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රාජ්ය ංකශලේේඅලේසේවාඅනියුක්තඅආදා ලේෙන්අබදුඅං කිරීෙඅසහඅඋ.වි.ලේෙ.(PAYE) ක්රෙ අ තලේ අබදුඅ

ංඩුකිරීෙඅසම්බන්ධලේ න්අරාජ්යඅංකශලේේඅලේසේවාලේ  ජ්ය න්අසහහාඅඋපලේදස්අොලාව 

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 රාජ්ය අං මේ මසේවා නියුක්තිකයන්මෙන්  උපයන විට මෙවීමේ (PAYE) ක්රමය යටමත් විධිමත් 

පරිදි බදු අඩු කිරීමට මසේවාමයෝජ්කයන්ට හැකිවන පරිදි අව ය උපමදස  ලබාීමම සහහා මමම 

චක්රමඛයමයන් විධිවිධාන සලසි. 

1. උ.වි.ලේෙ.(PAYE) ක්රෙ අ(000 අංකයඅ00අදර අලේශීය අආදා ම්අප ලේ අXIV පරිච්ලේේද ) 

ආදායේ බේදට යටත් එක් එක් මසේවා නියුක්තියකුමේ සෑම වැටුප් කාලසීමාවක් මවනුමවන් එම 

 පාරිශ්රමිකක මෙවනු ලබන මහෝ බැර කරනු ලබන අවස ාාමදීම මසේවාමයෝජ්කයකු විසින් ආදායේ 

 බදු අඩු කළ යුතුය.  මෙවීේ කාල සීමාව එක් මසක් වන බැවින් ඒ අනුව බදු මාසිකව අඩු කරනු 

 ලදුව මරේෂණය ය කරනු ලැය ය යුතුය. 

2. රාජ්ය ංකශලේේඅලේසේවාඅනියුක්තිය ා 

 

පහත සහහන් පුේෙලින් රාජ්ය අං මේ මසේවානියුක්තිකයන් මලස සලකනු ලැමේ. 
 

I. ජ්නරජ්ය යටමත් යේ වැටුප් ලබන තනතුරක් දරන ඒකාබේධ අරමුදලින් පාරිශ්රමිකක මෙවනු 

ලබන යේ පුේෙලයකු; 

II. පාර්ලිමේන්තුව විසින් යේ සංස ාාවකට ඒකාබේධ අරමුදලින් වාර්ෂිකව මවන්කරනු ලබන 

මුදල සේපූර් මයන්ම මහෝ එහි මකොටසක් එම මසේවානියුක්තිමයන් යේ පඩිනඩි මහෝ යේ 

විශ්රාම වැටුපක් මහෝ යේ ලාග මෙවන රාජ්ය සංස ාාවක් වන යේ රජ්මේ සංස ාාවක යේ 

මසේවානියුක්තයකු; 

III. ආණ්ඩුක්රම වයවස ාාමද 54((ආ) වෙන්තිය යටමත් පත්කරන ලද යේ පළාතක 

ආණ්ඩුකාරවරයකු; 

IV. පළාත් සගාවක යේ සාමාජිකමයකු; 

V. යේ පළාත් සගාවක යේ මසේවා නියුක්තිකයකු මහෝ යේ පළාත් රාජ්ය මසේවයක යේ 

නිලධරයකු; 

VI. යේ රාමේශීය බලමණ්යලයක යේ සාමාජිකමයකු; 

VII. යේ රාමේශීය බලමණ්යලයක යේ මසේවා නියුක්තයකු; 

VIII. 5978 අංක 56 දරන වි  ව විදයාල පනත මන්න් හිහිටුවනු ලබන මහෝ හිහිටුවනු ලබන බවට 

සැලමකන යේ වි  ව විදයාලයක යේ මසේවා නියුක්තයකු; 

IX. 5988 අංක 43 දරන ශ්රී ලංකා රතිපත්ති අධයයන ආයතන පනත මන්න් හිහිටුවන ලද ශ්රී 

ලංකා රතිපත්ති අධයයන ආයතනමේ යේ මසේවා නියුක්තයකු; 

X. ජ්නාධිපති මහෝ අමාතයවරයා විසින් පත්කරනු ලබන මණ්යලයක මහෝ මකොමිකෂණයන් සගාවක 

සියලු  සාමාජිකයන් වන යේ නීතියකින් මහෝ යේ නීතියක් මන්න් හිහිටුවන ලද පරීක්ෂණය  

මණ්යලයක් මහෝ මකොමිකෂණයන් සගාවක සාමාජිකයකු මහෝ මසේවා නියුක්තයකු. 

 

3. බශදතඅ ත අලේසේවාඅනියුක්තිලේ න්අඋප  අලාභ 

නි  චිතව නිදහස  කර මනොමැත්මත් නේ ඉටුකරන ලද මසේවා මවනුමවන් මසේවාමයෝජ්කයා මවතින් 

 මහෝ මවනත් අයමෙන් මුදඛමය ව මයන් මහෝ මවනත් ආකාරමයන් මසේවානියුක්තයකු විසින් ලද 



 මුළු පාරිශ්රමිකක මත බදු බැියයාව උේෙත මද.  බේදට යටත් පාරිශ්රමිකකයට පහත සහහන් දෑ ඇතුළත් 

 මද. 

I. මුදලින් මෙවිය යුතු වැටුප්, ීමමනා, අතිකාල මෙවීේ, මසේවා ොස තු යනාදිය; 

II. මසේවානියුක්තියා, ඔහුමේ කලත්රයා, ළමයා මහෝ මදමදහියන් විසින් ලද යේ රතිලා යක 

වටිනාකම (මනොමිකමඛ ලබාමදන වවදය රතිලාග, ආහාර, ඉන්ධන, විදුලිය, රවාහන 

යනාදිය.); 

III. මසේවානියුක්තියා මහෝ ඔහුමේ කලත්රයා, ළමයා මහෝ මදමදහියන්මේ යහපත මවනුමවන් 

මවනත් යේ තැනැත්මතකු හට ලබාමදන යේ මෙවීමක් (උදා : ආදායේ බදු මෙවීම, රක්ෂණය  

වාරික, වැටුප්, දුරකාන ය ඛ, විදුලි ය ඛ,  ය ආපසු මෙවීේ, වරිපනේ, කුලී ොස තු, බදු කුලී 

යනාදිය); 

IV. මනොමිකමඛ ලබාමදන යේ හිමිකකරයක් (Conveyance) මහෝ යේ හිමිකකරයක් මිකලීම ෙැනීම 

සහහා කරනු ලබන යේ මුදලක්. 

ඇතැේ රතිලාගවලට අදාල අෙයන් සහහා 0155 මැි 01 දිනැති අංක 5716158 දරන ෙැස් 

 නිමදදනය මකමරහි ඔබමේ කාරුණික අවධානය මයොමු කරන්න. 

4. බශදතඅ ත අලේ ොව අලේසේවානියුක්තීන්අඋප  අලාභ 

 

I. මසේවාමයෝජ්කයා මවනුමවන් මසේවානියුක්තයකු (ඔහු1ඇය) විසින් දරනු ලබන යේ නිල 

වියදේ රතිපූර ය කිරීමේ ස වරූපමයන් මසේවානියුක්තයකුට මෙවනු ලබන යේ මුදලක්. 
 

II. රාජ්කාරිමයහි නියුතුව සිටිය ීම සිදුවන මර ය මහෝ තුවාලවීම මවනුමවන් මර  

පාරිමතෝෂිකය මහෝ ඒකාබේධ වන්දි ආකාරමයන් මෙවන යේ වන්දි මුදලක්. 
 

 

III. මසේවාමයෝජ්කයා විසින් ලබාමදනු ලබන රාවාහනයක් මන්න් නේ, මසේවානියුක්තිකයාමේ 

නිවස සහ කාර්යාල ස ාානය අතර මනොමිකලමේ ලබාමදන රවාහන පහසුකේහි වටිනාකම. 
 

IV.  මපෞේලික පාවිච්චිය සහහා මසේවාමයෝජ්කයකු විසින් මමෝටර් රායක් ලබාීමමේ රතිලාග 

මහෝ වාහනයක් ලබාීමම මවනුවට මෙවන යේ ීමමනාවක එකතුව සහ අවස ාාමවෝචිත පරිදි 

ෙැස් පත්රමේ පළ කරනු ලබන නිමයෝෙයක් මන්න් මේශීය ආදායේ මකොමසාරිස  ජ්නරාඛ 

විසින් නි  චය කරනු ලබන රවාහන පහසුකේ හි අෙය සහහා රු.41,1111- දක්වා නිදහස  

මකමර්.  රාජ්ය අං මේ මසේවානියුක්තියකු සහහා නිල මහෝ මපෞේෙලික පාවිච්චිය සහහා 

එක් වාහනයකට වයා ලබාමේ නේ මපෞේෙලික පාවිච්චිය සහහා ලබා ීම ඇත්මත් එක් 

වාහනයක් පම ක් බව සැලකිය යුතු ය.  (මමම නිදහස  කිරීම පුේෙලයකු සහහා වන අතර, 

සියලු මසේවානියුක්තීන් සහහා මනොමද.) 
 

 

V. කුලී රහිතව මහෝ සහනදායී කුලී යටමත් ලබා ීම ඇති එක් නිල නිවාස ස ාානයක කුලී 

වටිනාකම නිදහස  මකමර්.  නිල නිවාස ලබාීමම මවනුවට ීමමනාවක් මෙවනු ලබන්මන් 

නේ එම ීමමනාව ද නිදහස  මකමර්. 
 

VI. ඇතැේ මසේවානියුක්තීන්මේ දුරකාන ොස තු, විදුලි ය ඛපත්, ජ්ල ය ඛපත් යනාදිය ඇතැේ 

නිල නිවාස වියදේ නි  චිත සීමාවන් දක්වා රජ්මේ ආයතන විසින් මෙවීම මහෝ රතිපූර ය 

කිරීම කරනු ලැමේ.  අදාල මසේවක ෙ යන්හි රාජ්කාරී විෂණයය පාය සැලකිඛලට ෙනිමිකන් 

එම නියම කරන ලද සීමාවන් රජ්ය විසින් කලින් කල නියම කරනු ලබන පරිදි, එකී 

රතිලාගයන් බදු කාර්යයන් සහහා සැලකිඛලට බදුන් මනොකළ යුතුය. 
 

VII. රජ්මේ ආයතනවල නිර්මේ  මත බැංකු විසින් මසේවානියුක්තිකයන් සහහා ලබාමදනු ලබන 

ඇතැේ නිවාස  ය සේබන්ධමයන්, මපොළිමේ මකොටසක් රජ්මේ ආයතන විසින් දරනු 

ලැමේ.  මමමසේ රජ්මේ ආයතන විසින් දරනු ලබන මපොළී මකොටස අදාල 

මසේවානියුන්තිකයා සහහා බඳු මෙවිය යුතු රතිලාගයක් මසේ මනොසැලකිය යුතුය. 
 



VIII. මමම චක්රමඛයමේ 0 වන මේදමේ සහහන් මකොට ඇති එකී මසේවකයන් විසින් ඉටුකරනු 

ලබන අතීත මසේවාවන්ට අදාලව යේ රාජ්ය අං මේ මසේවකයකු විසින් මසේවානියුක්තිමයන් 

ලබන විශ්රාම වැටුප් මහෝ යේ ලාග. 
 

IX. 8(5)(ද) වෙන්තිමයහි දක්වා ඇති පරිදි හදිසි මහෝ රමුය මසේවා මහෝ විම ේෂණය කාර්යයන් 

සහහා කරනු ලබන යේ සුවිම ේෂී මෙවීමක් බේමදන් නිදහස  මකමර්.  එම නිසා, පහත 

සහහන් (එනේ යේ රතිපාදන ීමමනා, දිරි ීමමනා මහෝ රදාන හැර) යේ විම ේෂණය මසේවා ීමමනා 

නිදහස  කරනු ලැය ය යුතු ය. 

 

ලේසෞ යඅලේසේවා 

- හදිසි කැහවුේ ීමමනා; 

- පරිපාලන ීමමනා (වවදය පරිපාලන මසේවය); 

- අතිමර්ක රාජ්කාරී ීමමනා; (මසෞයය අමාතයං මේ 31.19.5981 දිනැති චක්ර මඛය අංක 

5439 රකාරව මෙවනු ලබන) 

විශ්වඅවිදයාල 

- පර්මේෂණය  වැය සහහා යේ ීමමනාවක්; 

විලේශශඅලේසේව  

- විමේ  මසේවා අධයයන ීමමනාව; 

- විමේ  ීමමනාව; 

ංධියරණඅලේසේව  

- පුේෙලික ීමමනාව; 

- අභියාචන ීමමනාව; 

ආරක්ෂයඅහමුදා 

- නිල ඇඳුේ නයත්තු ීමමනාව; 

- සළාක ීමමනාව; 

- සහාය ීමමනාව; 

- දුෂණය කර ීමමනාව; 

-  

5. අලේසේවාලේ  ජ්ය ාලේේඅසහඅඋ.වි.ලේෙ.අපඩිඅලැයිසත්ුලේේඅ(උ.වි.ලේෙ./T6 වෙකීම්) 

I. බේදට යටත් එක් එක් මසේවානියුක්තයා සහහා උ.වි.මෙ.බදු අඩු කිරීමේ කාර්යය මවනුමවන් 

නියමිකත ආකෘති පත්රමයහි උ.වි.මෙ. පඩි ලැිස තුවක් මසේවාමයෝජ්කින් විසින් 

පවත්වාමෙන යා  යුතු ය. 

II. වාර්තාකර මය කාර්යය සහහා මසේවාමයෝජ්කයා විසින් පවත්වාමෙන යනු ලබන 

සාමානය පඩි ලැිස තුවකට අතිමර්කව මමකී පඩි ලැිස තුව පවත්වාමෙන යා යුතු ය. 

III. මමම අව යතාවය සපුරාලීම සහහා මසේවාමයෝජ්කයා විසින් මවනත් යේ ආදර්  ආකෘති 

පත්රයක් සකසා ඇත්නේ, එකී ආකෘති පත්රය ගාවිතය සහහා පූර්ව අනුමැතිය ලබාමෙන ඇති 

බවට කරු ාකර සහතික වන්න. 

IV.  මසේවානියුක්තියකුට ලැමබන මුදඛමය ව මයන් මනොවන රතිලාග වටිනාකම ඇතුලුව 

සේපූර්  පාරිශ්රමිකකය අදාල බදු වුවව අදාල කර ෙැනීමට මපර උ.වි.මෙවීමේ පඩි 

ලැිස තුමවහි අන්තර්ෙත කර ඇති බවට සහතික වන්න. 

V.  මමම ලැිස තුව අවම ව මයන් වසර පහක කාලපරිච්මේදයකට මසේවාමයෝජ්කයා විසින් 

තමා සන්තකමේ තබාෙත යුතු ය. 



 

6. උ.වි.ලේෙවීලේම්අක්රෙ අ තලේ අංඩුඅකිරීම්අසහහාඅබදුඅවගු 

015410156 තක්මසේරු වර්ෂණයය සහහා නව බදු වුව (0154 අමරේඛ 15 වැනි දින සිට බලපැවැත්මවන 

 පරිදි)  මසේවාමයෝජ්කයන් සහහා ලබා මේ.  මමකී වුව සංෙෘහිත තැටි (CD) ආකාරමයන් හා 

 මේශීය ආදායේ මවේ අයවිමයන් ද ලබා ෙැනීමට ඉය සලසා ඇත. 

වගුඅ

ංකය  
විස්තර  

15 නිතය ලාග වලින් මාසික බදු අඩු කිරීම 
10 එකවර මෙවීේ වලින් බදු අඩු කිරීම සහහා අනුරමා යන් 
13 එක් වරක් පම ක් මෙවීේවලින් බදු අඩු කිරීම. (මසේවාන්ත රතිලාග) 
1( ශ්රී ලංකාමද පුරවැසියකු මනොවන මසේවානියුක්තිකයන්ට කරනු ලබන මෙවීමමන් බදු 

අඩු කිරීම සහහා අනුරමා යන්. 
14 වාර්ෂික බදු චක්රය (සමුච්චිත ආදායම මත අඩු කළ හැකි බදු) 

16 බදු මත බදු අනුරමා  
17 උ.වි.මෙවීමේ පඩි පමතහි ඇතුළත් මනොවන සමාෙමක සගාපතිවරයකුමේ මහෝ 

අධයක්ෂණයවරයකුමේ මහෝ විධායක මනොවන අධයක්ෂණයවරයකුමේ පාරිශ්රමිකකමයන් මහෝ 
මදවන මසේවා නියුක්තිමේ පාරිශ්රමිකකමයන් බදු අඩු කිරීම සහහා අනුරමා  

 

පාරිශ්රමිකකයන්මෙන් බදු අඩු කිරීම, අදාල බදු වුවමද පදනම මත පම ක් සිදු කළ යුතුය.  මමම බදු 

 වුව අදාල කර ෙැනීමමහිලා යේ සැකයක් ඇතිවන අවස ාාවක ීම සහකාර මකොමසාරිස  

 (උ.වි.මෙවීමේ අං ය මහෝ අදාල අං ය) උපමදස  ලබා ෙන්න. 

බදුඅවගුඅංදාලඅයරෙන්ලේන්අලේයලේසේදඅ? 

-බදු වුව අංක 01 අදාල කරෙනිමිකන් යේ මසේවා නියුක්තිකයකුමේ මුළු පාරිශ්රමිකකය මාසිකව 

 රු.60,4111- ඉක්මවි නේ, බදු අඩු කරනු ලැය ය යුතු ය. 

සටහන : යේ පුේෙලයකුමේ වාර්ෂික බදු නිදහස  ීමමනාව රු.741,1111-( එනේ බදු නිදහස  ීමමනාව 

රු.411 ,000  හා සුදුසුකේ ලබන ීමමනාව රු.250,000 ක් මලස) ,එම නිසා මාසික  මසේවානියුක්ත 

ආදායම රු.41,667/- හි අතිමර්කය බේදට යටත් මද.  මකමසේ මවතත්, මාසිකව  රු.20,833/- 

(එනේ වාර්ෂිකව රු.250,0001-) මසේවානියුක්තිමයන් උපයන ලාගමයන් අඩු කරනු ලැබීමට අවසර 

ලැමේ.  මමම බදු නිදහස  ීමමනාව සහ සුදුසුකේ ලබන මෙවීම යටමත් අඩු කිරීම  යන කරුණු 

මදක තීර ය කිරීමමන් පසුව රු.62,5001- හි  සීමාව ෙ නය කර ඇත. 

-මාසික වැටුප රු.62,500 ට වයා අඩු වුවද එකවර මෙවීේ කරන විට බදුඅචක්රඅ00 අදාළ කර ෙන්න. 

 

-යේ මසේවානියුක්තිකයකුමේ මාසික වැටුප ඉහත සීමාවට වයා අඩු වුවද (මුදඛමය මනොවන 

රතිලාග ඇතුලුව) වැටුප් වර්ධක යනාදිය ලැබීමේ රතිලලයක් ව මයන් තක්මසේරු වර්ෂණයය තුළ 

මසේවානියුක්තිමයන් උපයන සමුච්චිත ලාග රු.750,1111- බදු නිදහස  රමා ය ඉක්මවන්මන් නේ, 

එවිට බදුඅචක්රඅ0  අදාළ කර ෙන්න. 

 එමසේම , යේ මසේවා නියුක්තිකයකු තක්මසේරු වර්ෂණයය තුල ීම මසේවයට පැමිකම න්මන් නේ මහෝ 

මසේවමයන් විශ්රාම යි නේ ( මාස මදොළහකට අඩු කාල පරිච්මයදයක් සහහා නිතය මසේවා නියුක්ති 

ලාග උපයි නේ) ඔහුමේ 1 ඇයමේ බදු අඩු කිරීම සහහා බදු චක්රඅංකයඅ  අදාළ කර ෙත යුතුය. 

 

-රැකියාව අවසන් කිරීමේ ීම මහෝ විශ්රාම ෙැනීමේීම එක් වරක් පම ක් කරන ලද මෙවීේ 

වලින්(මසේවාන්ත රතිලාග)අ බදු චක්රඅ ංකයඅ 3 අදාළ කර ෙනිමිකන් බදු අඩු කරනු ලැය ය යුතුය. 

කරු ාකර ((ii) හා (viii) මයදය යටමත් සලසා ඇති නිදහස  කිරීේ සැලකිඛලට ෙන්න. 

  



-එක් මසේවා මයෝජ්කයකුට වැඩි මසේවා මයෝජ්කයන් ෙ නක් යටමත් මසේවා නියුක්ත පුේෙලයකු 

සේබන්ධමයන් රධාන මසේවා මයෝජ්කයාමෙන් උපයන ආදායේ සේබන්ධමයන් පම ක් සාමානය 

බදු වුව අදාළ මද.එම මෙවීේ මහෝ රතිලාග වල එකතුව මාසිකව රු.41,111  මනොඉක්මන විට 51% 

ක බදු අනුරමා යක් යටමත් ද එකී මෙවීේවල එකතුව මාසිකව රු.41,111  ඉක්මන විට 56% ක  

බදු අනුරමා යක් යටමත් ද  මදවන මසේවා මයෝජ්කයා විසින් බදු අඩු කල යුතුය.මකමසේ මවතත් 

රධාන මසේවා මයෝජ්කයා විසින් එම සනාා කිරීමට යටත්ව මදවන මසේවා මයෝජ්කයා ඇතුලුව රාජ්ය 

අං මේ මසේවා නියුක්තිමයන් උපයන සමස ා මාසික ආදායම රු.60,411 ට වයා අඩු වන විට බදු 

අඩු මනොකල යුතුය. 

 

           -අදාළ මසේවානියුක්තිකයාට රගවමේ ීම රහවාෙැනීමේ බේදට යටත් අවසන් බේද මලස 

මනොසැලමකන මවනත් යේ ආදායමක් මනොමැති නේ මසේවානියුක්ත ආදායමමන් අඩු කරන ලද 

බේද අවසන් බේද මලස සලකනු ලැමේ.  මසේවා නියුක්ත ආදායම මත මෙවන ලද බේද ආපසු ලබා 

මනොමදන අතර, ඒ සහහා යේ විධානයක් නිකුත් කරනු මනොලැමේ. 

 

7. ංඩුඅයර අලදඅබදුඅලේරේෂණ  කිරීෙ 

 

I. නියමිකත මාසයක් තුළ සෑම මසේවානියුක්තියකින්ම උ.වි.මෙ. ක්රමය යටමත් අඩු කරන ලද 

බදු පසුව එළැමෙන ආසන්නතම මාසමේ 15 වන දින මහෝ එදිනට මපර මේශීය ආදායේ 

මකොමසාරිස  ජ්නරාඛ මවත මරේෂණය ය කරනු ලැය ය යුතු ය.  

 

II. උ.වි.මෙ. අං ය මන්න් නිකුත් කරනු ලබන මරේෂණය  ආකෘතිපත් ගාවිත කරමිකන්, 

උ.වි.මෙවීේ, ලේයොළඹ 02,අයූනි න්අලේපලේදලේසේඅපිහිටිඅෙහජ් අබැකකුලේේඅංකයඅ014-1-0014-

0110422අදර අ ගිණුෙතඅබැර කරනු ලැය ය යුතු ය. 

 

 

III. බැංකුව විසින් ඔබ මවත නිකුත් කරන ලද මරේෂණය  ආකෘති පමත්රයහි මතවන හිටපත මෙවීේ 

සනාා කිරීමට අව ය වූ විට ඉදිරිපත් කිරීම සහහා ඔබ ළඟ සුරක්ෂිතව තබාෙත යුතු ය. 
 

8. වාර්ෂියඅරයාශ අදිරරිප අකිරීෙ.අ(උ.වි.ලේෙ.94(0)අසහඅඋ.වි.ලේෙ.අT-9AඅසහඅT-9A(A)අඋපලේඛ   ) 

රාජ්ය අං මේ වාර්ෂික රකා ය සෑම වසරකම අමරේඛ 31 දිනට මපර උ.වි.මෙ. අං ය මවත 

 ඉදිරිපත් කරනු  ලැය ය යුතු ය. 

උප  අවිතඅලේෙවීම්අරයාශ අපරිෙණයඅෙතඅකිරීෙතඅලේදපාර්තලේම්න්තුවඅසැලුමම්අයරඅතතිඅබැවින්අ

 ලේසේවාලේ  ජ්ය ාලේේඅ වාර්ෂියඅ රයාශලේේඅ (උ.වි.ලේෙ.94(0) අ T-9A සහඅ T-9A(A) ආයෘතිප )අ හිඅ

 විදු අ පරිවර්ත  ක්අ paye9a@ird.gov.lk ඊලේම්ඛඅ ලිපි  තඅ දිරරිප අ යර අ ලේෙන්අ උ.වි.ලේෙ.අ

 ක්රෙ අ සහහාඅලි ාපිරකචිඅවීඅතතිඅසි ලුඅලේසේවාලේ  ජ්ය න්අලේවතඅයාරුණියවඅදැනුම්අලේදනුඅලැලේේ. 

අදාල ආකෘතිපත් හිළිබහ වැඩිදුර විස තර, බදු වුව සහ විදුත් පරිවර්තන www.ird.gov.lk මවතින් 

 ලබාෙැනීමට හැකි ය. 

9. අලේසේවාලේ  ජ්ය න්අසම්බන්ධලේ න්අතක්ලේසේරුඅනිකු අකිරීෙ 

 

I. (අ)  උ.වි.මෙ. ක්රමය යටමත් අඩු කිරීමට 

(ආ) මේශීය ආදායේ මකොමසාරිස  ජ්නරාඛ මවත බදු මරේෂණය ය කිරීමට 

(ඇ) වාර්ෂික රකා ය ඉදිරිපත් කිරීමට අමපොමහොසත් වන කවර වූ අවස ාාවක ීම 

 ඇස තමේන්තුෙත තක්මසේරු නිකුත් කරනු ඇත. 

mailto:paye9a@ird.gov.lk
http://www.ird.gov.lk/


II. එම බේදට අතිමර්ක ව මයන් හිඟ (පැහැර හරින ලද) බේමදන් 10% කට ඒකාකාරී 

 දණ්යනයක් මෙවීමට මසේවාමයෝජ්කයා යටත් මද. 

III. නියමිකත දින සිට දින 31 ක් ඇතුළත බදු මනොමෙවනු ලබන්මන් නේ, මේශීය ආදායේ 

 පනමත් 127 වැනි වෙන්තියට අනුව සෑම දින 31 ක් මහෝ එහි මකොටසක් සහහා 2% ක 

 අතිමර්ක දණ්යනයක් පනවනු ලැමේ. 

IV. තක්මසේරුවක ආකාරමයන් මසේවාමයෝජ්කයා මත පනවනු ලබන බේද සහ දණ්යනය සහහා 

ඔහු මපෞේෙලිකව වෙකිව යුතු ය.  එම මුදඛ මේශීය ආදායේ පනමත්  XXVI පරිච්මේදයට 

අනුව මසේවාමයෝජ්කයා මවතින් අය කරෙනු ලැය ය හැකි ය. 

 

V. නියමිකත දින මහෝ එදිනට මපර බදු අය කරෙැනීම සහ මරේෂණය ය කිරීම සහහා මසේවාමයෝජ්ක 

වෙකිව යුතු ය.  එමසේ කිරීමට අමපොමහොසත්වන මසේවාමයෝජ්කයන් දණ්යන සමඟ එම බදු 

මෙවීම සහහා මපෞේෙලිකව වෙකීම දරනු ඇත. 

 

10. වැරිරඅසහහාඅදණ්ඩ   

2006 අංක 10 දරන මේශීය ආදායේ පනමත් 120 (ඇ) වෙන්තිය මන්න් නියම කර ඇති පරිදි තම 

වාර්ෂික රකා න යැවීමට අමපොමහොසත්වන මසේවාමයෝජ්කයන්ට එමරහිව වනතික ක්රියාමාර්ෙ 

ෙනු ඇති අතර, එමසේත් නැත්මහොත් නියමිකත දින මහෝ එදිනට මපර වාර්ෂික රකා න ඉදිරිපත් 

කිරීමට අමපොමහොසත් වීම මවනුමවන් රු.41,1111- ක උපරිම දණ්යන පනවනු ලැමේ.වාර්ෂික      

රකා ය ලද බවට කා්පපතක් මදපාර්තමේන්තුව මවතින් ලැුණණු බවට කාරුණිකව සහතික වන්න. 

11. බදුඅංඩුඅකිරීලේම්අසහතිය අ(උ.වි.ලේෙ./T-10  ව) 

 

I. මාර්තු 31 දිමනන් අවසන් වර්ෂණයය සේබන්ධමයන් අමරේඛ මස 31 වැනි දිනට මපර; මහෝ  

II. මසේවය අවසන් කරන මසේවානියුක්තියකු සේබන්ධමයන් මසේවය අවසන් කිරීමේ දින සිට 

දින 31 ක් කඛහිරීමට මපර 

 බදු අඩු කිරීමේ සහතිකයක් සෑම මසේවා නියුක්තිකමයකු මවතම ඉදිරිපත් කරනු ලැය ය 

 යුතු ය. 

සතහ අ: 

I. එක් වර්ෂණයයක මහෝ එක් වර්ෂණයයකට වයා අඩු කාලසීමාවක් සහහා T- 10 ( ව) අනුහිටපතක් 

යේ අවස ාාවක ීම නිකුත්  කරනු ලබන්මන් නේ එම නිකුතුව සහහා මහේතුව සහ1මහෝ එය 

අනුහිටපතක් බවට සහහන් කරමිකන් රතුපාට තීන්මතන් T- 10( ව) මත සටහනක් තැය ය 

යුතු ය. 

II. කරු ාකර මසේවා නියුක්තිකයකුමේ බදු මසේවාමයෝජ්කයකු මෙවන අවස ාාමද ීම 

මසේවානියුක්තයා මවනුමවන් මසේවාමයෝජ්කයා විසින් මෙවනු ලද බදු වටිනාකම සහ එම 

බදු ආෙ නය කර ඇති ආදායම පැහැදිලිව සහහන් කරන්න.  (එමලස මෙවන ලද බදු 

එකතු කරමිකන් මුළු පාරිශ්රමිකකය රකා  කරනු ලැය ය යුතු ය.) 

III. මදවන මසේවාමයෝජ්කයා විසින් මෙවන ලද ොස තු මත   T- 10 ( ව)අ(D) අදාළ මද. 

 

12. අලේසේවාලේ  ජ්ය ාඅවිසින්අබදුඅවැඩිපුරඅලේෙවීෙ 

 

I. යේ මෙවීේ කාලසීමාවක් සේබන්ධමයන් අඩු කරන ලද බේදට වැඩිමයන් මරේෂණය ය කර 

ඇති විට, එම මුදල (තදනන්තර) පසු මෙවීේ වලින් හිලද කරනු ලැය ය හැකි අතර, එවන් 



අවස ාාවන්හි ීම මේශීය ආදායේ මකොමසාරිස  ජ්නරාඛ මවත දන්වනු ලැය ය යුතු ය.  එවැනි 

ෙැලපීේ ර  නෙත වර්ෂණයයක් තුළ ීම පම ක් කරනු ලැය ය හැකි ය. 

 

II. යේ මෙවීේ කාලසීමාවක් සේබන්ධමයන් අඩු කරන ලද බේදට වැඩිමයන් අඩු  කර ඇති 

විට, එම මුදල තක්මසේරු වර්ෂණයය තුළ මහෝ පසුව එළැමෙන ආසන්නතම තක්මසේරු වර්ෂණයමේ 

ීම තදනන්තර (පසු) මෙවීේ වලින් හිලද කරනු ලැය ය හැකි අතර, එකී ෙැලපීම සිදු කරන 

ලද දින සිට සති මදකක් ඇතුළත එවන් අවස ාාවන් හිළිබදව මේශීය ආදායේ මකොමසාරිස  

ජ්නරාඛ මවත දන්වනු ලැය ය යුතු ය.  

 

13. උ.වි.ලේෙ.(PAYE) ක්රෙ අසම්බන්ධලේ න්අවැඩිදුරඅඋපලේදස්අසහඅලේතොරතුරු 

 

මසේවානියුක්තීන්මෙන් නිවැරදි මලස බදු අඩු කිරීම සහහා මසේවාමයෝජ්කයන් මවත මඟ මපන්වීම 

මමම උපමදස  මාලාමවන් අදහස  කරනු ලැමේ.  මකමසේ මවතත්, මේශීය ආදායේ පනමත් සහ මමම 

උපමදස  මාලාමද විධිවිධාන අතර යේ අනනුකූලතාවයක් ඇති මද නේ පනමත් විධිවිධාන අදාල 

කරෙත යුතු ය.   

උ.වි.මෙ. රකා යන් පරිෙ කෙත කිරීමට මදපාර්තමේන්තුව සැලසුේ කර ඇති බැවින් 

මසේවාමයෝජ්කයාමේ වාර්ෂික රකා මේ විදුත් පරිවර්තනයක් T-9A සහ T-9A(A) ආකෘති පත්ර 

paye9a@ird.gov.lk යන ඊමේඛ ලිහිනයට ඉදිරිපත් කරන මමන් උ.වි.මෙ. ක්රමය සහහා ලියාපදිංචි 

වී ඇති සියලු මසේවා මයෝජ්කයන් මවත කාරුණිකව දැනුේ මදනු ලැමේ.   

 

අදාළ ආකෘති පත්ර හිළිබහ වැඩිදුර විස තර බදු චක්ර සහ විදුත් පරිවර්තන www.ird.gov.lk මවතින් 

ලබා ෙැනීමට හැකිය. 

 

 

වැඩිදුර පැහැදිලි කර ෙැනීම සහහා කරු ාකර, 

 

බදු මසේවා අං ය   - 155-0308710 

මඛකේ අං ය   - 155-0534(55 1 0534(50 1 0534(53 

උ.වි.මෙ. අං ය   - 155-03100(6 

උ.වි.මෙ.විම ේෂණය විෙ න අං ය - 155-053(645 

 

යන අං වල මකොමසාරිස වරුන් අමතන්න. 

 

 

 

 

 

යලයාණී දඅදහ ා යඅ 

ලේශීය අආදා ම්අලේයොෙසාරිස්අජ් රාඛ 
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