
ස ේවා සයෝජකයාසේ වාර්ෂික ප්රකායය - උ.වි.සෙ 

  තක්සේරු වර්ෂය : 2019/2020                                               කාලවකවානු ්කතය: 1920     

බදු සෙවන්නා හැඳින්ීසේ අංකය (බ.සෙ.හැ.) 

ලිපිනය 

නිකුත් කළ දිනය: නියමිත දිනය: 

2017 අංක 24 දරන සේශීය ආදායේ පනසත් 86 වන වෙන්ිය යටසත් ස ේවා සයෝජකයාසේ වාර්ෂික ප්රකායය. 

ආයතන්ේ සියළු ්සේවා ගණයන් සඳහා එක ඒකාබද්ධ ප්රකායයක මණණක දිරිපම්  ක  ුතුයය 

ඔබ විසින් ්ණණ ආකෘති මත්රය ස්පූරර්ණ ක  0 20 අ්ේල් 3    ිරනප ්ම  ්හක ්සේවා ්යකයකයා විසින් ්ව ඳාණ, වයාමා ය,  වෘ් තිය 

්හක රැකියාව ක ්ගන යාණ අවසන් ක න අවසේථාවකදී අවසන් කිරීණ සිදුවී, දකිතිව එ ්ෙන ණාස්ේ අවසාන ිරනප ්ම , ්ද්ශීය 

ආදාය් ්දමාර්ත්්න්ුය ප්රධාන කාර්යාල්ේ පිහිටි ණධය ්ල් 3නන ක ණනාක ණ අශයයප ්හක නනමණ ප්රා්ද්ශීය කාර්යාලයකප භා  

්දන්න  

Only one consolidated Statement is required to be furnished for all categories of employees of the institution.

කාර්යය ්කතය ( වයාමා ්ේ සේවභාවය ්වනසේ වී ිති න් කරුණාක  සඳහන් ක න්න) 

1 වැනි සකාට 

වාර්ෂික දළ පාරිශ්රමික පරා ය
(රු) 

ස ේවක 
 ංඛ්යාව 

 ම ේත දළ පාරිශ්රමිකය (රු) 
බදු අඩු කිරීම (රු) 

රු යත රු යත 

  ප්රාථමිමික ස ේවා නික්තිය 

ස ේවකයින් - බදු අඩු සනාකරන A 

  ස ේවකයින් - බදු අඩු කරන 

0 - 1,200,000 i 
1,200,001 - 1,800,000 ii 
1,800,001 - 2,400,000 iii 

  2,400,001     -    3,000,000 iv 

 3,000,001 -     3,600,000 v 

 3,600,001 -     4,200,000 vi 

        Above  4,200,000 vii 

එකතුව ( i සිට  vii) දතවා B 

ේීියික ස ේවා නික්තිය C 

එකතුව (A+B+C) D 

එකවර සෙීේ (ස ේවාන්ත ප්රිාා)) E 

එකතුව (D+E) F 

      වාර්ෂතා අංකය. Asmt_PAYE_001_S 
කාර්ෂයාලීය ප්රසයෝජනය  ඳහා 
DLN 
දිනය 

ආ
දර්
ශය




 

 

 

 
(B) 

 

 

      II සකාට  

තක්සේරු 

වර්ෂය 

2019/2020 

තක්සේරු වර්ෂය ුය  ද  මාිපශ්රමිකකය එකව  ්ගවීණ ( ්සේවාන්ත ප්රතිලාභ) 

නිදහසේ /බැහැ  

ක / මාිපශ්රමිකකය 

රු  

උ වි ්ග  සඳහා යප්  

සණසේත ද  මාිපශ්රමිකකය 

රු  

අඩු ක න ලද 

බද්ද 

රු  

ක න ලද 

්ගවී් 

(දණ්ඩන සහ 

්මාළිය හැ ) 

රු  

සණසේත ්සේවාන්ත 

ප්රතිලාභ 

රු  

අඩු ක න ලද 

බද්ද 

රු  

ක න ලද 

්ගවී් 

(දණ්ඩන සහ 

්මාළිය හැ ) 

රු R 
A B C D E F G 

අසේල් 2 2019            
මැයි 2019            
ජුනි 2019            
ජූලි 2019            

අසෙෝ. 2019            
 ැප්. 2019            
ඔත. 2019            

සනාවැ. 2019            
සද ැ. 2019            
ජන. 2020            
සපබ. 2020            
මාර්ෂතු 2020            
එකුයව                                 

 

ප්රකායනය  

ඉහත ප්රකායස  I  හ II සකාට ේ  හ අමුණා ඇි උපසල් 2ඛ්න 01 හා 02 හි දතවා ඇි වි ේතර මාසේ දැනුම  හ වියේවා ය අනුව  තය  හ නිවැරදි බව 
 හික කරමි.වැරදි සහෝ  ාවදය ප්රකාය සිදුකිරීම සහෝ වැරදි සතාරතුරු ාබාීමම වරදත බව දනිමි. 
 

                            0 17 අශක 04 ද න ්ද්ශීය ආදාය් මන්්  106 වන වගන්තිය යප්්  ්තා ුයරු 
   (A) 

                           අනුමත ෙණකාධිකාරී / 
සවනත් බායාත් 
පුේොයන්   

                           තනතුර   
 

                          ජාික හැ ඳුනුේපත් 
අංකය   බ.සෙ.හැ. 

    
                            
දුරකතන අංකය   

ජංෙම 
දරකතන   ඊ සේල් 2   

                            
අත් න   නිා මුද්රාව    

   දිනය   
   

ප්රකායකසේ  ේපූරර්ෂණ 
නම   

                          තනතුර   

                          දුරකතන අංකය   ජංෙම     ඊ සේල් 2   

                          
ප්රකායකසේ අත් න 

  නිා මුද්රාව  
 දිනය   

 

ආ
දර්
ශය





