
සේවාන්ත ප්රතිලාා  ිදහසේ ිරීම 

2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනතට  සිදුකිරීමට නියමිත විධිමත් සංද ෝධනයන්ට (2021.03.18 

වන දින දේශීය ආදායම් පනතට දකටුම්පත මගින් ගැසට් කර ඇති පරිදි)  යටත්ව සහ 2020.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි 2020 ජනවාරි 31 වන දින මුදල් අමාතාං ය විසින් දදන උද ෙපදදලවඋට 

සමගාමීව, දේශීය ආදායම් දකාමසාරිල ජනරාල් විසින් නිකුත් කළ අංක SEC/2020/02 හා 2020.02.18 

දිනැති චක්රදල්යද  ෙපදදල ්රකාරව දලවාදයෝජකිනන් විසින් පහත සහහන් දලවාන්ත ්රතිඋා  

නිදහල කිරීමට දපර ඉහත කී චක්රදල්යද  විදෂයදයන් සහහන් කර ඇති කකී ්රතිඋා  රහවා ගත 

යුතුය; 

1. පහත දගවීම්වඋ මුළු ්රමායය ු.. ,000,000/=  ඉක්මවින නම් අතිදේක ්රමායය මත 12  ක්

රහවා ගත යුතු දේ;

අ. විශ්රාම වැටුපක් පරිවේතිත කිරීදම් ග දගවිය යුතු මුදල් ්රමායය 

ආ.       විශ්රාම පාරිදතෝෂිකයක් ව දයන් දගවිය යුතු මුදල් ්රමායය 

ඇ.  සියලු දලවානියුක්තිකිනන්ට කක සමානව අදාළ වන බවට දේශීය ආදායම් 

දකාමසාරිල ජනරාල්වරයා විසින් සඋකනු උබන ක්රමයක් යටදත්, ධූරය දහෝ 

දලවානියුක්තිය අමිමිවීම සම්බන්ධදයන් වන්දි මුදඋක් දඋස දගවිය යුතු මුදල් 

්රමායය 

ඈ. දලවානියුක්තික  ාර අරමුදදඋන් (දල.නි. ා.අ.) දගවිය යුතු ඕනෑම මුදඋක් 

(1987.03.31 වන දිදනන් පසු ඉපයූ අරමුදදල් ආදයෝජන ආදායම් දකාටස හැර) 

2. දලවාදයෝජකිනන් විසින් පහත ඕනෑම දගවීමක් දහෝ ්රතිඋා යක් මත 18  ක් රහවා ගත

යුතුදේ;

අ.  දේශීය ආදායම් දකාමසාරිල ජනරාල් විසින් අනුමත දනාකළ දයෝජනා ක්රමයක්

යටදත් ධූරය දහෝ  දලවානියුක්තිය අමිමිවීම සම්බන්ධදයන් දගවන වන්දි මුදඋ

ආ. දේශීය ආදායම් දකාමසාරිල ජනරාල් විසින් අනුමත දනාකළ නියාමනය කළ 

අේථසාධක අරමුදකින් හැර දවනත් දගවීම් 

ඇ. දවනත් යම් දගවීමක් 

ඈ. මූඋමය දනාවන විශ්රාම ්රතිඋා  (දවළහ දපාළ මිඋට අගය නියම දකදරන) 

ඒ අනුව දලවානියුක්තිකයකු දඋස, බදු මුදල්  රහවාගත් දින සිට දින 90ක් ඇතුළත අදාළ විධානය 

උබා ගැනීම සහහා 1  වන වගුදේ දක්වා ඇති අතිදේක ලිපිදල්යන සමග “සේවාන්ත ප්රතිලාා  

ිදහසේ ිරීම සඳසා වන අයදුම් පත ” ඔබ විසින්   ාර ගම අව  දේ. 



1 වන වගුව : සේවාන්ත ප්රතිලාා  ිදහසේ ිරීම දසහසා  ාදියය ුතු  අතිලසක  ිපිලසඛනන 

සේවාන්ත 

ප්රතිලාා  

දඳවාගත 

ුතු  

ප්රතිලතතය 

අවතය ිපිලසඛනන 

පාරිදතෝෂික 

* * * 
12  

1. ජාතික හැඳුනුම්පදත් පිටපත/විදේ  ගමන් බඋපත්රද  පිටපත 

2. දලවාදයෝජකයා විසින් පාරිදතෝෂික දගවීම සම්බන්ධදයන් නිකුත් 

කළ ලිපිය (පාරිදතෝෂිකද  ්රමායය, කය කක හා සමානව අදාළ වන 

දයෝජනා ක්රමයක් යටදත් ්රදානය කදදද යන වග, රහවාගත් ්රමායය, 

පාරිදතෝෂිකය ගයනය කිරීදම් පදනම දහෝ ආකාරය කනම් මූලික 

වැටුප දහෝ දළ වැටුප පදනම් කරදගන ද යන වග, දලවා කාඋය 

ඇතුළුව) 

3. දලවා නියුක්තික  ාර අරමුදදල් දායකත්වය 

4.  T-10 සහතික තුන (3) ක් (වේතමාන තක්දලු. වේයය සහහා වන T-

10  ඇතුළුව) 

පරිවේතිත 

විශ්රාම වැටුප 

* * * 

12  

1. ජාතික හැඳුනුම්පදත් පිටපත/විදේ  ගමන් බඋපත්රද  පිටපත 

2. දලවාදයෝජකයා විසින් පරිවේතිත විශ්රාම වැටුප දගවීම 

සම්බන්ධදයන් නිකුත් කළ ලිපිය (විශ්රාම වැටුදප පරිවේතිත ්රමායය, 

කය කක හා සමානව අදාළ වන දයෝජනා ක්රමයක් යටදත් ්රදානය 

කදදද යන වග, රහවාගන්නා ්රමායය, දලවා කාඋය ඇතුළුව) 

3. දලවා නියුක්තික  ාර අරමුදදල් දායකත්වය 

4. T-10 සහතික තුන (3) ක් (වේතමාන තක්දලු. වේයය සහහා වන T-10  

ඇතුළුව) 

දලවා 

නියුක්තික 

 ාර 

අරමුදඋ 

* * * 

12  

1. ජාතික හැඳුනුම්පදත් පිටපත/විදේ  ගමන් බඋපත්රද  පිටපත. 

2. දලවා නියුක්ති  ාර අරමුදල් මණ්ඩඋය විසින් නිකුත් කළ ලිපිදල්යන 

(දලවා නියුක්ති  ාර අරමුදදල් ලිපි ශීේයදයන්) 

3. දලවා කාඋය අවුු.දු   කට වැඩි නම්, පාරිදතෝෂික යටදත් උැිනලතුගත 

කළ 2 අිනතමය අනුව පාරිදතෝෂික දගවූද  නම්, දලවාදයෝජකයා 

විසින් පාරිදතෝෂික දගවීම්වඋ විලතර සහහන් කළ ලිපිය  

4. T-10 සහතික තුන (3) ක්  (වේතමාන තක්දලු. වේයය සහහා වන T-

10  ඇතුළුව) 

වන්දි 

 
18  

1. ජාතික හැඳුනුම්පදත් පිටපත/විදේ  ගමන් බඋපත්රද  පිටපත. 

2. දලවාදයෝජකයා විසින් වන්දි දගවීම් සම්බන්ධදයන් නිකුත් කළ ලිපිය 

(වන්දි ්රමායය, රහවාගත් ්රමායය, දලවා කාඋය ඇතුළුව) 

3. බදු නිදහල කිරීමක් ්රදානය කදද නම් ඒ සහහා දේශීය ආදායම් 

දකාමසාරිලවරයාදේ අනුමැතිය ්රදානය කළ ලිපිය 

4. T-10 සහතික තුන (3) ක්  (වේතමාන තක්දලු. වේයය සහහා වන T-

10  ඇතුළුව) 

5. දේශීය ආදායම් දකාමසාරිල ජනරාල්වරයාදේ අනුමැතිය ්රදානය කර 

තිදේ නම් පාරිදතෝෂික යටදත් උැිනලතුගත කළ 2 සහ 3 වන 

අිනතමයන් 

Ex-Gratia 

* * * 
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1. ජාතික හැඳුනුම්පදත් පිටපත/විදේ  ගමන් බඋපත්රද  පිටපත. 

2. දලවාදයෝජකයා විසින් නිකුත් කළ Ex-Gratia දගවීම් පිළිබහ ලිපිය  (Ex-

Gratia ්රමායය, රහවාගත් ්රමායය, දලවා කාඋය ඇතුළුව) 

3. T-10 සහතික තුන (3) ක් (වේතමාන තක්දලු. වේයය සහහා වන T-10  

ඇතුළුව) 

* * *  දලවා වාේතා/දිවුු.ම් ්රකා  ඔඔබට දපර ලථානයන්මි යම් දලවාවක් තිබුණි නම් කු.යාකර 

දලවා වාේතා/දිවුු.ම් ්රකා  සපයන්න.(දලවයට බැඳුනු දිනය, දලවදයන් ඉවත් වූ දිනය, 

පාරිදතෝෂිකද  සහ දලවා නියුක්ති  ාර අරමුදදල් දළ ්රමාය ඇතුළුව)] 

 



එවැිද අයදුම්පත් පසත ිපිලනයට  ාදියය ුතු ය; 

දකාමසාරිල 

ෙපයනවිට දගවීම් විගයන අං ය 

දේශීය ආදායම් දදපාේතදම්න්තුව 

100, වෑකන්ද පාර 

නවම් මාවත 

දකාළඹ 02. 

 

 

වැඩිදුද සතාදු රු සඳසා පසත සඳසන් ිදාධාීන් අමතන්න; 

 

 

 

 

 

 

 

තනු ද දුද ථන අං ය 

දකාමසාරිල 011 230 2246 /  paye@ird.gov.lk 

දජෂ්ඨ න නිදයෝජ දකාමසාරිල 011 230 2859 

නිදයෝජ/සහකාර දකාමසාරිල 

011 230 2964, 011 230 0115, 011 230 2874, 

011 230 2863, 011 230 2951, 011 230 2862,  

011 230 2958 


