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දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව 

භාණ්ඩ ආනයනකරුවන්/අපනයනකරුවන් වවත වකවෙන නිවේදනයයි

 
   

රට තුළ පවතින ක ෝවිඩ්-19 වසංගත තත්තත්තවය සැලකිල්ලට කගන කේශීය ආදායම් කදපාර්තකම්න්තතුකේ 

කවබ් අඩවිකේ සපයා ඇති ඊ-කසේවාවන්ත හරහා බදු කගවන්තනා හඳුනාගැනීකම් අං ය සහ එ තු  ළ අගය 

මත බදු ලියාපදංචිය (තාව ාලි  කහෝ සේිර) ලබාගන්තනා කලස භාණ්ඩ ආනයන රුවන්ත සහ 

අපනයන රුවන්ත කවත දන්තවා සිටිනු ලැකබ්. 

• බදු වෙවන්නා හඳුනාෙැනීවේ අංකය (TIN)  සඳහා ලියාපදංචි වීම 

පහත පියවර අනුගමනය  ර බදු කගවන්තනා හඳුනාගැනීකම් අං යක් ලබාගත හැ . 

 කේශීය ආදායම් කදපාර්තකම්න්තතුකේ www.ird.gov.lk  කවබ් අඩවිය කවත පිවිකසන්තන 

 ඊ-කසේවා ටැබ් එ  ක්ලික්  ර ඊ-කසේවා කවත ප්රකේශ වන්තන 

 බදු කගවන්තනා ලියාපදංචි කිරීම මත ක්ලික්  රන්තන 

 ලියාපදංචි විය යුතු වර්ගය (Registration Type) කතෝරන්තන 

 දුර ථන අං ය සහ විදුත්ත තැපැල් ලිපිනය ඇතුළුව ඔබකේ කතාරතුරු නිවැරදව පුරවන්තන 

 ඔබකේ අසේි ත්තවයට අදාළ සනාථ කිරීකම් ලිපිකල්ඛන උඩුගත  රන්තන 

  “Next” යන්තන ක්ලික්  ර ප්ර ාශය පුරවා භාරකදන්තන 
 

• පුද්ෙල හඳුනාෙැනීවේ අංකය (PIN) සඳහා ලියාපදංචි වීම 

බදු කගවන්තනා හඳුනාගැනීකම් අං යක් ලබාගත්ත පසු කේශීය ආදායම් කදපාර්තකම්න්තතුකේ ඊ-කසේවා 
කවත ප්රකේශවීම සඳහා පහත පියවර අනුගමනය  රමින්ත පුේගල හඳුනාගැනීකම් අං යක් 

ලබාගැනීම අවශය කේ. 

 කේශීය ආදායම් කදපාර්තකම්න්තතුකේ www.ird.gov.lk  කවබ් අඩවිය කවත පිවිකසන්තන 

 ඊ-කසේවා ටැබ් එ  ක්ලික්  ර ඊ-කසේවා කවත ප්රකේශ වන්තන 

 පුේගල හඳුනාගැනීකම් අං යක් ඉල්ලා සිටීම (“PIN Request”) මත ක්ලික්  ර කතාරතුරු 

පුරවා භාරකදන්තන 
 

• භාණ්ඩ ආනයනය වහෝ අපනයනය සඳහා එකතු කළ අෙය මත බද්ද සඳහා ලියාපදංචි වීම 

භාණ්ඩ ආනයනය කහෝ අපනයනය කිරීකම්  ාර්යය සඳහා පහත පියවර අනුගමනය  ර එ තු 
 ළ අගය මත බදු ලියාපදංචියක් ලබාගැනීම අවශය කේ. 

➢ තාව ාලි  ලියාපදංචිය 

 කේශීය ආදායම් කදපාර්තකම්න්තතුකේ www.ird.gov.lk කවබ් අඩවිය කවත පිවිකසන්තන 

 ඊ-කසේවා ටැබ් එ  ක්ලික්  ර ඊ-කසේවා කවත ප්රකේශ වන්තන 

 ඉදරියට යාම සඳහා පුේගල/හවුල්වයාපාර/සංසේථා බදු කගවන්තකනකු කලස ඇතුළත්ත වන්තන 

බදු වෙවන්වනකු වලස ලියාපදංචි වීම 



 

 
 

 බදු කගවන්තනා හඳුනාගැනීකම් අං ය/ විකශේෂ  ාර්ය මණ්ඩල හැඳුනුම්පත(SSID) ඔබකේ 

බදු කයාමු අං ය කලස කතෝරා, පුේගල හඳුනාගැනීකම් අං ය/ විකශේෂ  ාර්ය මණ්ඩල 

හැඳුනුම්පත(SSID), බදු කගවන්තනා හඳුනාගැනීකම් අං ය සහ වම්පස දැක්කවන 

සතයාපන කක්තය ඇතුළත්ත  ර “login” යන්තන මත ක්ලික්  රන්තන 

 “Taxpayer Registration” ටැබ් එ  මත ක්ලික්  ර “Temporary VAT Certificate 

New Request” යන්තන කතෝරන්තන 

 අදාළ කතාරතුරු පුරවා ඔබකේ ආනයන/අපනයනවලට අදාළ වන සනාථ කිරීකම් 

ලිපිකල්ඛන උඩුගත  රන්තන 

 
➢ සේිර ලියාපදංචිය 

ඔබකේ බදු අය  ළ හැකි සැපයුම්, ලියාපදංචි සීමාව වන  ාර්තුව ට රුපියල් මිලියන 75 කහෝ 
වර්ෂය ට රුපියල් මිලියන 300 ඉක්මවයි නම් කේශීය ආදායම් කදපාර්තකම්න්තතු ඊ-කසේවාකේ 
දක්වා ඇති පහත පියවර අනුගමනය  රමින්ත සේිර එ තු  ළ අගය මත බදු අං යක් සඳහා 
ලියාපදංචි වීම අවශය කේ. 

 කේශීය ආදායම් කදපාර්තකම්න්තතු www.ird.gov.lk කවබ් අඩවිය කවත පිවිකසන්තන. 

 ඊ-කසේවා ටැබ් එ  ක්ලික්  ර ඊ-කසේවා කවත ප්රකේශ වන්තන. 

 ඉදරියට යාම සඳහා පුේගල/හවුල්වයාපාර/ සංසේථා බදු කගවන්තකනකු කලස ඇතුළත්ත 

වන්තන 

 බදු කගවන්තනා හඳුනාගැනීකම් අං ය/ විකශේෂ  ාර්ය මණ්ඩල හැඳුනුම්පත(SSID) ඔබකේ 

බදු කයාමු අං ය කලස කතෝරා, පුේගල හඳුනාගැනීකම් අං ය/ විකශේෂ  ාර්ය මණ්ඩල 

හැඳුනුම්පත(SSID), බදු කගවන්තනා හඳුනාගැනීකම් අං ය සහ වම්පස දැක්කවන 

සතයාපන කක්තය ඇතුළත්ත  ර “login” යන්තන මත ක්ලික්  රන්තන  

 “Taxpayer Registration” ටැබ් එ  මත ක්ලික්  ර “Tax Type Registration Request” 

කතෝරාගන්තන 

 ලියාපදංචි විය යුතු බදු වර්ගය කලස එ තු  ළ අගය මත බේද කතෝරාකගන අදාළ 

කතාරතුරු පුරවා ඔබකේ බදු අය  ළ හැකි සැපයුම් ලියාපදංචි සීමාව ඉක්මවන බව සනාථ 

කිරීම සඳහා සනාථ කිරීකම් ලිපිකල්ඛන උඩුගත  රන්තන. 

  “Next” යන්තන ක්ලික්  ර ප්ර ාශය පුරවා භාරකදන්තන. 

 

වැඩිදුර පැහැදලි කිරීම් සඳහා කේශීය ආදායම් කදපාර්තකම්න්තතු කමකහයුම් මැදරිය - 1944 කහෝ පහත 

නිලධාරීන්ත අමතන්තන. 

නිලධාරියා දුෙකතන අංක විදුත් ලිපිනය 

කේ.ඒ.ඩී.ඩී.ඩබ්ලිේ.කක්. සිරිවර්ධන මහත්තමිය 
කයයෂේඨ ක ාමසාරිසේ - බදු කසේවා 

0112134200 siriwardena.jaddwk@ird.gov.lk 

කේ.අයි.බී.එසේ.උදයකුමාර මහතා ක ාමසාරිසේ - 
බදු ලියාපදංචි අංශය 

0112134201 udayakumara.jibs@ird.gov.lk 

ඩබ්ලිේ.ඒ.ඩී.එසේ.යූ.වනසිංහ මහතා ක ාමසාරිසේ 
- ප්රාථමි  ලියාපදංචි අංශය 

0112134202 wanasinghe.wadsu@ird.gov.lk 

 

වද්ශීය ආදායේ වකාමසාරිස ්ජනොල්  

 


