
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

                  බව්නාහිර පෂාතේ කර්මාන්ත කරුලන්  ලියාපදිංචි කිරිතේ අලතබෝධතා  

තකොන්තේසි පත්රය 
 
01. බව්නාහිර පෂාතේ නීතයානුකූල  කර්මාන්තයක යුතු ත තැනැේතත හ තශෝ තැනැේයකයක ය ය තු තත   

එය වශයකක කිරීම වදශා ලයාපාර ලියාපදිංචි වශයකකතප ටපතපත හ තශෝ අදා රතේතප ්රමතව ලක 

ය සින් වශයකක කිරීම හ සිදුකතු තත   

 

02. ලියාපදිංචිය අතේ හා කරන තැනැේතා තශෝ තැනැේයකය යු්පාදනය කරන භාණ්ඩ තශෝ වපයන 

තව ලාලන් කර්මාන්ත විංලර්ධන අධිකාරිය වෑහීමකත පේලන රමිතයකයකින් තු හත ය යතු තත   

 

03. කර්මාන්ත විංලර්ධන අධිකාරිය ය සින් සිදුකරනුකූ බන තව ලා වැපයීේ ශා කර්මාන්ත විංලර්ධනය වදශා 

කරනුකූ බන ය ත  ලැඩවතශන් ලද ලිංගු ලියාපදිංචි කාය  ත ලියාපදිංචි කර්මාන්තකරුලාත 

රමුඛතතාලය ද කතතු ත සිදුකරන අතර කර්මාන්ත කරුලා ය සින් කර්මාන්ත විංලර්ධන අධිකාරිතප 

යුෂධාරින් සිදුකරනුකූ බන ඇගයීේ වදශා වතය තතොර තරු බා දමත කතතු ත කතු තත   

 

04. කර්මාන්තකරුලා ය සින් කර්මාන්ත විංලර්ධන අධිකාරියත රුටපයල් 500 00 ක ලියාපදිංචි ගාව් තල හ 

තගය ය තු තත   තමම ලියාපදිංචි ගාව් තල තගය න් පසු ලියාපදිංචිය වනාත කර අධිකාරිය ය සින් වශයකක 

පත්රය හ බාතදනුකූ ැත.  බබත ශැදුනුකූේ පත හ අලයය ත  නේ ලල්ුමේ පත්රතප ලල්ුමේකර යකබිය 

තු තලන අතර ඒ වදශා  රුටපයල් 500 00 ක මුඛදක තගවීම හ ශා පාව්තපොට් රමායතප ාායාරුප තදක හ 

(02 හ) කර්මාන්ත විංලර්ධන අධිකාරියත බාදය තු තත    

 

05. ලියාපදිංචි කර්මාන්තකරුලා ය සින් යු්පාදන, අතය , මුඛය, තශෝ තලනේ නනෑම අරමුඛය හ 

තලනුකූතලන් බව්නාහිර පෂාේ කර්මාන්ත විංලර්ධන අධිකාරිය යන නම භාය තා කිරිම තශෝ කර්මාන්ත 

විංලර්ධන අධිකාරිතප යුෂ ාිංානය භාය තාකර ලිටප යැවීම තශෝ බැනර්, කතවුට්,පුලේ පේ දැන්වීේ, 

යන නනෑම ආකාරතප රදර්නය හ සිදු කිරීම අධිකාරිතප ලිිතත අලවරයකින් තතොරල සිදුතනොක 

තු තය  

 

06.  තමම ලියා පදිංචිය ලියාපදිංචි දන සිත ලවර තදකකත පමය හ ලිංගුත   

 

07. කර්මාන්ත විංලර්ධන අධිකාරිය තශ  ත වහිතල දන දාශතරකත (14) තපර සිදුකරනුකූ බන දැනුකූේ 

දමකින් තමම ලියාපදිංචිය අතශෝසික ශැකි අතර ලියාපදිංචි ගාව් ත ආපසු තගලනුකූ තනොැත.  

 

බව්නාහිර පෂාතේ කර්මාන්ත කරුල හ ලතයන් කර්මාන්ත විංලර්ධන අධිකාරිතප ලශත තකොන්තදසි ලත ශා 

ලවර තදකක කායක ත යතේල ලියාපදිංචිය භාරගයකමිත  

 

 

නම :                                                                                                                     

 

                                      

          අේවන  

  

 

 

ලියාපදිංචිය වදශා තගය ේ කර ඇයක  හය තාන්සිපේ අිංකය                                                     

ශැදුනුකූේ පත වදශා තගය ේ කර ඇයක  හය තාන්සිපේ අිංකය                                                     

 

දනය                            

කර්මාන්ත විංලර්ධන අධිකාරිය 

බව්නාහිර පෂාත 


