
දීර්ඝකාලීන බදුකරයක් වලනත් ඳාර්ල්යක් වලත ඳැලරීමකට අලවර බාදීම වශා ඳරීක්ා කෂ යුතු පිරික්සුම් 

වටශන (ඉඩම් නිවයෝග 211 (2) (V) අනුල) 
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01 වකොටව (මලික කරුණු)     

 1.ලේ1 - බදුකරුවේ ඉ ලීම් ලිපිය.ලේ     

1.ලේ2 -බදුකර උරුමකරුලන්වේ ඉ ලීම් ලිපිය (බදුකරු 
මියවගොව් ඇති විට) 

    

1.ලේ3 - බදු උරුමකරුලන් ශා කත්රයා පිිබබ ්ාම නිධාරී 
ලාර්තාල.ලේ  

    

1.ලේ4 - බදුකරු මියවගොව් ඇති විට බදු උරුමකරුලන් පිිබබ 
හිමිකම් ලාර්තාල (නීතීඥලරවයකු මඟින් බාගත්) 

    

1.ලේ5 - බදුකර ඳැලරුම්ාභියාවේ / ඳැලරුම්ාභී වමාගවම් 
ඉ ලීම් ලිපිය.ලේ 

    

1.ලේ6 -  බදුකරවේ වශ වර්ඛා චිත්රවේ වශතික පිටඳත.ලේ     

1.ලේ7 - මීට වඳර ඳැලරුම් සිදුකර ඇත්නම් එම බදුකර ඳැලරීමට 
අදාෂ බදු ඳැලරුම් ඔප්පුල වශතික පිටඳත්.ලේ  

    

1.ලේ8 - බදුකරයට අදාෂ සියලු ඳත්ඉරු.ලේ (අලම ලවයන් මාව 
03 කදී බාගත් මු  පිටඳත් වශෝ වශතික පිටඳත්) 

    

1.ලේ9 -  බදුකරය ඳැලරීම පිිබබ ඳවුව  අයවේ දිවුරුම් ප්රකා 
ශා කාර්යා ප්රකාල වශතික පිටඳත්.ලේ  

    

1.ලේ10 - 22 ඳරිශි්ඨය අනුල දිවුරුම් ප්රකා.ලේ     

1.ලේ11 - ඳැලරුම් ඔප්පු වකටුම්ඳත.ලේ     

1.ලේ12 - ඳැලරුම්ාභියා / ඳැලරුම්ාභී වමාගම නිසි ඳරිදි බදු 
වගලන බලට ව දිවුරුම් ප්රකාය.ලේ (2009/5 
චක්රව ඛය අනුල) 

    

1.ලේ13 - බදුකරු අදාෂ දිනය දක්ලා සියලු බදු මුද  වගලා 
තිවේද යන්න ශා බදුකරවේ වකොන්වේසි ඉටුකර 
තිවේද යන්න ඇතුෂත් රජවේ ඉඩම් ආඥා ඳනවත් 

ඉඩම් නිවයෝග 211 (2) (V) අනුල ප්රාවේය ය ව කම් 
නිර්වේ ලාර්තාල.ලේ 

    

1.ලේ14 - බදු වජරවේ වශතික පිටඳත.ලේ     

1.ලේ15 - බදු අය කිරීමට අදාෂ කුවිතාන්සි පිටඳත්.ලේ     

1.ලේ16 - ඳැලරුම්ාභියාවේ උප්ඳැන්න වශතිකවේ / ජාතික 
ශැඳුනුම්ඳවත් වශතික පිටඳත්.ලේ 

    

1.ලේ17 - ප්රාවේය ය ව කම් නිර්වේය වහිත ආලරණ ලිපිය.ලේ     

02 වකොටව (වඳොදු කරුණු)     

 
 
 
 

2.ලේ1 -  ඳැලරුම්කරුවේ වශ ඳැලරුම්ාභියාවේ නම සියලුම 
ව ඛනල වමාන විය යුතු අතර කිසියම් වලනවක් 
ඳලතී නම් එකී වලනවට දිවුරුම් ප්රකා.ලේ 

    

2.ලේ2 - ලර්තමාන හිමිකරු නමින් වජරය වංවෝධනය වී 
තිබිය යුතුය.ලේ 

    

ඳරීක්ා කෂ නිධාරියාවේ වකටි අත්වන  

ඳරීක්ා කෂ නිධාරියාවේ විය අංකය 

මාණ්ඩලික නිධාරිවයකු නම් තනතුර 

 

 ඳරීක්ා කිරීවමන් අනතුරුල අදාෂ කරුණු ඉදිරිවේ (      ) කුණ වයොදා ඳරීක්ා කෂ නිධාරියාවේ විය 
අංකය, තනතුර, අත්වන වයොදන්න.ලේ  


