
සවේලාසයෝජකයාසේ වාර්ෂික ප්ර්කානය  සහ උපලේඛය සම්පූර්ණ කිරීමට උපලෙස්  

2018/2019 තක්ලසේරු වර්ෂ  

2018/2019 තක්සවේරු ලර්ය වශා සවේලාසයෝජකයාසේ ලාර්ෂික ප්රිකාසයි (උඳයන විට සගවීම් ලාර්ෂීක ප්රිකානය) 

උපලේඛය 01 සහ උපලේඛය 02 සව උඳසේඛන සදකක් අන්තර්ගත කර ඇත. සභභ උඳසේඛන වම්පර්ණ කර 

සවේලාසයෝජකයාසේ ලාර්ෂික ප්රිකානය වභග සේශීය ආදායම් සදඳාර්තසම්න්තුල ලවත භාරදීම ලහෝ ලේශී  ආො ම් 

ලෙපාර්තලම්න්තු ලවබ් අඩවිලේ අන්තර්ගත ඊ ලසේවාව (www.ird.gov.lk) හරහා ඉදිරිපත් කිරීම කළ යුතු . 

උඳයන විට සගවීම් ලාර්ෂික ප්රිකානය  වශ උඳසේඛන ඉදිරිඳත් කිරීසම්දී ඳශත වශන් කරුණු පිළිඵල වැකිළිභත් 

විය යුතුය. 

1. උඳයන විට සගවීම් ලාර්ෂික ප්රිකානය සදඳාර්තසම්න්තුල සලත සගනැවිත් බාරදීභ සශෝ ඊ සවේලාල ශරශා 

ඉදිරිඳත් කිරීභ කෂ ශැකි යමුත්, ඊ ලසේවාව හරහා ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන්ලන් යම්  ඉතා අග  ලකොට 

සළකන්ලයමු.  

උඳයන විට සගවීම් උඳසේඛන ඉදිරිඳත් කිරීසම්දී ඳශත වශන් කරුණු පිළිඵල වැෂකිළිභත් විය       යුතුය. 

 

i. උඳයන විට සගවීම් ඵේදට යටත් වමුච්චිත සවේලකයින් වංඛයාල 20ට වඩා වැඩි වන්ලන් යම්, 

(අ) ඊ සවේලාල ශරශා ඳේධතිය සලත උඩුගත කිරීභ අනිලාර්ය සේ.( කරුණාකර උඳසදව් භාාල 

අනුගභනය කරන්න)  

(ආ) යම් සශයකින් ඔඵට ඊ සවේලා ඳශසුකම් සනොභැති නම් ඔඵසේ උඳසේඛන ල (භෘදු පිටඳත්) 

සේශීය ආදායම් සදඳාර්තසම්න්තු ප්රිධාන කාර්යාසයි බිම් භශසේ පිිටා ඇති “නැණවෂ” 

කාර්යාසේ ඇති ඊ සවේලාල ශරශා සශෝ සේශීය ආදායම් සදඳාර්තසම්න්තුසේ ඕනෑභ ප්රිාසේශීය 

කාර්යායක් ශරශා  ඉදිරිඳත් කෂ ශැක. 

(ඇ) යම් සශයකින් ඉශත කී උඩුගත කිරීසම් ක්රීභසේදසයන් ඉදිරිඳත් කිරීභට ඔඵ සනොදැනුලත් නම් 

අදාෂ උඳසේඛන ල භෘදු පිටඳත් රැසගනවිත්, සේශීය ආදායම් සදඳාර්තසම්න්තු ප්රිධාන 

කාර්යාසේ ඇති “ නැණවෂ”කාර්යාසේ රාජකාරිසේ නියුතු සේශීය ආදායම් නිධාරීන්සේ 

සශෝ සේශීය ආදායම්  ප්රිාසේශීය කාර්යායන්ි රාජකාරිසේ නියුතු සේශීය ආදායම් 

නිධාරීන්සගන් වශාය ඵාගන්න. 

ii. යම් සශයකින් උඳයන විට සගවීම් ඵේද වශා ඵේදට යටත් වමුච්චිත සවේලකයින් වංඛයාල 20 ක් 

ලහෝ 20 ට වඩා අඩුවන්ලන් නම් අදාෂ උඳසේඛන දෘඩ පිටඳත් සශෝ භෘදු පිටඳත් සව ඉදිරිඳත් කෂ 

ශැක. 

 

2. ඊ සගොනුගත කිරීභ පිළිඵ කඩිනම් උඳසේන භාාලක්, උඳසේඛන ආකෘති වශ යාලත්කාලීන කරන ද 

උඳසේඛන වතයාඳන සභලම් යනාදිය සේශීය ආදායම් සදඳාර්තසම්න්තු සලබ් අඩවිසේ ඇතුෂත්ය. (නිලැරදි 

උඳසේඛන ආකෘති බාවිතා කිරීභට කටයුතු කරන්න. උඳසේඛන 01 වශ උඳසේඛන 02 වශා අදා ආකෘති 

ඳත්රඛ සම් වභග අමුණා ඇත.) 

 

3. උඳයන විට සගවීම් ලාර්ෂික ප්රිකානය වශ උඳසේඛන ඊ සවේලාල ශරශා සදඳාර්තසම්න්තුල සලත ඉදිරිඳත් 

කිරීභ නිර්සේ කරනු ැසබ්. 

 

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


4. ඊ ලගොනුගත කිරීලම් සම්බන්ධතාව  2019.04.01 දිය සිට 2019.04.30 දිය ෙක්වා විවෘත වනු ඇත.  

අනලය  තාක්ිකක ගැටප ලක්ලාගනු පිිකව නියිතත දින දක්ලා සනොිටට සනොඳභාල ලාර්තාලන් බාරසදන 

සව උඳසදව් සදනු ැසබ්. 

 

5. ඔඵසේ වභාගසම් ිටයළුභ සවේලක කාණ්ඩ වශ ිටයළුභ ාඛාලන් වශා උඳයන විට සගවීම් එක් වාර්ෂික 

ප්ර්කානය ක්  ශරශා ඳභණක් ඉදිරිඳත් කිරීභට තරසේ අලලාද කරනු ැසබ්. 

 

6. ඊ සවේලාල ශරශා ප්රිකාන පිරවීසම්දී උඳයන විට සගවීම් ලාර්ෂික ප්රිකානය වශ උඳසේඛන සගොනු ගත 

කිරීභට ප්රිථභල මාසික බදු ලගවීම් වතයාඳනය කිරීභට කාරුිකක ලන්න.  

 

7.  උඳයන විට සගවීම් ලාර්ෂික ප්රිකානසේ දෘඩ පිටඳත් සේශීය ආදායම් සදඳාර්තසම්න්තු ප්රිධාන කාර්යාසේ 

භධයභ දත්ත කෂභනාකරණ ඒකකය (CDMU) සලත ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. සකසවේනමුදු ඔඵසේ ලාර්ෂික 

ප්රිකානය සේශීය ආදායම් සදඳාර්තසම්න්තු ප්රිධාන කාර්යායට ඉදිරිඳත් කිරීභට යම් අඳශසුතාලයක් තිසබ් 

නම් එය ෂඟභ පිිටා ඇති සේශීය ආදායම් සදඳාර්තසම්න්තු ප්රිාසේශීය කාර්යාය සලත ඉදිරිඳත් කිරීභට 

කටයුතු කරන්න. ඔඵසේ උඳයන විට සගවීම් ලාර්ෂික ප්රිකානය ඊ සවේලාල ශරශා ඉදිරිඳත් කරන්සන් නම්, 

නැලත දෘඩ පිටඳතක් ඉදිරිඳත් කිරීභ අලය සනොසේ. 

 

8. උඳයන විට සගවීම් ලාර්ෂික ප්රිකානසේ දෘඩ පිටඳත් ඉදිරිඳත් කිරීසම්දී, ඔඵසේ අනාගත ප්රිසයෝජනය වශා 

ලාර්ෂික ප්රිකානසේ ශා උඳසේඛන 01, 02 ි පිටඳත් ඵාගැනීභට කටයුතු කරන්න.  

 

9. ඳශත වශන් කරුණු වම්ඵන්ධල අඳශසුතා ඳලතින්සන් නම්; 

(අ) පේධති  බිඳ වැටීම: 

කරුණාකර 1944 අභතා සේශීය ආදායම් සදඳාර්තසම්න්තු ඇභතුම් භධයවථ්ානය ශා වම්ඵන්ධ වී 

වශාය ඵාගන්න. එසවේ නැතසශොත් ශඬ ඳටිගත කිරීභක් තඵා අංකයක් ඵාගන්න. 

(ආ) උඩුගත කිරීලම් ලෙෝෂ: 

011-2134162 සශෝ 011-2134753 අභතා භධයභ දත්ත කෂභනාකණ ඒකකය ශා වම්ඵන්ධලන්න. 

(ඇ) උපලේඛය සතයාපය  හා සම්බන්ධ ගැටළු: 

011-2134162 සශෝ 011-2134753 අභතා භධයභ දත්ත කෂභනාකරණ ඒකකය ශා වම්ඵන්ධ ලන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



වාර්ෂික ප්ර්කානය  සහ උපලේඛය පිරවීම සඳහා උපලෙස ්

 උප ය විට ලගවීම් වාර්ෂික ප්ර්කානය   

 

1. උප ය විට ලගවීම් වාර්ෂික ප්ර්කානය  - 1 ලකොටස 

ලසේවක සංඛයාව 

 ප්රිාථිතක සවේලා නියුක්තිය සව වකනු ඵන, ලර්යකට රු. 1,200,000 ට අඩු දෂ ඳාරිශ්ර ිතකයක් ඵන 

සවේලක වංඛයාල වශ උඳයන විට සගවීසම් ක්රීභසේදය යටසත් ඵදු අඩු කිරීභක් සනොකරන සවේලක වංඛයාල 

“A” සකොටුසේ ඇතුෂත් කරන්න. 

 ප්රිාථිතක සවේලා නියුක්තිය සව වකනු ඵන ශා  අදාෂ තක්සවේරු ලර්ය තු එක් එක් ආදායම් 

ඳරාවයන්ි දෂ ඳාරිශ්ර ිතකය ඳලත්නා සවේලකයින් වංඛයාල සකොටු අංක (i) ිටට (vii) දක්ලා 

ඇතුෂත්කරන්න.  

 ේවීතියික සවේලා නියුක්තිය සව වැසකන සවේලක වංඛයාල „C‟සකොටුසේ ඇතුෂත් කරන්න. 

 ප්රිාථිතක වශ ේවීතියික සවේලා නියුක්තිය යන සවේලා නියුක්තීන් සදලර්ගයටභ අදාල  තක්සවේරු ලර්ය 

තුදී සවේලා නියුක්තිය අලවන් කෂ සවේලක අංඛයාල “E” සකොටුසේ ඇතුෂත් කරන්න. 

සමස්ත ෙළ පාරිශ්රමමිකක  

සෑම කාණ්ඩ කම ලසේවකයින් උඳයාගන්නා වභව්ත දෂ ඳාරිශ්ර ිතකය ඇතුෂත් කරන්න. 

බදු අඩුකිරීම් 

සෑම ලසේවක කාණ්ඩ ක්  ටලත්ම, අඩු කරන ද උඳයන විට සගවීම් ඵදු ප්රිභාණයන්  ඇතුෂත් කරන්න. 

 

2. උප ය විට ලගවීලම් වාර්ෂික ප්ර්කානය  -II ලකොටස 

(අ) නිෙහස් / බැහැර කරය ලෙ පාරිශ්රමමිකක න් 
සේශීය ආදායම් ඳනත යටසත් භාිටක ඳාරිශ්ර ිතක නිදශව්/ඵැශැර කර ඇති සවේලකයින්ට, තක්සවේරු 

ලර්ය තුෂ වෑභ භාවයකභ සගලන ද වමුච්චිත ඳාරිශ්ර ිතකය “A” තීරුසේ ඇතුෂත් කරන්න. 

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

උඳයන විට සගවීම් ඵදු ඵැඳියාලට යටත් සවේලකයින් ශට සගලන ලෙ වමුච්චිත       ඳාරිශ්ර ිතකය “B” 

තීරුසේ ඇතුෂත් කරන්න. වෑභ භවකභ එයට අදාල ිටදු කරන ද ඵදු අඩු කිරීම් වමුච්චිතය “C” 

තීරුසේ ඇතුෂත් කරන්න. 

 (ඇ) සිදු කරය ලෙ ලගවීම් 

 සේශීය ආදායම් සදඳාර්තසම්න්තුලට සප්රිේණය කරන ද ඵදු ප්රිභාණය (දඩ මුදේ ශා සඳොළි සගවීම් 

රිතල) “ D” තීරුසේ  ඇතුෂත් කරන්න. කරුණාකර ත ගණන නිලැරදිල ඇතුෂත් කරන්න. 

(ඈ) සමස්ත ලසේවාන්ත ප්ර්තිලාභ සහ බදු අඩුකිරීම් 

 තක්සවේරු ලර්ය තු වෑභ භාවයකදීභ, සවේලකයින්ට සගලන ද වභව්ත සවේලාන්ත ප්රිතිාබ  “E” 

තීරුසේ ඇතුෂත් කරන්න. වෑභ භාවයකභ සවේලාන්ත ප්රිතිාබ භත අදා ඵදු අඩුකිරීම්ි වමුච්චය “F” 

තීරුසේ ඇතුෂත් කරන්න. 

(ඉ) සිදු කරය ලෙ ලගවීම් 

වෑභ භාවයකභ සවේලාන්ත ප්රිතිාබ ලිනන් අඩු කර සේශීය ආදායම් සදඳාර්තසම්න්තුල  සලත සප්රිේණය 

කරන ද ඵදු ප්රිභාණය “ G” තීරුසේ  ඇතුෂත් කරන්න.  කරුණාකර ත ගණන නිලැරදිල ඇතුෂත් 

කරන්න. 

 



(ඊ) ප්ර්කාන  

   ඵදු සගලන්නාසේ පුර්ණ කාලීන සවේලකසයකු සනොලන අනුභත ගණකාධිකාරිලරසයකු ඇතුප සලනත් යම් 
පුේගසයකු විිටන්,  සභභ ප්රිකානය සශෝ ඉන් සකොටවක් වකව් කරන ද අලව්ථාලකදී ප්රිකානසේ (A) 
සකොටව වශ (B) සකොටව යන සකොටව් සදකභ අනිලාර්යසයන් වම්පුර්ණ කෂ යුතු  ඵල කරුණාසලන් 
වකන්න. 

 (A) සකොටව 
 අනුභත ගණකාධිකාරිලරසයකු ඇතුප එකී සලනත් පුේගයා පිළිඵ විව්තර (A) සකොටසවේ ඇතුෂත් 

කරන්න. 

 (B) සකොටව 

 ඵදු සගලන්නා සශෝ ඵදු සගලන්නාසේ ඵයත් නිසයෝජිතයා විිටන් ප්රිකාසේ  (B) සකොටව බාවිතා 

කරිතන්, ලාර්තාලට  ිටය අත්වන සයදිය යුතුය. 

 
 උප ය විට ලගවීම් උපලේඛය 

 
1. උපලේඛය 01 - එක් වරක් පමණක් කරය ලගවීම් හැර අලයක් පාරිශ්රමමිකක 

ිටය දෂ ඳාරිශ්ර ිතකසයන් ප්රිථිතක වශ ේවීතියික සවේලා නියුක්තිය යටසත් ඵදු අඩුකර ගන්නා ද 
සවේලකයින්සේ විව්තර වශා ලන සේඛනයයි.  
 
උ.වි.සග. සගවීම් ඳත්රඛසයන් උපුටා ගන්නා ද, නිර්ලාිටකයින් ඇතුළුල (එක් ලරක් ඳභණක් කරන සගවීම් 
ශැර),  වෑභ සවේලකසයකුසේභ විව්තර වශ වභව්ත වංඛයාත්භක සතොරතුරු “ 01” ලන උඳසේඛනසේ අදා 
සකොටුලට ඇතුෂත් කරන්න. 
 

2. උපලේඛය 02  -ලසේවාන්ත ප්ර්තිලාභ සහ එක් වරක් පමණක් කරය ලගවීම් 

එක් ලරක් ඳභණක් කරන සගවීම්ලට අදා ලන සවේලක සතොරතුරු වශා ලන සේඛනයකි.  

තක්සවේරු ලර්ය ඇතුෂත සවේලය අලවන් කරන ද සශෝ නලතා දභන ද සවේලකයින්ට අදාෂ වංඛයාල 

එකතුල වශ විව්තර ඇතුෂත් කරන්න. සකසවේ නමුදු සවේලය අලවන් කරන ද දින ිටට දින 90 ක් ඇතුෂත 

එක් ලරක් ඳභණක් කරනු ඵන සගවීම් භත ලන ඵදු ඵැඳියාල නිලැරදිල නිර්ණය කර සනොභැති 

සවේලකයන්සේ විව්තර ඇතුෂත් කිරීසභන් ලෂකින්න.  

 එක් ලරක් ඳභණක් කරන ද සගවීම් (සවේලාන්ත ප්රිතිාබ) ඳභණක් 02 ලන උඳසේඛනසේ  ඇතුෂත් කෂ 

යුතු ඵල කාරුිකකල වෂකන්න. 

 

 ඳශත ලගුසේ වශන් කර ඇති I  සකොටව, II සකොටව, උඳසේඛන 01 වශ උඳසේඛන 02 ි  වංඛයාලන් 
ගැෂපීභට ඔඵසේ අලධානය සයොමු කරන්න. 
 

I  සකොටව II සකොටව උඳසේඛන 01 උඳසේඛන 02 

වභව්ත දෂ ඳාරිශ්ර ිතකය “ B” සකොටුල + “ C” සකොටුල “B”තීරුසේ සකොටුල එකතුල   

ඵදු අඩු කිරීම්                “ B” සකොටුල + “ C” සකොටුල  “C”තීරුසේ සකොටුල එකතුල   

වභව්ත දෂ ඳාරිශ්ර ිතකය “E” සකොටුල  “E”තීරුසේ සකොටුල එකතුල   

ඵදු අඩු කිරීම්                “ E” සකොටුල  “F”තීරුසේ සකොටුල එකතුල   

වභව්ත දෂ ඳාරිශ්ර ිතකය “ B” සකොටුල + “ C” සකොටුල  “H”තීරුසේ එකතුල  

ඵදු අඩු කිරීම්                “ B” සකොටුල   “J”තීරුසේ එකතුල 
 

 

ඵදු අඩු කිරීම්                “ C” සකොටුල   “K”තීරුසේ එකතුල  

වභව්ත දෂ ඳාරිශ්ර ිතකය “ E” සකොටුල    “I”තීරුසේ එකතුල 

ඵදු අඩු කිරීම්                “ E” සකොටුල    “M”තීරුසේ එකතුල 

සවේලකයින් වංඛයාල     “ B” සකොටුල + “ C” සකොටුල  මුප සවේලකයින්  වංඛයාල  

සවේලකයින් වංඛයාල     “E” සකොටුල    මුප සවේලකයින්  වංඛයාල 

 “A”තීරුසේ සකොටුල එකතුල “I”තීරුසේ එකතුල  

 


