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For further details call IRD Call Centre on 1944 

බදු ගෙවන්නා හඳුනාෙැනීගේ අංකයක් (TIN) ලබා ෙැනීම 

 

බදුගෙවීම සඳහා / ආනයනය අපනයනය සඳහා / ව්යාපතියක් ලියාපදංචි කිරීම සඳහා ගහෝ ගවනත් 

ගස්වාවන් ලබා ෙැනීම සඳහා බදු ගෙවන්නා හඳුනාෙැනීගේ (TIN) අංකයක් යටගත් ප්රථමගයන් 

ලියාපදංචිය විය යුතුය. අයඳුේකරන්නාගේ අවේයතාවය අනුව හා ඔවුන්ගේ බදු බැඳියාව අනුව TIN 

අංකය ලබා ෙැනීගමන් පසු අදාල කාර්යයන් සඳහා ලියාපදංචි කිරීමට ඔවුන් කටයුතු කල යුතුය.   

 

ගද්ශීය ආදායේ ගදපාර්තගේන්තුගව් ඊ - ගස්වාව භාවිතා කරමින් බදු ගෙවන්නා හඳුනාෙැනීගේ අංකයක් 

ලබා ෙත හැකිය.  ඊ- ගස්වා තීරය ගවත පිවීසිමට “බදු ගෙවන්ගනකු ගලස ලියාපදංචි වන්ගන් 

ගකගස්ද“ (‘How to register as a Taxpayer’) යන විස්තරාත්මක ඉක්මන් උපගදස් ගවත ගයොමු වන්න. 

 

බදු ගෙවන්නා හඳුනාෙැනීගේ අංකයක් ලබා ෙැනිම සඳහා අවශ්යවන්නාු  පකකාකක 

ලිපිගේඛන  

 

තනි පුද්ෙලයින් සඳහා 

 ජාික හැඳුනුේපත (ශ්රි ලංකිකයින්) ව වලං ව විගද්ශ ෙමන් බලපරය (විගද්ශ ජාිකයින්) 

 වයාපාර ලියාපදංචි කිරිගේ සහිකය (තනි අයිිකවෙගවක් නේ බ බව බදු ගෙවන්නා 

හඳුනාෙැනීගේ අංකය සඳහා ඇතුළත් කළ යුතුය.) 

 උපගයෝගීතා බිල්පතවබැංකු ගිණුේ ප්රකාශ ගහෝ පාස් ගපොතව්ාම නිලරාරි සහිකය (ලිපිනය 

ජාික හැඳුනුේපගත් ලිපිනය හා ගවනස් ගව් නේ). විගද්ශිකයන් සඳහා, ශ්රි ලංකා ලිපින සාක්ෂි 

අවේය ගව්. 

 

හු ේ වයාකාක සඳහා 

 හවුල් වයාපාර ලියාපදංචි  සහිකය 

 සියළුම හවුල්කවෙවන්ගේ ජාික හැඳුනුේපත (ශ්රී ලාංකිකයින් සඳහා)වවලං ව විගද්ශ ෙමන් 

බලපරය (විගද්ශ ජාිකයින් සඳහා) 

 

ලියාකදංචි සමාෙේ සදහා (පුද්ෙලික සමාෙේ, ඇකගයන් සීමිත සමාෙේ, ලියාකදංචි විගද්ශ් 

සමාෙේ, සීමිත සමාෙේ, සිමා කහිත සමාෙේ, අක්ගවකළ සමාෙේ) 

 සංස්ථාෙත කිරීගේ සහිකය (ආකති පර 2Aව2Dව42ව41 යනාදය) 

 සමාෙේ ගරජිස්ට්රාර් විසින් සහික කරන ලද ආකති පර 11ව1/ව41 යනාදය 

 සියළුම අරයක්වවවෙන්ගේ ජාික හැඳුනුේපත (ශ්රී ලංකිකයන් සඳහා)වවලං ව විගද්ශ ෙමන් 

බලපරය (විගද්ශීය ජිකයින් සඳහා) 

 සමාෙේ ගරජිස්ට්රාර් විසින් සහික කරන ලද ආකති පර 21 යනාදය 

 සමාෙේ ගරජිස්ට්රාර් විසින් සහික කරන ලද ආකති පර 1/ව// යනාදය 

 අරයක්වකගේ කැමැත්ත ප්රකාශ කිරීගේ සහතිකය (ආකති පර 18 - අරයක්වවරයාගේ 

අත්සන හඳුනාෙැනිමට පමණක් ආකති පර 21 ලබා ෙන්නා විට අදාල ගව්.       

 සාංෙමික වයවස්ථාවලිය 

 ආගයෝජන මණ්ඩලගේ ලියාපදංචි සහිකය සහ ගිවිසුම 

 

https://eservices.ird.gov.lk/Registration/TINRegistration/ShowRequestHeader
http://www.ird.gov.lk/en/eServices/Lists/Registration/Attachments/1/TIN%20Registration%20v0%2011.pdf


 

For further details call IRD Call Centre on 1944 

අගනකුත් ආයතන 

 ආයතන ප්රරානියාගේ අයදුේ කිරීගේ ලිපිය 

 ජාික හැඳුනුේපත (ශ්රී ලාංකිකයින් සඳහා)වවලං ව විගද්ශ ෙමන් බලපරය (විගද්ශ ජාිකයින්) 

සහ පත් කිරීගේ ලිපියවඅත්සන සහික කරන්නාගේ ලිපිය 

 වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීේ සටහන්වවිරායක වාර්තාව (අදාල ගව් නේ) 

 ලියාපදංචි කිරීගේ සහිකය 

 ප්රරාන කාර්යාලය විසින් නිකුත් කරන ලද ශාාාව සහික කිරීම (ශාාා සදහා පමි..) 

 ආයතනය ස්ථාපිත කිරීගේ පනතවෙැසට් පරය (රාජය හා අර්ර රාජය ආයතන සඳහා පමි..) 

 බද්ර වයාපාර ගිවිසුේ හා හවුල්කවෙවන්ගේ බදු ගෙවන්නා හඳුනාෙැනීගේ අංකවල පිටපත් (බද්ර 

වයාපාර සඳහා පමි..) 

 අත්සන් තබන්නා සදහා ඇගටෝර්නි බලකවෙ ( ගිවිසුගේ ඇතුළත් කර ගනොමැි නේ පමණක් බද්ර 

වයපාර සඳහා) 

 වයාපති ගිවිසුම හා කැබිනට් අනුමැිය (වයපති සඳහා පමි..) 

 භාර ඔප්පුව (බකක භාර සඳහා පමි.) 

 

 

 

 

 

 

  



 

For further details call IRD Call Centre on 1944 

පුද්ෙලයින් හඳුනාෙැනීගේ අංකයක් (PIN) හා විගේෂිත කාර්ය මණ්ඩලය 

හඳුනාෙැනීගේ අංක (SSID) ලබා ෙැනීම 

 

පුද්ෙලයින් හදුනාෙැනීගේ අංකයක් ලබා ෙැනිම ගද්ශීය ආදායේ ගදපාර්තගේන්තුගව් ඊ - ගස්වාවන් ගවත 

ප්රගව්ශ වීමට අතයවශය වන අතර, එය ඊ- ගස්වා ද්වාරය මඟින් ලබා ෙත හැක. 

 

ඊ-ගස්වා තීරය ගවත පිවිසීමට “ඊ-ගස්වාව භාවිතා කිරීම සඳහා පුද්ෙලයින් හඳුනා ෙැනීගේ අංකය 

භාවිතා කරන්ගන් ගකගස්ද යන්න“ (‘How to obtain a PIN to use e-Service’) විස්තරාත්මක ඉක්මන් උපගදස් 

ගවත ගයොමු වන්න. 

 

PIN අංකය උත්පාදනය කර ඔබගේ ලියාපදංචි විදුත් තැපැල් ලිපිනයට වහාම යවනු ලැග .  ඔබට PIN 

අංකය තැපැල් ප්රකාරය හරහා ලබා ෙැනීමටද ගතෝරා ෙත හැක. 

 

සමාෙේවලට හා බදු නිගයෝජිතයින්ට ගද්ශීය ආදායේ ගදපාර්තගේන්තුගව් ඊ-ගස්වාව ගවත පිවිසිමට 

විගේෂීත කාර්ය මණ්ඩල හඳුනාෙැනීගේ අංක අතයාවශයය. 

 

පුද්ෙල හැඳුනුේ අංකයක් ලබා ෙත් පසුව, ඔවුන්ගේ කාර්යමණ්ඩලයට ඇතුලත් විමට ඉඩදීම සඳහා ඊ - 

ගස්වා ද්වාරගේ කාර්යාල මණ්ඩලයට බලය දීමව බදු නිගයෝජිත සේබන්රතාව ඉල්ලුේ කිරීමට විගේෂිත 

කාර්ය මණ්ඩල හඳුනා ෙැනිගේ අංකය අවශයය. 

 

ඊ-ගස්වා තීරය ගවත පිවීසිමට “බලය ලත් කාර්ය මණ්ඩලය ගහෝ බාහිර බදු නිගයෝජිතයින් ඔබ ගවනුගවන් 

කටයුතු කරන්ගන් ගකගස්ද යන්න“ (‘How to authorize staff or external tax agents to act on your behalf’) 

විස්තරාත්මකව ඉක්මන් උපගදස් පරිශීලනය කරන්න. 

 

එක් එක් බදු වර්ෙ සඳහා පිළීගයල කරන්නන් හා අනුමත කරන්නන් වශගයන් කාර්ය මණ්ඩලය සදහා 

බලය ලබාදමට පුළුවන. 

 

SSID උත්පාදනය කර ඔබගේ ලියාපදංචි විදුත් තැපැල් ලිපිනයට ඊළව වැඩ කරන දනගේ යවනු ලැග . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ird.gov.lk/en/eServices/SitePages/Access%20To%20e-Services.aspx?menuid=1803
https://eservices.ird.gov.lk/Registration/PINRequest/ShowPINRequestDetail
http://www.ird.gov.lk/en/eServices/Lists/Registration/Attachments/2/Obtaining%20a%20PIN%20v0%2012.pdf
http://www.ird.gov.lk/en/eServices/Lists/Registration/Attachments/5/Company%20-%20authorize%20staff%20and%20tax%20agent%20v0%2012.pdf


 

For further details call IRD Call Centre on 1944 

බදු වර්ෙ සඳහා ලියාපදංචි කිරීම 
 

බදු ගෙවන්නා හඳුනාෙැනිගේ අංකයක් ලබා ෙත පසුව එක් එක් බදු ගෙවන්නාට අදාල වන බදු සඳහා 

ලියාපදංචි වීම අතයාවශය වන අතර, එම කාර්යට ගද්ශිය ආදායේ ගදපාර්තගේන්තුගව් ඊ - ගස්වාවන් 

භාවිතා කරමින් කළ හැකිය. 

 

බදු වර්ෙ සඳහා ලියාකදංචි විය හැකි පුද්ෙලයින් 

 ආදායේ බද්ද - වෙකීේ සීමාවට ඉහළින් ඇි ආදායම මත පදනේව වාර්තා ඉදරිපත් කිරීමට බැඳී 

සිටින අය 

 එකතු කළ අෙය මත බද්ද (VAT) - සීමාව ඉක්මවා ගහෝ ස්ගව්ච්ඡා පදනමින් බදු අය කළ හැකි 

සැපයුේ ඇි අය 

 ගවනත් බදු වර්ෙ - ලියාපදංචි වීමට බැඳී සිටින අය 

 

ඊ - ගස්වා තීරය ගවත ප්රගව්ශවීමට “බදු වර්ෙ සඳහා ලියාපදංචි වන්ගන් ගකගස්ද’ (‘How to Register for a Tax 

Type’) යන විස්තරාත්මක ඉක්මන් උපගදස් බලන්න. 

 

සමාෙේ සඳහා, TIN ලබාෙත් පසු, ආදායේ බදු (CIT) ස්වයංක්රීයව ලියාපදංචි ගව්. 

 

එකතු කළ අෙය මත ගනොවන බදු වර්ෙ සඳහා උපකාරක ලිපි ගල්ාන අවශය ගනොගව්. 

 

ගද්ශීය ආදායේ ගදපාර්තගේන්තුගව් ඊ - ගස්වාවන් හරහා අයදුේ කරන්ගන් නැත්නේ සියළුම බදු වර්ෙ 

සඳහා බදු වර්ෙ ලියාපදංචි කිරීගේ අයදුේ පරය TPR 01/ E අවශය ගව්. 

 

ඊ- ගේල් ලිපිනය හා ජංෙම දුරකතන අංකය ඇතුළුව බදු ගෙවන්නාගේ ලියාපදංචි විස්තර යේ යාවත් 

කාලීන කිරීමකට අවශය වන අවස්ථාවක දී, එම විස්තර ස්ථිර එකතු කළ අෙය මත බදු  ඇතුළුව 

ඕනෑමවසියළුම බදු වර්ෙය (වර්ෙ) ක් සඳහා අයදුේ කිරීමට ගපර යාවත්කාලීන කළයුතුය.  

  

ස්ථික එකතු කළ අෙය මත බදු සඳහා ලියාකදංචි වීමට  

අවශ්ය වන්නාු  පකකාකක ලිපි ගේඛන 

 

 වයාපාරගේ දී බදු අයකළ හැකි සැපයුම සහික කිරීම සනාථ කිරීගේ ලිපි ගල්ාන (විකුණුේ 

ඉන්ගවොයිසියවවිකිි.ගේ ගිවිසුමවබැංකු ප්රකාශවකුලී ගිවිසුමව වවන් ෙත කිරීගේ 

ගල්ානයවගනෞභාර පරයවවානිජ ඉන්ගවොයිසයවබැංකු පිටපත් 

 ගත් මණ්ඩලයල,ගපොල් වො කිරීගේ මණ්ඩලය,මැි.ක් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය යනාදය 

මගින් නිකුත් කරන ලද ලියාපදංචි සහිකය 

 ස්ගව්ච්ඡාගවන්ම  ලියාපදංචි අවස්ථාවක් වන විට ලියාපදංචි වීගේ අරමුණ සඳහන් කළ යුතුය. 

 2112 අංක 14 දරන එකතු කළ අෙය මත බදු පනගත් 22(7) වෙන්ිය යටගත්වවිගේව 

වයාපතිවක්රගමෝපාය සංවර්රන වයතපාි යටගත් ලියාපදංචි වන අවස්ථාවක දී, කවෙණාකර 

වෙන්ිය පහින් සඳහන් කරන්න. 

 VAT සහිකය ලබා ෙැනීමට බලයලත් පුද්ෙලයාගේ ජාික හැඳුනුේපත 

http://www.ird.gov.lk/en/eServices/SitePages/Access%20To%20e-Services.aspx?menuid=1803
http://www.ird.gov.lk/en/eServices/Lists/Registration/Attachments/6/Tax_Type_Registration.pdf
http://www.ird.gov.lk/en/eServices/Lists/Registration/Attachments/6/Tax_Type_Registration.pdf
http://www.ird.gov.lk/en/eServices/SitePages/Access%20To%20e-Services.aspx?menuid=1803
http://www.ird.gov.lk/si/Downloads/TaxpayerRegistrationDocs/TPR_005_S.pdf


 

For further details call IRD Call Centre on 1944 

තාවකාලික එකතු කළ අෙය මත බදු සඳහා ලියාපදංචි කිරීම 

 

ගර් වව හරහා සිදුවන භාණ්ඩ ආනයනය , අපනයනය හා ප් රිඅපනයනය ක් රියාවලිගයහි ගයගදන 

පුද්ෙලයන්  එ.අ.බ. යටගත් ලියාපදංචි වීම අත් යවේ ය ගව්.  ස්ථීර ලියාපදංචි ගනොමැි තැනැත්තන් සඳහා 

තාවකාලික ලියාපදංචි සහිකයක් නිතුක් කරනු ඇත.  එම ලියාපදංචිය ගද්ශීය ආදායේ 

ගදපාර්තගේන්තුගව් ඊ - ගස්වාවන් භාවිතගයන් කළ හැකිය.  

 

ඊ- ගේල් ලිපිනය හා ජංෙම දුරකතන අංකය ඇතුළුව බදු ගෙවන්නාගේ ලියාපදංචි විස්තරවල යේ 

යාවත්කාලීන කිරීමක් අවශය වු විට, එම විස්තර තාවකාලික ලියාපදංචි කිරීමට ගපර යාවත්කාලීන කළ 

යුතුය.  

 

ස්ථීර එ.අ.බ. ලියාපදංචියක් ගනොමැි ආනයනය හා අපනයනය කරන්නන්. පහත සඳහන් කාර්යයන් වල 

ගයගදන අයට ලබා ගදන ලද තාවකාලික ලියාපදංචි අංකය ගකොමාසාරිස් ජනරාල් විසින් ගර් ව අධ යක්ව 

ජනරාල් ගවත ගයොමු අංක CGIR/2020/2-2  හා 2020.11.23 දන දරණ ලිපිය මඟින් එ.අ.බ. පනත අනුව අවේ ය 

ගනොවන බවට දන්වා ඇත.  

 ගර් ව නිෂ්කාශණ හා ඉදරිපත් කිරීගේ කටයුතු වල ගයගදන්නන් 

 ගනෞකා බජන්තවවෙන් හා උප බජන්තවවෙන්  

 නිෂ්කාශණ නිගයෝජිතායතන හා වාප්පු නිගයෝජිතයන් 

 ආනයන හා අපනයන කටයුතු වල නිරත ආගයෝජන මණ්ඩල ව් යාපාර ආයතන (BOI) 

 කැටුව ගනොඑන ෙමන් බඩු  වදේ ක් රියාකවෙවන් 

 කූරියර් ගස්වා නිගයෝජිතයින් 

 

තාවකාලික එකතු කළ අෙය මත බදු සඳහා ලියාකදංචි විමට අවශ්ය පකකාකක ලිපි ගේඛන 

 ආනයනය සඳහා  - ඉන්ගවොයිස් පත් රය සහ ගනෞභාර පත් රය /  වවන්ෙත කිරීගේ ගල්ානය    

 අපනයනය සඳහා - පිටරට ෙැනුේකවෙවන්ගෙන් ලැබුණු සහ ගිවිසුේ ිග නේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ird.gov.lk/en/eServices/SitePages/Access%20To%20e-Services.aspx?menuid=1803


 

For further details call IRD Call Centre on 1944 

බදු නිගයෝජිතයින් වශගයන් ලියාපදංචි කිරීම 

 

දැනටමත්  ගද්ශීය ආදායේ ගදපාර්තගේන්තුගව් ලියාපදංචි වී බදු ගෙවන්නා හඳුනාෙැනීගේ අංකයක් ලබා 

ෙත්, තවද පහත දැක්ගවන අවශයතාවයන්ගෙන් එකක් ගහෝ සේපුර්ණ කර ඇි තනි හවුල් වයාපාර හා 

පුද්ෙලයින් හට බදු නිගයෝජිතයින් වශගයන් අයදුේ කළ හැකිය.  PAYE සඳහා වෙකිව යුතු සමාෙමට PAYE 

සඳහා පමණක් බදු නිගයෝජිතයන් ගලස ක්රියා කළ හැකිය. 

 නිතීඥයකු 

 ශ්රී ලංකා වරලත් ෙණකාධිකාරි ආයතනගේ සමාජිකගයකු විම 

 ශ්රී ලංකා බදු කරණ කාර්යායතනගේ සමාජිකගයකු වීම 

 ගද්ශීය ආදායේ ගකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් අනුමත කරන ලද තැනැත්ගතකු හා සමාෙේ 

(විෙණකවවෙ) නියාමනයන් යටගත් විෙණකවරගයකු ගලස ලියාපදංචි වී ඇි තැනැත්ගතකු 

 ගද්ශීය ආදායේ ගකොමසාරිස් ජනරාල් විසින්   නියම කරන ලද ගවනත් ඕනෑම වර්ෙයක 

තැනැත්ගතකු  

 

ගද්ශීය ආදායේ ගදපාර්තගේන්තුගව් ඊ- ගස්වාව භාවිතා කරමින් බදු නිගයෝජිතයින් ගලස ලියාපදංචි විය 

හැකිය.  ඊ - ගස්වා තීරය ගවත පිවීසීමට “බදු නිගයෝජිතයකු ගලස ලියාපදංචි වන්ගන් ගකගස්ද“ (‘How to 

register as a tax agent’) යන විස්තරාත්මක ඉක්මන් උපගදස් ගවත ගයොමු වන්න. 

 

බදු නිගයෝජිතගයකු ගලස ලියාකදංචි වීම සඳහා අවශ්ය පකකාකක ලිපි ගේඛන 

 ජාික හැදුනුේපත (ශ්රී ලාංකිකයින් සඳහා) වලං ව විගද්ශ ෙමන් බලපරය (විගද්ශ ජාිකයින්) 

 බදු නිගයෝජිතගයකු වශගයන් කටයුතු කිරීමට අවශය වලං ව සුදුසුකේ සනාථ කිරීගේ ලිපි ගල්ාන 

(2006 අංක 10 දරන ගද්ශීය ආදායේ පගනත් 212 සහ 217 වෙන්ි යටගත් 2006 අංක 01 දරන 

බලයලත් නිගයෝජිත ගර වලාසි) 

 

 

 

 

  

http://www.ird.gov.lk/en/eServices/SitePages/Access%20To%20e-Services.aspx?menuid=1803
http://www.ird.gov.lk/en/eServices/Lists/Registration/Attachments/9/Tax_Agent_Registration.pdf
http://www.ird.gov.lk/en/eServices/Lists/Registration/Attachments/9/Tax_Agent_Registration.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/publications/Gazette_Documents/2017_2006_37_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/publications/Gazette_Documents/2017_2006_37_S.pdf


 

For further details call IRD Call Centre on 1944 

බදු ගෙවන්නා ලියාපදංචි කිරීගේ විස්තර යාවත්කාලින කිරීම 

 

බදු ගෙවන්නා හඳුනාෙැනිගේ අංකයක් ලබා ෙත් පසුව, එක් එක් බදු ගෙවන්නා සඳහා ලියාපදංචි විස්තර 

ගනොකඩවා හා නිවැරදව යාවත්කාලීන කිරීම අතයාවශය වන අතර, එය ගද්ශිය ආදායේ 

ගදපාර්තගේන්තුගව් ඊ - ගස්වාවන් භාවිතා කිරිගමන් කළ හැකිය. 

 

ඊ - ගස්වාවන් ගවත ප්රගව්ශවීමට “බදු ගෙවන්නාගේ ලිපි ගෙොනු ගතොරතුවෙ ගවනස් වන්ගන් ගකගස්ද 

යන්න“‘How to change Taxpayer Profile Information’ විස්තරාත්මක ඉක්මන් උපගදස් බලන්න 

 

බදු ගෙවන්නා ලියාකදංචි කිරීගේ විස්තක යාවත්කාලීන කිරීමට අවශ්ය වන පකකාකක ලිපි 

ගේඛන 

 

තනි පුද්ෙලයින් සඳහා 

 ජාික හඳුනුේපත (ශ්රි ලංකිකයින්)වවලං ව විගද්ශ ෙමන් බලපරය (විගද්ශ ජාිකයින්) 

 වයාපාර ලියාපදංචි සහිකය (හිමිකාරිත්වය පිළිබඳ දත්ත එකතු කිරීමටවයාවත්කාලින කිරීමට 

අවශය නේ) 

 උපගයෝගීතා බිල්පතවස්ථාවර දුරකතන බිල්පතවබැංකු ගිණුේ ප්රකාශය ගහෝ පාස් ගපොතව්ාම 

නිලරාරි සහිකය (ජාික හැඳුනුේපගත් ලිපිනය සමව ගවනස් වන්ගන් නේ) 

 

හු ේ වයාකාක සඳහා  

 හවුල් වයාපාර ලියාපදංචි  සහිකය 

 ජාික හුඳුනුේපත (ශ්රී ලාංකිකයින් සඳහා)වවලං ව විගද්ශ ෙමන් බලපරය (විගද්ශ ජාිකයින්) 

 ඔප්පුවවකල්බදු ගිවිසුම (ලිපිනය යාවත්කාලීන කිරීමට අවශය නේ) 

 

ලියාකදංචි සමාෙේ සදහා (පුද්ෙලික සමාෙේ, ඇකගයන් සීමිත සමාෙේ, ශ්රී ලංකාගවන් පිටත 

සංස්ථාපිත සමාෙේ(ලියාකදංචි විගද්ශ් සමාෙේ), සීමිත සමාෙේ, සිමා කහිත සමාෙේ, 

අක්ගවකළ සමාෙේ) 

 සංගශෝධිතවනව වයපාර ලියාපදංචි සහිකය (ආකති පර 2බව2/ව42ව41 යනාදය) 

 සමාෙේ ගරජිස්ට්රාර් විසින් සහික කරන ලද ආකති පර 11 වආකති පර 21 

 ජාික හැඳුනුේපත (ශ්රී ලංකිකයන් සඳහා)වවලං ව විගද්ශ ෙමන් බලපරය (විගද්ශීය ජාිකයින් 

සඳහා) 

 සමාෙේ ගරජිස්ට්රාර් විසින් සහික කරන ලද ආකති පර 21 යනාදය  

 ආකති පර 14 (නම යාවත්කාලීන කිරීමට අවශය වන්ගන් නේ) 

 සමාෙේ ගරජිස්ට්රාර්වරයා විසින් සහික කරන ලද ආකති පර 1/ හා ගිවිසුමවකල්බදු ගිවිසුම 

(ලිපිනය යාවත්කාලීන කිරීමට අවශය නේ) 

 

 

 

 

http://www.ird.gov.lk/en/eServices/SitePages/Access%20To%20e-Services.aspx?menuid=1803
http://www.ird.gov.lk/en/eServices/Lists/Registration/Attachments/8/How_to_Change_Taxpayer_Profile.pdf


 

For further details call IRD Call Centre on 1944 

අගනකුත් ආයතන (වයාකි, , කාය ගන වන සංවිාාන, කකක ාාක, පු්යායතන,සපකකකාක 

සමි, ,ාාක,සමි,  හා සමා ශ්ාලා,කාය හා අර්ා කාය ආයතන,තානාක,  කාර්යාල හා මහ 

ගක මසාරිස් කාර්යාල, අර්ථ සාාක අකපකදේ අගනකුත් විගද්ශීය සමාෙේ- ශ්රී ලංකාග  

ලියාකදංචි කක ගන මැ, , අෙමික ස්ථාන යනාදය) 

 ආයතන ප්රරානියාගේ අයදුේ කිරීගේ ලිපිය 

 ජාික හැඳුනුේපත (ශ්රී ලාංකිකයින් සඳහා)වවලං ව විගද්ශ ෙමන් බලපරය (විගද්ශ ජාිකයින්) 

සහ අත්සන් තබන්නාගේ පත් විගේව ස්ථිර කිරීගේ ලිපිය 

 ගිවිසුමවකල්බදු ගිවිසුම (ලිපිනය යාවත් කාලීන කිරීමට අවශය වන්ගන් නේ ) 

 වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීේ සටහන්වවිරායක වාර්තාව (අදාල ගව් නේ) 

 සංගශෝධිතවනව ලියාපදංචි සහිකය 

 ප්රරාන කාර්යාලය මගින් නිකුත් කරන ලද ශාාාගව් ස්ථිර කිරීම (ශාාා සදහා) 

 ආයතනය ස්ථාපිත කිරීමට අදාල පනතවෙැසට් පරය (රාජය හා අර්ර රාජය ආයතන සඳහා 

පමි..) 

 බද්ර වයාපාර ගිවිසුේ හා හවුල්කවෙවන්ගේ බදු ගෙවන්නා හඳුනාෙැනීගේ අංකවල ඡායා පිටපත් 

(බද්ර වයාපාර සඳහා පමි..) 

 අත්සන් තබන්නා සදහා ඇගටෝර්නි බලය (බද්ද වයපාර සඳහා පමි.. ගිවිසුගේ ඇතුළත් කර 

ගනොමැි නේ) 

 වයාපති ගිවිසුම හා කැබිනට් අනුමැිය යනාදය (වයපති සඳහා පමි..) 

 බකක භාර (භාර සඳහා පමි.) 



 

For further details call IRD Call Centre on 1944 

බදු වර්ෙ විස්තර යාවත්කාලීන කිරීම 

 

බදු ගෙවන්නා හඳුනාෙැනීගේ අංකයක් ලබා ගෙන බදු වාර්තා සඳහා ලියාපදංචි වු පසුව බදු ගෙවන්නාට 

බදු වර්ෙ විස්තර ගද්ශීය ආදායේ ගදපර්තගේන්තුගව් ඊ - ගස්වාවන් මගින් යාවත් කාලීන කළ හැකිය. 

 

ඊ-ගස්වාවන් තීරය ගවත ප්රගව්ශ වීමට “බදු වර්ෙ විස්තර ගතොරතුවෙ ගවනස් කරන්ගන් ගකගස්ද 

යන්න“ (‘How to change Tax Type Detail Information’) විස්තරාත්මක ඉක්මන් උපගදස් බලන්න. 

 

ඊ- ගේල් ලිපිනය හා ජංෙම දුරකතන අංකය ඇතුළුව බදු ගෙවන්නාගේ ලියාපදංචි කිරීගේ  විස්තර 

යවත්කාලීන කිරීමට අවශය වන අවස්ථාවක දී එම විස්තර බදු වර්ෙ යාවත්කාලීන කිරීම අයදුේ කිරීමට 

ගපර යාවත්කාලීන  කළ යුතුය. 

 

බදු වර්ෙ සක්රිය කිරීම: බදු වර්ෙගේ වර්තමාන තත්වය අක්රිය නේ හා බැඳියාව නිසා සක්රිය කිරිමට 

අවශය ගව්. 

 

බදු වර්ෙ සක්රිය කිරිමට අවශ්ය වන්නාු  පකකාකක ලිපි ගේඛන 

 එකතු කළ අෙය මත බදු ගනොවන බදු වර්ෙ සක්රිය කිරිම සඳහා බැඳියාව තහවුවෙ කරමින් ඉල්ලීගේ 

ලිපිය 

 එකතු කළ අෙය මත බදු සක්රිය කිරිම සඳහා බදු අය කළ හැකි සැපයුම තහවුවෙ කිරිමට සනාථ 

කිරීගේ ගල්ාන හා ඉල්ලීේ ලිපිය (විකුණුේ ඉන්ගවොයිසිවමිලදී ෙැනීගේ ඇණවුමවවිකිි.ගේ 

ගිවිසුේවබැංකු ප්රකාශවකුලී ගිවිසුමව වවන් ෙමන් බිල්පත්වගනෞභාර පරයවබැංකු පිටිසන සමෙ 

වානිජ ඉන්ගවොයිසිවගත් මණ්ඩලයල,ගපොල් වො කිරීගේ මණ්ඩලය,මැි.ක් හා ස්වර්ණාභරණ 

අධිකාරිය ආද ආයතන වලින් නිකුත් කරන ලද ලියාපදංචි සහිකය 

 

බදු වර්ෙ අක්රිය කිරිම: බදු වර්ෙගේ  වර්තමාන තත්වය සක්රිය නේ හා බැඳියාගව් හිවකම නිසා අක්රිය 

කිරිමට අවශය ගව්.  සියළුම නිකුත් කරන ලදවනිකුත් කිරීමට ඇි වාර්තා බදු වර්ෙ අක්රිය කිරිම ඉල්ලුේ 

කිරිමට ගපර ඉදරිපත් කළ යුතුය.  

 

බදු වර්ෙ අක්රිය කිරිම සඳහා අවශ්ය පකකාකක ලිපි ගේඛන 

 අක්රිය කිරීමට ගුතුව සඳහන් කරමින් ඉල්ලීගේ ලිපිය හා බැඳියාව ගනොමැි වීම තහවුවෙ කිරීම 

සනාථ කිරීමට ලිපි ගල්ාන 

 තනි පුද්ෙලයින්වහවුල් කවෙවන්ව අරයක්වවවෙන් විසින් වයාපාර කටයුත්ත වසා දැමිම තහවුවෙ 

කිරිම දවුවෙේ දුන් දවුවෙේ ප්රකාශයන් 

 අදාල අධිකාරිගයන් ගදන ලද වයාපාර ලියාපදංචි කිරීම අවලං ව කිරීම සඳහා සනාථ කිරීගේ ලිපි 

ගල්ාන (සමාෙේ ගරජිස්ට්රාවර්පළාත් පාලන) 

 පසුගිය මාස 12  සඳහා බැංකු ප්රකාශන 

 

 

 

http://www.ird.gov.lk/en/eServices/SitePages/Access%20To%20e-Services.aspx?menuid=1803
http://www.ird.gov.lk/en/eServices/Lists/Registration/Attachments/7/How_to_update_your_Tax_Registration.pdf


 

For further details call IRD Call Centre on 1944 

සරල කරන ලද එකතු කළ අෙය මත බදු (SVAT) ක්රමය යටගත් 

ලියපදංචි කිරීම 

 

දැනටමත් එකතු කළ අෙය මත බදු (VAT) සඳහා ලියාපදංචි වී ඇි තැනැත්තන් පහත දැක්ගවන 

වර්ගීකරණයන් යටගත් සරල කරන ලද එකතු කළ අෙය මත බදු සඳහා ලියාපදංචි ගකගර්. 

 

ගද්ශීය ආදායේ ගදපාර්තගේන්තුගව් ප්රරාන කාර්යාලගේ බදු ලියාපදංචි කිරීගේ අංශය (2 වන මහල) ගවත 

පැමිණ ගහෝ අදාල අයදුේ පරය හා උපකාරක ලිපි ගල්ාන tr@ird.gov.lk (එක්  PDF ගෙොනුවකින්) ගවත 

ඊ- ගේල් කර ගහෝ සරල කරන ලද එකතු කළ අෙය මත බදු සඳහා ලියාපදංචි විය හැකිය. 

 

1. ලියාපදංචි හඳුනාෙත් සැපයුේකවෙ (RIS) 

2. ලියාපදංචි හඳුනාෙත් මිල දී ෙන්ගනකු (RIP) 

 2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අෙය මත බදු පනගත් 22/7 වෙන්ිය යටගත් 

 2112 අංක 14 දරන එකතු කළ අෙය මත බදු පනගත් පළමු උපගල්ානය 11 වන ගකොටගස් (11) 

ඊ ගේදගේ සදහන් කර ඇි පරිද විගේෂ වයාකි,  යටගත් 

 2118 අංක 14 දරන ක්රගමෝපාය සංවර්රන වයාපතිවල / (4) වෙන්ිගේ ක්රගමෝකාය 

සංවර්ාන වයාකි,  යටගත්      

 ශුනය ගරේි.ෙත සැපයුේකවෙවන් (අපනයනකවෙවන්) 

 අපනයනකවෙවන් ගලස සැලගකන සැපයුේකවෙවන් 

 ඉහත සඳහන් එකක් ව වැඩි ෙණනක් සඳහා සැපයුේකවෙවන් 

 

සරල කරන ලද එකතු කළ අෙය මත බදු සේබන්රගයන් වැඩිදුර විස්තර සඳහා 11.11.2116 දන සිට 

ක්රියාත්මක වන පරිද සරල කරන ලද එකතු කළ අෙය මත බදු ගයෝජනා ක්රමය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 

මාර්ගෙෝපගද්ශය බලන්න 

 

SVAT සඳහා ලියාකදංචිවිමට අවශ්ය පකකාරික ලිපිගේඛන  

 

RIS වර්ගීකක්ය යටගත් අවශ්ය පකකාරික ලිපිගේඛන 

 සරල කරන ලද එකතුකළ අෙය මත බදු ක් රමය (SVAT) සඳහා ලියාපදංචිය/ගවනස් කිරීම සඳහා 

අයදුේ පත් රය TRP_006_S 

 සරල කරන ලද එකතු කළ අෙය මත බදු සඳහා අයදුේ කිරීමට අරයක්ව මණ්ඩල ගයෝජනා 

සේමුිය (සමාෙේ)වහවුල්කවෙවඅරයක්වවරගයක් බලය ලබා දුන් විවෙද්රත්වයක් ගනොමැි බවට 

ලිපිය (හවුල් වයාපාර) 

 RIP ලැයිස්තුව සහ ලියාපදංචි සහික 

 එක් RIP පුද්ෙලගයකුගෙන් මිලදී ෙැනීගේ ඇණවුම 

 

 

 

mailto:tr@ird.gov.lk
http://www.ird.gov.lk/si/publications/Gazette_Documents/2016_1986_09_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/publications/Gazette_Documents/2016_1986_09_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/publications/Gazette_Documents/2016_1986_09_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/Downloads/TaxpayerRegistrationDocs/TPR_006_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/Downloads/TaxpayerRegistrationDocs/TPR_006_S.pdf


 

For further details call IRD Call Centre on 1944 

RIP වර්ගීකක්ය යටගත් අවශ්ය පකකාරික ලිපිගේඛන 

 සරල කරන ලද එකතුකළ අෙය මත බදු ක් රමය (SVAT) සඳහා ලියාපදංචිය/ගවනස් කිරීම සඳහා 

අයදුේ පත් රය TPR_006_S 

 තනි පුද්ෙලවහවුල්කවෙවඅරයක්වකගේ ඉල්ලීේ ලිපිය 

 සරල කරන ලද එකතු කළ අෙය මත බදු සඳහා අයදුේ කිරීමට හවුල්කවෙව අරයක්වවරගයකුට 

බලය ලබා දුන් විවෙද්රත්වයක් ගනොමැි බවට ලිපිය (හවුල් වයාපාර) / අරයක්ව මණ්ඩල ගයෝජනා 

සේමුිය (සමාෙේ) 

 උප ්න්ථය ඇ  (බලයලත් බැර වවුරර පත් අත්සන ඇතුලත් කිරිේ, ඉවත් කිරීේ සහ යාවත්කාලීන 

කිරීේ සඳහා) TPR_015_S 

 අයදුේ පරගේ අත්සන් කරනු ලබන අරයක්වවහවුල්කවෙවතනි පුද්ෙලයින් විසින් සහික කරන 

ලද බැරපත් වවුරරවල අත්සන් කිරීමට බලයලත් පුද්ෙලයින්ගේ අත්සන් 

 බැරපත් වවුරර අත්සන් කරන බලයලත් පුද්ෙලයින්ගේ ජාික හැඳුනුේපත (ශ්රී ලාංකිකයන් 

සඳහා)වවලං ව විගද්ශ ෙමන් බලපරය (විගද්ශ ජාිකයින්) 

 බැරපත් වවුරර ලබා ෙන්නා බලයලත් පුද්ෙලයින්ගේ ජාික හැඳුනුේපත (ශ්රීලාංකිකයින්)වලං ව 

විගද්ශ ෙමන් බලපරය (විගද්ශ ජාිකයින්) 

 අපනයන සංවර්රන මණ්ඩලයවගත් මණ්ඩලයවගපොල් වො කිරීගේ මණ්ඩලයවමැි.ක් හා 

ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය යනාදය මගින් නිකුත් කරන ලද ලියාපදංචි සහිකය 

 ලියාපදංචි හඳුනාෙත් සැපයුේකවෙවන් (RIS) ලැයිස්තුව හා ලියාපදංචි හඳුනාෙත් 

සැපයුේකවෙවන්ගේ ලියාපදංචි සහික 

 මිල දී ෙැනීගේ ඇණවුේ, ඉන්ගවොයිසි හා බැංකු ප්රකාශන 

 

RIP කාණ්ඩය යටගත් ඉහත ආාාකක ගේඛන වලට අමතකව, 2002 අංක 14 එකතු කළ අෙය 

මත බදු කනගත් 22(7) වෙන්, ය යටගත් අවශ්ය පකකාරික ලිපිගේඛන 

 22(7) වෙන්ිය ව විගේව වයාපති ව උපාය මාර්ගික සංවර්රන වයාපති  සඳහා ලියාපදංචිවීගේ 

අයදුේපරය TPR_007_S 

 ආගයෝජන මණ්ඩලගයන් ( BOI ) නිකුත් කරන  ලද ලියාපදංචි සහිකය (අදාල ගව් නේ) 

 අදාල ගව් නේ ආගයෝජන මණ්ඩලය  ( BOI ) සමෙ ඇිකර ෙත් ගිවිසුේ 

 වයාපතිගේ  වටිනාකම සැපයුේ වර්ෙය හා අගප්ක්ෂිත වටිනාකම වයාපතිගේ වයාපාර අරේභක 

දනය  ෙැන්ට් ප්රස්ථාරය  යනාදය 

 අරමුදල් සපයා ෙන්නා ආකාරය සහික කරන ලද ලියවිලි 

 දැනට වැඩ කර ගෙන යන ආකාරය පිළිබඳ වාර්තාවක් 

 අගප්ක්ෂිත මිල දී ෙැනීේ ලැයිස්තුව (ආගයෝජන මණ්ඩලගේ (BOI) ලියාපදංචි අස්ථිත්ව සඳහා 

ආගයෝජන මණ්ඩලගේ  (BOI ) අනුමත කර ිබිය යුතුය. 

 ගද්පගලහි ඔප්පුව කල් බදු ගිවිසුම 

 මිනින්ගදෝවෙ සැලැස්ම අදාල පළාත් පාලන අධිකාරිගයන් අනුමත කර ිබිය යුතු අතර ආගයෝජන 

මණ්ඩලගයන් සහික කර ිබිය යුතුය. 

 අනුමත ගෙොඩනැඟිලි සැලැස්ම හා වයාපතියට පිවිගසන මාර්ෙය දැක්ගවන කටු සටහන 

 වරලත් ඉංජිගන්වෙවරයකු විසින් සහික කරන ලද ප්රමාණ බිල්පත - Bill of quantities (BoQ) 

 සංරාරක මණ්ඩලගේ අනුමැිය (ගහෝටල් සඳහා පමි.) 

http://www.ird.gov.lk/si/Downloads/TaxpayerRegistrationDocs/TPR_006_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/Downloads/TaxpayerRegistrationDocs/TPR_006_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/Downloads/TaxpayerRegistrationDocs/TPR_015_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/Downloads/TaxpayerRegistrationDocs/TPR_015_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/Downloads/TaxpayerRegistrationDocs/TPR_007_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/Downloads/TaxpayerRegistrationDocs/TPR_007_S.pdf


 

For further details call IRD Call Centre on 1944 

 අදාල රජගේ ගදපාර්තගේන්තුගව්න් ලබා ෙත් පාරිසරික වාර්තාව 

 ගකොන්රාත් ගිවිසුම (අදාල ගව් නේ) 

 

RIP කාණ්ඩය යටගත් ඉහත ආාාකක ගේඛන වලට අමතකව, විගේෂ වයාකි,  යටගත් අවශ්ය 

පකකාරික ලිපිගේඛන 

 22(7) වෙන්ිය ව විගේව වයාපති ව උපාය මාර්ගික සංවර්රන වයාපති  සඳහා ලියාපදංචිවීගේ 

අයදුේපරය TPR_007_S 

 අදාල අමාතයාංශගයන් ලබා ෙත් අනුමැියවඅදාල අමාතයංශගේ ගල්කේ අත්සන් කළ ලිපිය 

 ගල්කේ ශාාාව විසින් නිකුත් කරන ලද ලියාපදංචි ලිපිය 

 

RIP කාණ්ඩය යටගත් ඉහත ආාාකක ගේඛන වලට අමතකව, ක්රගමෝකාය සංවර්ාන වයකි,  

යටගත් 

 22(7) වෙන්ිය ව විගේව වයාපති ව උපාය මාර්ගික සංවර්රන වයාපති  සඳහා ලියාපදංචිවීගේ 

අයදුේපරය TPR_007_S 

 ෙැසට් නිගව්දනයව අදාල අමාතයංශගේ අනුමැියවඅදාල අමාතයංශගේ ගල්කේ අත්සන් කළ ලිපිය 

 ගල්කේ ශාාාව විසින් නිකුත් කරන ලද ලියාපදංචි ලිපිය 

 

 

  

http://www.ird.gov.lk/si/Downloads/TaxpayerRegistrationDocs/TPR_007_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/Downloads/TaxpayerRegistrationDocs/TPR_007_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/Downloads/TaxpayerRegistrationDocs/TPR_007_S.pdf
http://www.ird.gov.lk/si/Downloads/TaxpayerRegistrationDocs/TPR_007_S.pdf


 

For further details call IRD Call Centre on 1944 

සරල කරන ලද එකතු කළ අෙය මත බදු (SVAT) විස්තර යාවත්කාලීන 

කිරිම 

 

සරල කරන ලද එකතු කළ අෙය මත බදු සඳහා ලියාපදංචි විස්තර ගද්ශීය ආදායේ ගදපාර්තගේන්තුගව් 

ප්රරාන කාර්යාලගේ ගස්වාදායක ගතොරතුවෙ යාවත්කාලීන  කිරීගේ අංශය (2 වන මහල) ගවත පැමිණ ගහෝ 

අදාල අයදුේ පරය හා ලිපි ගල්ාන විද්යුත් තැපෑල ci@ird.gov.lk (එක්  PDF ගෙොනුවකින්) ගවත ඊ- ගේල් 

කිරීගමන් යාවත්කාලීන කළ හැකිය. 

 

පහත දැක්ගවන පුද්ෙලයින් විසින් අයදුේ පරය හා උපකාරක ලිපි ගල්ාන අත්සන් කළ යුතුය. 

 සරල කරන ලද එකතු කළ අෙය මත බදු සඳහා අරයක්ව මණ්ඩල ගයෝජනා සේමුියකින් බලය 

පවරන ලද අරයක්වකවරගයක් 

 සරල කරන ලද එකතු කළ අෙය මත බදු සඳහා අයදුේ කිරීමට විවෙද්රත්වයක් ගනොමැි බවට 

ලිපියක් ලබා ෙත් හවුල්කවෙවකු 

 තනි පුද්ෙලගයකු 

 

අරයක්වවරගයකුවහවුල්කවෙගවකු ගවනස් කිරිමට අවශය වු අවස්ථාවක දී අලුත් අරයක්ව මණ්ඩල 

ගයෝජනා සේමුියක් වවිවෙද්රත්වයක් ගනොමැි බවට ලිපියක් ඉදරිපත් කිරීම අවශය ගව්. 

 

SVAT විස්තක යාවත්කාලීන කිරිමට අවශ්ය පකකාකක ලිපි ගේඛන 

 ඉහත සදහන් කළ අරයක්ව මණ්ඩල ගයෝජනා සේමුිගේ පිටපතක් ව විවෙද්රත්වයක් ගනොමැි 

බවට ලිපිය (අදාල නේ) 

 සරල කරන ලද එකතුකළ අෙය මත බදු ක් රමය (SVAT) සඳහා ලියාපදංචිය/ගවනස් කිරීම සඳහා 

අයදුේ පත් රය TRP_006_S 

 උප ්න්ථය ඇ  (බලයලත් බැර වවුරර පත් අත්සන ඇතුලත් කිරිේ, ඉවත් කිරීේ සහ යාවත්කාලීන 

කිරීේ සඳහා) TPR_015_S 

 අයදුේ පරගේ අත්සන් කරනු ලබන අරයක්වවහවුල්කවෙවතනි පුද්ෙලයින් විසින් සහික කරන 

ලද බැරපත් වවුරරවල අත්සන් කිරීමට බලයලත් පුද්ෙලයින්ගේ අත්සන් 

 බැරපත් වවුරර අත්සන් කරන බලයලත් පුද්ෙලයින්ගේ ජාික හැඳුනුේපත (ශ්රී ලාංකිකයන් 

සඳහා)වවලං ව විගද්ශ ෙමන් බලපරය (විගද්ශ ජාිකයින්) 

 බැරපත් වවුරර ලබා ෙන්නා බලයලත් පුද්ෙලයින්ගේ ජාික හැඳුනුේපත (ශ්රීලාංකිකයින්)වලං ව 

විගද්ශ ෙමන් බලපරය (විගද්ශ ජාිකයින්) 
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For further details call IRD Call Centre on 1944 

වයාපති විස්තර යාවත්කාලීන කිරීම 

 

පහත විස්තර වර්ගීකරණය යටගත් ලියාපදංචි කළ වයපති ගද්ශීය ආදායේ ගදපාර්තගේන්තුගව් ප්රරාන 

කාර්යාලගේ ගස්වාදායක ගතාාරතුවෙ යාවත්කාලීන කිරීගේ අංශය ( 2 වන මහළ) ගවත පැමිි.ගමන් ගහෝ 

අදාල ඉල්ලුේ පරය හා උපකාරත ලිපි ගල්ාන ci@ird.gov.lk (එක්  PDF ගෙොනුවකින්) විද්යුත් ලිපිනයට ඊ 

- ගේල් කිරීගමන් යාවත්කාලීන කළ හැකිය 

 

 2112 අංක 14 දරන එකතු කළ අෙය මත බදු පනගත් 22(7) වෙන්ිය යටගත් 

 2112 අංක 14 දරන එකතු කළ අෙය මත බදු පනගත් පළමු උපගල්ානගේ 11 වන ගකොටගස් 

11(ඊ) පරිච්ගේදගේ සදහන් කර ඇි විගේෂ වයකි,  යටගත් 

 2118 අංක 14 දරන ක්රගමෝපාය සංවර්රන වයාපති වල /(4) වෙන්ිගේ ක්රගමෝකාය සංවර්ාන 

වයාකි,  යටගත් 

 

වර්තමාන කාලය ද ව කිරීගේ දනගේ සිට දන 14 කට ගපර අයදුේ පරය ඉදරිපත් කළ යුතුය.  එයට 

අමතරව, කලින් කාලය ද ව කිරීගේ කාලය තුල දී පනවා ිබු යේ ගකොන්ගද්සියක් ඉල්ලුේ පරය ඉදරිපත් 

කිරීමට ගපර සේපුර්ණ කළ යුතුය. පහත දැකගවන පුද්ෙලයින් විසින් පමණක් ඉල්ලුේ පරය හා 

උපකාරක ලිපි ගල්ාන අත්සන් කළ යුතුය. 

 සරල කරන ලද එකතු කළ අෙය මත බදු සඳහා අයදුේ කිරිමට අරයක්ව මණ්ඩල සේමුිගයන් 

බලය ලත් අරයක්වකවරගයකු 

 සරල කරන ලද එකතු අෙය මත බදු සඳහා අයදුේ කිරිමට විවෙද්රත්වයක් ගනොමැි බවට ලිපියක් 

ලබා ෙත් හවුල් කවෙගවකු 

 තනි පුද්ෙලයින් 

 

අරයක්වකවරයාවහවුල්කවෙ ගවනස් කිරීමට අවශය වු අවස්ථාවක දී, අලුත් අරයක්ව මණ්ඩල ගයෝජනා 

සේමතයන්ව විවෙද්රත්වයක් ගනොමැි බවට ලිපියක් ඉදරිපත් කිරීම අවශයය. 

 

විගේෂ වයාකි,  යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා අවශ්ය පකකාකක ලිපි ගේඛන 

 22(7) වෙන්ිය ව විගේව වයාපති ව උපාය මාර්ගික සංවර්රන වයාපති  සඳහා ලියාපදංචිවීගේ 

අයදුේපරය TPR_007_S 

 අදාල අමාතයංශගයන් නිකුත් කරන ලද දර්ක කිරීගේ ලිපිය 

 ගල්කේ ශාාාව විසින් නිකුත් කරන ලද ලිපිය 

 

ක්රගමෝකාය සංවර්ාන වයාකි,  යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා අවශ්ය පකකාකක ලිපි ගේඛන 

 22(7) වෙන්ිය ව විගේව වයාපති ව උපාය මාර්ගික සංවර්රන වයාපති  සඳහා ලියාපදංචිවීගේ 

අයදුේපරය TPR_007_S 

 අදාල අමාතයංශගයන් නිකුත් කළ දර්ක කිරීගේ ලිපියවෙැසට් නිගව්දනය 

 ගල්කේ ශාාාව විසින් නිකුත් කරන ලද ලිපිය 
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For further details call IRD Call Centre on 1944 

22(7) වයාකි,  යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා අවශ්ය වන පකකාකක ලිපි ගේඛන 

 22(7) වෙන්ිය ව විගේව වයාපති ව උපාය මාර්ගික සංවර්රන වයාපති  සඳහා ලියාපදංචිවීගේ 

අයදුේපරය TPR_007_S 

 අලුත්වයාවත්කාලීන කිරීම 22(7) වSP/ SDP ලියාපදංචිය සඳහා අයදුේ පරය TPR 017 E 

 අරයක්වකවරයා විසින් සහික කරන ලද ඡායාූපප සමව ප්රෙි වාර්තාව 

 අරයක්වවරයා විසින් සහික කරන  ලද පුර්ව දර්ක කිරීගේ කාලගේ සිට බැංකු ප්රකාශන 

 නියම කරන ලද ආකතිගේ දරන ලද වියදේ 

 ද්රවයමය ප්රිසන්රාන ප්රකාශය 

 අරයක්ව විසින් සහික  කරන ලද  ගකොන්රාත් ගෙවිේ 

 ආනයනවගද්ශීය මිල දී ෙැනීේවසරල කරන ලද එකතු කරන ලද අෙය මත බදු මිල දී ෙැනීේ සඳහා 

උපගල්ාන 

 සංගශෝධිත වයපති ගයෝජනාවඅිගර්ක BOQ අදාල ගව් නේ 

 ආගයෝජන මණ්ඩලය සමෙ එලඹී ඇි පරිපුරක ගිවිසුේවආගයෝජන මණ්ඩලය මගින් නිකුත් කළ 

ලිපි අදාල ගව් නේ 

 ගපර දර්ක කිරිගේ කාලය තුල ද ඉදරිපත් කිරීමට ඉල්ලා සිටි අගනකුත් ලිපි ගල්ාන 
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