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உள்நாட்டு இறைவரித் திறைக்களம்  

வெளிச் வெல்லும் அனுப்புகைைளில் ஈடுபட்டுள்ள  உரிமம்  வபற்ற ெணிை 

ெங்ைிைள் மற்றும் அதிைரரமளிக்ைப்பட்ட ெணிைர்ைள் மற்றும் வெளிச் வெல்லும் 

அனுப்புகைைகள மமற்வைரள்ளும்  ஆட்ைளுக்ைரன அறிெித்தல் 

 
   

நாட்டில் தற்பபாது ஏற்பட்டுள்ள ப ாவிட்  19 பநாய்ப்பரவலைக்  ருத்தில் க ாண்டு,  கவளிச் கெல்லும் 

அனுப்புல  ளில் ஈடுபட்டுள்ள அலைத்து வணி  வங்கி ள் மற்றும் அதி ாரமளிக் ப்பட்ட வணி ர் ள் மற்றும் 

கவளிநாட்டுக்கு  பணத்லத  அனுப்பும்  ஆட் ள் கீழ்வரும் நலடமுலைலைப் பின்பற்றுமாறு ப ாரப்படுகின்ைைர்.    

1. கீழ்வரும் க ாடுப்பைவு ள் வரிக்  ழிப்பைவு ள் பமற்க ாள்ளப்படாது அல்ைது உள்நாட்டு இலைவரித் 
திலணக் ளத்திைால் விநிபைாகிக் ப்பட்ட வரி இலெவாலணச் ொன்றிதழின்றி அனுப்புவதற்கு 

அனுமதிக் ப்படும். அதைால் கீழ்வரும்  க ாடுப்பைவு லள  அனுப்பும் நபர் ளிடமிருந்து வணி  வங்கி ள் 

மற்றும் அதி ாரமளிக் ப்பட்ட  வணி ர் ள்  வரி இலெவாலணச் ொன்றிதலைக் ப ாரபவண்டிை அவசிைமில்லை. 

எனினும்  வணி  வங்கி ள் மற்றும் அதி ாரமளிக் ப்பட்ட  வணி ர் ள்  இந்த அறிவித்தலின் 4ஆம் பந்தியில் 

அறிவுறுத்தப்பட்டவாறு அட்டவணலைப் பூர்த்திகெய்து ெமர்ப்பிப்பதற் ா  க ாடுப்பைவு (ஏபதனும் 

கதாட்டுணரக்க்கூடிை பண்டங் ளின்  இைக்குமதிக் ாை க ாடுப்பைவு ள் தவிர்த்து) கதாடர்பாை விபரங் லளப் 

கபற்றுக்க ாள்ளுதல் பவண்டும்.   

வரிக் கழிப்பனவுகளின்றி அல்லது வரி இசைவாசைச் ைான்றிதழின்றி அனுப்புவதற்கு அனுமதிக்கப்படும் 

ககாடுப்பனவுகள்  

i. ஏபதனும்  கதாட்டுணரக்கூடிை பண்டங் ளின் இைக்குமதிக் ாை அனுப்புல  ள்.  

ii. இைங்ல யில் வதிவிலைக் க ாண்ட ஏபதனும்  ம்பனியில்  வதிவற்ை ஆளுக்கு கொந்தமாை  
பட்டியலிடப்பட்ட பங்குசை விற்பலை கெய்தலின் ஊடாை வருமாை அனுப்புல  ள். 

iii. வதிவற்ை  ஆளுக்கு க ாடுப்பைவு கெய்ைப்பட்ட 01.01.2020ம் தி தி அல்ைது அதற்குப் பின்ைர் 
விநிபைாகிக் ப்பட்ட பங்கிைாபங் ளின் அனுப்புல  ள்.  

iv. க ாழும்பு பங்குத்கதாகுதி பரிவர்த்தலையிைால் நிரற்படுத்தப்படுத்தும் இைங்ல  பிலணைங் ள், 
பரிவர்த்தலண ஆலணக்குழுவிைால் உரிமமளிக் ப்பட்டதுமாை  நிலைச் கொத்து முதலீட்டு நம்பிக்ல ப் 

கபாறுப்பிலிருந்து கூறு லவத்திருப்பகராருவரிைால் விைாபாரம் அல்ைது முதலீகடான்றில் மூைதை 

கொத்து ளின் பதறிப் கபறுல யில் இருந்தாை ஈட்டுல  ளா  கபைப்பட்ட கூறு ளின் அல்ைது பணத் 

கதால  ளின்  பதறிப்கபறுல யின் மீதாை பங்கிைாபங் ள் மற்றும் ஈட்டுல  ளின்   (01.04.2021ஆம் 

தி தியின் பின்ைர் கபற்றுக்க ாண்ட) அனுப்புல . 

v. இைங்ல  மத்திை வங்கியிைால் விநிபைாகிக் ப்பட்ட வழி ாட்டலுக்கு  அலமவா   இைங்ல  வதிவுக் 
 ம்பனி ளிைால் பமற்க ாள்ளப்பட்ட  கவளிநாட்டு முதலீடு ளுக் ாை அனுப்புல  ள். 

vi. கீழ்வருவை  கதாடர்பா  பபாக்குவரத்து விைாபாரத்லத நடாத்திை வதிவற்ை ஆகளாருவருக்கு கிலடக்  
பவண்டிை  க ாடுப்பைவுக் ாை அனுப்புல  ள் – 

a. இைங்ல யில்  லரயிைங்கும் பைணி லள ஏற்றிச் கெல்ைல் (உள்வரும் ஆ ாை பைணி ள் 
கதாடர்பா )  அல்ைது 

b. இைங்ல யில்  தலரயிைக் ப்படும் ெரக்கு, தபால்  அல்ைது  ஏலைை அலெைக்கூடிை 
கதாட்டுணரக்கூடிை கொத்து ள்  (கதாட்டுணரக்கூடிை பண்டங் ளின் இைக்குமதி கதாடர்பா ) 

vii. இைங்ல  அரொங் த்திடமிருந்து அல்ைது  அரொங்   திலணக் ளத்திலிருந்து கிலடக் ப் கபறும் ஓய்வூதிைக் 

க ாடுப்பைவு ள், (01.11.2015 அன்று அல்ைது அதற்குப் பின்ைர்  இைங்ல யிலிருந்து நிரந்தரமா  

கவளிபைறிை ஓய்வூதிைதாரர் ள்  தவிர்த்து).  

viii. இைங்ல க்கு   கவளியில்  வர்த்த  நாமத்லதப் பதிவுகெய்தல் கதாடர்பா   ஏற்றுமதிக்   ம்பனி ளிைால் 

பமற்க ாள்ளப்படும் அனுப்புல  ள்.  

ix. கதாழில்முலை  அலமப்பு ளின் அங் த்துவத்திற் ாை வருடாந்த ெந்தா, அல்ைது ஆய்விதழ், ெஞ்சில  ள் 

மற்றும் ஏலைை பதிப்பு ளுக் ாை பருவ ாை ெந்தா கதாடர்பாை அனுப்புல  ள்.  

x. மாணவர் ள்  கதாடர்பா  பாடகநறி   ட்டணங் ள், பரீட்லெக்  ட்டணங் ள்,  நுலைவுக்  ட்டணங் ள், 

வாழ்க்ல ச் கெைவு  மற்றும்  அலதகைாத்த க ாடுப்பைவு ளுக் ாை அனுப்புல  ள். 

வெளிச்வெல்லும்  அனுப்புகைைளுக்ைரன ெரி 

இகெெரகணச் ெரன்றிதழ்ைளுக்ைரன மதகெப்பரடு 
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xi. விொ கெைவு ள், மருத்துவ கெைவு ள், ஆ ாைமார்க்  பைணச் கெைவு ள் மற்றும் கவளிநாட்டு  க ாட்டல் 

தங்குமிடம் மீதாை  கெைவு ள் கதாடர்பாை அனுப்புல  ள். 

xii. இங்ல யிலுள்ள எவபரனும்  ஆளுக்கு வைங்கிை  டன் மீது கெலுத்தப்படும்  மூைதை மீள்க ாடுப்பைவு 

மற்றும் வட்டிக் க ாடுப்பைவு  அனுப்புல  ள்.   

xiii. பதிவுகெய்தல்  ட்டணங் ள் உள்ளடங் ைா   கவளிநாட்டு  ருத்தரங்கு ள், மாநாடு ள் மற்றும் 

பபச்சுவார்த்லத ளில் பங்குபற்றுதல் கதாடர்பாை க ாடுப்பைவு ளுக் ாை  அனுப்புல  ள்.  

xiv. தனிப்பட்ட கவளிநாட்டு நாணைக்  ணக்கு ளின் (PFC  ணக்கு ள்)  ஊடா  பமற் க ாள்ளப்படும்  

அனுப்புல  ள்.  

xv. இைங்ல  அரொங் த்தின் ொர்பா  விநிபைாகிக் ப்பட்ட  உள்நாட்டு  அல்ைது  கவளிநாட்டு நாணைத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்ட ஏபதனும்  இலைைாண்லம பிலணைங் ள் மீதாை ஏபதனும் வட்டி  அல்ைது  ழிவு  அல்ைது 

ஈட்டுல யின் பதறிப் கபறுல  அல்ைது இைங்ல   அரொங் த்தின் ொர்பா  அல்ைது விநிபைாகிக் ப்பட்ட  

இைங்ல  அபிவிருத்தி முறி ளிலிருந்தாை   ழிவு  அல்ைது வட்டி பபான்ை க ாடுப்பைவுக் ாை 

அனுப்புல .  

xvi. கவளிநாட்டு  அனுப்புல ைாளரிைால், இைங்ல   மத்திை வங்கியின் அனுமதியுடன்,  01.01.2020  இல் இருந்து 

ஏபதனும்  வணி  வங்கியில் அல்ைது ஏபதனும்   விபெட வங்கியில்  ஆரம்பிக் ப்பட்ட அல்ைது பபணப்பட்ட  

கவளிநாட்டுக்  ணக்கில்   இருந்து ஏபதனும்  கவளிநாட்டு  நாணைத்தில்   லவப்புச் கெய்ைப்பட்ட ஆரம்பத் 

கதால  அல்ைது  உலைக் ப்பட்ட வட்டியின் அனுப்புல .  

xvii. ஏபதனும் குறிக் ப்பட்ட (பின்ைர் புதுப்பிக் ப்பட்ட  ணக்கு ள் நீங் ைா )  2017 ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் 

இைக் , கவளிநாட்டு  பரிவர்த்தலை ெட்டத்தின் 7ஆம் பிரிவுடன் பெர்ந்து வாசிக் ப்படும்  29ஆம் பிரிவின் 

கீழ்  அலமச்ெரிைால் விதித்துலரக் ப்பட்டவாறு இைங்ல யிலுள்ள அதி ாரமளிக் ப்பட்ட விைாபாரியுடன் 

(அனுமதிைளிக் ப்பட்ட வணி  வங்கி ள் மற்றும் பதசிை பெமிப்பு வங்கி) திைக் ப்பட்ட  அல்ைது 

பபணப்பட்ட  விபெட  லவப்புக்  ணக்கு ஆ  கபைரிடப்பட்ட லவப்பிக்  ணக்கில் இருந்து (கவளி நாட்டு 

நாணைத்தில்  அல்ைது  இைங்ல  ரூபாவில்) 08.04.2020 ஆம் தி திைன்று அல்ைது அதன் பின்ைர் 

பமற்க ாள்ளப்படும்  ஆரம்ப லவப்புத்  கதால  அல்ைது வட்டியின் அனுப்புல   

xviii.  ஆய்வுகூட பெலவ ள் அல்ைது நிைமங் ளின் ொன்றுபடுத்துல ச் பெலவ ளுக் ா  பமற்க ாள்ளப்படும் 

க ாடுப்பைவு ளின் அனுப்புல  (01.01.2020ஆம் தி தி அல்ைது அதன் பின்ைராை பெலவக் ாை 

க ாடுப்பைவு).  

xix. ஶ்ரீைங் ன் எைர்லைன் லிமிட்டட் நிறுவைத்திைால் வானூர்தி,கமன்கபாருள் உரிமங் ள் அல்ைது பவறு 

கதாடர்புபட்ட பெலவ ளுக் ாை ஏபதனும் க ாடுப்பைவா  எவபரனும் வதிவற்ை  ஆகளாருவருக்கு 

பமற்க ாள்ளப்படும்  அனுப்புல  ள்.  

2. ஏலைை க ாடுப்பைவு லள  (பமற்குறிப்பிட்ட 1ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்ட க ாடுப்பைவு ள் தவிர்ந்த) 
கவளிநாட்டுக்கு  அனுப்புல  கெய்யும் நபர் , கீழ்வரும் அறிவுறுத்தலுக்கு  அலமவா  உரிை வரியிலை  ழித்து,  

அனுப்புல  கெய்வதற்கு  முன்ைர்  ழித்த வரியிலை  உள்நாட்டு  இலைவரி ஆலணைாளர் நாை த்திற்குச் 

கெலுத்துதல் பவண்டும். (இது கதாடர்பா  உள்நாட்டு  இலைவரித் திலணக் ளத்தின்  இலணைத்தளத்தில் 

ஏற் ைபவ  கவளியிடப்பட்டுள்ள வரிக் க ாடுப்பைவு கதாடர்பாை அறிவுறுத்தல் லள  வாசிக்   முடியும்) . வரி 

கெலுத்தப்பட்டதன் பின்ைர் உள்ள மிகுதித் கதால பை அனுப்புவதற்கு  அனுமதிக் ப்படும்.  

கவளிநாட்டு  அனுப்புல  லள பமற்க ாள்ளும் நபரிடமிருந்து, உரிமம் கபற்ை வணி  வங்கி ள் மற்றும் 

அதி ாரமளிக் ப்பட்ட வணி ர் ள் வரிக் க ாடுப்பைலவ பமற்க ாண்டதற் ாை ொன்று  ஆவணத்லதப் 

கபற்றுக்க ாள்வதற்கும்  இந்த  அறிவித்தலின்  04ஆம் பந்தியின் கீழ் அறிவுறுத்தப்பட்டவாறு  அட்டவலணலைப் 

பூர்த்திகெய்வதற்கும் ப ாரப்படுகின்ைைர்.  

 

3. நிறுத்திசவத்தல் வரியிசனக் கழிப்பதற்கான அறிவுறுத்தல்கள்  

i. கீழ்வருவை கதாடர்பா  பபாக்குவரத்து விைாபாரத்லத நடாத்திை  வதிவற்ை ஆகளாருவருக்கு 

பமற்க ாள்ளப்படும் க ாடுப்பைவு ள்.-  

a. இைங்ல யில்  ப்பபைறும் பைணி லள ஏற்றிச் கெல்ைல் அல்ைது  

b. இைங்ல யில் ஏற்ைப்படும் ெரக்கு, தபால் அல்ைது ஏலைை அலெைக்கூடிை கதாட்டுணரக்கூடிை கொத்து ள் 

(கவளிச் கெல்லும் ஆ ாைமார்க் ப் பைணி ளுக் ாை ெர்வபதெ பபாக்குவரத்து பெலவக்  ட்டணங் ள் 

மற்றும் கதாட்டுணரக்கூடிை பண்டங் ளின் ஏற்றுமதி கதாடர்பா  வதிவற்ை ஆகளாருவருக்கு 

பமற்க ாள்ளப்படும் க ாடுப்பைவு ள்) கமாத்தத் கதால யின் மீது 2% வீதத்தில் அல்ைது இரட்லட வரி 

தவிர்ப்பு உடன்படிக்ல க்கு அலமவா , இந்த இரண்டில் எது குலைவாைபதா அப்கபறுமதியில் 

நிறுத்திலவத்தல் வரி  ழிக் ப்படுதல் பவண்டும்.  

ii. கதாலைகதாடர்பாடல் பெலவ ளுக் ா   வதிவற்ை ஆகளாருவருக்கு பமற்க ாள்ளப்படும் 

க ாடுப்பைவா  இருந்தால், கமாத்தத் கதால யின் மீது 2% வீதத்தில்  அல்ைது இரட்லட வரி தவிர்ப்பு 

உடன்படிக்ல க்கு  அலமவா ,  இந்த இரண்டில் எது குலைவாைபதா  அப்கபறுமதியில் நிறுத்திலவத்தல் 

வரி  ழிக் ப்படுதல் பவண்டும் . 

iii. ஏபதனும்’ வட்டி அல்ைது  ழிப்பைவு க ாடுப்பைவு ளுக்கு ( பமபை 1ம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்ட வட்டி  

அல்ைது  ழிப்பைவு தவிர்ந்த) 5 % வீதத்தில்  அல்ைது இரட்லட வரி தவிர்ப்பு உடன்படிக்ல க்கு  அலமவா ,  

இந்த இரண்டில் எது குலைவாைபதா  அப்கபறுமதியில் நிறுத்திலவத்தல் வரி  ழிக் ப்படுதல் பவண்டும் . 

iv. வதிவற்ை ஊழிைர் ள் அல்ைது குடியுரிலமைற்ை ஊழிைர் ளுக்கு வைங் ப்படும் ஊதிைக் க ாடுப்பைவு 

(அந்த தனிப்பட்ட நபர்  ம்பனியின் பணிப்பாளரா  இருப்பாராயின் அவர் இைங்ல யில் ஊதிைத்திலிருந்து 

 ாொ  அல்ைது  ாெற்ை வல யில் கபற்றுக்க ாண்ட அல்ைது கிலடக் ப்கபற்ை கதால  ள் உள்ளடங் ைா  
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கதாழில் வைங்குைரிைால் முற்பண தனிைாள் வருமாை வரி  ழிக் ப்படுதல்  ட்டா ைமாைதாகும்.)  அந்தக் 

க ாடுப்பைவின் ஏபதனும் கதால  அனுப்பப்படுமாயின், அந்த பவலளயில் வரிக் க ாடுப்பைவுச் ொன்ைா  

உரிை கதாழில்வைங்குைரிைால்  (இந்த பநாக் த்திற் ா  பைன்படுத்துவதற் ா  மட்டும், 

வரிமதிப்பீட்டாணடு  ஆரம்பிக் ப்பட்டதிலிருந்து  ொன்றிதழின் தி தி  வலரயில்  அந்த ஊழிைரின் ஊழிை 

வருமாைத்திற் ாை  T-10 ொன்றிதலை வைங் முடியும்) வைங் ப்பட்ட வருமாை வரிலை  ழித்ததற் ாை 

ொன்றிதலைப் (T-10) பைன்படுத்த முடியும்.   

v. 1ஆம் பந்தி அல்ைது  3ஆம் பந்தியின்  i  கதாடக் ம்  iv வலரயுள்ள உப பந்தி ளில் 

குறிப்பிடப்பட்டக ாடுப்பைவு ள்  தவிர்த்து ஏலைை  அலைத்து க ாடுப்பைவு ளின் மீது வரி  

 ழிக் ப்படுதல் பவண்டும். 

a. 01.01.2018ம் தி திக்குப் பின்ைராை  ாைத்திற்கு அபத கவளிநாட்டு தரப்பிைருக்கு அலதகைாத்த 
அனுப்புல க்கு உள்நாட்டு  இலைவரித் திலணக் ளத்திடமிருந்து வரிப் பணிப்புலரச் 

ொன்றிதகைான்றிலைப் நிறுத்திலவத்தல் மு  ர் கபற்றிருந்தால் –அந்த வரிப் பணிப்புலரச் ொன்றிதழில் 

தீர்மானிக் ப்பட்ட நிறுத்திலவத்தல் வரி வீதத்லத பிரபைாகித்து நிறுத்திலவத்தல் வரிலைக்  ணிப்பீடு 

கெய்தல் பவண்டும் (வரி அற்ை பணிப்பலரயில் உள்ள பூஜ்ஜிை வீதம் உள்ளடங் ைா ).  பூஜ்ஜிை வீத  

க ாடுப்பைவு ளுக்கும் , வரிக் க ாடுப்பைவு  ொன்ைா  உள்நாட்டு இலைவரித் திலணக் ளத்திைால் 

வைங் ப்பட்ட வரி இலெவாலணச் ொன்றிதழிலை பைன்படுத்த முடியும்.  

b. பமபை வைங் ப்பட்ட அறிவுறுத்தல் ளில் உள்ளடங் ாத ஏலைை அலைத்துக் க ாடுப்பைவு ளுக்கும்  
14% வீதத்தில்  வரி  ழிக் ப்படுதல் பவண்டும்.  

c. எனினும், க ாடுப்பைவு  அல்ைது  அனுப்புல  கெய்யும்  நாடு உள்நாட்டு  இலைவரித் 
திலணக் ளத்திைால் முன்ைர் வைங் ப்பட்ட வரி இலெவாலணச் 

ொன்றிதலைகைாத்ததா யில்ைாதிருப்பதுடன், அந்தக் க ாடுப்பைவுக்கு பிரபைாகிக்  பவண்டிை வீதம்  

14% வீதம்  அல்ைது  பமலுள்ள உப பந்தி ளில் குறிப்பிடப்பட்ட வீதத்லத  விடக் குலைவு  ( இரட்லட 

வரித் தவிர்ப்பு ஒப்பந்த்த்தின் ஏற்பாடு ளுக்கு  அலமவா ) எை நீங் ள் அறிந்திருப்பீர் ளாைால், 

விைாபார  ஆபைாெலைப் பிரிவு  ஆலணைாளரிடமிருந்து bc@ird.gov.lk  மின்ைஞ்ெல் மு வரியின் ஊடா  

வரி  இலெவாலணச் ொன்றிதழிலைப் கபற்றுக்க ாள்ள முடியும்.  இந்த வல ைாை  

க ாடுப்பைவு ளுக்கு மட்டும் உங் ள் ப ாரிக்ல லை  இன்கவயிஸ், உடன்படிக்ல  என்பவற்றின் 

பிரதி ள் மற்றும் உரிை ஆவணங் ளுடன்  அனுப்புங் ள்.  ஏபதனும்  பூஜ்ஜிை வீதக் க ாடுப்பைவு ள்  

இருந்தால்,  உள்நாட்டு இலைவரித்  திலணக் ளத்திைால் வைங் ப்படும் வரி  இலெவாலணச் 

ொன்றிதழிலைச் ொன்ைா ப் பைன்படுத்த முடியும்.  

vi. நிறுத்திசவத்தல் வரிசயக் கழிக்கும் பபாது  பிரபயாகிக்க பவண்டிய கபாது அறிவுறுத்தல்கள்  

a.  அனுப்புல லை பமற்க ாள்ளும் நபர், கமாத்த கதால  ( இன்கவாயிசின்  கமாத்தத் கதால ) மீதி வரி 
வீத த்லதப் பிரபைாகிப்பதன் ஊடா   வரிப் கபாறுப்பிலைக்  ணிப்பீடு  கெய்ை முடியும் மற்றும்  பதறிை 

கதால   மாத்திரபம அனுப்புவதற்கு  அனுமதிக் ப்படும்.    ஏபதனும்  இன்கவாயிசின்  முழுத் 

கதால லையும்  அனுப்புவதற்கு  விரும்பின்,  இன்கவாயிசில் உள்ள கதால  பதறிை  கதால ைா   

 ருதப்பட்டு,  உரிை நிறுத்திலவத்தல் வரி   திரட்டிை கதால யின் அடிப்பலடயில்  ணிப்பீடு 

கெய்ைப்படுதல் பவண்டும்.  

b. அனுப்புல த் தி திைன்று  மத்திை வங்கியிைால் கவப்தளத்தில் பிரசுரிக் ப்பட்ட நாணை வீதத்லத 
(விற்ைல் வீதம்) பைன்படுத்தி  கவளிநாட்டு நாணைத்லத இைங்ல  நாணைப் கபறுமதிக்கு மாற்றுமாறு 

நிறுத்தி லவத்தல் மு வர் ப ாரப்படுவர்.  

4. உரிமம் கபற்ற வணிக வங்கிகள் மற்றும் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட வணிகர்களினால் பபைப்பட பவண்டிய பதிபவடு 

மற்றும் ைமர்ப்பிக்க பவண்டிய அறிக்சககளின் பதசவப்பாடு 

கவளிச்கெல்ைல் அனுப்புல  லள பமற்க ாள்வதற்கு அதி ாரமளிக் ப்பட்ட அலைத்து வணி  வங்கி ளும் 

அதி ாரமளிக் ப்பட்ட வணி ர் ளும் கீழ்வரும் மாதிரிக்கு  அலமவா  ஏபதனும் கதாட்டுணரக்கூடிை 

பண்டங் ளின்  இைக்குமதி  தவிர்ந்த அலைத்து கவளிச்கெல்ைல் அனுப்புல  ள் கதாடர்பா வும்  

அட்டவலணகைான்லைப் பபணுவதற்கும் மாதாந்த அடிப்பலடயில் ெமர்ப்பிப்பதற்கும்  ப ாரப்படுகின்ைைர்.  
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கழிக்கப்பட்ட 

வரித் கதாசக 

இன் 

கவாயிஸ் 

இலக்கம் 

அனுப்ப்ப்பட்ட 

கதாசக 

        

        

அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலரின் கபயர் மற்றும் பதவி .................................................................................................................... 

அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலரின் பதவி................................................................................................................................................ 

சககயாப்பம்  .......................................................................... .................................. ........................................................................................ 

திகதி ......................................................................... .......................................................................................................................................... 
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உரிமம் கபற்ை வணி  வங்கி ள் அல்ைது அதி ாரமளிக் ப்பட்ட வணி ர் ள் கதாடர்ந்து வரும் மாதத்தின் 10ம் தி தி 

அல்ைது  அதற்கு முன்ைர்   bc@ird.gov.lk  மின்ைஞ்ெல் மு வரிக்கு எக்ஸல் வடிவத்தில் மாதாந்த அட்டவலணலை 

அனுப்பிலவத்தல் பவண்டும்.    

 

ஏபதனும் கதளிவுபடுத்தல்களுக்கு, உள்நாட்டு இசறவரித் திசைக்கைத்தின் பின்வரும் அலுவலர்கசைத் 

கதாடர்புககாள்ைவும்.  

 

அலுவலர் கதாசலபபசி மின்னஞ்ைல் 

ஆலணைாளர் / 

விைாபார ஆபைாெலைப் பிரிவு  

0112134204 

0718122400 

bc@ird.gov.lk 

wijesuriya.wan@ird.gov.lk 

சிபரஸ்ட ஆலணைாளர்  

வாடிக்ல ைாளர் உதவி மற்றும் ஊக்குவிப்பு  

0112134250 

0712746973 
weerakoon.lmc@ird.gov.lk  

பிரதி ஆலணைாளர்  நாை ம்  

வாடிக்ல ைாளர் பெலவ,  மத்திை  கெைற்படுத்தல் அைகு 

மற்றும் மத்திை ஆவண மு ாலமத்துவ அைகு  

0112135404 

0775578275 
weerasekara.ssd@ird.gov.lk 

 

இது கதாடர்பா  விநிபைாகிக் ப்பட்ட்ட  மற்றும்  கவளியிடப்பட்டிருந்த ஏபதனும்  முன்லைை  அறிவித்தல் ள்/ 

சுற்றுநிருபங் ள்/வழி ாட்டல் ள் இந்த அறிவித்தலின் பின்ைர்  இலடநிறுத்தப்படுவதுடன்  இபத பநாக் த்திற் ா , 

பமைதி  அறிவித்தல் கவளியிடப்படும்  வலர  இந்த அறிவித்தல்  வைத்தில் க ாள்ளப்படும் என்பலத தைவுகெய்து 

குறித்துக்க ாள் .  

 

உள்நரட்டு இகறெரி ஆகணயரளர் நரயம் 

 

mailto:wijesuriya.wan@ird.gov.lk
mailto:weerakoon.lmc@ird.gov.lk

