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சேவை தருனரின் ைருடரந்த வைளிப்படுத்துவையரனது, ைரி மதிப்பரண்டு (உவைக்கும்சபரது வேலுத்தும் ைரி) 

2019 / 2020 இற்கு அட்டைவை 01 மற்றும் அட்டைவை 02 எனும் வபயரிலரன இரண்டு 

அட்டைவைைளிவனக் வைரண்டுள்ளது. இந்த அட்டைவைைள் சேவை தருனரின் ைருடரந்த 

வைளிப்படுத்துவையுடன் பூரைப்படுத்தி சேரடியரைசைர அல்லது உள்ேரட்டு இவறைரித் திவைக்ைள 

இவையத் தளத்தினூடரைசைர (www.ird.gov.lk) ேமர்ப்பிக்ைப்படுதல் சைண்டும்.  

ேீங்ைள் உவைக்கும்சபரது வேலுத்தும் ைரி (PAYE) ைருடரந்த வைளிப்படுத்துவை மற்றும் அட்டைவைைளிவன 

ேமர்ப்பிக்கும்சபரது பின்ைரும் ைிடயங்ைளிவனயும் ைைனத்தில்வைரள்ளுமரறு சைட்டுக் வைரள்ளப்படுைின்றீர்ைள். 

1. உவைக்கும் சபரது வேலுத்தும் ைரி (PAYE) ைருடரந்த வைளிப்படுத்துவையிவன இ-சேவைைளிவனப் 

பயன்படுத்துைதனூடரைசைர அல்லது சேரடியரைசைர ேமர்ப்பிக்ைலரம். எவ்ைரறரயினும், தரங்ைள் இ - 

சேவைைளினூடரை தங்ைளின் உவைக்கும் சபரது வேலுத்தும் ைரி (PAYE) ைருடரந்த வைளிப்படுத்துவை 

மற்றும் அட்டைவைைளிவனச் ேமர்ப்பிப்பது வபரிதும் ைிரும்பப்படும்.  

உவைக்கும் சபரது வேலுத்தும் ைரிக்ைரன (PAYE) அட்டைவைைளிவன ேமர்ப்பிக்கும் சபரது பின்ைரும் 

ைிடயங்ைளிவனக் ைைனத்தில் வைரள்ளுமரறு சைட்டுக் வைரள்ளப்படுைின்றீர்ைள். 

i. உவைக்கும் சபரது வேலுத்தும் ைரிக்குப் வபரறுப்புவடய (PAYE) ஊைியர்ைளின் வமரத்த  எண்ைிக்வை   

2 0   இவனக் ைரட்டிலும் அதிைம் எனில்,   

(அ) தங்ைளின் அட்டைவைைளிவன இ – சேவைைளினூடரை / முவறவமக்கு பதிசைற்றல் 

மூலம் ேமர்ப்பிப்பது ைட்டரயமரனதரகும். (தயவுவேய்து ைைிைரட்டவல ைரேிக்ைவும்) 

(ஆ) தங்ைளிடம் இ – சேவை ைேதி இல்லரதைிடத்து, தங்ைளின் அட்டைவைைளிவன 

உள்ேரட்டு இவறைரித் திவைக்ைளத்தின் தவலவமயலுைலை ேிலத்தளத்தில் 

தரபிக்ைப்பட்டுள்ள “ேனேல” பிரிைில் அல்லது ஏசதனும் உள்ேரட்டு இவறைரித் 

திவைக்ைளத்தின் பிரரந்திய அலுைலைத்தில் வமன் பிரதி ைடிைில் இ – 

சேவைைளினூடரை ேமர்ப்பிக்ைலரம்.  

(இ) பதிசைற்றம் வேய்யும் ேவடமுவறயிவன தரங்ைள் அறிந்திருக்ைரைிடின், தங்ைளின் 

அட்டைவைைளிவன வமன் பிரதி ைடிைில் வைரண்டு ைந்து, உள்ேரட்டு இவறைரித் 

திவைக்ைளத்தின்  தவலவமயலுைலை ேிலத்தளத்தில் தரபிக்ைப்பட்டுள்ள “ேனேல” 

பிரிைில் அல்லது ஏசதனும் உள்ேரட்டு இவறைரித் திவைக்ைளத்தின் பிரரந்திய 

அலுைலைங்ைளில் ைடவம புரியும் உள்ேரட்டு இவறைரித் திவைக்ைளத்தின் 

ஊைியர்ைளின் உதைிவயப் வபற்றுக்வைரள்ள முடியும்.  

ii. உவைக்கும் சபரது வேலுத்தும் ைரிக்குப் வபரறுப்புவடய (PAYE) ஊைியர்ைளின் வமரத்த எண்ைிக்வை 

20 இவனக் ைரட்டிலும் குவறவு எனில், தரங்ைள், தங்ைளின் அட்டைவைைளிவன ைன் 

பிரதிைளரைசைர அல்லது வமன் பிரதிைளரைசைர ேமர்ப்பிக்ைலரம். 

 

 



2. இலத்திரனியல் சைரவையிடலுக்ைரன ைைிைரட்டி, அட்டைவை மரதிரிைள் மற்றும் அட்டைவை 

உறுதிப்படுத்தல் ேவடமுவறைள் என்பன உள்ேரட்டு இவறைரித் திவைக்ைளத்தின் இவையத் 

தளத்தில் உள்ளன. (ேரியரன அட்டைவை ைடிைங்ைளிவனப் பயன்படுத்துைதவன 

உறுதிப்படுத்திக் வைரள்ை. அட்டைவை 01 மற்றும் அட்டைவை 02 இன் ைிதித்துவரக்ைப்பட்ட 

ைடிைங்ைள் இத்துடன் இவைக்ைப்பட்டுள்ளன.) 

3. உவைக்கும் சபரது வேலுத்தும் ைரி (PAYE) ைருடரந்த வைளிப்படுத்துவை மற்றும் அட்டைவைைளிவனக் 

சைரவையிடுைதற்கு இ – சேவைைளிவனப் பயன்படுத்துமரறு பரிந்துவரக்ைப்படுைின்றது. இலத்திரனியல் 

சைரவையிடல் இவைப்பரனது 2020.04.01 இலிருந்து ைிவடக்ைக்கூடியதரை இருக்கும்.   

4. தங்ைள் ேிறுைனத்தினது அவனத்து ைகுதி ஊைியர்ைளினதும் ைிவளைளினதும் உவைக்கும்சபரது 

வேலுத்தும் ைரியின் (PAYE) ைருடரந்த வைளிப்படுத்துவையிவன ஒன்றரைச் ேமர்ப்பிக்குமரறு 

அறிவுறுத்தப்படுைின்றீர்ைள். 

5. இ – சேவைைளினூடரை வைளிப்படுத்துவையிவனச் ேமர்ப்பிக்குவையில் உவைக்கும்சபரது 

வேலுத்தும் ைரியின் (PAYE) ைருடரந்த வைளிப்படுத்துவையிவன சைரவையிடுைதற்கு முன்பரை, 

தயவுவேய்து மரதரந்த ைரிக் வைரடுப்பனவுைளிவன உறுதிப்படுத்திக்வைரள்ளவும். 

6. தரங்ைள் உவைக்கும் சபரது வேலுத்தும் ைரியின் (PAYE) ைருடரந்த வைளிப்படுத்துவையின் ைன் பிரதிைவள 

உள்ேரட்டு இவறைரித் திவைக்ைளத்தின் மத்திய தரவு முைரவமத்துை அலகுக்கு ேமர்ப்பித்தல் சைண்டும். 

எவ்ைரறரயினும், தங்ைளது ைருடரந்த வைளிப்படுத்துவை  உள்ேரட்டு இவறைரி திவைக்ைளத்தின் பிரதரன 

அலுைலைத்திற்குச்  ேமர்ப்பிப்பதற்கு,  அவேௌைரியமரை இருப்பின், அதவன அருசையுள்ள  உள்ேரட்டு 

இவறைரி திவைக்ைளத்தின் பிரரந்திய அலுைலைத்திற்கு ேமர்ப்பிப்பதற்கு ேடைடிக்வை எடுக்ைவும்.  

7. தரங்ைள் உவைக்கும் சபரது வேலுத்தும் ைரியின் (PAYE) ைருடரந்த வைளிப்படுத்துவையிவனச் 

ேமர்ப்பிக்கும்சபரது, தங்ைளின் எதிர்ைரலத் சதவைக்ைரை அட்டைவைைள் 01 மற்றும் அட்டைவைைள் 02 

இன் ேிைற் பிரதிைளிவன வைத்திருப்பது  உேிதமரனதரகும். 

8. தரங்ைள் பின்ைருைன வதரடர்பில் ஏசதனும் இடர்பரடுைளிவன எதிர்சேரக்குவீர்ைளரயின்; 

(அ) ைைனி முவறவம ேரியரை வதரைிற்படரவம: 

தயவுவேய்து 1944 என்ற இலக்ைங்வள அழுத்துைதன் மூலம் உள்ேரட்டு  இவறைரித் 

திவைக்ைளத்தின் அவைப்பு  ேிவலயத்வதத் வதரடர்புவைரண்டு உதைியிவனப் 

வபற்றுக்வைரள்ை அல்லது குரல் பதிவைரன்றிவன சமற்வைரள்ை.  அவ்சைவளயில் 

ேீட்டு இலக்ைவமரன்வறப் வபற்றுக்வைரள்ை.  

 (ஆ) பதிசைற்றல் வதரடர்பரன பிரச்ேிவன: 

தயவுவேய்து 011 – 2134162 அல்லது 011 – 2134118 எனும் இலக்ைங்ைளிவன 

அவைப்பதன் மூலம் மத்திய  தரவு  முைரவமத்துை அலகுடன் வதரடர்பு 

வைரள்ளவும். 

      (இ) அட்டைவைைளிவன உறுதிப்படுத்துைது வதரடர்பரன பிரச்ேிவனைள்:  

தயவுவேய்து 011 – 2134162 அல்லது 011 – 2134118 எனும் இலக்ைங்ைளிவன 

அவைப்பதன் மூலம் மத்திய  தரவு  முைரவமத்துை அலகுடன் வதரடர்பு 

வைரள்ளவும். 

 



ைருடரந்த வைளிப்படுத்துவை மற்றும் அட்டைவையிவன ேிரப்புைதற்ைரன 

ஆசலரேவனைள் 

 உவைக்கும் சபரது வேலுத்தும் ைரியின் (PAYE) ைருடரந்த வைளிப்படுத்துவை 

1.  உவைக்கும் சபரது வேலுத்தும் ைரியின் (PAYE) ைருடரந்த வைளிப்படுத்துவையின் பகுதி 1 

ஊைியர்ைளின் எண்ைிக்வை 

 உவைக்கும் சபரது வேலுத்தும் ைரி  PAYE) திட்டத்தின் ைீைரன ஏசதனும் ைரிக் ைைிப்பனைிவன 

சமற்வைரண்டிரரத, ைருடவமரன்றிற்கு ரூபர.1,200,000 இலும் குவறைரன வமரத்த 

சைதனத்திவன பிரதரன ஊைியமரை ேம்பரதிக்ைின்ற ஊைியர்ைளின் எண்ைிக்வையிவன ேிரல்  A 

இல் பதிவு  வேய்ை. 

 பிரதரன ஊைியமரை ைருதப்படும் (i) இலிருந்து (v) ைவரயிலரன ேிரல்ைளில், ைரி மதிப்பரண்டு 

ைரலப்பகுதியில் வமரத்த சைதனத்தின் ஒவ்வைரரு எல்வலயின் ைீழ் உள்ள ஊைியர்ைளின் 

எண்ைிக்வையிவனப் பதிவு வேய்ை. 

 இரண்டரம் ஊைியமரை ைருதப்படும்  பைியரட்வதரகுதிவய ேிரல் C இல் உள்ளடக்ைவும். 

 பிரதரன மற்றும் இரண்டரம் ஊைியம் ஆைிய இரு ைகுதிைவளயும் மதிப்பீட்டரண்டில் சேவைவய 

முடிவுறுத்திய  பைியரட்வதரகுதிவய ேிரல் E இல் உள்ளடக்ைவும். 

வமரத்த சைதனங்ைளின் கூட்டுத் வதரவை 

ஊைியர்ைளின் ஒவ்வைரரு ைவையீட்டினரலும் ேம்பரதிக்ைப்பட்ட வமரத்த சைதனத்தின் 

கூட்டுத்வதரவையிவன பதிவுவேய்ை. 

ைரிக் ைைிப்பனவுைள் 

ஒவ்வைரரு ஊைியர் ைவையீட்டின் ைீழும் சமற்வைரள்ளப்பட்ட உவைக்கும் சபரது வேலுத்தும் ைரி (PAYE) 

ைைிப்பனவுைளிவனப் பதிவு வேய்ை. 

2. உவைக்கும் சபரது வேலுத்தும் ைரி (PAYE) ைருடரந்த வைளிப்படுத்துவையின் பகுதி  II   

(அ)  ைிலக்ைளிப்புப் வபறும் சைதனம் 

உள்ேரட்டு இவறைரிச் ேட்டத்தின் ைீழ் மரதரந்த ேம்பளம் ைிலக்ைளிக்ைப்பட்ட அலுைலர்ைளுக்கு, 

ைரி மதிப்பரண்டு ைரலப்பகுதியில் ஒவ்வைரரு மரதத்திலும் ஊைியர்ைளுக்குச் வேலுத்திய  திரட்டிய 

சைதனத்திவன ேிரல் “A” இல் உள்ளடக்ைவும்.  

(ஆ)  உவைக்கும் சபரது வேலுத்தும் ைரி மற்றும் ைரி ைைிப்பனவுைளின் ைீழ் வமரத்த சைதனம் 

உவைக்கும் சபரது வேலுத்தும் ைரிப் வபரறுப்புவடய அலுைலர்ைளுக்கு வேலுத்தப்பட்ட திரட்டிய 

ேரம்பளத்வத ேிரல் “B” இல் உள்ளடக்ைவும். ஒவ்வைரரு மரதமும் அவ்ைரறு சமற்வைரள்ளப்பட்ட  ைரி 

ைைிப்பனவுைவள ேிரல் “C” இல் உள்ளடக்ைவும்.  

(இ)    சமற்வைரள்ளப்பட்ட வைரடுப்பனவுைள் 

உள்ேரட்டு இவறைரி திவைக்ைளத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட  ைரி வதரவைவய (தவட மற்றும் ைரி 

உள்ளடங்ைளரை) ேிரல் “D” இல் உள்ளடக்ைவும். தயவு வேய்து ேத ைைக்வை ேரியரை  

உள்ளடக்ைவும். 

3 
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(ஈ) வமரத்த சேவையிறுதி  ேலன்ைள் மற்றும் ைரிக்ைைிப்பனவுைள் 

மதிப்பீட்டரண்டின் ஒவ்வைரரு மரதமும், ஊைியர்ைளுக்குச் வேலுத்தப்பட்ட  வமரத்த சேவை இறுதி 

ேலன்ைள் ேிரல் “E” இல் உள்ளடக்ைவும். ஒவ்வைரரு  மரதமும் சேவை இறுதி  ேலன்ைள் மீதரை 

அவ்ைரறரன ைரிக் ைைிப்பனவை ேிரல் “F” இல் உள்ளடக்ைவும். 

(உ)  சமற்வைரள்ளப்பட்ட வைரடுப்பனவுைள் 

சேவை இறுதி ேலன்ைளில் இருந்து ைைிக்ைப்பட்ட மற்றும் உள்ேரட்டு இவறைரி திவைக்ைளத்துக்கு 

அனுப்பப்பட்ட  ைரி வதரவைவய ேிரல் “G” இல் உள்ளடக்ைவும். தயவு வேய்து ேத ைைக்வை ேரியரை  

உள்ளடக்ைவும். 

(ஊ)  வைளிப்படுத்துவை 

 ைரி வேலுத்துேரின்  முழுவமரத்த ைரல  ஊைியரல்லரத அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட ைைக்ைரளவரரருைர் 

 உட்பட்ட சைவறரரு ேபரினரல் இவ் வைளிப்படுத்துவை அல்லது அதில் ஒரு பகுதிவய தயரரிக்கும் 

 ேந்தர்ப்பத்தில் வைளிப்படுத்துவையில் (A)  பகுதி மற்றும் (B) பகுதி ைட்டரயமரை  பூரைப்படுத்த 

 சைண்டும் என்பவத தயவுடன்  அறிைிக்ைவும். 

பகுதி (A)   

அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட ைைக்ைரளர் ஒருைர் உட்பட  அதன் சைறு ஆட்ைள் வதரடர்பரன ைிபரங்ைள்  

(A)  பகுதியில் உள்ளடக்ைவும் 

பகுதி (B)   

ைரி வேலுத்துேர் அல்லது  ைரி வேலுத்துேரின் அதிைரரமளிக்ைப்பட்ட அலுைலர் 

வைளிப்படுதுவையின் (B)  பகுதிவய பூரைப்படுத்துைதன் ஊடரை ைிபரத்திரட்டுக்ைளில் 

வைவயரப்பமிடல் சைண்டும்.   

 உவைக்கும் சபரது வேலுத்தும் வைரடுப்பனவு அட்டைவை 

1. அட்டைவை 01  - ஒசர தடவையில் முழுவமயரை வேலுத்தப்படும் அவனத்துக்    வைரடுப்பனவுைள் 

தைிர்ந்த சைதனம்  

தமது ேம்பளத்தில் இருந்து பிரதரன மற்றும் இரண்டரம் ஊைிய ேிவலயின் ைீழ் ைரி ைைிக்ைப்படும் 

ஊைியர்ைளின் ைிபரங்ைள் வதரடர்பரன  ஆைைமரகும். 

உவபரவேை வைரடுப்பனவுத் தரளிலிருந்து  வபயர்வதடுக்ைப்பட்ட ைதிைல்லர ேபர் (ஒசர தடவையில் 

அவனத்துக்குமரன வைரடுப்பனவுைள் தைிர்ந்த) உள்ளடங்ைலரை ஒவ்வைரரு ஊைியருடன் 

வதரடர்புவடய ைிபரங்ைள் மற்றும் வதரவைைளின் வமரத்தம் “01” ஆம் அட்டைவையில் குறித்த  

ேிரல்ைளில் உள்ளடக்ைவும். 

 “01.01.2020ம் திைதியில் இருந்து ைதிைற்ற ேபர்ைளிடமிருந்து ஊைியம் வதரடர்பரை ைைிக்ைப்படும் 14% 

வீத்த்திலரன ேிறுத்திவைத்தல் ைரி வதரடர்பரன ைிபரங்ைவள உவைக்கும் சபரது வேலுத்தும் ைரியின் 

(PAYE)  ைருடரந்த  வைளிப்படுத்துவையில்  உள்ளடக்ை சைண்டரம். ( இந்த ைிபரங்ைள் ேிறுத்தவைத்தல் 

ைரிக்கூற்றில்  வைளிப்படுத்தப்படுதல்  சைண்டும்.) 

 

 

 



2. அட்டைவை 02 –  ஒய்வுைரலப் பயன்ைளும் ஒசர தடவையில் முழுவமயரை வேலுத்தப்படும் 

அவனத்துக் வைரடுப்பனவுைளும் 

ஒரு தடவை மரத்திரம் வேலுத்தப்படும் வைரடுப்பனவுைளுக்குரிய  ஊைியர்ைளின் ைிபரம் பின்ைரும் 

அட்டைவையில் தரப்பட்டுள்ளது. 

குறித்த ைரி மதிப்பரண்டு ைரலப்பகுதியில் தமது வதரைிலிவன வைறிதரக்ைியுள்ள அல்லது முடிவுக்கு 

வைரண்டு ைந்துள்ள ஊைியர்ைளுடன் வதரடர்புவடய ைிபரங்ைள் மற்றும் வதரவைைளின் 

வமரத்தத்திவனப் பதிவுவேய்ை. எவ்ைரறரயினும் சேவை முடிவுறுத்தப்பட்ட திைதியில் இருந்து 90 

ேரட்ைளுக்குள் ஒசரதடவையில் முழுவமயரை வேலுத்தப்படும் அவனத்துக் வைரடுப்பனவுைளுடன் 

வதரடர்புவடய ைிபரங்ைளிவன மட்டும் அதரைது, “ஒய்வுைரலப் பயன்ைள்” என அவைக்ைப்படுைதவன 

மட்டும் அட்டைவை 02 இல் பதிவு வேய்தல் சைண்டும் என்பதவனக் ைைனத்தில் வைரள்ை.  

 ைீசை அட்டைவையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  பகுதி I, பகுதி II, அட்டைவை இல. 01 மற்றும் அட்டைவை 

இல. 02 இன்  எண்ைிக்வையுடன்  ஒப்பிடுைதற்கு  ைைனம் வேலுத்தவும். 

பகுதி I பகுதி II அட்டைவை 01 அட்டைவை 02 

வமரத்த சைதனம் 

“B”  ேிரல் +“C” 

“ B ”   ேிரல்ைளின் 

கூட்டுத்வதரவை 

- - 

ைரிக் ைைிப்பனவு 

“B”  ேிரல் +“C” ேிரல் 

“ C ” ேிரல்ைளின் 

கூட்டுத்வதரவை 

- - 

வமரத்த சைதனம் 

“E” ேிரல் 

“ E ” ேிரல்ைளின் 

கூட்டுத்வதரவை 

- - 

ைரிக் ைைிப்பனவு 

“E” ேிரல் 

“ F ” ேிரல்ைளின் 

கூட்டுத்வதரவை 

- - 

வமரத்த சைதனம் 

“B”  ேிரல் + “C” ேிரல் 

- “ H ” ேிரல்ைளின் 

கூட்டுத்வதரவை 

- 

ைரிக் ைைிப்பனவு 

“B”  ேிரல் 

- “ J ” ேிரல்ைளின் 

கூட்டுத்வதரவை 

- 

ைரிக் ைைிப்பனவு 

“C” ேிரல் 

- “ K ” ேிரல்ைளின் 

கூட்டுத்வதரவை 

- 

வமரத்த சைதனம் 

“E” ேிரல் 

- -  

 

ைரிக் ைைிப்பனவு 

“E” ேிரல் 

- - “ M ” ேிரல்ைளின் 

கூட்டுத்வதரவை 

ஊைியர்ைளின் 

கூட்டுத்வதரவை 

“B”  ேிரல் + “C” ேிரல் 

- வமரத்த ஊைியர்ைளின் 

கூட்டுத்வதரவை 
- 

ஊைியர்ைளின் 

கூட்டுத்வதரவை 

 “E” ேிரல் 

- - வமரத்த ஊைியர்ைளின் 

கூட்டுத்வதரவை 

 ேிரல்ைளின் 

கூட்டுத்வதரவை 
“ I ” ேிரல்ைளின் 

கூட்டுத்வதரவை 

- 



 

 


