
SVAT (වර කරන ද එකතු කෂ අගය මත බදු) 

 

SVAT වශා ලියාඳදිංචි ව තැනැත්තන් විසින් වෑම මාවයකටම අදා SVAT 04, 05, 05a, 05b, 06, 07 

දත්ත ඊඟ මාවයේ 30 ලන දින යශෝ ඊට යඳර ඳද්ධතියේ යථාලත් කෂ යුතුය.  

බදු යගලන්නන් විසින් නියමිත දනට යඳර  SVAT යටයත් බදු බැදයාලන් ඳද්ධතියේ යථාලත් කෂ යුතු 

අතර,යම් යශේතුලක් මත එයවේ කිරීමට අයඳොයශොවත් වයේ නම්, SVAT යටයත් SVAT 04, 05, 05a, 05b, 

06 , 07 අළුතින් යථාලත් කිරීම,යථාලත් කර තියබන දත්ත යලනව් කිරීම යශෝ මකා දැමීම වදශා 

යවේලාදායක උඳකාරක ශා ප්ර්ල්ධධන අිංය යලත ඳැමිියය යුතුය. 

SVAT  වශා යවේලාදායක උඳකාරක ශා ප්රමල්ධධන අශය ිසින්  ිනදු යකයරන 

කා්ධයය්  ශා SVAT යාලත්කාලීන කිරීම වශා අල් ලන ියයිසිය 
 

ඉදරිඳත් කරන වෑම ලිපියක්ම බයත් පුද්ගයා ිසින්  (අයිතිකරු/ශවුල්කරු/ /අධ්ක් යශෝ /අධ්ක් 

මණ්ඩය විසින් අනුමත කරන ද නියයෝජිතයයක් (බය ඳලරන ද ලිපියේ පිටඳතක් ඉදරිඳත් කෂ 

යුතුය.)  අත්වන් කෂ යුතුයි. 

වෑම ඉල්ලීමක්ම ියඛිතල, පිළිගත ශැකි යශේතු වශ ඊට අදා අයනකුත් යතොරතුරු වමග ඉදරිඳත් කෂ 

යුතුය. 

විදතත් තැඳෑ මගින් (csp@ird.gov.lk) ඉල්ලීම් ඉදරිඳත් කිරීයම්දී, යෙුඩිට් ලවුච්ධ (credit voucher) 

ල මුල් පිටඳත් ඉදරිඳත් කෂ යුතු අලව්ථාලදී එක් එක් යෙුඩිට් ලවුච්ධ යලන් යලන්ල, ල්ධණ ව්කෑනරයක් 

මගින් (Colour Scan) ඉදරිඳත් කෂ යුතුයි. 

 

 SVAT 04  යථාලත් කිරීම ශා අනුමත කිරීම 

(Updating and approving SVAT 04) 
 

1. නල  SVAT 04  ඳද්ධතිය යාථාලත් කිරීම (Updating new SVAT 4) 

 

 වැඳයුම්කරුයේ ලිඛිත ඉල්ලීම (RIS) 
 

 SVAT 04 උඩුගත කිරීමට යයොමුකෂ යශේතුල ලිපියයහි අඩිංගු විය යුතු අතර, 

SVAT 04 වශා ඇතුත් කෂ යුතු සියළුම දත්ත අඩිංගු විය යුතුය. 

 එම වැඳයුම් VAT ලා්ධතායලහි ප්ර්කා කර තියදද / යනොතියදද යන්නත්, ප්ර්කා 

කර යනොමැති නම් විංයෝධිත VAT ලා්ධතායේ පිටඳතක් වමඟ ඉදරිඳත් කෂ 

යුතුය. (*දින මුද්රාාල වටශ්   ත තිය ය තුතුය) 
 

 ගැණුම්කරුයේ ලිඛිත ඉල්ලීම 

 එම ලිපියයහි අනුමත කිරීමට යයොමුක යශේතුලද, SVAT 04 අනුමත කරන යව 

ඉල්ලීම ද ඇතුෂත් කෂ යුතුයි.  
 

 

 යෙ ඩිට් ව ලවුචරයයහි මුල් පිටඳත වශ ඡායා පිටඳත 
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2. අනුමත කිරීමට ඇති (pending RIP approval) යශෝ ප්රමතික්යේඳ කරන ද (Rejected 

by RIP)  SVAT 04 , ඳද්ධතියේ අනුමත කිරීම   

 

 වැඳයුම්කරුයේ ලිඛිත ඉල්ලීම (RIS) 
 

 SVAT 04 උඩුගත කිරීමට යයොමුකෂ යශේතුල ලිපියයහි අඩිංගු විය යුතු අතර, 

SVAT 04 වශා ඇතුත් කෂ යුතු සියළුම දත්ත අඩිංගු විය යුතුය. 

 එම වැඳයුම් VAT ලා්ධතායලහි ප්ර්කා කර තියදද / යනොතියදද යන්නත්, ප්ර්කා 

කර යනොමැති නම් විංයෝධිත VAT ලා්ධතායේ පිටඳතක් වමඟ ඉදරිඳත් කෂ 

යුතුය. (*දින මුද්රාාල වටශ්   ත තිය ය තුතුය) 
 

 ගැණුම්කරුයේ ලිඛිත ඉල්ලීම 

 එම ලිපියයහි අනුමත කිරීමට යයොමුක යශේතුලද, SVAT 04 අනුමත කරන යව 

ඉල්ලීම ද ඇතුෂත් කෂ යුතුයි.  
 

 යෙ ඩිට් ව ලවුචරයයහි මුල් පිටඳත වශ ඡායා පිටඳත 

 

 SVAT 04  ඳද්ධතියය්  ඉලත් කිරීම (Removing SVAT 04) 

 

1. අනුමත කරන ද SVAT 04 ඉලත් කිරීම (Approved by RIP)  

 

 වැඳයුම්කරුයේ  ලිඛිත ඉල්ලීම (RIS)  

 ගැණුම්කරුයේ ලිඛිත ඉල්ලීම (RIP)  

 යෙ ඩිට් ව ලවුචරය (මුල් පිටඳත ශා ඡායා පිටඳත) 

 ඳැරිය යෙ ඩිට් ව ලවුචරය ශා නල යෙ ඩිට් ව ලවුචරය (මුල් පිටඳත ශා ඡායා පිටඳත) 

                 (ඉලත් කිරීමට යශේතුල යෙ ඩිට් ව ලවුචර අිංක ලැරද යව ඳද්ධතියේ යථාලත් වීම මත 

නම් ශා අලිංගු කරන ද නම්) 

 

2. අනුමත කිරීමට ඇති SVAT 04  ඉලත් කිරීම (Pending RIP Approval) 

 

 වැඳයුම්කරුයේ  ලිඛිත ඉල්ලීම (RIS) ඉලත් කිරීමට යශේතුල පිළිගත ශැකි විය යුතුය. 

 ගැණුම්කරුයේ ලිඛිත ඉල්ලීම (RIP)  

 

 

3. ප්ර්තික්යේඳ කරන ද  SVAT 04  ඉලත් කිරීම (Rejected by RIP) 

 

 වැඳයුම්කරුයේ  ලිඛිත ඉල්ලීම (RIS)  

 



 SVAT 04 වශයෝධනය 

 වැඳයුම්කරුයේ  ලිඛිත ඉල්ලීම (RIS)  

 ගැණුම්කරුයේ ලිඛිත ඉල්ලීම (RIP)  

එම වැඳයුම් VAT ලා්ධතායලහි ප්ර්කා කර තියදද / යනොතියදද යන්නත්, ප්ර්කා 

කර යනොමැති නම් විංයෝධිත VAT ලා්ධතායේ පිටඳතක් වමඟ ඉදරිඳත් කෂ 

යුතුය. (*දින මුද්රාාල වටශ්   ත තිය ය තුතුය) 

 

 

 

 යෙ ඩිට් ව ලවුච්ධ මුල් පිටඳත ශා ඡායා පිටඳත 

 

 SVAT 04 අගුළු ඇරීම (Unlock) 

 
 වැඳයුම්කරුයේ ලිඛිත ඉල්ලීම 

 

 SVAT 05 /07- උඩුගත කිරීම (uploading) 
 

 

 වැඳයුම්කරුයේ ලිඛිත ඉල්ලීම 

 උඳයල්ඛනය CD තැටියක් මගින් යශෝ විදතත් තැඳෑයන් (e-mail) යයොමු කිරීම (CSV format) 

 

 SVAT 06 - උඩුගත කිරීම(uploading) 
 

 ගැණුම්කරුයේ ලිඛිත ඉල්ලීම 

 උඳයල්ඛනය CD තැටියක් මගින් යශෝ විදතත් තැඳෑයන් (e-mail) යයොමු කිරීම (CSV format) 

 

 

 SVAT 5 / 6 / 7 මකා දැමීම. (Removing) 

 

 වැඳතුම්කරුයේ / ගැණුම්කරුයේ ඉල්ලීම් ියපිය 

 මකා දැමිය තුතු අයිතම ඇතුත් SVAT 5/6/7 යල්ඛනය (උඩුගත ක) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SVAT 05 / SVAT 07 වශයෝධනය (Amending SVAT 5/7) 

 වැඳයුම්කරුයේ ලිඛිත ඉල්ලීම (RIS)   

එම වැඳයුම් VAT ලා්ධතායලහි ප්ර්කා කර තියදද / යනොතියදද යන්නත් ප්ර්කා කර යනොමැති නම් 

විංයෝධිත VAT ලා්ධතායේ පිටඳතක් වමඟ ඉදරිඳත් කෂ යුතුය. (*දින මුද්රාාල වටශ්   ත තිය ය තුතුය) 

 යෙ ඩිට් ව ලවුච්ධ මුල් පිටඳත ශා ඡායා පිටඳත 



 SVAT 06 වශයෝධනය (Amendment) 

 

 ගැණුම්කරුයේ ලිඛිත ඉල්ලීම (RIP) 

එම වැඳයුම් VAT ලා්ධතායලහි ප්ර්කා කර තියදද / යනොතියදද යන්නත් ප්ර්කා කර යනොමැති නම් 

විංයෝධිත VAT ලා්ධතායේ පිටඳතක් වමඟ ඉදරිඳත් කෂ යුතුය. (*දින මුද්රාාල වටශ්   ත තිය ය තුතුය) 

 යෙ ඩිට් ව ලවුච්ධ මුල් පිටඳත ශා ඡායා පිටඳත 

 

 අත්හිටවූ වැඳතුම් ශා ගැණුම් යනොමැති බලට ප්රමකා කිරීම / ඉලත් කිරීම 

( Declare or Remove no suspended supply and purchases ) 
 

 වැඳයුම්කරුයේ( RIS) / ගැණුම්කරුයේ(RIP) ලිඛිත ඉල්ලීම 

 

 භාිසතා යනොක යෙුඩිට් ලවුච්ධ අලශගු කිරීම 

(Cancellation unused / blank credits vouchers) 
 

 

 ියඛිත ඉල්ලීම.  ( යමහි යෙ ඩිට් ව ලවුච්ධ ල අශක ඳැශැදිියල වදශ්  කෂ තුතුයි.) 

 අලශගු කෂ බලට වටශ්  කෂ යෙ ඩිට් ව ලවුච්ධ ඳත්ල මුල් පිටඳත් 

 වටශන:- 

 

 

  

 

 

ිසමසීම්  

යවේලාදායක උඳකාරක ශා ප්රමල්ධධන අශය 

 එච්.බී.ඒ. චන්ද්රාාිය මිය  - යකොමවාරිව ්     011 213  4205 

 එච්.පී.ඩී. ඳතිරත්න යමය   -යජකන නියයෝජක යකොමවාරිව ්  011 213 4274 

 පී.යක්.එව්.එන්. ගුණරත්න  -යජකන නියයෝජක යකොමවාරිව ්   011 213 4275 

 ඩද.පී.එම්. කුමාරි මිය   - වශකාර යකොමවාරිව්   011 213 4276 

යම් කාසීමාලකට අදාල SVAT දත්ත ඳද්ධතියේ ගැපී ඇත්නම් 

(Matched), ඒ වශා කිිනඳු වශයෝධනයක් යශෝ ඉලත් කිරීමක් ක 

යනොශැක.  

 

 

 



 SVAT ශා වම්බ් ධ අයනකුත් කා්ධයය්  ිනදුකරනු බන අශ ශා දුරකථන 

අශක 

SVAT ලියාඳදිංචි කිරීම  

(RIP /RIS) 

බදු ියයා ඳදිශචි අශය  

J.I.B.S.උදය කුමාර මශතා (යකොමවාරිව්) 011-2134201 

tr@ird.gov.lk 

A.P.T. ද සිල්ලා මශතා (යජකන් නියයෝජක 

යකොමවාරිව්) 

011-2134206 

S.W.වමන්ඳා මශතා (යජක්න නියයෝජක 

යකොමවාරිව්) 

011-213-4212 

K.S.ජයන්ත මශතා (යජක්න නියයෝජක යකොමවාරිව)් 011-2134210 

S.M.P.M.වමරදලාකර මිය (වශකාර යකොමවාරිව්) 011-2134209 

B.M.G.බණ්ඩාර මශතා ( වශකාර යකොමවාරිව්) 011-2134208 

D.P.S. ධ්ධමල්ධධන මිය (වශකාර යකොමවාරිව්) 011-2134211 

RAMIS ඳද්ධතියේ SVAT 

යතොරතුරු යාලත්කාලීන 

කිරීම (යෙ ඩිට් ව ලවුච්ධ යඳොත 

බාගන්නා තැනැත්තා 

යලනවක්ිරීම ශා යෙ ඩිට් ව 

ලවුච්ධඳත් අත්වන්කිරීයම් 

පුද්ගයා යලනව් කිරීම, 

22(7) යටයත් ලියාඳදිංචි 

තැනැත්තන්යත් ලකාඳිති 

කාය දී්ධඝ කිරීම, SVAT 

ලියාඳදිංචිය අක් රීය කිරීම 

 

බදු යගල් න් යේ යතොරතුරු යාලත්කාලීන කිරීයම් 

අශය 

 

D.H.D. වතරසිිංශ මිය (යකොමවාරිව්) 011-2134202 

ci@ird.gov.lk 

R.W.A.G.රාජඳක්ෂ  මිය (යජක්න නියයෝජක 

යකොමවාරිව්) 

011-2134220 

E.P.C. ගුණතික මිය (යජකන් නියයෝජක යකොමවාරිව)් 011-2134223 

මයශේෂි උඳුයගොඩ මිය (යජකන් නියයෝජක යකොමවාරිව)් 011-2134217 

R.B.R.P. මුණසිිංශ මිය (වශකාර යකොමවාරිව්) 011-2134218 

A.K.C.P. අකුයරයගොඩ මිය (වශකාර යකොමවාරිව)් 011-2134219 

H.M.S.P. යශේරත් මිය (වශකාර යකොමවාරිව්) 011-2134221 

J.S.R.  තමිලිනියන් මශතා ( වශකාර යකොමවාරිව්) 011-2134222 

යෙ ඩිට් ව ලවුච්ධ යඳොත් නිකුත් 

කිරීම 

 

මධ් ඳරිමාණ වශව්ථාපිත හිග බදු අශය     

එව්.එව්.යකොෂඹයේ (යකොමවාරිව්) 

ආ්ධ.එච්.එදුසූරිය මයා (වශකාර යකොමවාරිව්) 

බි.ජී.වී. තුානී මිය  (වශකාර යකොමවාරිව්) 

 

 

 

011-2134980 

011-2134988 

011-2134986 

 

 

 

mailto:ci@ird.gov.lk

