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බදු චක්රය ංක  : 01 

සේවා නියුක්තිය මගින් වන නිත්යි ාාවවිනන් මාික ව බදු ංු  ිරීම 

 

(තම සේවාස ෝජකයින්ට ප්රාථමික ක සේවා යුක්තික ක ප්රකානන  පඳ ා ඇක  ිය ලුම වාියක ා ා 

යුර්වාියකයින් වන නමුදු පුරවැිය න් වන සේවා යුක්තික කයින්ට පා  එති සේවා යුක්තික  ති ඇක  

වාියක ා ා යුර්වාියක වන නමුදු පුරවැිය න් වන සේවා යුක්තික කයින් පා ා අදාළ සේ.) 

01. ලිත් මාප ති තුළ වාියක සා ෝ යුර්වාියක වන නමුදු පුරවැිය න් වන පෑම සේවා 

යුක්තික කස කුටම සේවා යුක්තික   මගින් සෙවි  ක්තු යුත  ාාවවලින් දදු අු  ිරීමමට දදු 

චක්රක අකක 01 අදාළ කරෙත ක්තු . ඔහුසේ ංභිමත්යය සනොසළ ා බදු ංු  ිරීම 

ංනිවාර්යසයන්  ළ යුතුය. 

02. සේවා යුක්තික   මගින් වන යුත  ාාවවාට ඳා ත දෑ ඇතුළත් : 

i. ඳඩිනඩි, වැටුප්, සකොක ේ මුදල්, අක කාා සෙවීම්, ෙමන් දීමනා පා  අයුකුත් දීමනා, ොේතු 

විශ්රාම වැටුප් සා ෝ ෑනෑම සෙවීම් කාාඳච්ඡේසයද ක දී සේවා යුක්තික   මගින් උද්ෙත වන 

එවැයු අයුකුත් ාාව, 

ii. යුවාප, පමර්ඳණ , විදුලි , දුරකථමින බිල්ඳත් පා  විසනෝදාේවාද  මත සෙවීම්, 

iii. වවද  බිල්ඳත් පා  රතිණණ පප්පු මත සෙවීම් (පමාන සකොන්සද්ිය මත ිය ලුම පූර්ණ 

කාලීන සේවා යුක්තික කයින්ට ප්රක ාාව ිමක වන අවේථමිාවක දී තැනැත්සතකුස  දන්ත, 

වවද  සා ෝ සපෞ්  රතිණණ වි දම් මුදාා ැීමම සා ෝ ප්රක පූරණ  ිරීමම ා ැර), 

iv. පුද්ොස කුස  සා ෝ පුද්ොස කුස  ආශ්රිාත තැනැත්සතකුස  ප්රක ාාව පා ා සවනත් 

තැනැත්සතකු සවත සෙවීම් සා ෝ ඳැවීමම්; 

03. සමම දදු චක්රක  පකේ ිරීමසම් දී පුද්ගින  සහනය මපකට රු. 100,000.00 සාප පාකා 

දැනටමත් අු  ිරීමම් ියදු කර ඇත. එසා යින් සේවා යුක්තික   මගින් වන එවැයු ාාවවලින් ිරියදු 

මුදාති අු  සනොකරක න් දදු චක්රක අදාළ කර ෙයුක න් සේවා යුක්තික   මගින් වන ාාවවලින් අු  

ිරීමම් කළ ක්තු . 

04. සේවා යුක්තික ස න් මාියකව ාදන මුළු යුත  ාාව  (ඉා ත 02 සයදසේ විේතර කර ඇක  මුළු 

සේවා යුක්තික ක ආදා ම) රු. 100,000.00 වන නමුත් 2022/2023 තතිසේරු වර්ණසේ සදවන තුන් 

මාියක කාා ඳච්ඡේසයද  තුළ ෑනෑම මාප ති දතිවා පමුඡේචිත ාාව  රු. 300,000.00 ඉතිමවන 

අවේථමිාවක දී දදු චක්රක අකක 05 අදාළ කර ෙයුක න් එම මාපසේ ියට දදු අු  ිරීමම් කළ ක්තු .  

05. තතිසේරු වර්ණ  තුළ සේවා යුක්තික  කට ඇතුළත් වී සා ෝ විශ්රාම සෙන ඇක  සේවා 

යුක්තික කස කුස  (සේවා යුක්තික   මගින් වන යුත  ාාව ඉඳීමම මාප තුනක 

කාාඳච්ඡේසයද කට වඩා අු සවන් ඇක  අවේථමිාවක දී) දදු අු  ිරීමමට දදු චක්රක අකක 05 

අදාළ කරෙත ක්තු . 

06. සකොමපාච්ේ ජනරාල්වර ා විියන් සා ෝ පහු විියන් දා  ඳැවරූ  ම් යුාධාච්ස කු විියන් 

විධාන ති යුකුත්කර සනොමැත්සත් නම් ක ප සේව  අත්ිමටුවීම වැයු සේතුවති මත සේවා 

යුක්තික කස කුට සෙවූ ිමඟ වැටුප් පා ා දදු චක්රක අකක 2 අදාළ කරෙත ක්තු .    

 

07. 2017 අකක 24 දරන සද්ශී  ආදා ම් ඳනසත් තුන්වන උඳසල්්නසේ යුදා ේ කර ඇක  මුදල් 

ප්රමාණ ා ැර 2018 අසතල් 01 වන දිසනන් දාාත්මක වන ඳච්දි සේවා යුක්තික ක ආදා ම පා ා 

ිරියදු යුදා ේ ිරීමමති සනොමැත.  

පටා න: එකවර සෙවීම් මත දදු අු  ිරීමමට දදු චක්රක අකක 02 අදාළ කරෙත ක්තු . එති වතාවති 

ඳමණති ියදු කරන සෙවීම් පා ා දදු චක්රක අකක 03 අදාළ කර ෙත ක්තු .  
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සාරාකශගත්ය බදු චක්රයය - සේවා නියුක්තිය මගින් වන නිත්යි ාාව 

 සේවා යුක්තික   මගින් වන මාියක 

යුත  ාාව (දදු අ  කළ ා ැිර) 

 
දද්ද 

1. රු. 100,000/- දක්වා සේවා නියුක්තිය 

මගින් වන මාික  නිත්යි ාාව 
- බද්සදන් නිදහේය.  

2. සේවා නියුක්තිය මගින් මාික  නිත්යි 

ාාවය රු. 100,000/- ඉක්මවන නමුදු රු. 

141,667/- සනොඉක්මවන 

 

 - 

සේවා නියුක්තිය මගින් වන 

මාික  නිත්යි ාාවවිනන් 6%  

ංු   ළා රු. 6,000/- 

3. සේවා නියුක්තිය මගින් මාික  නිත්යි 

ාාවය රු. 141,667/- ඉක්මවන නමුදු රු. 

183,333/- සනොඉක්මවන 

- 
සේවා නියුක්තිය මගින් වන 

මාික  නිත්යි ාාවවිනන් 12% 

ංු   ළා රු. 14,500/- 

4. සේවා නියුක්තිය මගින් මාික  නිත්යි ාාවය 

රු. 183,333/-  ඉක්මවන නමුදු රු. 225,000/- 

සනොඉක්මවන 

 

- 

සේවා නියුක්තිය මගින් වන 

මාික  නිත්යි ාාවවිනන් 18% 

ංු   ළා රු. 25,500/- 

5. සේවා නියුක්තිය මගින් මාික  නිත්යි ාාවය 

රු. 225,000 ඉක්මවන නමුදු රු. 266,667/- 

සනොඉක්මවන 

 

- 

සේවා නියුක්තිය මගින් වන 

මාික  නිත්යි ාාවවිනන් 24% 

ංු   ළා රු. 39,000/- 

6. සේවා නියුක්තිය මගින් මාික  නිත්යි ාාවය 

රු. 266,667 ඉක්මවන නමුදු රු. 308,333/- 

සනොඉක්මවන 

 

- 

සේවා නියුක්තිය මගින් වන 

මාික  නිත්යි ාාවවිනන් 30% 

ංු   ළා රු. 55,000/- 

7. සේවා නියුක්තිය මගින් මාික  නිත්යි ාාවය 

රු. 308,333/- ඉක්මවන 

 

- 

සේවා නියුක්තිය මගින් වන 

මාික  නිත්යි ාාවවිනන් 36% 

ංු   ළා රු. 73,500/- 

 


