
ස ේවාසයෝජකයාසේ වාර්ෂික ප්රකානය  සහ උපලේඛය සම්පූර්ෂණ කිරීමට උපලෙස්  

2019/2020 තකලස්රු වර්ෂෂ  

2019/2020 තකස ේරු වර්ෂය  ඳහා ස ේවාසයෝජකයාසේ වාර්ික ප්රකායසයි (උපයන විට සෙවීම් වාර්ීක ප්රකායනය  

උපලේඛය 01 සහ උපලේඛය 02 සෙ  උපසේඛන සෙකක අන්තර්ෙත කර ඇත. සෙෙ උපසේඛන  ම්ූර්ණ කර 

ස ේවාසයෝජකයාසේ වාර්ික ප්රකායනය  ෙෙ සේශීය ආොයම් සෙපාර්තසම්න්ුව ලවත භාරදීම ලහෝ ලේශී  ආො ම්ප 

ලෙපාර්ෂතලම්පන්තු ලවබ් අඩවිලේ අන්තතර්ෂගත ඊ ලස්වාව (www.ird.gov.lk) හරහා ඉදිරිපත් කිරීම කළ යුු . 

උපයන විට සෙවීම් වාර්ික ප්රකායනය   හ උපසේඛන ඉදිරිපත් කිරීසම්දී පහත  ඳහන් කරුණු පිළිබඳව  ැෙකිළිෙත් 

විය යුුය. 

1. උපයන විට සෙවීම් වාර්ික ප්රකායනය සෙපාර්තසම්න්ුව සවත සෙනැවිත් භාරදීෙ සහෝ ඊ ස ේවාව හරහා 

ඉදිරිපත් කිරීෙ කළ හැකි යමුත්, ඊ ලස්වාව හරහා ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුු කරන්තලන්ත යම්ප  ඉතා අග  ලකාට 

සළකන්තලයමු.  

උපයන විට සෙවීම් උපසේඛන ඉදිරිපත් කිරීසම්දී පහත  ඳහන් කරුණු පිළිබඳව  ැළකිළිෙත් විය       යුුය. 

 

i. උපයන විට සෙවීම් බේෙට යටත්  මුච්චිත ස ේවකයින්  ංඛයාව 20ට වඩා වැඩි වන්තලන්ත යම්ප, 

(අ  ඊ ස ේවාව හරහා පේධතිය සවත උඩුෙත කිරීෙ අනිවාර්ය සේ.( කරුණාකර උපසෙ ේ ොොව 

අනුෙෙනය කරන්න   

(ආ  යම් සහයකින් ඔබට ඊ ස ේවා පහසුකම් සනාෙැති නම් ඔබසේ උපසේඛන වෙ (ෙෘදු පිටපත්  

සේශීය ආොයම් සෙපාර්තසම්න්ු ප්රධාන කාර්යාෙසයි බිම් ෙහසේ පිිටා ඇති “නැණ ළ” 

කාර්යාෙසේ ඇති ඊ ස ේවාව හරහා සහෝ සේශීය ආොයම් සෙපාර්තසම්න්ුසේ ඕනෑෙ ප්රාසේශීය 

කාර්යාෙයක හරහා  ඉදිරිපත් කළ හැක. 

(ඇ  යම් සහයකින් ඉහත කී උඩුෙත කිරීසම් ක්රෙසේෙසයන් ඉදිරිපත් කිරීෙට ඔබ සනාෙැනුවත් නම් 

අොළ උපසේඛන වෙ ෙෘදු පිටපත් රැසෙනවිත්, සේශීය ආොයම් සෙපාර්තසම්න්ු ප්රධාන 

කාර්යාෙසේ ඇති “ නැණ ළ”කාර්යාෙසේ රාජකාරිසේ නියුු සේශීය ආොයම් නිෙධාරීන්සේ 

සහෝ සේශීය ආොයම්  ප්රාසේශීය කාර්යාෙයන්ි රාජකාරිසේ නියුු සේශීය ආොයම් 

නිෙධාරීන්සෙන්  හාය ෙබාෙන්න. 

ii. යම් සහයකින් උපයන විට සෙවීම් බේෙ  ඳහා බේෙට යටත්  මුච්චිත ස ේවකයින්  ංඛයාව 20 ක 

ලහෝ 20 ට වඩා අඩුවන්තලන්ත නම් අොළ උපසේඛන ෙෘඩ පිටපත් සහෝ ෙෘදු පිටපත් සෙ  ඉදිරිපත් කළ 

හැක. 

 

2. ඊ සොනුෙත කිරීෙ පිළිබඳ කඩිනම් උපසේයන ොොවක, උපසේඛන ආකෘති  හ යාවත්කාලීන කරන ෙෙ 

උපසේඛන  තයාපන සෙවෙම් යනාදිය සේශීය ආොයම් සෙපාර්තසම්න්ු සවබ් අඩවිසේ ඇුළත්ය. (නිවැරදි 

උපසේඛන ආකෘති භාවිතා කිරීෙට කටයුු කරන්න. උපසේඛන 01  හ උපසේඛන 02  ඳහා අොෙ ආකෘති 

පත්ර සම්  ෙෙ අමුණා ඇත.  

 

3. උපයන විට සෙවීම් වාර්ික ප්රකායනය  හ උපසේඛන ඊ ස ේවාව හරහා සෙපාර්තසම්න්ුව සවත ඉදිරිපත් 

කිරීෙ නිර්සේය කරනු ෙැසබ්. 

 

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


4. ඊ ලගානුගත කිරීලම්ප සම්පබන්තධතාව  2020.04.01 දිය සිට විවෘත වනු ඇත.  අනවයය  තාකෂිකක ෙැට  

වෙකවාෙනු පිික  නියමිත දින ෙකවා සනාසිට සනාපොව වාර්තාවන් භාරසෙන සෙ  උපසෙ ේ සෙනු ෙැසබ්. 

 

5. ඔබසේ  ොෙසම් සියළුෙ ස ේවක කාණ්ඩ  හ සියළුෙ යාඛාවන්  ඳහා උපයන විට සෙවීම් එක වාර්ෂික 

ප්රකානය ක  හරහා පෙණක ඉදිරිපත් කිරීෙට තරසේ අවවාෙ කරනු ෙැසබ්. 

 

6. ඊ ස ේවාව හරහා ප්රකායන පිරවීසම්දී උපයන විට සෙවීම් වාර්ික ප්රකායනය  හ උපසේඛන සොනු ෙත 

කිරීෙට ප්රථමෙව මාසික බදු ලගවීම්ප  තයාපනය කිරීෙට කාරුිකක වන්න.  

 

7.  උපයන විට සෙවීම් වාර්ික ප්රකායනසේ ෙෘඩ පිටපත් සේශීය ආොයම් සෙපාර්තසම්න්ු ප්රධාන කාර්යාෙසේ 

ෙධයෙ සේඛන කළෙනාකරණ ඒකකය (CDMU) සවත ඉදිරිපත් කළ යුුය. සකස ේනමුදු ඔබසේ වාර්ික 

ප්රකායනය සේශීය ආොයම් සෙපාර්තසම්න්ු ප්රධාන කාර්යාෙයට ඉදිරිපත් කිරීෙට යම් අපහසුතාවයක තිසබ් 

නම් එය ළඟෙ පිිටා ඇති සේශීය ආොයම් සෙපාර්තසම්න්ු ප්රාසේශීය කාර්යාෙය සවත ඉදිරිපත් කිරීෙට 

කටයුු කරන්න. ඔබසේ උපයන විට සෙවීම් වාර්ික ප්රකායනය ඊ ස ේවාව හරහා ඉදිරිපත් කරන්සන් නම්, 

නැවත ෙෘඩ පිටපතක ඉදිරිපත් කිරීෙ අවයය සනාසේ. 

 

8. උපයන විට සෙවීම් වාර්ික ප්රකායනසේ ෙෘඩ පිටපත් ඉදිරිපත් කිරීසම්දී, ඔබසේ අනාෙත ප්රසයෝජනය  ඳහා 

වාර්ික ප්රකායනසේ හා උපසේඛන 01, 02 ි පිටපත් ෙබාෙැනීෙට කටයුු කරන්න.  

 

9. පහත  ඳහන් කරුණු  ම්බන්ධව අපහසුතා පවතින්සන් නම්; 

(අ) පේධති  බිඳ වැටීම: 

කරුණාකර 1944 අෙතා සේශීය ආොයම් සෙපාර්තසම්න්ු ඇෙුම් ෙධය ේථමානය හා  ම්බන්ධ වී 

 හාය ෙබාෙන්න. එස ේ නැතසහාත් හඬ පටිෙත කිරීෙක තබා අංකයක ෙබාෙන්න. 

(ආ) උඩුගත කිරීලම්ප ලෙෝෂ: 

011-2134162 සහෝ 011-2134118 අෙතා ෙධයෙ සේඛන කළෙනාකරණ ඒකකය හා  ම්බන්ධවන්න. 

(ඇ) උපලේඛය සතයාපය  හා සම්පබන්තධ ගැටළු: 

011-2134162 සහෝ 011-2134118 අෙතා ෙධයෙ සේඛන කළෙනාකරණ ඒකකය හා  ම්බන්ධ වන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



වාර්ෂික ප්රකානය  සහ උපලේඛය පිරවීම සඳහා උපලෙස ්

 උප ය විට ලගවීම්ප වාර්ෂික ප්රකානය   

 

1. උප ය විට ලගවීම්ප වාර්ෂික ප්රකානය  - 1 ලකාටස 

ලස්වක සංඛයාව 

 ප්රාථමමික ස ේවා නියුකතිය සෙ   ෙකනු ෙබන, වර්ෂයකට රු. 1,200,000 ට අඩු ෙළ පාරිශ්රමිකයක ෙබන 

ස ේවක  ංඛයාව  හ උපයන විට සෙවීසම් ක්රෙසේෙය යටසත් බදු අඩු කිරීෙක සනාකරන ස ේවක  ංඛයාව 

“A” සකාටුසේ ඇුළත් කරන්න. 

 ප්රාථමමික ස ේවා නියුකතිය සෙ   ෙකනු ෙබන හා  අොළ තකස ේරු වර්ෂය ුෙ එක එක ආොයම් 

පරා යන්ි ෙළ පාරිශ්රමිකය පවත්නා ස ේවකයින්  ංඛයාව සකාටු අංක (i) සිට (vii) ෙකවා 

ඇුළත්කරන්න.  

 ේවීතියික ස ේවා නියුකතිය සෙ   ැෙසකන ස ේවක  ංඛයාව ‘C’සකාටුසේ ඇුළත් කරන්න. 

 ප්රාථමමික  හ ේවීතියික ස ේවා නියුකතිය යන ස ේවා නියුකීන් සෙවර්ෙයටෙ අොෙව  තකස ේරු වර්ෂය 

ුෙදී ස ේවා නියුකතිය අව න් කළ ස ේවක අංඛයාව “E” සකාටුසේ ඇුළත් කරන්න. 

සමස්ත ෙළ පාරිශ්රමිකක  

සෑම කාණ්ඩ කම ලස්වකයින්ත උපයාෙන්නා  ෙ ේත ෙළ පාරිශ්රමිකය ඇුළත් කරන්න. 

බදු අඩුකිරීම්ප 

සෑම ලස්වක කාණ්ඩ ක  ටලත්ම, අඩු කරන ෙෙ උපයන විට සෙවීම් බදු ප්රොණයන්  ඇුළත් කරන්න. 

 

2. උප ය විට ලගවීලම්ප වාර්ෂික ප්රකානය  -II ලකාටස 

(අ) නිෙහස් / බැහැර කරය ලෙ පාරිශ්රමිකක න්ත 
සේශීය ආොයම් පනත යටසත් ොසික පාරිශ්රමික නිෙහ ේ/බැහැර කර ඇති ස ේවකයින්ට, තකස ේරු 

වර්ෂය ුළ  ෑෙ ො යකෙ සෙවන ෙෙ  මුච්චිත පාරිශ්රමිකය “A” ීරුසේ ඇුළත් කරන්න. 

(ආ) උ.වි.ලග. බේෙට  ටත්  සමස්ත ෙළ පාරිශ්රමිකක  හා බදු බැඳි ාව 

උපයන විට සෙවීම් බදු බැඳියාවට යටත් ස ේවකයින් හට සෙවන ලෙ  මුච්චිත       පාරිශ්රමිකය “B” 

ීරුසේ ඇුළත් කරන්න.  ෑෙ ෙ කෙ එයට අොෙව සිදු කරන ෙෙ බදු අඩු කිරීම්  මුච්චිතය “C” 

ීරුසේ ඇුළත් කරන්න. 

 (ඇ) සිදු කරය ලෙ ලගවීම්ප 

 සේශීය ආොයම් සෙපාර්තසම්න්ුවට සේෂණය කරන ෙෙ බදු ප්රොණය (ෙඩ මුෙේ හා සපාළි සෙවීම් 

රිතව  “ D” ීරුසේ  ඇුළත් කරන්න. කරුණාකර යත ෙණන නිවැරදිව ඇුළත් කරන්න. 

(ඈ) සමස්ත ලස්වාන්තත ප්රතිලාභ සහ බදු අඩුකිරීම්ප 

 තකස ේරු වර්ෂය ුෙ  ෑෙ ො යකදීෙ, ස ේවකයින්ට සෙවන ෙෙ  ෙ ේත ස ේවාන්ත ප්රතිොභ  “E” 

ීරුසේ ඇුළත් කරන්න.  ෑෙ ො යකෙ ස ේවාන්ත ප්රතිොභ ෙත අොෙ බදු අඩුකිරීම්ි  මුච්චචය “F” 

ීරුසේ ඇුළත් කරන්න. 

(ඉ) සිදු කරය ලෙ ලගවීම්ප 

 ෑෙ ො යකෙ ස ේවාන්ත ප්රතිොභ විනන් අඩු කර සේශීය ආොයම් සෙපාර්තසම්න්ුව  සවත සේෂණය 

කරන ෙෙ බදු ප්රොණය “ G” ීරුසේ  ඇුළත් කරන්න.  කරුණාකර යත ෙණන නිවැරදිව ඇුළත් 

කරන්න. 

 



(ඊ) ප්රකාන  

   බදු සෙවන්නාසේ පුර්ණ කාලීන ස ේවකසයකු සනාවන අනුෙත ෙණකාධිකාරිවරසයකු ඇු  සවනත් යම් 
පුේෙෙසයකු විසින්,  සෙෙ ප්රකායනය සහෝ ඉන් සකාට ක  ක ේ කරන ෙෙ අව ේථමාවකදී ප්රකායනසේ (A  
සකාට   හ (B  සකාට  යන සකාට ේ සෙකෙ අනිවාර්යසයන්  ම්පුර්ණ කළ යුු  බව කරුණාසවන් 
 ෙකන්න. 

 (A  සකාට  
 අනුෙත ෙණකාධිකාරිවරසයකු ඇු  එකී සවනත් පුේෙෙයා පිළිබඳ වි ේතර (A  සකාටස ේ ඇුළත් 

කරන්න. 

 (B  සකාට  

 බදු සෙවන්නා සහෝ බදු සෙවන්නාසේ බෙයෙත් නිසයෝජිතයා විසින් ප්රකායසේ  (B  සකාට  භාවිතා 

කරමින්, වාර්තාවට  සිය අත් න සයදිය යුුය. 

 
 උප ය විට ලගවීම්ප උපලේඛය 

 
1. උපලේඛය 01 - එක වරක පමණක කරය ලගවීම්ප හැර අලයක පාරිශ්රමිකක 

සිය ෙළ පාරිශ්රමිකසයන් ප්රථමමික  හ ේවීතියික ස ේවා නියුකතිය යටසත් බදු අඩුකර ෙන්නා ෙෙ 
ස ේවකයින්සේ වි ේතර  ඳහා වන සේඛනයයි.  
 
උ.වි.සෙ. සෙවීම් පත්රසයන් උපුටා ෙන්නා ෙෙ, *නිර්ෂවාසිකයින්ත ඇුළුව (එක වරක පෙණක කරන සෙවීම් 
හැර ,   ෑෙ ස ේවකසයකුසේෙ වි ේතර  හ  ෙ ේත  ංඛයාත්ෙක සතාරුරු “ 01” වන උපසේඛනසේ අොෙ 
සකාටුවෙට ඇුළත් කරන්න. 
*2020-01-01 දිසනන්පසු නිර්වාසික තැනැත්තන්සේ පාරිශ්රමිකසයන් අඩු කරනු ෙැූ 14%ක වන රෙවා 
ෙැනීසම් බේෙ පිිනබෙ සතාරුරු සෙෙ උපයන විට සෙවීම් බදු වාර්තාසේ ඇුෙත් සනාකෙ යුුය. (සෙෙ 
අෙයන් රෙවා ෙැනීසම් බදු වාර්තාසේ ඇුෙත් කරන්න.  
 

2. උපලේඛය 02  -ලස්වාන්තත ප්රතිලාභ සහ එක වරක පමණක කරය ලගවීම්ප 

එක වරක පෙණක කරන සෙවීම්වෙට අොෙ වන ස ේවක සතාරුරු  ඳහා වන සේඛනයකි.  

තකස ේරු වර්ෂය ඇුළත ස ේවය අව න් කරන ෙෙ සහෝ නවතා ෙෙන ෙෙ ස ේවකයින්ට අොළ  ංඛයාවෙ 

එකුව  හ වි ේතර ඇුළත් කරන්න. සකස ේ නමුදු ස ේවය අව න් කරන ෙෙ දින සිට දින 90 ක ඇුළත 

එක වරක පෙණක කරනු ෙබන සෙවීම් ෙත වන බදු බැඳියාව නිවැරදිව නිර්ණය කර සනාෙැති 

ස ේවකයන්සේ වි ේතර ඇුළත් කිරීසෙන් වළකින්න.  

 එක වරක පෙණක කරන ෙෙ සෙවීම් (ස ේවාන්ත ප්රතිොභ  පෙණක 02 වන උපසේඛනසේ  ඇුළත් කළ 

යුු බව කාරුිකකව  ළකන්න. 

 

 පහත වගුසේ  ඳහන් කර ඇති I  සකාට , II සකාට , උපසේඛන 01  හ උපසේඛන 02 ි   ංඛයාවන් 
ෙැළපීෙට ඔබසේ අවධානය සයාමු කරන්න. 
 

I  සකාට  II සකාට  උපසේඛන 01 උපසේඛන 02 

 ෙ ේත ෙළ පාරිශ්රමිකය “ B” සකාටුව + “ C” සකාටුව “B”ීරුසේ සකාටුවෙ එකුව   

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

 ෙ ේත ෙළ පාරිශ්රමිකය “E” සකාටුව  “E”ීරුසේ සකාටුවෙ එකුව   

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

 ෙ ේත ෙළ පාරිශ්රමිකය “ B” සකාටුව + “ C” සකාටුව  “H”ීරුසේ එකුව  

බදු අඩු කිරීම්                “ B” සකාටුව   “J”ීරුසේ එකුව 
 

 

බදු අඩු කිරීම්                “ C” සකාටුව   “K”ීරුසේ එකුව  

 ෙ ේත ෙළ පාරිශ්රමිකය “ E” සකාටුව    “I”ීරුසේ එකුව 

බදු අඩු කිරීම්                “ E” සකාටුව    “M”ීරුසේ එකුව 

ස ේවකයින්  ංඛයාව     “ B” සකාටුව + “ C” සකාටුව  මු  ස ේවකයින්   ංඛයාව  

ස ේවකයින්  ංඛයාව     “E” සකාටුව    මු  ස ේවකයින්   ංඛයාව 

 “A”ීරුසේ සකාටුවෙ එකුව “I”ීරුසේ එකුව  

 


