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ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාතර්ෙම්න්තුව  
එකතු කළ අගය මත බද්ද සඳහා ලියාපදිංචි තැනැත්තන් ෙවත ෙකෙරන 

නිෙව්දනයයි 

 
 සරල කරන ලද එකතු කළ අගය මත බදු කමය යටෙත් ලියාපදිංචි හඳුනාගත් ගැනුම්කරුවන් ෙවත ෙද්ශිය 

ආදායම් ෙදපාතර්ෙම්න්තු පධාන කායර්ාලෙය්දී වැඩ කරන දිනයන්හි ෙප.ව 9.00 සිට ප.ව 2.00 දක්වා වන 

කාලය තුළදි බැර වවුචර් ෙපාත් නිකුත් කිරීම සඳහා 2020.05.13 දින සිට බලපැවැත්ෙවන පරිදි අවශ්ය 

පියවර ෙගන ඇති බව දන්වා සිටිනු ලැෙබ්.   

ඒ අනුව, බැර වවුචර් ෙපාත් ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් උපෙදස් අනුගමනය කරන ෙලස සරල කරන 

ලද එකතු කළ අගය මත බදු කමය යටෙත් ලියාපදිංචි හඳුනාගත් ගැනුම්කරුවන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනු ලැෙබ්.   

• ලියාපදිංචි හඳුනාගත් ගැනුම්කරුවන් විසින් බැර වවුචර් ෙපාත් ලබා ගැනීම සඳහා www.ird.gov.lk 
යන ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාතර්ෙම්න්තු ෙවබ් අඩවිය හරහා ඉල්ලීමක් කළ යුතුය.   

• බැර වවුචර් ෙපාත් නිකුත් කරනු ලබන්ෙන් බැර වවුචර් ෙපාත් ලබා ගැනීම සඳහා බලය ලත් 

තැනැත්තන්ට පමණක් වන අතර එම අවස්ථාෙව්දී පහත සඳහන් ලිපි ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතු 

ෙව්.  

a. බැර වවුචර් ෙපාත් ලබා ගන්නා තැනැත්තාෙග් ජාතික හැඳුනුම්පත ෙහෝ වලංගු ගමන් 

බලපතය, 

b. ඊ-ෙස්වාව හරහා කරන ලද ඉල්ලීම භාර ගත් බවට නිකුත් කරන ලද ලිපිෙය් 

(acknowledgement) මුදිත පිටපතක්, 

c. සරල කරන ලද එකතු කළ අගය මත බද්ද සඳහා ලියාපදිංචි සහතිකෙය් මුල් පිටපත, 

සහ 

d. ෙපර නිකුත් කරන ලද සරල කරන ලද එකතු කළ අගය මත බදු බැර වවුචර් වල ෙරෝස 

පැහැති පිටපත් (ඔබ සතුව අවලංගු කරන ලද යම් බැර වවුචර් පතක් ඇත්නම්, එය ඊ-

ෙස්වාව හරහා අවලංගු කළ යුතුය).  

• සරල කරන ලද එකතු කළ අගය මත බද්ද සඳහා ලියාපදිංචි අංකෙය් අවසාන අංකය මත පදනම්ව, 

බැර වවුචර් ෙපාත් නීකුත් කරන දිනයන් පහත පරිදි නියම කර ඇත.  

සරල කරන ලද එකතු කළ අගය මත බදු කමය 
ලියාපදිංචි හඳුනාගත් ගැනුම්කරුවන් ෙවත බැර වවුචර් 

ෙපාත් නිකුත් කිරීම 



 

 

 

  

  

 

සරල කරන ලද එකතු කළ අගය 
මත බද්ද සඳහා ලියාපදිංචි අංකෙය් 

අවසාන අංකය 

බැර වවුචර් ෙපාත් නිකුත් කරනු 
ලබන සතිෙය් දිනය 

0    ,   1 සඳුදා 

2   ,   3 අඟහරුවාදා 

4    ,   5 බදාදා 

6    ,   7 බහස්පතින්දා 

8    ,   9 සිකුරාදා 

  

  

වැඩිදුර පැහැදිලි කර ගැනීම් සඳහා පහත නම් සඳහන් නිලධාරීන් අමතන්න.  

  

   ෙජ්. එච්. එස්. ෙක්. ෙක්. ජයතිලක මහත්මිය - ෙකාමසාරිස්   011- 2134980 / 0718084527 

   ඒ. ඒ. ඩී. ෙහ්මලතා ෙමෙනවිය - ෙකාමසාරිස්  011- 2134961 / 0772533990 

   ආර්. එම්. පී. එස්. රාමනායක මහතා   - සහකාර ෙකාමසාරිස්  011- 2134911 / 0714451638 

  

   
ෙද්ශීය ආදායම් ෙකාමසාරිස් ජනරාල් 
 


