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ංකා වත ොව ලිමිටඩ් තල තෙවීතේ ඳදනම ම ලාශන බා ෙැනීම වශා
වැඳයුේකරුලන් ලියාඳදංචි කරෙැනීම. – 2019
තඳොදු උඳතදව්, නියමයන් ශා තකොන්තේසි
1. වැමවිටම නිලැරදි ත ොරතුරු ඳමණක් වඳයන තව අයදුම්කරුලන්තගන් ඉල්ා සිටිනු ැතේ. වඳයා ඇති
කලර තශෝ ත ොරතුරක් වාලද්ය බලට තශෝ කලර තශෝ ලැද්ගත් ත ොතුරක් බාදීතමන් ලැකී සිටින බලට
තඳනී යන්තන් නම් එලැනි අයදුම්කරුලකු ලියා ඳදිිංචි වීම වශා සුදුසුකම් තනොබනු ඇ . අවම්පූර්ණ තශෝ
අඳැශැදිලි අයදුම්ඳත් ප්රතිතෂේඳ කරනු ැතේ.
2. අයදුම්ඳ ට ඇමිණිය යුතු සියලු ලිපි තල්ඛන අනුක්රමිකල අිංකනය කෂයුතුය.
3. ප්ර්නයක් ඉදිරිතයහි ඊට උචි ආකාරයට „„ ඔව්/ නැ ” යන්න, ඳැශැර ශැරීමකින් ත ොරල කඳා ද්මන්න.
4. කරුණාකර අයදුම්කරුට අද්ාෂ තනොලන කලර තශෝ ප්රකායක් ඉදිරිතයන් “අද්ාෂ තනොතව්” යන්න වශන්
කරන්න.
5. ලියාඳදිිංචි කිරීතමන් ඳසුල යම් වමාගමක ැඳැල් ලිපිනතයහි යම් විංතෝධනයක් තශෝ තලනවක් සිදු
වුලතශොත්, එම ඉල්ලීම වෂකා බනු බනුතේ, එම ඉල්ලීම වමග එකී විංතෝධනයට වම්බන්ධ අද්ාෂ
වමාගම මගින් නිකුත් කරන ද් විංතෝධි වශතිකතයහි ව ය පිටඳ ක් ඉදිරිඳත් කිරීතමන් ඳමණි.
6. ලියාඳදිිංචි කිරීතම් ගාව්තු ලතයන් එක් අයදුම්කරුතලකුතගන්, රු. 20,000/- ක (රුපියල් විසි ද්ශවකි) අය
කරනු ැතේ.
7. ලියාඳදිිංචි කිරීතම් ගාව්තු වශ කාණ්ඩ ගාව්තු ංකා වත ොව ප්රධාන කාර්යාතයහි, 3ලන මශතහි ව්ථාපි
මුද්ල් අිංතයහි ගණකාධිකාරී තල තගවිය යුතුය.
8. ලියාඳදිිංචි ගාව්තු තගලන ද් මුද්ල් ැන්ඳතු ඳත්රිකාතව් නිල් ඳැශැති පිටඳ අනිලාර්යතයන් ඇමිණිය
යුතුය.
9. ිංකා වත ොව ලිමිටඩ් තලෂවැල් ජාතයහි අතවි කටයුතු කිරීම තලනුතලන් කුළු බඩු, තරොවරි ණාණ්ඩ
වශ උඳකරණ ප්රලාශනය කිරීම පිණිව ඳශ වශන් බර ඳන්ති ල තොරි රථ, කුලී තගවීතම් ඳද්නම ම
බා ගැනීම වශා මුද්රා බන ද් අයදුම්ඳත් බා දිය යුතුය.
තොරි රථ - තටොන් 1 (ඩීවල්).
තොරි රථ - තටොන් 2 (ඩීවල්).
තොරි රථ - තටොන් 3 (ඩීවල්).
තොරි රථ - තටොන් 4 (ඩීවල්).
තොරි රථ - තටොන් 5 (ඩීවල්).
තොරි රථ - තටොන් 10 (ඩීවල්).
තොරි රථ - තටොන් 15 (ඩීවල්).
තොරි රථ - තටොන් 20 (ඩීවල්).
තොරි රථ - තටොන් 25 (ඩීවල්).

2

තකොන්තේසි
 නි්ඳාදි ලර්ය 2007 තනොඉක්මව, පිටුඳව අගුලුද්මා ලැසිය ශැකි තද්ොරලල් වමග, ආරක්ෂි වම්පූර්ණ
තබොඩිය වහි (Full Body), මනා කාර්මික ශා ක්රියාකාරී ත්ලතයන් යුතු, ධාලනයට සුදුසු ටයර් තයද,
වාක ද්රලය ප්රලාශනය කිරීමට සුදුසු පිරිසිදු ත්ලතයන් යුතු ලාශන විය යුතුය.
 සියළුම ලර්ගතේ ලාශන වශා මි ගණන් ඉදිරිඳත් කිරීතම්දී, දිනකට ධාලනය ක යුතු කි.මී.
ප්රමාණය කි.මී. 3000 ක් වශා (උඳරිම) වශ අම ර කි.මී. 01 ක් වශා මි ගණන් ඉදිරිඳත් ක
යුතුය.
 ඉදිරිඳත් කරනු බන මි ගණන් 2019 තද්වැම්බර් 31 දින ද්ක්ලා ලිංගු විය යුතුය.
 තවේලාලාන් තකටි කාලීන ණය ඳද්නම ම ඉටු කිරීමට කැමති විය යුතුය.
 ලාශන තලනුතලන් ආරක්ෂි , අත්තිකාරම් තශෝ තලනත් අයුරක මුද්ක් ංකා වත ොව ලිමිටඩ් විසින්
තගලනු තනොැතේ.
 තශො ත්ලතයන් යුතු අම ර තරෝද්ය/ජැක්/වීල් බ්ර්/ආම්ඳන්න තිියය යුතුය.
 ධාලනය වශා ඉන්ධන වැඳයීම වැඳයුම්කරු විසින් ක යුතුය.
 සියළුම ලාශන රියදුරන් වහි ල බා දිය යුතු අ ර, අද්ා ලාශන ඳන්තිය ධාලනය කිරීම වශා ලිංඟු
බඳත්රයක් රියදුරු වතුල තිියය යුතුය.
 ලාශන ධාලනතේදී තශෝ ධාලනතේ තනොතයොද්ලා ඇති විටකදී, ආඳද්ා ත්ලයකට/ක්රියා විරහි
ත්යලයකට ඳත් ව විටකදී, වැඳයුම්කරු විසින් ඒ ශා වමාන සුදුසු ලාශනයක් ඳැය 24ක් ඇ ැ
බා දිය යුතුය. ආඳද්ා ත්ලයකට/ක්රියා විරහි
ත්යලයකට ඳත් ලාශානතයහි ඉදිරි ඳාන කටයුතු
වැඳයුම්කරු විසින් සිදු කර ග යුතුය.
 සියළුම ලාශන වශා පූර්ණ රෂණය / ලියාඳදිිංචිය / ආද්ායම් බ ඳත්රය තිියය යුතු අ ර ලාශනය
වමග එම ලියකියවිලිද් ඉදිරිඳත් ක යුතුය.
 වඳයනු බන ලාශන ිංකා වත ොව ලිමිටඩ් විසින් නම් කරනු බන කාර්මික නිධාරිතයකු විසින්
ඳරීෂාතකොට අනුම කිරීමකට යටත් ලන්තන්ය. ප්රතිතෂේඳ ලන ලාශන වැඳයුම්කරු විසින් මාතේ
වියද්මින් නැල රැතගන යා යුතුය.
 ලාශන ල අළුත් ලැඩියාලන් / රිය අනතුරු ල අළුත් ලැඩියාලන් / තවේලාලන් වශ ඊට අද්ා නඩත්තු
කටයුතු සුඳයුම්කරු විසින් ඉටු කර දිය යුතුය.
 රිය අනතුරු, ව්ලණාවික / අව්ලාණාවික විඳත් තශේතුතලන් ලාශන ලට සිදුලන අාණශානි වශා ිංකා
වත ොව ලිමිටඩ් ලග කියනු තනොැතේ.
 ඇණවුතම් සිට ඳැය 24 ක උඳරිම කායක් තු ලාශන වැඳයිය යුතු අ ර ඇණවුම ද්ැණුම් දුන් ඳසු
තවේලාල බා දීමට තනොශැකි නම් ඳැය 24 ක් ඇතු ඒ බල ලිඛි ල ද්ැනුම් දිය යුතුය.
 තගවීම් කිරීම වශා වකවන ද් ියල්ඳත්, නිතයෝජ්ය වාමානයාධිකාකා ( (තමතශයුේ)අ කංක 27අ වත ොව
තල්කේ කාර්යායඅ තලොක්තෝල් වීදයඅ තකොෂඹ 02 යන ලිපිනයට තයොමු ක යුතුය. ලාශානය වැඳය
දින සිට මුද්ලා ශරින දින ද්ක්ලා කායට (එම තද්දින ඇතුත්ල) තගවීම් කරනු ැතේ. ආඳද්ා / අළුත්
ලැඩියා තශේතුතලන් ධාලනතයන් ඉලත් කරනු බන දිනයන් වශා තගවීම් කරනු තනොැතේ.
 අයදුම්ඳත් ංකා වත ොව ලිමිටඩ් විසින් ඳත් කරන ද් කමිටුලක් විසින් ඇගයීමකට ණාජනය
කිරීතමන් ඳසු ත ෝරාගනු බන වැඳයුම්කරුලන්, 2019 ලවර වශා ංකා වත ොව ලිමිටඩ් තල
කුලී තගවීතම් ඳද්නම ම ලාශන වැඳයීම වශා ලියාඳදිිංචි කරගනු ැතේ.
 ංකා වත ොව ලිමිටඩ් තල කුලී තගවීතම් ඳද්නම ම ලාශන බා ගැනීතම්දී ගුණාත්මක බල ශා මි
යන ප්රධාන කරුණු ඳද්නම්ල ලාශන බා ගැනීම තශෝ බා තනොගැනීතම් අලවාන තීරණය වණාඳති,
ිංකා වත ොව ලිමිටඩ් වතු තව්.
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මුද්රා බා ඉදිරිඳත් කරනු බන මි ගණන් ඳශ වශන් අයදුම්ඳ අනුල පිළිතය කර 3 ලන මශඅ මි
දී ෙැනීේ කංයඅ ංකා වත ොව ලිමිටඩ්අ කංක 27අ වත ොව තල්කේ කාර්යායඅ තලොක්තෝල් වීදයඅ
තකොෂඹ 02 යන ලිපිනයට 2018.12.31 ලන දින තශෝ ඊට ප්රථම අතින් තගනැවිත් ණාර දිය ශැකිය.
අයදුම්කරුතේ යම් ප්රමාද් තද්ෝයක් තශෝ අනලධානය වම්බන්ධතයන් තලෂ, ඳාරිත ෝගික, වමඳකාර
වංලර්ධන වශ ක්රිව්යායානි ආෙමික කටයුතු කමා යංය / ංකා වත ොව ලිමිටඩ් ලග කීම ණාර ගනු
තනොැේ.
ලැඩි විව් ර අලයනම් ඳශ වශන් නිධාරීයා අම ා බා ග ශැක;
නිතයෝජ්ය වාමානයාධිකාකා ( (මි දී ෙැනීේ)
දු.ක. - 011- 2307526
ජ්ංෙම - 070 3611133
ව ාඳයා
ිංකා වත ොව ලිමිටඩ්,
අිංක 27, වත ොව තල්කම් කාර්යා තගොඩනැගිල්,
තලොක්තෝල් වීදිය,
තකොෂඹ 02.
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ංකා වත ොව ලිමිටඩ් තල තෙවීතේ ඳදනම ම ලාශන බා ෙැනීම වශා
වැඳයුේකරුලන් ලියාඳදංචි කරෙැනීම - 2019
කයදුේඳ
Application No;
(කාර්යාලීය ප්රතයෝජනය වශා)

1. වැඳයුම් කරුතේ/ආය නතේ නම
............................................................................................................................................................
2. ජාතික ශැදුනුම්ඳත් අිංකය/ආය නය ලියාඳදිිංචි අිංකය
............................................................................................................................................................
3. ලිපිනය
............................................................................................................................................................
4. දුරකථන අිංක: ............................................................ ජිංගම: ..........................................................
5. බාදිය ශැකි ලාශන විංඛයාල
6. ලාශන පිළිබ විව් ර (ඇමුණුම බන්න)
ිංකා වත ොව ලිමිටඩ් තලෂවැල් ජාතයහි අතවි කටයුතු කිරීම තලනුතලන් කුළු බඩු, තරොවරි ණාණ්ඩ
වශ උඳකරණ ප්රලාශනය කිරීම පිණිව ධාලනතේ තයද්වීම වශා, කුලී තගවීතම් ඳද්නම ම ලාශන බා
ගැනීම තලනුතලන් ඉශ තකොන්තේසි ලට එකඟ ලන අ ර මා ශට / අඳ ආය නයට හිමි ඉශ වශන්
ලාශනය, ද්ක්ලා ඇති මි ගණන් යටතත් , කුලී තගවීතම් ඳද්නම ම ිංකා වත ොව ලිමිටඩ් තල බා
දීමට එකඟ තලමි.

..........................................
අයිතිකරුතේ අත්වන
දිනය.................................... (නි මුද්රාල බන්න)

කාර්යාලීය ප්රතයෝජ්නය වශා
Date Received :- ……………………. 2018

Srl No.: LSL/REG/LORRIES/ 2019/……

Approved / Not Approved
If not approved state condition of the Application ;
* Incomplete Application Yes / No

* Insufficient Data Yes / No

Chief Executive Officer – LSL
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ඇමුණුම 01
වැඳයුේකරුතේ නම .........................................................

#

බර
ඳන්යාය

ලර්ෙය

මාදලිය

ඉදරි
ආවන
වංඛ්යාල
(රියදුරු
ශැර)

නි්ඳාද
ලර්ය

සිලින්ඩර්
ධාරි ාල

ඉන්ධන
ලර්ෙය

ලාශන බාදය
ශැකි
ඳා /ප්රතේය

දනකට කි.මී.
3000ක් ධාලනය
කි (ම වශා කය
කරන මුද

කම ර කි.මී.
1ක් ධාලනය
කි (ම වශා කය
කරන මුද

තලනත් කරුණු

