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ේ ෞද්ගලි  ල ංකශේේ ලසියලු ල ේ ේවා ල ේයෝජ යන්, ල බ කකු, ල වයව ථාාිත  ල ණ්ඩල,, ල ක ථාා ලයාාියය ල

 ඳහා ලංදාළ ලඋ යා ලවිට ලේගවීේේ ලක්රණය ලයටේ  ලබු  ලංුකිරීමණ ල 
 

 ක්ේ ේරු ලවර්ෂය ල- ල2015 / 2016 
 

පාර්ලිමේන්තුව විසින් සේමත කල යුතුව පවත්නා වූ මේශීය ආදායේ (සංම ෝධන) පනත් මකටුේපත  මගින් 

අවසන් වරට සංම ෝධිත  2006 අංක 10 දරන මේශීය ආදායේ පනමත් දක්වා ඇති විධිවිධානවලට අනුකූලව 

උපයන විට මෙවීමේ (PAYE) ක්රමය යටමත් විධිමත් පිදි  දු  අු  ිරීමමට මස වාමයෝකකයන්ට හැිරවන පිදි  

අව ය උපමදස  ලදාීමම සහහා මමම කක්රමඛයමයන් විධිවිධාන සලසි. 

 

උ.වි.ේග. ලක්රණය ල22006 ලංක  ල10 ලදනා ලේද්ීයය ලදදායේ ල ාේ  ලXIV වා ල රිච්ේේදය) 
  

සෑම මස වාමයෝකකයකු විසින් ආදායේ දේදට යටත් එක් එක් මස වානියුක්තයන්මේ එක් එක් මෙවීේ කාලසීමාවක් 

සහහා දළ පාිදශ්රමිකකයන්මෙන්  එම පාිදශ්රමිකකයන් මෙවනු ලදන මහෝ දැර කරනු ලදන අවස ාාම  ීම ආදායේ දු  

අු  කරනු ලැබිය යුතු ය.  (114 වන වෙන්තිය)  මදොමහෝ අවස ාාවල ීම  මස වාමයෝකකමයෝ මාස එකක වැටුප් 

කාලසීමාවක් අදාළ කර ෙනිති.  එදැවින්  නිතය මස වානියුක්ත ්රතිලායයන්මෙන් දු  අු  ිරීමම සහහා උ.වි.මෙ. 

දු  කක්ර මාසික පදනම මත පිළිමයල කර ඇත. 

 

1. ේ ේවා ලනියුක්ති යා 

“මස වා නියුක්තිකයකු” යන්මනන් යේ තැනැත්මතකු විසින් ඉටු කරනු ලදන වර්තමාන මහෝ අතීත මස වා සහහා 

මුදලින් මහෝ මවනත් යේ ආකාරයිරන් පාිදශ්රමිකකයන් ලදන යේ තැනැත්මතකු අදහස  කරන අතර  එයට 

සමාෙමක මහෝ සංස ාාවක අධයක්වවරමයකු  සයාපතිවරමයකු සහ හුලඛ වයාපාරයක ක්රියාකාීම හුලඛකවකවකු 

ඇතුළත් ම . 

 

2. බද්දට ලයට  ලේ ේවානියුක්තිේයන් ලඋ යා ල,ාභ 

විම  වමයන් නිදහස  කර මනොමැත්මත් නේ  ඉටු කරනු ලදන මස වා (එනේ: වැටුප්  ීමමනා  මකොමිකස  මුදඛ  නිවාු  

ම තන  ්රසාද ීමමනා  අතිකාල ීමමනා  මනොමිකමඛ ලදාමදන නිල නිවාස  මස වා ොස තු යනාි ය) සහහා මුදලින් 

මහෝ මවනත් යේ ආකාරයිරන් පහත විස තර කර ඇති පිදි  මස වා නියුක්තිකයකු විසින් ලදන මුළු පාිදශ්රමිකකය 

දේදට යටත් ම . ( රුණා න ල3 ලවා ලංයි ණය ලබ,න්ා.) 

 

I. මස වාමයෝකකයාමෙන් මහෝ මවනත් අමයකුමෙන් ලැබුණු මස වා සහහා මෙවීේ. 

 

II. මස වානියුක්තිකයා මහෝ ඔහුමේ කලත්රයා  ළමයා මහෝ මදම පියන් විසින් ලද යේ ්රතිලායයක 

වටිනාකම (උදා: මනොමිකළමේ ලදාමදන වවදය ්රතිලාය  ආහාර  ඉන්ධන  විු ලිදලය  ්රවාහන 

පහසුකේ යනාි ය.) 
 

 

III. මස වානියුක්තිකයා මහෝ ඔහුමේ කලත්රයා  ළමයා මහෝ මදම පියන්මේ අර්ාලායය සහහා මවනත් 

යේ තැනැත්මතකුට කරනු ලදන යේ මෙවීමක් (උදා: ආදායේ දු   රක්වණ වාිදක  වැටුප්  

ු රකාන බිඛ  විු ලි බිඛ  ණය ආපසු මෙවීේ  විදපනේ  කුලී ොස තු  කඛදු  කුලී යනාි ය.) 

 

IV. මනොමිකමඛ ලදාමදන යේ වාහනයක වටිනාකම මහෝ යේ වාහනයක් මිකලීම ෙැනීම සහහා ්රදානය 

කරනු ලදන යේ මුදලක් 

 

 

 

 



 

ේද්ීයය ලදදායේ ලේ ොණ ාරි ථ ලජානාඛ ලවිසින් ලනිශථචය ල නනු ල,බා ලමුදඛණය ලේාොවා ලප්රති,ාභයන්ි  ලවිනාා ණ- 
 

්රතිලාය අෙය ආෙණනය ිරීමම පහත දැක්මවන පිදි   ම .  (ඇතැේ ්රතිලාය සේදන්ධමයන් අදාළ අෙයන් සහහා 

2011 මැි 20 ි නැති අංක 1706/18 දරන ෙැසට් නිම දනය මකමරහි කාවකණික අවධානය මයොමු කරන්න.) 

 

 (අ) ේාොමිේඛ ලේහෝ ල හාදායී ලනි, ලනිවා  ල හ ල ාණන 

 මස වාමයෝකකයා  මස වා නියුක්තිකයන්ට (අධයක්වවවකන් ඇතුුවව) නිල නිවාස මහෝ කාමර 

ලදාමදි නේ උ.වි.මෙ. දු  ආෙණනය සහහා පාිදශ්රමිකකයට එවැනි ්රතිලාය එකතු කළ යුතුය. 

  

I. කුලී ලවිනාා ණ 

දළ දු  කුලිය මහෝ කුලී අෙය යන මදිරන් කවර වූ මහෝ වැඩි අෙය (rating assessment+ rates  

විදපනේ තක්මස වකව + විදපනේ) ්රතිලායය මලස ෙත යුතු ය. 

මකමස  ුලවද  ්රතිලායමේ උපිදම සීමාව වන්මන්  

ණාසි  ල

 ාරිශ්රමි ය 

2රු.) 

ණාසි  ලමුදඛ ලේාොවා ලප්රති,ාභ ල2රු.) 

වරි ාේ ල

ප්රේද්ශයන්ි  

වරි ාේ ල ේාොණ ති ල

ප්රේද්ශයන්ි  

 

වතු ලබකග,ා 

150,000 ට වඩා 
අු  මහෝ  
ඒකාකාිද නේ 

10,000 පාිදශ්රමිකකමයන් 
10% මහෝ 3000 
යන මදමකන් අු  
අෙය 
 

පාිදශ්රමිකක මහෝ 

7.5% මහෝ 2000 
යන මදමකන් අු  
අෙය 
 
 

150,000 ට වඩා 
වැඩි නේ 

15,000 

එම නිවාසය ලදා 
ීම ඇත්නේ 

පාිදශ්රමිකකමයන් 2.5% මහෝ 1,500 යන මදිරන් අු  අෙය 

 

 II. මස වා නියුක්තිකයා විසින් පි ංචි නිවසක් මහෝ (කාමරයක්) එකක් හා සේදන්ධ යේ යේ වියදමක් 

මස වාමයෝකකයා ්රතිූරරණය කරන්මන් නේ  ්රතිලායමේ අෙය මස වාමයෝකකයා විසින් ්රතිූරරණය 

කරනු ලදන තාය වියදම විය යුතු ය. 

 

 ටහා: ලයේ ලවියදණක් ලේහෝ ලඑි  ලේ ොට ක් ලේ ේවානියුක්ති යා ලවිසින් ලදනන්ේන් ලාේ ලඉහ  ලදගණාය ල 

 නා ල,ද ල රිිය ලඑණ ලමුද, ලප්රති,ාභේයන් ලංුක ල නනු ල, ියය ලයුතු ලං න, ලේශේෂය ල ණණක් ලප්රති,ාභේේ ලංගය ල

ේ,  ලග  ලයුතු ලය. ල  

 

(ආ) ේ ෞද්ගලි  ල  ාවිච්චිය ල  ඳහා ල ේණෝටර් ල නාවාහා ල ,බාදීණ. ල  ල 2 ේපූර්ණේයන් ල ේහෝ ල ේ ොට ක් ල

වශේයන්)  

 

(I) මපෞේෙලික පාවිච්චිය සහහා මස වාමයෝකකමයකු විසින් මමෝටර් රායක් ලදාීමමේ ්රතිලාය මහෝ 

වාහනයක් ලදාීමම මවනුවට මෙවන යේ ීමමනාවක එකතුව සහ අවස ාාමවෝචිත පිදි   

වක.50 000 - දක්වා ෙැසට් පත්රමේ පළකරන ලද නිමයෝෙයක් මගින් මේශීය ආදායේ මකොමසාිදස  

විසින් නි  කය කරනු ලදන ්රවාහන පහසුකේ අෙය ලිත් වර්වයක් සහහා නිදහස  මකමර්. 

 

මස වාමයෝකකයා වාහනය ලදාමදි නේ  මමෝටර් රාවාහනමේ මහෝ යතුවක පැි මේ ඇන්ජින් 

ධාිදතාවයට අනුව මාසිකව ්රවාහන පහසුකේ අෙය ආෙණනය ිරීමම සහහා පහත සහහන් වුවව 

යාවිතයට ෙන්න. 

 

 

 

 



 

 

 , ා ල හසු ේ 

ණාසි  ලමුදඛ ලේාොවා ලප්රති,ාභ ල2රු.) 

ඇන්ජින් ල

ධාරි ාවය ල1500 ල

CC ේහෝ ලව ඩි 

ඇන්ජින් ලධාරි ාවය ල

1500 ලCC ේහෝ ලංුක 

යතුරු ල  ිය 

මමොටර් රා + ඉන්ධන 
+ ිදයු වක 

50 000 35 000 - 

මමොටර් රාය + ඉන්ධන 35 000 25,000 5 000 

මමොටර් රාය + ිදයු වක 30 000 20,000 - 

මමොටර් රාය 15,000 10,000 3 000 

 

(II) එම යාවිතමේ නිවැරි  වාර්තාව මස වාමයොකකයා විසින් පවත්වාමෙන යන අවස ාාවක ීම 

මස වාමයෝකකයා විසින් ලදාමදන වාහනය මපෞේෙලික යාවිතමයන් උපයන ්රතිලාය අෙය 

වාහනමේ ඇන්ජින් ධාිදතාව සැලිරඛලට මනොමෙන  

 

- යේ මමෝටර් රායක්   -   ිරමලෝ මීටරයකට වකපියඛ පහමළොවක් (ිර.මී. වක.15) 

- යේ යතුවක පැි යක්   -   ිරමලෝ මීටරයකට වකපියඛ තුනක් (ිර.මී. 3) 

මලස සැලිරය යුතු ය. 

 

(III) මස වානියුක්තිකයා සතු යේ මමෝටර් රායක මහෝ යතුවක පැි යක ඉන්ධන මහෝ නඩත්තුව 

සේදන්ධමයන් යේ වියදමක් මස වාමයෝකකයා දරි නේ මහෝ ්රතිූරරණය කරි නේ 

මස වානියුක්තිකයාට ලැමදන ්රතිලාය අෙය තාය වියදම ම . 

 

(IV) යේ පුේෙලමයකු එක් මස වා මයෝකකයකුට වැඩි මස වාමයෝකකින් සංයයාවක් යටමත් 

මස වානියුක්තව සිටිමිකන් මහෝ එක් මස වානියුක්තියකට වැඩි මස වා නියුක්ති සංයයාවක නිරතව 

සිටිමිකන් යේ මමෝටර් රාවාහනයක් මපෞේෙලිකව පිදහරණය ිරීමමමන් යේ ්රතිලායයක් මහෝ ඒ 

වාහනය සැපයීම මවනුවට මෙවනු ලදන යේ ීමමනාවක් මහෝ යේ ්රවාහන පහසුකමක් 

මවනුමවන් වන යේ වටිනාකමක් එක් මස වාමයෝකකමයකුට වැඩි සංයයාවකමෙන් මහෝ එක් 

මස වා නියුක්තියකට වැඩි සංයයාවිරන් ලදන අවස ාාවක ීම ඒ ්රතිලායමේ මහෝ ීමමනාම  මහෝ 

වටිනාකමේ එකතුව වකපියඛ පනස  දහස (වක.50 000 -) ඉක්මවන ආදායේ මකොටස දේදට යටත් 

ම . 

 

(ඇ) විභාජාය ල නා ල,ද ල2ේවන් නා ල,ද) ලේ ොට ථ ලව, ලවිනාා ණ 

 

යේ මස වාමයෝකකයකු විසින් මහෝ ඔහු මවනුමවන් යේ මස වානියුක්තිකමයකුට මහෝ ඔහු විසින් 

නේ කරන්මනකුට යේ මකොටසක් මවන්ිරීමම මහෝ යේ මකොටසක් අත්පත් කරෙැනීම සහහා 

විකඛප අවස ාාවක් පිිදනැමීමමන් මස වාමයෝකකයකුමේ යේ මස වානියුක්තිකයකුට උපචිතවන 

යේ ්රතිලායමේ “වටිනාකම” යන්මනන්  (ම  නේ) එම මවන්කරන අවස ාාවක ීම එම 

මකොටස වල මව මළහමපොළ අෙය මහෝ අවස ාාමවෝචිත පිදි  එම මවන්ිරීමම මහෝ පිිදනැමීම සහහා 

මස වාමයෝකකයා විසින් අයකරනු ලදන මිකලට වඩා විකඛප විකුණුමමන් ලැමදන මුදමඛ 

අතිිදක්තය අදහස  වන අතර එම ්රතිලාය දේදට යටත් ම . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (ඈ) ේවා  ලප්රති,ාභ 
   

 ප්රති,ාභේේ ල ථවභාවය ප්රති,ාභ ලංගය 

1. විමේශිකයන් සහහා මහෝටඛ පහසුකේ 
ලදාීමම. 

ශ්රී ලංකාවට පැමිකමණන ි න සිට පළමු 
මාස 3 සහහා පිිදවැමයන් 25% ක් සහ 
ඉන්පසු 100% 

2. මස වකින් යනාි ය ලදාීමම පිිදවැමයන් 100% 

3. විු ලිය සහ ෙෑස  යනාි ය ලදාීමම පිිදවැමයන් 100% 

4. වවදය ්රතිලාය ලදාීමම 
I. මස වා නියුක්තිකයන් මවනුමවන් වන 
වවදය රක්වණ ඔප්පුවක් මත රක්වණ වාිදක 
සමස ායක් මලස මස වාමයෝකකයා විසින් 
දරන විට 

 
මස වා නියුක්තිකයාට ්රතිූරරණය 
කරන ලදන වවදය බිඛපත්වල මුළු 
මුදල (දු  දැඳියාව ඇති වනුමේ 
්රතිූරරණය කරන අවස ාාම  ීම ය.) 

 II.  වවදය රක්වණ ඔප්පුවක් මත එක් එක් 
මස වානියුක්තිකයා සේදන්ධමයන් මවන් 
මවන් ව මයන් මස වා මයෝකකයා විසින් 
දායක මුදඛ මෙවන විට 

එම දායකත්ව මුදමලන් 100% ක්. 

 III.  මස වාමයෝකකයා විසින් බිඛපත් මෙවනු 
ලදන විට මහෝ ්රතිූරරණය කරනු ලදන විට 

එම වවදය බිඛපත්වලින් 100% ක්. 

5. මනොමිකලමේ ආහාර ලදාීමම පිිදවැමයන් 100% 

6. රක්වණ වාිදක මෙවීම පිිදවැමයන් 100% 

7. ු රකාන බිඛපත් සහ වාර්ෂික ොස තු මෙවීම 
(මපෞේෙලික කාර්යයන් සහහා යාවිත 
ු රකාන සේදන්ධමයන්) 

 
පිිදවැමයන් 50% 

8. ුවවන් ටිකට්පත් (ශ්රී ලංකා ුවවන් මස වයට 
මහෝ “මිකහින්” ලංකා ුවවන් මස වයට ලදාු න් 
ටිකට්පත හැර) 

 
පිිදවැමයන් 100% 

9. දු  මෙවීම මෙවන ලද දු  මුදල  

 

(V) ේ ේවාන්  ලප්රති,ාභ 

 

             4 (ඇ) (II) මහෝ (III) යන වෙන්තිමයහි සහහන් අර්ාසාධක අරමුදලිරන් මෙවන ලද මුදල හැර  විශ්රාම 

යාම මහෝ මවනත් යේ ආකාරයිරන් මස වය අවසන් ිරීමම මත මස වානියුක්තයකු විසින් ලද එක්වර 

මෙවීේ හි නි  චිත එකතුව සහහා  එම ලැබීේ සියුව මස වානියුක්තිකයන්ට ම ඒකාකාිදව අදාළ විය හැිර 

ක්රමයක් යටමත් නේ අු  අනු්රමාණයක් යටමත් දු  අය කරනු ලැම.. 
 

 එකී ක්රමය සියුව මස වානියුක්තිකයන්ට ඒකාකාිදව අදාළවන ක්රමයක් දවට මකොමසාිදස       කනරාඛමේ 

මතය වන විට එය ඒකාකාිද ක්රමයක් මත මෙවනු ලදන මස  සැලිරය හැිරය. 
 

මස වාමයෝකකයා විසින් කරනු ලදන මෙවීේ සියුව මස වානියුක්තිකයන්ට ඒකාකාිදව අදාළවන 

ක්රමයකට අනුව වන විට මහෝ මෙවීම සියුව මස වාමයෝකකයනට ඒකාකාිදව අදාළ විය හැිර ක්රමයකට 

අනුව මස වාමයෝකකයාට දායකත්වය ලදා ීම ඇති අරමුදලිරන් කරනු ලදන විට  එවිට එම ක්රමය සියුව 

මදනාට ඒකාකාිදව අදාළ වන ක්රමයක් වනු ඇත. 
 

පහත සහහන් මස වාන්ත ්රතිලාය දේදට යටත් ම . 
 

1. විශ්රාම වැටුප් පිදවර්තනමේ ීම මෙවන ලද යේ මුදලක්. 

 

2. (අ) වක.1,800,000 - මහෝ  
 

(ආ) එම මස වා නියුක්තිකයාට එම පාිදමතෝෂිකය මෙවන මස වා මයෝකකයා යටමත් යේ මස වා 

නියුක්තියිරන් විශ්රාම ලැබීමට ආසන්න අුලවකු  3 තුළ ීම මෙවන ලද සාමානය මාසික වැටුප ම තනය 

මස වා කාලය සේූරර්ණ කළ වසර ෙණනින් වැඩි කළ විට ලැමදන අෙය යන මමින් වැඩි මුදල. 



මමම උපිදම සීමාවට වඩා යේ අතිිදක්තයක් සාමානය අනු්රමාණයන් යටමත් දු  අයකරනු ලැබිය යුතු ය. 

 

3. තනතුර මහෝ මස වානියුක්තිය අහිමිකවීම මවනුමවන් වන්ි  මෙවීම. 
 

4. මස වානියුක්තිකයන්මේ යාර අරමුදලින් මෙවන ලද යේ මුදලක් (ETF) (1987 අම්ර ඛ 01 වන ි මනන් පසු 

කාලය සහහා අරමුදමඛ යේ ආමයෝකන ආදායමක මකොටස හැර) 

 

එමලස කරනු ලදන දායකත්වයන් යටමත් මහෝ එමලස කරනු ලදන මෙවීේ මගින් මස වාමයෝකකයාට ඒකාකාිදව 

මනොවන ක්රමයක් ඇති අවස ාාම  ීම තනතුර අහිමිකවීම සහහා වන්ි ය හැර එම මෙවීේ සහහා සාමානය 

අනු්රමාණයන් යටමත් දු  අය කරනු ලැබිය යුතු ය. 
 

ඒකාකාිද මනොවන ක්රමයක් යටමත් මෙවන ලද තනතුර අහිමිකවීම මවනුමවන් යේ වන්ි යක් සහහා 16% ක 

උපිදමයකට යටත්ව සාමානය අනු්රමාණයක් යටමත් දු  අය කරනු ලැම..  (කවකණාකර උ.වි.මෙ. බු  ලවගු ලංක  ල

03 ලමකමරහි අවධානය මයොමු කරන්න.)  
 

2ේ ේවාන්  ලප්රති,ාභ ලණ  ලැඳඳුමේ ලබු  ලංුක ලිරීමණ ලේණණ ලචක්ර ලේඛ ේේ ල08 ලවා ලංයි ණේේ ල ඳහන් ලේේ.) 

 

3. බද්දට ලයට  ලේාොවා ලේ ේවානියුක්තිේයන් ලඋ යා ල,ාභ 

(අ) මස වාමයෝකකයා මවනුමවන් ඔහු ඇය විසින් දරන ලද යේ කාර්යාලයීය වියදේ ්රතිූරරණය 

ිරීමමේ ස වරූපමයන් මස වානියුක්තිකයකුට මෙවන ලද යේ මුදලක්. 
 

(ආ) රාකකාිදමයහි නියුතුව සිටිය ීම සිු වන මරණය මහෝ තුවාල සහහා මරණ පාිදමතෝෂික මහෝ 

ඒකාදේධ වන්ි  ආකාරමයන් යේ වන්ි  මුදලක්. 
 

(ඇ) මස වානියුක්තිකයාමේ නිවස සහ ඔහුමේ රාකකාීම ස ාානය අතර මස වා මයෝකකයා විසින් 

ලදාමදන ලද මමෝටර් මකෝච් රායිරන් මනොමිකමඛ ්රවාහන පහසුකේවල වටිනාකම. 
 

(ඈ) මස වාමයෝකකයා විසින් ලදමදන ලද මමෝටර් රායක් මපෞේෙලික පාවිච්චි ිරීමමමන් ්රතිලායය 

මහෝ වාහනයක් ලදාීමම මවනුමවන් මෙවන ලද යේ ීමමනාවක එකතුව සහ මාසිකව වක.50 000 

දක්වා එවැනි වාහනයක් ලදාීමම මවනුමවන් මෙවනු ලදන අතිවිම  ව ෙැසට් පත්රමේ පළකරන 

ලද නිමයෝෙයක් මගින් මකොමසාිදස  කනරාඛ විසින් නි  කය කරනු ලදන පිදි  යේ ්රවාහන 

පහසුකමක අෙය.  (මමම නිදහස  ිරීමම පුේෙලයකු සහහා වන අතර සියුව මස වානියුක්තීන් සහහා 

මනොම .) 
 

(ඉ) ශ්රී ලංකාවට පැමිකමටමට මහෝ ස වකීය රටට ආපසුයාම සහහා විමේ ෙත වන්නකුට මහෝ ඔහු මේ 

පුලලට ලදාමදන යාන ොස තු. 
 

(ඊ) අක්මවරළ සමාෙමක් කුළියට මදනු ලදන මහෝ මවළහ නැ  පනත යටමත් ශ්රී ලාංිරක නැවක් 

මලස සැලමකන නැවක් සේදන්ධමයන් මස වානියුක්තිමයන් යේ වාසික පුේෙලමයකු විසින් 

උපයන පඩිනඩි. 
 

(උ) ශ්රී ලංකාම  පුරවැසියකු මනොවන සහ ආදායේ දේමදන් පඩිනඩි නිදහස  ිරීමම සහහා විධිවිධාන 

සලසන ගිවිසුමක් වන  මහෝ යේ ක්රමමෝපායක සංවර්ධන වයාපිතියක මස වානියුක්ත [ආදායේ දු  

පනත මගින් ්රසිේධ කරන ලද 2008 අංක 14 දරන ක්රමමෝපාික සංවර්ධන පනත] රකය සමඟ 

ගිවිසුමකට එළඹ ඇති වයවසායක මස වා නියුක්ත විම  වයයකු (මේශීය ආදායේ පනමත් 

අර්ාානුකූලව) විසින් උපයන පඩිනඩි එහි නියම කර ඇති මකොන්මේසි සපුරාලීමට යටත්ව නිදහස  

ිරීමම සහහා විධිවිධාන සලසනු ලදන්මන් නේ. 

  

(ඌ) ශ්රී ලංකාම  පුරවැසිමයකු මනොවන සහ 1994 අම්ර ඛ 31 ි නට මපර (1993 මනොවැේදර් 11 ි නට 

මපර අයු ේ ිරීමමක් මත) ආදායේ දේමදන් මස වානියුක්ත ආදායම නිදහස  ිරීමම සහහා නිදහස  



කාලසීමාව තුළ ආමයෝකන මණ්ඩලය සමඟ ගිවිසුමකට එළැඹ ඇති වයවසායක මස වානියුක්ත 

විම  වයයකු  විදයායයකු  තාක්වණයයකු මහෝ උපමේ කයකු විසින් උපයන පඩිනඩි. 

 

(එ) ශ්රී ලංකාම  පවත්වන ලද යේ අන්තර්කාතික තරඟයකට සහයාගිවීමමන් යේ පුරවැසියකු මනොවන 

පුේෙලයකු සහහා ශ්රී ලංකාම  ීම උේෙත වන නිල පඩිනඩි. 

 

(ඒ) මකොමසාිදස  කනරාඛ විසින් අනුමත කරන ලද අර්ාසාධක අරමුදලිරන් මහෝ විධිමත් අර්ාසාධක 

අරමුදලිරන් 2011 අම්ර ඛ 01 ි න මහෝ එි නට පසුව මස වමයන් විශ්රාම ෙන්නා 

මස වානියුක්තියකුට මෙවන ලද යේ මුදලක්. 

 

(ඔ)      එම ණය මුදල එකී කාර්යය සහහා ණයට ෙන්නා ලද අරමුදලිරන් මනොවන පිදි  ලදා ීම ඇති 

නේ,මපොලී රහිත මහෝ සහනදායී මපොලී අනුපාතයක් යටමත් මස වා මයෝකකයා විසින් යේ ණය 

මුදලක් ්රතිපාදනය ිරීමමමන්  උපයන ්රතිලායය. 

 

4. ේ ේවා ලනියුක්ති යන් ල ඳහා ලසුු සු ේ ල,බා ලේගවීේ ල හාය 
 

(අ) විශ්රාම වැටුප් ෙණනය ිරීමමේ ීම ලද යේ විශ්රාම පාිදමතෝෂිකයක් මහෝ යේ මුදලක් හැර ශ්රී ලාංිරක 

පුරවැසියකු මහෝ වාසිකයකු වන යේ පුේෙලමයකුමේ මස වානියුක්තමයන් උපයන ලාය 2015 

අම්ර ඛ 1 වන ි න මහෝ එි නට පසුව ආරේයවන යේ තක්මස වක වර්වයක් සහහා වක.500,000  - 

ඉක්මවන විට  

 

I. වක.500,000 - හි අතිිදක්තමේ එම ලායමයන් එම මකොටස; මහෝ  

II. වක.250 000 - 

යන මදිරන් අු  අෙය සහහා සුු සුකේ ලැබීමේ මෙවීේ සහන මලස හිමිකකේ ලැබිය හැිර ය. 

  

 (ආ) ශ්රී ලංකාම  පුරවැසියකු මනොවන  වාසික මනොවන පුේෙලයකු සේදන්ධමයන්  2015අම්ර ඛ 1 ි න 

මහෝ එි නට පසුව ආරේය වන යේ තක්මස වක වර්වයක් සහහා ශ්රී ලංකාම  ීම උේෙතවන නිල පඩිනඩි 

වක.250 000 - මනොඉක්මවන එම මකොටස මත. 

 

5. උ යා ලවිට ලේගවිේ ල- ල ල ඩි ල, යි ථතුව ල2උ.වි.ේග./T6) 

 

(අ) දේදට යටත් මස වානියුක්තීන්මෙන් උ.වි.මෙ. දු  අු  ිරිදමේ කාර්යය සහහා නියමිකත අකිති පත්රය 

මත උ.වි.මෙ. පඩි ලැිස තුවක් මස වාමයෝකකයන් විසින් පවත්වාමෙන යා යුතු ය. 

 

(ආ) මමම පඩි ලැිස තුව  වාර්තා ිරීමමේ කාර්යය සහහා මස වාමයෝකකයා විසින් පවත්වාමෙන යනු 

ලදන සාමානය පඩි ලැිස තුවට අතිමර්ක ව මයන් පවත්වාමෙන යා යුතු ය.  

 

(ඇ) මමම අව යතාවය සපුරාලීම සහහා මස වාමයෝකකයා විසින් මවනත් යේ ආදර්  ආකිති පත්රයක් 

සැලසුේ කර ඇත්නේ  එම ආකිති පත්රය යාවිත ිරීමම සහහා ූරර්ව අනුමැතිය ලදා ඇති දවට 

සහතික වන්න. 

 

(ඈ) දු  වුවව අදාළ කරෙැනීමට මපර මස වානියුක්තිකයාට මුදඛමය මනොවන ්රතිලාය අෙය ඇතුුවව 

සේූරර්ණ පාිදශ්රමිකකය උ.වි.මෙ. පඩි ලැිස තුමවහි ඇතුළත් කර ඇති දවට සහතික වන්න. 

 (මමම ලැිස තු අවම ව මයන් වසර 5 ක කාලයක් මස වාමයෝකකයා විසින් තම සන්තකමේ 

තදාෙත යුතු ය.) 

 

 

 
 



6. උ යා ලවිට ලේගවිේ ලක්රණය ලයටේ  ලබු  ලංුක ලිරීමේ ල ඳහා ලබු  ලවගු 
 

නව දු  වුව 2015/2016 තක්මස වක වර්වමේ සිට ඉි ිදයට අදාළ ම .  (2015 අම්ර ඛ 1 වන ි න සිට 

දලපැවැත් ම .) 

දු  වුව මේශීය ආදායේ මව. අඩවිමේ www.ird.gov.lk ඇති අතර ඉන් ලදාෙත හැිර ය. 

(දු  වුව නිදහස  පාිදශ්රමිකක මහෝ නිදහස  පාිදශ්රමිකකයන්හි යේ මකොටසකට අදාළ මනොම .) 

 

වගු ල

ංක ය 

වි ථ නය 

01 නිතය ලායවලින් මාසික දු  අු  ිරීමම. 
02 එකවර මෙවීේ වලින්  දු  අු  ිරීමම සහහා අනු්රමාණයන්. 

03 එක් වරක් පමණක් මෙවීේවලින් දු  අු  ිරීමම.  (මස වාන්ත ්රතිලාය) 

04 ශ්රී ලංකාම  පුරවැසියකු මනොවන මස වානියුක්තිකන්ට කරනු ලදන මෙවීමමන් දු  අු  
ිරිදම සහහා අනු්රමාණයන්. 

05 වාර්ෂික දු  කක්රය (සමුච්චිත අදායම මත අු  කළහැිර දු ) 

06 දු  මත දු  අනු්රමාණ 
07 උ.වි. මෙවීමේ පඩි පමතහි ඇතුළත් මනොවන සමාෙමක සයාපතිවරයකුමේ මහෝ 

අධයක්වවරයකුමේ මහෝ විධායක මනොවන අධයක්වවරයකුමේ පාිදශ්රමිකකමයන් මහෝ 
මදවන මස වා නියුක්තිමේ පාිදශ්රමිකකමයන් දු  අු  ිරීමේ සහහා අනු්රමාණ 

 

පාිදශ්රමිකකමයන් දු  අු  ිරීමම උචිත දු  කක්ර අදාළ කරෙැනීමමන් කළ යුතු ය.  මමම දු  කක්ර අදාළ 

කරෙැනීමේ ීම යේ සැකයක් ඇතිවන අවස ාාවක ීම කවකණාකර සහකාර මකොමසාිදස වරමයකුමෙන් 

(උ.වි.මෙ. අං ය මහෝ අදාළ අං ය) උපමදස  ලදා ෙන්න. 

 

එකවර මෙවීේ මත අතිමර්ක දු  වුව අව ය ම  නේ  ඒ සහහා කවකණාකර මකොමසාිදස  (මඛකේ අං ය) 

අමතන්න. 

 

බු  ලවගු ලංදාළ ල නගන්ේන් ලේ ේ ේ ලද ල? 

 

(අ) මසකට වක.62,500  - ක් මහෝ වාර්ෂිකව වක.750 000 - ක් ඉක්මවන මුළු පාිදශ්රමිකකයක් ලදන  

මස වානියුක්තයකු (ශ්රී ලංකාම  වාසික මහෝ පුරවැසි) ආදායේ දු  මෙවීමට යටත් ම .  

මස වානියුක්තිමයන් උපයන නිතය ලාය සහහා බු  ල චක්ර 01 කවකණාකර අදාළ කර ෙන්න.මාසික 

වැටුප වක.62,500 ට වඩා අු  ුලවද එකවර මෙවීේ කරන විට බු  ලචක්ර ල02 අදාළ කර ෙන්න. 

 

(ආ) ආන්තික දේදට යටත් සිේධීන් (කවකණු) 
 

 යේ මස වානියුක්තිකයකුමේ මාසික වැටුප ඉහත සීමාවට වඩා අු  ුලවද (මුදඛමය මනොවන 

්රතිලාය ඇතුුවව) වැටුප් වර්ධක යනාි ය ලැබීමේ ්රතිලලයක් ව මයන් තක්මස වක වර්වය තුළ 

මස වානියුක්තිමයන් උපයන සමුච්චිත ලාය වක.750 000 - දු  නිදහස  ්රමාණය ඉක්මවන්මන් නේ  

එවිට බු  ලචක්ර ල05 අදාළ කර ෙන්න. 

           එමස ම , යේ මස වා නියුක්තිකයකු තක්මස වක වර්වය තුල ීම මස වයට පැමිකමණන්මන් නේ මහෝ 

මස වමයන් විශ්රාම යි නේ ( මාස මදොළහකට අු  කාල පිදච්මයදයක් සහහා නිතය මස වා නියුක්ති 

ලාය උපයි නේ) ඔහුමේ   ඇයමේ දු  අු  ිරීමම සහහා දු  චක්ර ලංක  ල5 අදාළ කර ෙත යුතුය. 

 

(ඇ) ශ්රී ලංකාම  මස වානියුක්ත පුරවැසියකු මනොවන තැනැත්තකු ද ශ්රී ලංකාම  ීම දේදට යටත් ම .  

(කවකණාකර බු  ලචක්ර ල04 අදාළ කර ෙන්න.) 

 

(ඈ) සාමානය දු  කක්ර ්රධාන මස වාමයෝකකයා යටමත් උපයන ආදායම සේදන්ධමයන් පමණක් අදාළ 

ම .  එදැවින්  එක් මස වාමයෝකකයකුට වැඩි මස වාමයෝකකින් සංයයාවක් යටමත් මස වානියුක්ත 

යේ පුේෙලයකු සේදන්ධමයන් ්රධාන මස වාමයෝකකයාමෙන් උපයන ආදායම සේදන්ධමයන් 

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


පමණක් සාමානය දු  කක්ර අදාළ කර ෙත යුතු අතර  මදවැනි මස වානියුක්තිමයන් ලද පාිදශ්රමිකක 

මත බු  ලචක්ර ල07 අදාළ කර ෙත යුතුි. 

 

 

(ඉ) අදාළ මස වානියුක්තිකයාට ්රයවමේ ීම රහවාෙැනීමේ දේදට යටත් අවසන් දේද මලස 

මනොසැලමකන මවනත් යේ ආදායමක් මනොමැති නේ මස වානියුක්ත ආදායමමන් අු  කරන ලද 

දේද අවසන් දේද මලස සලකනු ලැම..  මස වා නියුක්ත ආදායම මත මෙවන ලද දේද ආපසු ලදා 

මනොමදන අතර  ඒ සහහා යේ විධානයක් නිකුත් කරනු මනොලැම..  

 
  

7. ංුක ල නා ල,ද ලබු  ලේප්රේෂණය ලිරීමණ 
 

     (අ)  නියමිකත මාසයක් තුළ සෑම මස වානියුක්තිමයකුමෙන්ම උ.වි.මෙ. ක්රමය යටමත් අු  කරන ලද දු  එම 

මාසයට පසු ආසන්නතම මාසමේ 15 වන ි න මහෝ එි නට මපර මේශීය ආදායේ මකොමසාිදස  කනරාඛ 

මවත ම්ර වණය කරනු ලැබිය යුතු ය. 
 

   (ආ) මපෞේෙලික අං මේ උ.වි.මෙ. යටමත් මෙවීේ (මස වාන්ත ්රතිලායවලට අදාළ රහවාෙත් දු  මෙවීේ හැර) 

ලංකා දැංකුම  ඕනෑම දැංකු  ායාවකට කරනු ලැබිය යුතු ය.  මේශීය ආදායේ මදපාර්තමේන්තුම  දත්ත 

සැකසුේ සහ ආදායේ ගිණුේෙත ිරීමමේ ඒකකය මගින් (DPRA Unit ) නිකුත් කරනු ලදන නියමිකත 

ආකිති පත්ර ය යාවිත කරමිකන් එම මෙවීේ කළ යුතු ය. 
 

    (ඇ) මස වාමයෝකකයන් විසින් ම්ර වණ ආකිති පත්රමේ  පසුපිට ඇති උපමදස  ිරයවිය යුතු ය. 
 

    (ඈ) මස වාමයෝකකයන් විසින් මෙවීේ ිරීමමමන් පසුව ම්ර වණ ආකිති පත්රමයහි මතවන පිටපත තමා ළඟ 

තදාෙත යුතු ය. 

 

8. ේ ේවාන්  ලප්රති,ාභ ලණ  ලනඳවාග  ලබු  ලේප්රේෂණය ලිරීමණ 
 

 (අ) මස වානියුක්තිකයන්මේ යාර අරමුදල (ETF) 

I. මස වා කාලය මහෝ දායකවීම වසර 20 වඩා අු  වන විට  මස වාදායකයාට දැර කරනු ලදන මුළු මුදල 

වක.1,000,000 - මනො ඉක්මවන්මන් නේ (1987 මාර්තු 31 ි නට පසුව ආමයෝකන ආදායමේ මකොටස හැර) 

සේූරර්ණ මුදල නිදහස  කරනු ලැබිය හැිර ය.   එය වක.1,000,000/- ඉක්මවන අවස ාාවක ීම මෙවිය යුතු 

මුදලින් 10% ක් රහවාෙනු ලැබිය යුතුය. 

 

    II. මස වා කාලය මහෝ දායකවීම වසර 20 වඩා අු  මනොවන විට  මස වානියුක්තියාට දැර කරනු ලදන මුළු 

මුදල වක.1,500,000 - මනො ඉක්මවන්මන් නේ (1987 මාර්තු 31 ි නට පසු ආමයෝකන ආදායමේ මකොටස 

හැර) සේූරර්ණ මුදල නිදහස  කරනු ලැබිය හැිර ය. එය වක.1,500,000/- ඉක්මවන අවස ාාවක ීම  මෙවිය 

යුතු මුදලින් 10% ක් රහවාෙනු ලැබිය යුතුය. 

 

    (ආ) පාිදමතෝෂික  පිදවර්තිත විශ්රාම වැටුප මහෝ මවනත් යේ මෙවීේ 
 

       I. සියුව මස වා නියුක්තිකයන්ට ඒකාකාිදව අදාළ වන මයෝකනා ක්රමයක් තුළින් මෙවන ලද  

 මස වා කාලය වසර 20 කට වඩා අු  වන විට  එය වක. 1,000,000 - ඉක්මවන්මන් නේ 

 මෙවීේවලින් 10% ක් රහවා ෙන්න. 

 

II. සියුව මස වා නියුක්තිකයන් සහහා ඒකාකාිදව අදාළ කර ෙනු ලැබිය හැිර මයෝකනා ක්රමයක් 

යටමත් මෙවන ලද  මස වා කාලය වසර 20 ට වැඩි වන විට  එය වක. 1,500,000 - ඉක්මවන්මන් 

නේ මෙවීේවලින් 10% ක් රහවා ෙන්න. 

 

III. මෙවීමේ ක්රමය ඒකාකාිද මනොම  නේ මමම මුදල මස වාන්ත ්රතිලාය මලස සැලිරය මනොහැිර 

දැවින් මෙවිය යුතු මුදලින් 16% ක් රහවා ෙන්න. 



 

IV. මවනත් යේ මෙවීේ (ඒකාකාිද මනොවන ක්රමයක් යටමත් මෙවන ලද තනතුර අහිමිකවීම මවනුමවන් 

වන්ි  හැර) මෙවිය යුතු මුදලින් 16% ක් රහවා ෙන්න. 

 
 

V. ඒකාකාිද මනොවන මයෝකනා ක්රමයක් යටමත් මෙවන ලද තනතුර අහිමිකවීම මවනුමවන් වන්ි  16% 

යටමත් දු  රහවා ෙන්න. 

 

 

 

(ඇ) වන්ි  මෙවීම - ස ම ඡාමවන් විශ්රාම ෙැන්වීම සහ මස වය අහිමික වීම (මස වකයන් අු ිරීමම මත) 

I. ස ම ඡාමවන් විශ්රාම ෙැන්වීම 

 මේශීය ආදායේ මකොමසාිදස  කනරාඛමේ මතයට අනුව ක්රමයක් යටමත් මෙවන ලේමේ නේ සියුව 

මස වානියුක්තයනට ඒකාකාිදව අදාළ ම . 

 සනාා ිරීමම උ.වි.මෙ. අං ය මවතින් ලදාෙන්මන් නේ - වක.2,000,000 - දක්වා නිදහස  ම . 

 ඉතිිද වටිනාකමිකන් 10% ක් රහවා ෙන්න.  (සනාා ිරීමම ලදා මනොෙන්මන් නේ  මුළු වටිනාකමිකන් 

16% ක් රහවා ෙනු ලැබිය යුතු ය.) 

 

II.  මස වය අහිමික වීම මත 

කේකවක මකොමසාිදස  විසින් අනුමත කරන ලද ක්රමයට අනුව මෙවන ලේමේ නේ   

   - වක.2,000 000 - දක්වා නිදහස  ම . 

ඉතිිද වටිනාකමිකන් 16% රහවාෙන්න. 

  

මේශීය ආදායේ මදපාර්තමේන්තුම  උ.වි.මෙ. අං මේ විධානයක් ලදාෙැනීමමන් පසුව රහවාෙත් මුදල 

නිදහස  කරනු ලැබිය හැිර වනු ඇත. විධානය මනොලැබී ඇති විට  රහවාෙත් මුදල  අවසන් ි මනන් මාස 

තුනක් ද (03)  ඉකුත් වීමට ්රාම මේශිය ආදායේ මදපාර්තමේන්තුවට ම්ර වණය කරනු ලැබිය යුතු ය.  

 

උ.වි. මෙවීමේ අං ය විසින් නිකුත් කරන ලද විධානය යාවිත කරමිකන් රහවාෙත් සියුව මුදඛ ේ ොළඹ ල02, 

යුනියන් ල ේ ේදේ ි  ල ිති ින ල ණහජා ල බ කකුේේ ල ගිණුේ ල ංක  ල 014-1-001-4-0110422 මවත කවකණාකර 

ම්ර වණය කරන්න.  {කවකණාකර දු  මෙවන්නාමේ හඳුනාෙැනීමේ අංකය (TIN) ම්ර වණ ආකිති පත්රය මත 

මනොලියන්න.}  ලිපිමෙොනු අංකය සහහා මවන්මකොට ඇති ඉඩ හිස ව තදන්න.  කවකණාකර දු  වර්ෙය සහහා 

මවන්කර ඇති ඉමඩහි “එක්වන ලේගවීේ” මලස ලියන්න. 

 

එම මෙවීේ උපමඛයනයක් ම්ර වණ ආකිති පත්රමේ පිටපතක් සමඟ පහත සහහන් ආකිති පත්රමයන් 

උ.වි.මෙ. අං ය මවත ඉි ිදපත් කරන්න. 

 

ේ ේවානියුක් යාේේ ලාණ බු  ලනඳවාග නීේේ ලියාය මුද, ේගවීේ ලියාය 

    
    

 

.................................                       ....................................................................... 

මස වාමයෝකකයාමේ නම     මස වාමයෝකකයාමේ   දලයලත් නිලධරයාමේ අත්සන 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. වාර්ෂි  ලප්ර ාශය ලඉියරි   ලිරීමණ. 

(උ.වි.මෙ. 94(1)  , උ.වි.මෙ. T – 9(A) සහ උ.වි.මෙ. T - 9 A(A) උපමඛයනය) 

 

            (අ) වාර්ෂික ්රකා ය, T-9A හා T-9A(A) ආකිති පත්ර සෑම වර්වයකම අම්ර ඛ 30 ි නට මපර දත්ත 

සැකසුේ හා ආදායේ ගිණුේෙත ිරීමමේ ඒකකය (DPRA  Unit) මවත ඉි ිදපත් කළ යුතු ය.   

 

 මස වාමයෝකකින් විසින් වාර්ෂික ්රකා මේ, ආකිති  T- 9A ආකිති පත්ර, T-9A(A) ආකිති    පත්රවල  

මිු  පිටපත ඉි ිදපත් කළ යුතු ය.  (මමම ආකිති පත්ර මේශීය ආදායේ මව. අඩවිමයන් www.ird.gov.lk 

ලදාෙත හැිර ය. 

වාර්ෂික ්රකා ය සහහා මදපාර්තමේන්තුව මවතින් ලදාමදන කා්පපත ලද දවට කවකණාකර සහතික 

වන්න. 

මකමස  ුලවද  මස වාමයෝකකයා තම වයාපාර කටයුතු නතර කර ඇති විට  ්රකා ය මාසයක් තුළ   

ඉි ිදපත්    කළ යුතු ය. 
 

              .යු.  2006 අංක 10 දරන මේශීය ආදායේ පනමත් 120(ඈ) වෙන්තිය මගින් නියම කර ඇති පිදි   තම 

වාර්ෂික ්රකා ය එවීමට අසමත් වන මස වාමයෝකකයන්ට එමරහිව වනතික ක්රියාමාර්ෙ ෙැනීමට මහෝ 

නියමිකත ි න මහෝ එි නට මපර වාර්ෂික ්රකා ය ඉි ිදපත් ිරීමමට අසමත්වීම මවනුමවන් වක.50 000 - 

දක්වා වන දණ්ඩනයක් පැනවීමට යටත් කරනු ලැම.. 

 

 (ආ)  මස වා මයෝකකයන් මත තක්මස වක නිකුත් ිරීමම 

  I.    (අ) උ.වි.මෙ. ක්රමය යටමත් ආදායේ දේද සේූරර්ණමයන්  මහෝ යේ මකොටසක් අු   

  ිරීමමට 

   (ආ) අු  කරන ලද ආදායේ දේද සේූරර්ණමයන් මහෝ යේ මකොටසක් මකොමසාිදස  කනරාඛ 

මවත ම්ර වණය ිරීමමට 

   (ඇ) යේ මාසික මහෝ වාර්ෂික ්රකා ය ඉි ිදපත් ිරීමමට මස වා මයෝකකයා අසමත් වන කවර වූ 

මහෝ අවස ාාවක ීම තක්මස වකවක් මහෝ අතිමර්ක තක්මස වකවක් නිකුත් ිරීමම නීතයානුකූල 

වනු ඇත. 
 

             (ඇ) මෙවීේ ිරීමමට අමපොමහොසත් වීම මවනුමවන් දණ්ඩණය 
 

      I. එම දේදට අතිමර්ක ව මයන් පැහැර හිදන (හිඟ) දේමදන් 10% කට ඒකාකාිද 

දණ්ඩනයක් මෙවීමට මස වාමයෝකකයා යටත් වන අතර   

     II. හිඟව පවතින කාලය තුළ ි න 30 ක එක් එක් තවත් කාලපිදච්මයදයක් මහෝ එය 

මකොටසක් සේදන්ධමයන් හිඟව පවත්නා දේමදන් 2% කට ඒකාකාිද මුදලක  

දණ්ඩනයක්. 

              (ඈ)  තක්මස වකවක් ආකාරමයන් මස වාමයෝකකයා මකමරහි පනවනු ලදන දු  සහ දණ්ඩන සහහා ඔහු 

මපෞේෙලිකව වෙ ිරයනු ලැම.. 

               (ඉ) එම මුදල මේශීය ආදායේ පනමත් XXVI පිදච්මයදයට අනුව මස වාමයෝකකයාමෙන් අයකර ෙනු 

ලැබිය හැිර ය. 

 

               (ඊ) මස වාමයෝකකයන්මේ මපෞේෙලික දැඳියාව 

 නියමිකත ි න මහෝ එි නට මපර දු  අයකර ෙැනීම සහ ම්ර වණය ිරීමම සහහා මස වාමයෝකකයන් 

වෙකීම දරනු ලැම..  එමස  ිරීමමට අසමත් වන මස වාමයෝකකයන් දණ්ඩන සමඟ එම දු  

මෙවීමට මපෞේෙලිකවම දැඳී සිටී. 

 

 

 

 

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


 

10. බු  ලංුක ලිරීමේේ ල හති ය ල{උ.වි.ේග./T-10 ල2ාව) ල හ ලඋ.වි.ේග./T-10 ල2ාව) ලD} 
 

  සෑම මස වා නියුක්තිකයකුටම දු  අු  ිරීමේ සහතිකයක් නිකුත් කළ යුතු ය.   

I. මාර්තු 31 ි මනන් අවසන් වර්වයට අදාළව අම්ර ඛ 30 වැනි ි නට මපර 

II. මස වය අවසන් කරන මස වාදායකයකු සේදන්ධමයන් මස වය අවසන්වීමේ ි මනන් ි න 

30 ක් ඉකුත්වීමට මපර. 

සටහන:  

  I.එක් වසරක මහෝ එක් වසරකට වඩා අු  කාලපිදච්මයදයක් සහහා T-10 අනු පිටපතක් කවර 

මහෝ අවස ාාවක ීම නිකුත් කරන්මන් නේ  එම නිකුත් ිරීමම සහහා මහ තු සහ මහෝ එය අනු පිටපත 

දව සහහන් කරමිකන් එම T-10 මත රතු තීන්මතන් සටහනක් තැබිය යුතුි. 

 

  II.මස වානියුක්තිකයකුමේ ආදායේ දු  මස වා මයෝකකයා මෙවන විට  කවකණාකර 

මස වානියුක්තයා මවනුමවන් මස වාමයෝකකයා විසින් මෙවන ලද දු  වටිනාකම සහ එම දු  

ආෙණනය කර ඇති ආදායම පැහැි ලිව සහහන් කරන්න.  (එමස  මෙවන ලද ආදායේ දේද එකතු 

ිරීමමමන් මුළු පාිදශ්රමිකකය ්රකා  කරනු ලැබිය යුතු ය.) 

 

III. මුළු දළ පාිදශ්රමිකකය උ.වි.මෙ. පඩි ලැිස තුව (T-6) අනුව විය යුතු ය. 

IV. දු  කක්ර 07 අදාළ කර මෙන දු  අු  කර ඇති විට -10 (නව)(D) දු  අු  ිරීමමේ සහතිකය 

නිකුත් කල යුතුය. 
                               

11. ේ ේවාේයෝජ යා ලවිසින් ලබු  ලව ඩිපුන ලේගවීණ 
 

 මේශීය ආදායේ පනමත් 121 වන වෙන්තිය ්රකාරව  

 

1. (අ)  මස වාමයෝකකයකු විසින් යේ මෙවීේ කාලසීමාවකට අදාළව අු  කරනු ලදන වටිනාකමට වැඩිමයන් 

යේ මුදලක් මකොමසාිදස  කනරාඛ මවත ම්ර වණය කර ඇති විට  මස වාමයෝකකයා විසින් එම තක්මස වක 

වර්වමයන් පසුව එළමඹන මෙවේ කාලසීමාවක් සේදන්ධමයන් ම්ර වණය කළ එම වැඩිපුර මෙවීමමන් 

මෙවූ මුදල අු  කරනු ලැබිය හැිර වන අතර ඒ දව  මකොමසාිදස  කනරාඛ මවත දැන්විය යුතු ය. 

 

             (ආ) මස වාමයෝකකයා විසින්  යේ මෙවීේ කාලසීමාවක් සහහා යේ පාිදශ්රමිකකයක් සේදන්ධමයන් අු  කළ 

යුතු වටිනාකමට වැඩිමයන් යේ මුදලක් මස වානියුක්තිකයකුමේ පාිදශ්රමිකකමයන් ආදායේ දු  අු  කර ඇති 

අවස ාාවක  ඒ තක්මස වක වර්වමයන් පසුව එළමඹන යේ මෙවීේ කාලසීමාවක් සේදන්ධමයන් එම 

වැඩිමයන් මෙවූ මුදල මස වාමයෝකකයා හට අු  කරෙත හැිර අතර  ඒ දව එම ෙැලපීේ ිරීමමේ ි න සිට 

සති 2 ක් ඇතුළත මකොමසාිදස  කනරාඛ මවත දැනුේ ි ය යුතු ය. 

 

2. 2006 අංක 10 දරන මේශීය ආදායේ පනමත් 200(5) වෙන්තිය අනුව මස වාමයෝකකයා විසින් එම 

තක්මස වක වර්වයක් මවනුමවන් මෙවිය යුතුව පැවති මුදලක් එම තක්මස වක වර්වය සහහා උ.වි.මෙ. දු  

ව මයන් මෙවා ඇති දවට  තක්මස වක වර්වය අවසානමේ වසර තුනක් ඇතුළත ඔහු විසින් ලිඛිතව කරන 

ලද ්රකා යක් මගින් මකොමසාිදස  කනරාඛ සෑහීමට පත්වන දවට සනාා වන්මන් නේ එම වැඩිපුර 

මෙවන ලද මුදල ආපසු ලදාෙැනීමට එම මස වාමයෝකකයාට හිමිකකේ ඇත. 
 

මස වාමයෝකකයකු සේදන්ධමයන් කරන ලද තක්මස වකවක් මත ආදායේ දු  මෙවීම කර ඇත්නේ  ඉහත 

සහහන් කළ මුදඛ ආපසු ෙැනීම සහහා ඉඛුවේ මනොකළ යුතු ය.     

 

 

 

 

 

 



 

12. උ.වි.ේග. ලක්රණයට ලංදාළව ලව ඩිු න ලඋ ේද ථ ල හ ලේ ොනතුරු 

මමම උපමදස  මගින් මස වානියුක්තිකයන්මෙන් දු  මුදඛ අු  කරෙැනීම සහහා මස වාමයෝකකයනට මෙ 

සැලසීම අරමුණ කර ඇත.  මකමස  ුලවද  මේශීය ආදායේ පනමත් විධිවිධාන සහ මමම උපමදස  අතර 

අනනුකූලතාවයක් පැන නැුවන මහොත් පනමත් විධිවාධාන අදාළ විය යුත්මත් ය. 

 

උ.වි.මෙ. ්රකා යන් පිදෙණකෙත ිරීමමට මදපාර්තමේන්තුව සැලසුේ කර ඇති දැවින් 

මස වාමයෝකකයාමේ වාර්ෂික ්රකා මේ විදයුත් පිදවර්තනයක් T-9A සහ T-9A(A) ආකිති පත්ර 

paye9a@ird.gov.lk යන ඊමේඛ ලිපිනයට ඉි ිදපත් කරන මමන් උ.වි.මෙ. ක්රමය සහහා ලියාපි ංචි වී ඇති 

සියුව මස වා මයෝකකයන් මවත කාවකණිකව දැනුේ මදනු ලැම..   

 

අදාළ ආකිති පත්ර පිළිදහ වැඩිු ර විස තර දු  කක්ර සහ විදයුත් පිදවර්තන www.ird.gov.lk මවතින් ලදා 

ෙැනීමට හැිරය. 

 

වැඩිු ර පැහැි ලි කරෙැනීම සහහා කවකණාකර  

 දු  මස වා අං ය                 -    011-2328702 

 මඛකේ අං ය                 -    011-2135411 / 2135412 / 2135413 

 උ.වි.මෙ. අං ය                             -    011-2302246 

 උ.වි.මෙ. විම  ව විෙණන අං ය     -    011-2134651      

 

යන අං වල මකොමසාිදස වවකන් අමතන්න. 

 

 

 

 ,යාණි ද ලදහාාය  

ේද්ීයය ලදදායේ ලේ ොණ ාරි ථ ලජානාඛ 
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