சேவை தருநரின் ைருடாந் த வைளிப் படுத்துவை மற் றும் அட்டைவைைளிவனப் பூர்த்தி வேய் ைதற் ைான அறிவுறுத்தல் ைள்
ைரி மதிப் பாை்டு 2018 / 2019

சேவை தருநரின் ைருடாந்த வைளிப்படுத்துவையானது, ைரி மதிப்பாண்டு (உவைை்கும் சபாது வேலுத்தும் ைரி) 2018 / 2019 இற் கு
அட்டைவை 01 மற் றும் அட்டைவை 02 எனும் வபயரிலான இரை்டு அட்டைவைைளிவனை் வைாண்டுள் ளது. இந்த
அட்டைவணைள் சேவை தருநரின் ைருடாந்த வைளிப்படுத்துவையுடன் பூரணப்படுத்தி சநரடியாைசைா அல் லது உள் நாட்டு
இவறைரித் திவணை்ைள இவணயத் தளத்தினூடாைசைா (www.ird.gov.lk) ேமர்ப்பிை்ைப்படுதல் சைண்டும் .
நீ ங் ைள் உவைை்கும் சபாது வேலுத்தும் ைரி (PAYE) ைருடாந்த வைளிப்படுத்துவை மற் றும் அட்டைவணைளிவன ேமர்ப்பிை்கும் சபாது
பின் ைரும் விடயங் ைளிவனயும் ைைனத்தில் வைாள் ளுமாறு சைட்டுை் வைாள் ளப்படுகின் றீர்ைள் .

1.

உவைை்கும்

சபாது

வேலுத்தும்

ைரி

(PAYE)

ைருடாந்த

வைளிப்படுத்துவையிவன

இ-சேவைைளிவனப்

பயன்படுத்துைதனூடாைசைா அல் லது சநரடியாைசைா ேமர்ப்பிை்ைலாம் . எை் ைாறாயினும் , தாங் ைள் இ - சேவைைளினூடாை
தங் ைளின் உவைை்கும் சபாது வேலுத்தும் ைரி (PAYE) ைருடாந் த வைளிப் படுத்துவை மற் றும் அட்டைவைைளிவனே்
ேமர்ப்பிப் பது வபரிதும் விரும் பப் படும் .

உவைை்கும் சபாது வேலுத்தும் ைரிை்ைான (PAYE) அட்டைவைைளிவன ேமர்ப்பிை்கும் சபாது பின் ைரும் விடயங் ைளிவனை்
ைைனத்தில் வைாள் ளுமாறு சைட்டுை் வைாள் ளப் படுகின் றீர்ைள் .
i.

உவைை்கும் சபாது வேலுத்தும் ைரிை்குப் வபாறுப்புவடய (PAYE) ஊழியர்ைளின் வமாத்த

எண்ணிை்வை

இவனை்

20

ைாட்டிலும் அதிைம் எனில் ,
(அ)

தங் ைளின் அட்டைவணைளிவன இ – சேவைைளினூடாை / முவறவமை்கு பதிசைற் றல் மூலம் ேமர்ப்பிப்பது
ைட்டாயமானதாகும் . (தயவுவேய் து ைழிைாட்டவல ைாசிை்ைவும் )

(ஆ)

தங் ைளிடம் இ – சேவை ைேதி இல் லாதவிடத்து, தங் ைளின் அட்டைவணைளிவன உள் நாட்டு இவறைரித்
திவணை்ைளத்தின்

தவலவமயலுைலை நிலத்தளத்தில்

தாபிை்ைப்பட்டுள் ள

“நனேல”

பிரிவில்

அல் லது

ஏசதனும் உள் நாட்டு இவறைரித் திவணை்ைளத்தின் பிராந்திய அலுைலைத்தில் வமன் பிரதி ைடிவில்

இ –

சேவைைளினூடாை ேமர்ப்பிை்ைலாம் .
(இ)

பதிசைற் றம் வேய் யும் நவடமுவறயிவன தாங் ைள் அறிந்திருை்ைாவிடின் ,

தங் ைளின் அட்டைவணைளிவன

வமன் பிரதி ைடிவில் வைாண்டு ைந்து, உள் நாட்டு இவறைரித் திவணை்ைளத்தின்
நிலத்தளத்தில்

தாபிை்ைப்பட்டுள் ள

“நனேல”

பிரிவில்

அல் லது

ஏசதனும்

தவலவமயலுைலை
உள் நாட்டு

இவறைரித்

திவணை்ைளத்தின் பிராந்திய அலுைலைங் ைளில் ைடவம புரியும் உள் நாட்டு இவறைரித் திவணை்ைளத்தின்
ஊழியர்ைளின் உதவிவயப் வபற் றுை்வைாள் ள முடியும் .
ii.

உவைை்கும் சபாது வேலுத்தும் ைரிை்குப் வபாறுப்புவடய (PAYE) ஊழியர்ைளின் வமாத்த எண்ணிை்வை 20 இவனை் ைாட்டிலும்
குவறவு எனில் , தாங் ைள் , தங் ைளின்

அட்டைவணைளிவன ைன் பிரதிைளாைசைா அல் லது வமன் பிரதிைளாைசைா

ேமர்ப்பிை்ைலாம் .

2.

இலத்திரனியல் சைாவையிடலுை்ைான ைழிைாட்டி, அட்டைவண மாதிரிைள் மற் றும் அட்டைவண உறுதிப்படுத்தல்
நவடமுவறைள்

என் பன

உள் நாட்டு

இவறைரித்

திவணை்ைளத்தின்

இவணயத்

தளத்தில்

உள் ளன.

(ேரியான

அட்டைவண ைடிைங் ைளிவனப் பயன் படுத்துைதவன உறுதிப்படுத்திை் வைாள் ை. அட்டைவண 01 மற் றும் அட்டைவண
02 இன் விதித்துவரை்ைப்பட்ட ைடிைங் ைள் இத்துடன் இவணை்ைப்பட்டுள் ளன.)

3.

உவைை்கும் சபாது வேலுத்தும் ைரி (PAYE) ைருடாந்த வைளிப்படுத்துவை மற் றும் அட்டைவணைளிவனை் சைாவையிடுைதற் கு இ –
சேவைைளிவனப் பயன் படுத்துமாறு பரிந்துவரை்ைப்படுகின் றது. இலத்திரனியல் சைாவையிடல் இவணப்பானது 2019.04.01
இலிருந்து 2019.04.30 ைவர கிவடை்ைை்கூடியதாை இருை்கும் .

4.

தங் ைள் நிறுைனத்தினது அவனத்து ைகுதி ஊழியர்ைளினதும் கிவளைளினதும் உவைை்கும் சபாது வேலுத்தும் ைரியின் (PAYE)
ைருடாந்த வைளிப்படுத்துவையிவன ஒன்றாைே் ேமர்ப்பிை்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின் றீர்ைள் .

5.

இ – சேவைைளினூடாை வைளிப்படுத்துவையிவனே் ேமர்ப்பிை்குவையில் உவைை்கும் சபாது வேலுத்தும் ைரியின் (PAYE)
ைருடாந்த வைளிப்படுத்துவையிவன சைாவையிடுைதற் கு முன் பாை, தயவுவேய் து மாதாந்த ைரிை் வைாடுப்பனவுைளிவன
உறுதிப்படுத்திை்வைாள் ளவும் .

6.

தாங் ைள் உவைை்கும் சபாது வேலுத்தும் ைரியின் (PAYE) ைருடாந்த வைளிப்படுத்துவையின் ைன் பிரதிைவள
உள் நாட்டு இவறைரித் திவணை்ைளத்தின் மத்திய தரவு முைாவமத்துை அலகுை்கு ேமர்ப்பித்தல் சைண்டும் .
எை் ைாறாயினும் , தங் ைளது ைருடாந்த வைளிப்படுத்துவை உள் நாட்டு இவறைரி திவணை்ைளத்தின் பிரதான அலுைலைத்திற் குே்
ேமர்ப்பிப்பதற் கு,

அவேௌைரியமாை இருப்பின் , அதவன அருசையுள் ள

உள் நாட்டு இவறைரி திவணை்ைளத்தின் பிராந் திய

அலுைலைத்திற் கு ேமர்ப்பிப்பதற் கு நடைடிை்வை எடுை்ைவும் .

7.

தாங் ைள் உவைை்கும் சபாது வேலுத்தும் ைரியின் (PAYE) ைருடாந்த வைளிப்படுத்துவையிவனே் ேமர்ப்பிை்கும் சபாது, தங் ைளின்
எதிர்ைாலத் சதவைை்ைாை அட்டைவைைள் 01 மற் றும் அட்டைவைைள் 02 இன்

நிைற் பிரதிைளிவன வைத்திருப்பது

உசிதமானதாகும் .

8.

தாங் ைள் பின்ைருைன வதாடர்பில் ஏசதனும் இடர்பாடுைளிவன எதிர்சநாை்கு வீர்ைளாயின் ;
(அ)

ைைனி முவறவம ேரியாை வதாழிற் படாவம:
தயவுவேய் து 1944 என் ற இலை்ைங் வள அழுத்துைதன் மூலம் உள் நாட்டு
அவைப்பு

நிவலயத்வதத்

வதாடர்புவைாண்டு

உதவியிவனப்

இவறைரித் திவணை்ைளத்தின்

வபற் றுை்வைாள் ை

அல் லது

குரல்

பதிவைான் றிவன சமற் வைாள் ை. அை் சைவளயில் சீட்டு இலை்ைவமான் வறப் வபற் றுை்வைாள் ை.
(ஆ)

பதிசைற் றல் வதாடர் பான பிரே்சி வன:
தயவுவேய் து 011 – 2134751 அல் லது 011 – 2134757 எனும் இலை்ைங் ைளிவன அவைப்பதன் மூலம் மத்திய

தரவு

முைாவமத்துை அலகுடன் வதாடர்பு வைாள் ளவும் .
(இ) அட்டைவைைளிவன உறுதிப் படுத்துைது வதாடர்பான பிரே்சிவனைள் :
தயவுவேய் து 011 – 2134751 அல் லது 011 – 2134757 எனும் இலை்ைங் ைளிவன அவைப்பதன் மூலம் மத்திய
முைாவமத்துை அலகுடன் வதாடர்பு வைாள் ளவும் .

தரவு

ைருடாந் த வைளிப் படுத்துவை மற் றும் அட்டைவையிவன நிரப் புைதற் ைான ஆசலாேவனைள்


உவைை்கும் சபாது வேலுத்தும் ைரியின் (PAYE) ைருடாந் த வைளிப் படுத்துவை
1.

உவைை்கும் சபாது வேலுத்தும் ைரியின் (PAYE) ைருடாந்த வைளிப்படுத்துவையின் பகுதி 1

ஊழியர்ைளின் எை்ைிை்வை



PAYE) திட்டத்தின்

உவைை்கும் சபாது வேலுத்தும் ைரி

கீைான ஏசதனும் ைரிை் ைழிப்பனவிவன

சமற் வைாண்டிராத, ைருடவமான் றிற் கு ரூபா.1,200,000 இலும் குவறைான வமாத்த சைதனத்திவன
பிரதான ஊழியமாை ேம் பாதிை்கின் ற ஊழியர்ைளின் எண்ணிை்வையிவன நிரல்

A இல் பதிவு

வேய் ை.



பிரதான ஊழியமாை ைருதப்படும் (i) இலிருந்து (v) ைவரயிலான நிரல் ைளில் , ைரி மதிப்பாண்டு
ைாலப்பகுதியில்

வமாத்த சைதனத்தின்

ஒை் வைாரு எல் வலயின்

கீை்

உள் ள ஊழியர்ைளின்

எண்ணிை்வையிவனப் பதிவு வேய் ை.




இரண்டாம் ஊழியமாை ைருதப்படும் பணியாட்வதாகுதிவய நிரல் C இல் உள் ளடை்ைவும் .
பிரதான மற் றும் இரண்டாம் ஊழியம் ஆகிய இரு ைகுதிைவளயும் மதிப்பீட்டாண்டில் சேவைவய
முடிவுறுத்திய பணியாட்வதாகுதிவய நிரல் E இல் உள் ளடை்ைவும் .

வமாத்த சைதனங் ைளின் கூட்டுத் வதாவை
ஊழியர்ைளின்

ஒை் வைாரு

ைவையீட்டினாலும்

ேம் பாதிை்ைப்பட்ட

வமாத்த

சைதனத்தின்

கூட்டுத்வதாவையிவன பதிவுவேய் ை.
ைரிை் ைழிப் பனவுைள்
ஒை் வைாரு ஊழியர் ைவையீட்டின் கீழும் சமற் வைாள் ளப்பட்ட உவைை்கும் சபாது வேலுத்தும் ைரி (PAYE)
ைழிப்பனவுைளிவனப் பதிவு வேய் ை.
2. உவைை்கும் சபாது வேலுத்தும் ைரி (PAYE) ைருடாந் த வைளிப் படுத்துவையின் பகுதி II (A)
(அ)

விலை் ைளிப் புப் வபறும் சைதனம்
உள் நாட்டு இவறைரிே் ேட்டத்தின் கீை் மாதாந்த ேம் பளம் விலை்ைளிை்ைப்பட்ட அலுைலர்ைளுை்கு, ைரி
மதிப்பாண்டு ைாலப்பகுதியில்

ஒை் வைாரு மாதத்திலும்

ஊழியர்ைளுை்குே் வேலுத்திய

திரட்டிய

சைதனத்திவன நிரல் “A” இல் உள் ளடை்ைவும் .
(ஆ) உவைை்கும் சபாது வேலுத்தும் ைரி மற் றும் ைரி ைழிப் பனவுைளின் கீை் வமாத்த சைதனம்
உவைை்கும்

சபாது

வேலுத்தும்

ைரிப்

வபாறுப்புவடய

அலுைலர்ைளுை்கு

வேலுத்தப்பட்ட

திரட்டிய

ோம் பளத்வத நிரல் “B” இல் உள் ளடை்ைவும் . ஒை் வைாரு மாதமும் அை் ைாறு சமற் வைாள் ளப்பட்ட

ைரி

ைழிப்பனவுைவள நிரல் “C” இல் உள் ளடை்ைவும் .
(இ)

சமற் வைாள் ளப் பட்ட வைாடுப் பனவுைள்
உள் நாட்டு இவறைரி திவணை்ைளத்துை்கு அனுப்பப்பட்ட

ைரி வதாவைவய (தவட மற் றும் ைரி

உள் ளடங் ைளாை) நிரல் “D” இல் உள் ளடை்ைவும் . தயவு வேய் து ேத ைணை்வை ேரியாை உள் ளடை்ைவும் .
(ஈ)

வமாத்த சேவையிறுதி நலன்ைள் மற் றும் ைரிை்ைழிப் பனவுைள்
மதிப்பீட்டாண்டின் ஒை் வைாரு மாதமும் , ஊழியர்ைளுை்குே் வேலுத்தப்பட்ட
நலன் ைள் நிரல் “E” இல் உள் ளடை்ைவும் . ஒை் வைாரு

வமாத்த சேவை இறுதி

மாதமும் சேவை இறுதி

நலன் ைள் மீதாை

அை் ைாறான ைரிை் ைழிப்பனவை நிரல் “F” இல் உள் ளடை்ைவும் .
(உ)

சமற் வைாள் ளப் பட்ட வைாடுப் பனவுைள்
சேவை இறுதி நலன் ைளில் இருந்து ைழிை்ைப்பட்ட மற் றும் உள் நாட்டு இவறைரி திவணை்ைளத்துை்கு
அனுப்பப்பட்ட ைரி வதாவைவய நிரல் “G” இல் உள் ளடை்ைவும் . தயவு வேய் து ேத ைணை்வை ேரியாை
உள் ளடை்ைவும் .

(ஊ)

வைளிப் படுத்துவை
ைரி வேலுத்துநரின்
முழுவமாத்த ைால ஊழியரல் லாத அங் கீைரிை்ைப்பட்ட ைணை்ைாளவராருைர்
உட்பட்ட சைவறாரு நபரினால் இை் வைளிப்படுத்துவை அல் லது அதில் ஒரு பகுதிவய தயாரிை்கும்
ேந்தர்ப்பத்தில் வைளிப்படுத்துவையில் (A)

பகுதி மற் றும் (B) பகுதி ைட்டாயமாை

பூரணப்படுத்த

சைண்டும் என் பவத தயவுடன் அறிவிை்ைவும் .
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பகுதி (A)
அங் கீைரிை்ைப்பட்ட ைணை்ைாளர் ஒருைர் உட்பட அதன் சைறு ஆட்ைள் வதாடர்பான விபரங் ைள்

(A)

பகுதியில் உள் ளடை்ைவும்
பகுதி (B)
ைரி வேலுத்துநர் அல் லது ைரி வேலுத்துநரின் அதிைாரமளிை்ைப்பட்ட அலுைலர் வைளிப்படுதுவையின்
(B) பகுதிவய பூரணப்படுத்துைதன் ஊடாை விபரத்திரட்டுை்ைளில் வைவயாப்பமிடல் சைண்டும் .

 உவைை்கும் சபாது வேலுத்தும் வைாடுப் பனவு அட்டைவை
1.

அட்டைவை 01

- ஒசர தடவையில் முழுவமயாை வேலுத்தப் படும் அவனத்துை்

வைாடுப் பனவுைள்

தவிர்ந்த சைதனம்
தமது ேம் பளத்தில் இருந்து பிரதான மற் றும் இரண்டாம் ஊழிய நிவலயின் கீை் ைரி ைழிை்ைப்படும்
ஊழியர்ைளின் விபரங் ைள் வதாடர்பான ஆைணமாகும் .
உவபாவேை வைாடுப்பனவுத் தாளிலிருந்து

வபயர்வதடுை்ைப்பட்ட ைதிைல் லா நபர், (ஒசர தடவையில்

அவனத்துை்குமான வைாடுப்பனவுைள் தவிர்ந்த) உள் ளடங் ைலான ஒை் வைாரு ஊழியருடன் வதாடர்புவடய
விபரங் ைள்

மற் றும்

வதாவைைளின்

“01”

வமாத்தம்

ஆம்

அட்டைவணயில்

குறித்த

நிரல் ைளில்

உள் ளடை்ைவும் .
2.

அட்டைவை 02 –

ஒய் வுைாலப் பயன்ைளும் ஒசர தடவையில் முழுவமயாை வேலுத்தப் படும்

அவனத்துை் வைாடுப் பனவுைளும்
ஒரு தடவை மாத்திரம் வேலுத்தப்படும் வைாடுப்பனவுைளுை்குரிய

ஊழியர்ைளின் விபரம் பின் ைரும்

அட்டைவணயில் தரப்பட்டுள் ளது.
குறித்த ைரி மதிப்பாண்டு ைாலப்பகுதியில் தமது வதாழிலிவன வைறிதாை்கியுள் ள அல் லது முடிவுை்கு
வைாண்டு
ைந்துள் ள
ஊழியர்ைளுடன்
வதாடர்புவடய
விபரங் ைள்
மற் றும்
வதாவைைளின்
வமாத்தத்திவனப்
நாட்ைளுை்குள்

பதிவுவேய் ை.

ஒசரதடவையில்

எை் ைாறாயினும்
முழுவமயாை

சேவை

முடிவுறுத்தப்பட்ட

வேலுத்தப்படும்

அவனத்துை்

திைதியில்

இருந்து

90

வைாடுப்பனவுைளுடன்

வதாடர்புவடய விபரங் ைளிவன மட்டும் அதாைது, “ஒய் வுைாலப் பயன் ைள் ” என அவைை்ைப்படுைதவன
மட்டும் அட்டைவண 02 இல் பதிவு வேய் தல் சைண்டும் என் பதவனை் ைைனத்தில் வைாள் ை.
 கீசை அட்டைவையில் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள பகுதி I, பகுதி II, அட்டைவை இல. 01 மற் றும் அட்டைவை
இல. 02 இன் எை்ைிை்வையுடன் ஒப் பிடுைதற் கு ைைனம் வேலுத்தவும் .
பகுதி I

பகுதி II

வமாத்த சைதனம் “B” நிரல் +“C”

“B” நிரல் ைளின் கூட்டுத்வதாவை

ைரிை் ைழிப்பனவு “B” நிரல் +“C”

“C” நிரல் ைளின் கூட்டுத்வதாவை

அட்டைவை 01

அட்டைவை 02

நிரல்
வமாத்த சைதனம் “E” நிரல்

“E” நிரல் ைளின் கூட்டுத்வதாவை

ைரிை் ைழிப்பனவு “E” நிரல்

“F” நிரல் ைளின் கூட்டுத்வதாவை

வமாத்த சைதனம் “B” நிரல் + “C”

“H” நிரல் ைளின்

நிரல்

கூட்டுத்வதாவை

ைரிை் ைழிப்பனவு “B” நிரல்

“J” நிரல் ைளின்
கூட்டுத்வதாவை

ைரிை் ைழிப்பனவு “C” நிரல்

“K” நிரல் ைளின்
கூட்டுத்வதாவை

வமாத்த சைதனம் “E” நிரல்
ைரிை் ைழிப்பனவு “E” நிரல்

“M” நிரல் ைளின்
கூட்டுத்வதாவை

ஊழியர்ைளின் கூட்டுத்வதாவை

வமாத்த
ஊழியர்ைளின்
கூட்டுத்வதாவை

“B” நிரல் + “C” நிரல்
ஊழியர்ைளின் கூட்டுத்வதாவை

வமாத்த ஊழியர்ைளின்
கூட்டுத்வதாவை

“E” நிரல்
நிரல் ைளின் கூட்டுத்வதாவை

“I” நிரல் ைளின்
கூட்டுத்வதாவை

