ්රීු ලංකා රුපි ඛ 

 



සෑභ භාසයකභ සේවාන්ත ප්ර තිොබ විඛන් අඩු කර සීය ය ාදායම් සදඳාර්තසම්න්තුවට 

සේිෂණය කරන ෙද ඵදු ප්ර භාණය "G" න්රුස  ඇතුළකා කරන්න.  කරුණාකර යත ගණන 

ඳැහැදිිඛව ඇතුළකා කරන්න. 

 

3. III  සක  හ: ප්රeකාය  

 

APIT වාර්ෂික ප්ර කායය සහෝ APIT වාර්ෂික ප්ර කායසේ සකොටසක් අනුභත ගණකාධිකාරවරසයකු 

සහෝ සවනකා යම් තැනැකාසතකු විසින් යම් සගවීභක් සහා සකේ කරන්සන්ද යන්න “ ඔ  “ සහෝ   

“නැත “ යන සකො ත තුළ ෙකුණු කරන්න. 

 

(අ)සක  හ : අ කමත ග කාධිකාපතවර ා/සවනත්  ්ප තැනැත්තා පිළිබව විේතර 

 

ඵදු සගවන්නාසේ පූර්ණකාන න සේවානියුක්තිකසයකු හැර අනුභත 

ගණකාධිකාරවරසයකු සහෝ සවනකා යම් තැනැකාසතකු විසින් යම් සගවීභක් සහා 

ප්ර කායය සහෝ ප්ර කායසේ සකොටසක් සකේ කළ අවේථාවකදී (අ) සකොටස සම්පූර්ණ කර 

එවැනි තැනැකාසතකු විසින් නිකුකා කළ සහතිකය/සහතික අමුණන්න.  

 

(ආ) සක  හ - සේවාස ෝජක ාසේ ප්රeකාය  

 

 සීය ය ාදායම් ඳනසකා 126(4) වගන්තිය ප්ර කාරව, ඵදු සගවන්නා සහෝ ඵදු සගවන්නාසේ 

ඵෙයෙකා නිසයෝජිතසයකු විසින් APIT වාර්ෂික ප්ර කායසේ නිරවදදබාවය සහ 

සම්පූර්ණබාවය ිළිඵ සහතික කර අකාසන් තැිමය යුතුය. එසේසහයින්, කළභනාකරණ 

අධදක්ෂ/සදඳාර්තසම්න්තු ප්ර ධානී/සබාඳති සහෝ සක්රීදය හවුේකරු/මුදේ 

අධදක්ෂ/අධදක්ෂ/සේකම්/බාරකරු/ගණකාධිකාරී/ඳරිඳාෙන නිෙධාරී/ප්ර ධාන 

නිෙධාරි/නිසි ඵෙයෙකා නිසයෝජිත විසින් වාර්ෂික ප්ර කායසේ ඔුගසේ/ඇයසේ නභ සහ 

තනතුර සදහන් කරමින් අකාසන (දිනය සයොදා) කළ යුතුය. 

 

 

 අත්තිකාර්ප පුද්ගල ආදා ්ප බු  උඳසඛනන 

 

1. උඳසඛනන 01 - 2022.04.01 සි  2023.03.31 දක්වා එක් වරක් ඳම ක් කරන සගවී්ප  ැර     

අසනක් ඳාපතශ්රසමික  

    

සභය ප්ර ාථමික සහෝ ීවිතියික සේවානියුක්තිය යටසකා තභ දළ ඳාරිශ්ර.මිකසයන් අකාතිකාරම් 

පුීගෙ ාදායම් ඵදු ක්ර්භස දය යටසකා බු  අඩු කය සේවා නියුක්තිකයින්සේ සතොරතුරු 

ඇතුළකා සේඛනය ස . 

අකාතිකාරම් පුීගෙ ාදායම් ඵදු සගවීම් ඳත්රදසයන්  උපුටා ගන්නා ෙද නිර්වාසික න් ඇතුළු 

එක් එක් සේවානියුක්තිකයා ිළිඵ (එක් වරක් ඳභණක් කරන සගවීම් හැර) වන විේතර සහ 

සංඛදාකාභක සතොරතුරු උඳසඛනන 01 හි අදාළ සකො තවෙ ඇතුළකා කරන්න. 

 

2. උඳසඛනන 02 - 2022.04.01 සි  2023.03.31 දක්වා එක් වරක් ඳම ක් කරන සගවී්ප  

(සේවාන්ත ප්රeතිලාභ)  

සභය එක්වරක් ඳභණක් කරන සගවීම්වෙට අදාළව අකාතිකාරම් පුීගෙ ාදායම් ඵීද 

ක්ර්භස දය යටසකා බු  අඩු කය සේවානියුක්තිකයින්සේ සතොරතුරු සහා වන සේඛනයයි. 

තක්සේරු වර්ෂය ඇතුළත තභ සේවානියුක්තිය අවසන් කරන ෙද සහෝ නවතා දභන ෙද 

සේවානියුක්තිකයින්ට අදාළ විේතර සහ සංඛදාකාභක සතොරතුරු ඇතුළකා කරන්න. සකසේ 

නමුදු, සේවය අවසන් කරන ෙද දින සිට දින 90 ක් ඇතුළත එක් වරක් ඳභණක් කරනු ෙඵන 

සගවීම් භත වන ඵදු ඵැඳියාව නිවැරදිව නිර්ණය කර සනොභැති සේවානියුක්තිකයින්සේ විේතර 

ඇතුළකා කිරීසභන් වළකින්න. 



එක් වරක් ඳභණක් කරන ෙද සගවීම් (සේවාන්ත ප්ර තිොබ) ඳභණක් උඳසඛනන 02  ඇතුළකා 

කළ යුතු ඵව කාරුිකකව සළකන්න. 

3. උඳසඛනන  03 - 2022/2023 තක්සේරු වර්ෂසේ ඳයමු මාහ නව ක කාල ඳපතච්සේද   

     හද ා කැමැත්ත ප්රeකාය සන කය  සේවානිතුක්තික න්සේ සඛනන  

සභය ඵදු අඩු කිරීභට කැභැකාත ප්ර කාය සනොකළ  සේවානියුක්තිකයන්සේ  සතොරතුරු සහා 

වන සේඛනයයි. 

අදාළ තක්සේරු වර්ෂසේ දී අකාතිකාරම් පුීගෙ ාදායම් ඵීද අඩු කිරීභ සහා කැභැකාත ෙඵා 

සනොදුන් හා ඵදු අඩු සනොකරන සෙසට කැභැකාත ෙඵා දුන් සියළු සේවා නියුක්තිකයන්සේ 

විේතර හා සංඛදාකාභක සතොරතුරු සභභ උඳසේඛනසේ ඇතුළකා කරන්න.   (කරුණාකර 

අකාතිකාරම් පුීගෙ ාදායම් ඵදු වාර්ෂික ප්ර කායසේ 1 සකොටසේ  “A2” හා “A3”ඵෙන්න.) 

 

නමුකා, අකාතිකාරම් පුීගෙ ාදායම් ඵීද අඩු කිරීභ සහා යටකා සනොවන දළ ඳාරිශ්ර.මිකයක් 

සහිත සේවානියුක්තිකයන්සේ සතොරතුරු ඇතුළකා සනොකරන්න. 

 

තවද, යම් සේවානියුක්තිකසයකු දැනටභකා  සීය ය ාදායම් සදඳාර්තසම්න්තුස  ිඛයාඳදිංචි වී 

ඵදු සගවන්නා හැඳින්වීසම් අංකය (TIN) ෙඵා සගන ඇකානම්, එභ TIN අංකය උඳසඛනන 03 හි 

“N” න්රුස  ඇතුළකා කිරීභට කටයුතු කරන්න. 

 

 ඳ ත වගුසේ හ න් කර ඇති I සක  හ, II සක  හ, උඳසඛනන 01, උඳසඛනන 02   ා 

උඳසඛනන 03 හි  හංනාා, ඳ ත හ න් වගුව ඳපතරි ගැයපීම  ඔබසේ අවධාන  ස  මු 

කරන්න. 

 

 

I  සක  හ II සක  හ උඳසඛනන 01 
උඳසඛනන 

02 
උඳසඛනන 03 

සභේත දළ ඳාරිශ්ර.මිකය ‘A2‘ සකො තව     

‘H‘ සකො තව -  ප්ර ාථමික සේවා නියුක්තිය 

යටසකා සභේත දළ ඳාරිශ්ර.මිකය   

සභේත දළ ඳාරිශ්ර.මිකය ‘A3‘ සකො තව     

‘H‘ සකො තව -  ීවිතියික  සේවා නියුක්තිය 

යටසකා සභේත දළ ඳාරිශ්ර.මිකය   

සභේත දළ ඳාරිශ්ර.මිකය 

‘ B‘ සකො තව + ‘ C‘ 

සකො තව  ‘B‘න්රුස  සකො තවෙ එකතුව     

 

ඵදු අඩු කිරීම් 

‘ B‘ සකො තව + ‘ C‘ 

සකො තව ‘C‘න්රුස  සකො තවෙ එකතුව     

 

සභේත දළ ඳාරිශ්ර.මිකය ‘E‘ සකො තව ‘E‘න්රුස  සකො තවෙ එකතුව     
 

ඵදු අඩු කිරීම් ‘E‘ සකො තව ‘F‘න්රුස  සකො තවෙ එකතුව     
 

සභේත දළ ඳාරිශ්ර.මිකය 

‘ B‘ සකො තව + ‘ C‘ 

සකො තව    

‘H‘න්රුස  සකො තවෙ 

එකතුව   

 

ඵදු අඩු කිරීම් ‘B‘ සකො තව   
‘J‘න්රුස  සකො තවෙ එකතුව 

  
 

ඵදු අඩු කිරීම් ‘C‘ සකො තව   

‘K‘න්රුස  සකො තවෙ 

එකතුව   

 

සභේත දළ ඳාරිශ්ර.මිකය ‘E‘ සකො තව     

 ‘I‘න්රුස  සකො තවෙ       

එකතුව 

 

 

I  සක  හ II සක  හ උඳසඛනන 01 
උඳසඛනන 

02 
උඳසඛනන 03 

ඵදු අඩු කිරීම් ‘E‘ සකො තව     

 ‘M‘න්රුස  

සකො තවෙ එකතුව 

 

සේවානියුක්තිකයින් සංඛදාව ‘A2‘ සකො තව    

ප්ර ාථමික සේවා නියුක්තිය යටසකා මුප  

සේවානියුක්තිකයින් සංඛදාව  

සේවානියුක්තිකයින් සංඛදාව ‘A3‘ සකො තව     

ීවිතියික  සේවා නියුක්තිය යටසකා මුප  

සේවානියුක්තිකයින්  සංඛදාව   

සේවානියුක්තිකයින් සංඛදාව 

‘ B‘ සකො තව + ‘C‘ 

සකො තව   

  මුප  සේවානියුක්තිකයින්  

සංඛදාව   

 

සේවානියුක්තිකයින් සංඛදාව ‘E‘ සකො තව     

මුප  

සේවානියුක්තිකයින්  

සංඛදාව 

 

නිදහේ/ ඵැහැර කරන ෙද   

ඳාරිශ්ර.මිකය  ‘A‘න්රුස  සකො තවෙ එකතුව 

 ‘I‘න්රුස  සකො තවෙ 

එකතුව    

 



 හ ා ක MS Excel වැඩසඳ ත 

 

APIT වාර්ෂික ප්ර කායය සහ උඳසේඛන සභඟ බාරදීභ ිිකස 2022/2023 තක්සේරු වර්ෂය සදහා සවන් 

සවන්ව කාෙ ඳරිච්සේද සම්ඵන්ධසයන් එනම්, ඳළමු භාස නවයක කාෙ ඳරිච්සේදය (2022.04.01 – 

2022.12.31) සහ සදවන භාස තුනක කාෙ ඳරිච්සේදය (2023.01.01 -2023.03.31) සදහා අතිසර්ක සතොරතුරු 

සැඳයීභට ඔඵට සහායක MS Excel වැ සඳොතක් සඳයනු ෙැසබ්. 

 

සහායක MS Excel වැ සඳොත ඵාගත කර ගැනීභට : සීය ය ාදායම් සවබ් ීවාරය   ඵාගතකිරීම්           

උඳසේඛන  සවනකා ඵදු  උඳයන විට සගවීම් (PAYE) / අකාතිකාරම්  පුීගෙ ාදායම් ඵීද (APIT) 

 

 

සහායක MS Excel වැ සඳොසතහි  Excel sheet තුනක් ඇත. ඒවා නම්; 

 

I. Two Periods of YA 2223 - 2022/2023 තක්සේරු වර්ෂසේ ඳළමු භාස නවයක කාෙ 

ඳරිච්සේදය ාශ්රිiත සතොරතුරු සහ සදවන භාස තුනක කාෙ ඳරිච්සේදය ාශ්රිiත 

සතොරතුරු; 

II. Emps-Consent not submitted –2022/2023 තක්සේරු වර්ෂසේ ඳළමු භාස නවයක කාෙ 

ඳරිච්සේදය සහා කැභැකාත ප්ර කාය සනොකළ සේවා නියුක්තිකයින්සේ ෙැයිේතුව (රු. 

250,000 ව ා වැඩි භාසික දළ ඳාරිශ්ර.මිකය ඇති); සහ 

III. Emps-taxed (expt Ter. benefits) – 2022/2023 තක්සේරු වර්ෂසේ සදවන භාස තුනක 

කාෙ ඳරිච්සේදය සහා භසකට රු.100,000.00 සහෝ රු. 300,000.00 ක් ඉක්භවා 

ඳාරිශ්ර.මිකය ඇති සේවා නියුක්තිකයින්සේ ෙැයිේතුව 

 

I.  Two Periods of YA 2223 – 2022/2023 තක්සේරු වර්ෂ  හ ා ඳයමු මාහ නව ක කාල 

ඳපතච්සේද  හ  සදවන මාහ තුනක කාල ඳපතච්සේද   ආශ්රිලත සත රතුරු 

PART I – A. FIRST NINE–MONTH PERIOD OF THE YEAR OF ASSESSMENT 2022/2023 

   සේවා නිතුක්තිකයින් හංනාාව 

o අකාතිකාරම් පුීගෙ ාදායම් ඵදු ක්ර්භස දය යටසකා ඵදු අඩු කර සනොභැති සේවා 

නියුක්තිකයින් සංඛදාව ඳහත සහන් කර ඇති ඳරිදි අදාළ සකො ත තුළ ඇතුළකා කරන්න; 

o දළ ඳාරිශ්ර.මිකය ඳයමු මාහ නව ක කාල  ඳපතච්සේද  රු. 2,250,000 ට ව ා අඩු  

                                                -  “A1” 

සක ටුසවහි 

 ප්ර ාථමික රැකියා නියුක්තිය යටසකා අකාතිකාරම් පුීගෙ ාදායම් ඵීද අඩු කර ගැනිභට 

කැභැකාත ප්ර කාය සනොකළ                                                                         -  “A2” 

සක ටුසවහි 

  (දළ ඳාරිශ්ර.මිකය ඳයමු මාහ නව ක කාල ඳපතච්සේද  2,250,000 ට ව ා වැඩි)   

 ීවීන්යික සේවා නියුක්තිය යටසකා අකාතිකාරම් පුීගෙ ාදායම් ඵීද අඩු කර ගැනිභට 

කැභැකාත ප්ර කාය සනොකළ                                                                         -  “A3” 

සක ටුසවහි 

                

 “i.1” සක ටුසේ සි   “iv.1” දක්වා සකො ත තුළ ප්ර ථමික සේවා නියුක්තිය යටසකා ඵදු අඩු කර 

සනොභැති සේවා නියුක්තිකයින් සංඛදාව සහ ඳයමු මාහ නව ක කාල ඳපතච්සේද  තුළ 

එක් එක් දළ ඳාරිශ්ර.මික ඳරාසයන් යටතට ගැසනන සේවා නියුක්තිකයින් සංඛදාව ඇතුළකා 

කරන්න. 

 ීවීතියික සේවා නියුක්තියක නියුතු යැයි සැළසකන සේවානියුක්තිකයින් සංඛදාව “C.1” 

සකො තසවහි ඇතුළකා කරන්න.  

 ඳයමු මාහ නව ක කාල ඳපතච්සේද  තුළ දී, ප්ර ථමික සහ ීවීතියික සේවා නියුක්තිසයන් යන 

සදසකන්භ සිය සේවා නියුක්තිය අවසන් කර ඇති සේවා නියුක්තිකයන් සංඛදාව “E.1” 

සකො තස  ඇතුළකා කරන්න. 



 

හමේථ දය ඳාපතශ්රසමික  ්රීු ලංකා රුපි ඛ 

හෑම සේවා නියුක්තික වර්ගීකර  ක් භඟින්භ උඳයාගකා සභේථ දළ ඳාරිශ්ර.මිකය 

ඇතුළකා කරන්න. 

 බු  අඩු ිරීම්ප ්රීු ලංකා රුපි ඛ 

හෑම සේවා නියුක්තික වර්ගීකර  ක් යටසකාභ සිදු කර ඇති අකාතිකාරම් පුීගෙ ාදායම් 

ඵදු   අඩු කිරිම් ඇතුළකා කරන්න. 

 

 

PART I – B. SECOND THREE–MONTH PERIOD OF THE YEAR OF ASSESSMENT 

2022/2023 

සේවා නිතුක්තිකයින් හංනාාව 

o සදවන මාහ තුනක කාල ඳපතච්සේද  තුළ ප්ර ාථමික සේවා නියුක්තියක නියුතු යැයි 

සැළසකන සේවා නියුක්තිකයින් ගණන සහ උඳයාගකා  දළ ඳාරිශ්ර.මිකය රු .300,000 ට ව ා අඩු 

සේවා නියුක්තිකයින් සංඛදාව “A” සකො තස  ඇතුළකා කරන්න. 

o සදවන මාහ තුනක කාල ඳපතච්සේද  තුළ ප්ර ාථමික සේවා නියුක්තියක නියුතු යැයි 

සැළසකන සේවා නියුක්තිකයින් සහ දළ ඳාරිශ්ර.මිකසේ ඳරාසයන් යටතට ගැසනන සේවා 

නියුක්තිකයන් සංඛදාව “i.2” සකො තස  සිට “vii.2”.දක්වා ඇතුළකා කරන්න. 

o සදවන මාහ තුනක කාල ඳපතච්සේද  තුළ ීවීතියික සේවා නියුක්තියක නියුතු යැයි 

සැෙසකන සේවා නියුක්තිකයින් සඛදාව “C.2” සකො තසව ඇතුළකා කරන්න. 

o සදවන මාහ තුනක කාල ඳපතච්සේද  තුළ ප්ර ාථමික සහ ීවීතියික සේවා නියුක්තිසයන් 

යන සදසකන්භ සිය සේවා නියුක්තිය අවසන් කර ඇති සේවා නියුක්තිකයින් සංඛදාව “E.2” 

සකො තසවහි ඇතුළකා කරන්න. 

 
හමේථ දය ඳාපතශ්රසමික  ්රීු ලංකා රුපි ඛ 

හෑම සේවා නියුක්තික වර්ගීකර  ක් භඟින්භ උඳයාගකා සභේථ දළ ඳාරිශ්ර.මිකය 

ඇතුළකා කරන්න. 

 
බු  අඩු ිරීම්ප ්රීු ලංකා රුපි ඛ 

 හෑම සේවා නියුක්තික වර්ගිකර්  ක් යටසකාභ සිදු කර ඇති අකාතිකාරම් පුීගෙ 

ාදායම් ඵදු අඩු  කිරිම් ඇතුළකා කරන්න. 

** Two Periods of YA 2223 හි “F” සකො තසවහි එකතුව, APIT වාර්ෂික ප්ර කායසේ  I සක  සහහි 

“F” සකො තස  එකතුවට සභාන විය යුතුය. 

 

II. Emps-Consent not submitted – 2022/2023 තක්සේරු වර්ෂසේ ඳයමු මාහ නව ක 

කාල ඳපතච්සේද  හ ා කැමැත්ත ප්රeකාය සන කය සේවා නිතුක්තිකයින්සේ 

ලැයිේතුව. (රු. 250,000 වඩා වැඩි මාසික දය ඳාපතශ්රසමික ක් ඇති) 

 
ඳළමු භාස නවයක කාෙ ඳරිච්සේදසේදී අකාතිකාරම් පුීගෙ ාදායම් ඵීද අඩු කර ගැනිභට 

කැභැකාත ඉදිරිඳකා කර සනොභැති සහෝ ාදායම් ඵදු අඩු කර සනොගැනීභට කැභැකාත ඉදිරිඳකා කර 

ඇති, රු.250,000, ට ව ා වැඩි භාසික දළ ඳාරිශ්ර.මිකයක් ඇති සියළු සේවා  නියුක්තිකයන්සේ 

සතොරතුරු සහ සංඛදාකාභක සතොරතුරු ඇතුළකා කරන්න. 

III.  Emps-taxed (expt Ter. benefits) – 2022/2023 තක්සේරු වර්ෂ   හ ා සදවන මාහ 

තුනක කාල ඳපතච්සේද  හ ා මහක  රු.100,000.00 ස ෝ මාහ 03   රු. 300,000.00 

ක් ඉක්මවා ඳාපතශ්රසමික  ඇති සේවා නිතුක්තිකයින් ලැයිේතුව 

සදවන භාස තුනක කාෙ ඳරිච්සේදය සහා භසකට රු.100,000.00 සහෝ භාස 03 ට රු. 300,000.00 ට 



ව ා වැඩි දළ ඳාරිශ්ර.මිකයක්  ඇති සියළු සේවා නියුක්තිකයින්සේ සතොරතුරු සහ සංඛදාකාභක 

සතොරතුරු ඇතුළකා කරන්න. 
 


