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දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව 
දේවා දයෝජකයන්ත සහ දේවා නියුක්තිකයන්ත දවත දකදෙන නිදේදනයයි

දෙේශීය ආදායම් දෙපාර්තදම්න්තුව විසින් දයාමු අංක PN/APIT/2020-01 යටදත් 2020.04.20 දින 
පළ කරන ලෙ නිදේෙනය මගින් ඔබ දවත ෙැනටමත් ෙන්වා ඇති පරිදි 2020.04.01 දින සිට 
බලපැවැත්දවන පරිදි උපයන විට දගවීදම් බෙේෙ දවනුවට විකලේප පෙනම මත අත්තිකාරම් පුෙේගල 
ආදායම් බෙේෙ හඳුන්වා දී ඇත. ඒ අනුව, ෙන්වා ඇති පරිදි දසේවාදයෝජකයන්  විසින් 2017 අංක 
24 ෙරණ දෙේශීය ආදායම් පනදත් විධිවිධාන අනුව වාසික තැනැත්තන් වන දසේවා නියුක්තිකයන්දගේ 
එකඟතාවය මත, ඔවුන්දගේ පාරිශරමිකදයන් අඩු කර අත්තිකාරම් පුෙේගල ආදායම් බෙේෙ දගවිය 
යුතුය.  

දකදසේ දවතත්, අදාළ එකඟතාවය අවශය වන්දන් වාසික එදහත් පුරවැසියන් වන දසේවා 
නියුක්තිකයන්දගන් පමණි. ශ්රී ලංකාදේ පුරවැසිදයකු යන්දනන් පුරවැසි පනත යටදත් ෙේවිත්ව 
පුරවැසිභාවය ෙරන්නන් ඇතුළුව ශ්රී ලංකාදේ පුරවැසිභාවය ෙරන යම් තැනැත්තකු අෙහසේ දේ. 
එබැවින්, පහත සඳහන් දසේවා නියුක්තිකයන් දවත කරනු ලබන පාරිශරමික දගවීම් වලින් 
2020.04.01 දින සිට බලපැවැත්දවන පරිදි එකඟතාවය දනාසලකා අත්තිකාරම් පුෙේගල ආදායම් 
බෙේෙ අඩු කිරීම අනිවාර්ය දේ. 

1. සියළුම නිර්වාසික දසේවානියුක්තිකයන්
2. සියළුම වාසික එදහත් පුරවැසියන් දනාවන දසේවානියුක්තිකයන්

වාසික එදහත් පුරවැසියන් දනාවන දසේවානියුක්තිකයන් (දමම නිදේෙනයට දපර අත්තිකාරම් 
ආදායම් බෙේෙ අඩු කිරීම සඳහා එකඟතාවය පල දනාකළ) දවත 2020/2021 තක්දසේරැ වර්ෂදයේ 
2020 අදපරේලේ මස සිට 2020 ජුලි මස ෙක්වා කරන ලෙ පාරිශරමික දගවීම් වලින් අත්තිකාරම් 
ආදායම් බෙේෙ අඩු කිරීම සඳහා දසේවාදයෝජකයන් විසින් අත්තිකාරම් ආදායම් බදු වගු 05 අදාළ 
කර ගත යුතු අතර එම අත්තිකාරම් ආදායම් බෙේෙ 2020 අදගෝසේතු මස 15 වන දිනට දපර 
දගවිය යුතුය. 

එදසේම, 2020.01.01 දින සිට 2020.03.31 ෙක්වා වන කාල සීමාව සඳහා දසේවා නියුක්තිදයන් 
ලබන ලැබීම් සහ ලාභ මත ආදායම් බෙේෙ දගවා දනාමැති එවැනි යම් දසේවා නියුක්තිකදයකු දේ 
නම්, දෙේශීය ආදායම් දෙපාර්තදම්න්තුව විසින් දයාමු අංක PN/PAYE/2020-01 යටදත් 2020.04.15 
දින පළ කරන ලෙ නිදේෙනය (2020.01.01 සිට 2020.03.31 ෙක්වා කාලසීමාව සඳහා සමුච්චිත 
දසේවා ආදායම මත බදු අඩු කිරීම) මගින් ෙන්වා ඇති පරිදි දසේවාදයෝජකයා හරහා අදාළ ආදායම් 
බෙේෙ දගවිය හැකිය. 

දේශීය ආදායම් ද ාමසාරිස් ජනරාල් 

වාසික එදහත් පුරවැසි දනාවන දසේවානියුක්තිකයන්දගන් 
අත්තිකාරම් පුෙේගල ආදායම් බෙේෙ අඩු කිරීම 


