ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ සංස්ථාව
2022 වර්ෂය සදහා ෙක්තස්රුකරුවන් ලියාපදංචි කිරීම

බී/60/2021
තක්සේරුකරුවන් සෙස වසර 3ක කාෙයක් සේවය සැපයීමට ෙංකා ඛණිජසතල්
නීිතිගත සංේථාසේ ලියාපදංචි වීම සදහා සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද සහිත
ෙංසුකරුවන් සවතින් අයදුම්පත් කැඳවනු ෙැසේ.
(අ) සුදුසුකම්
(ත) පළපුරුද්ද

- ශ්රි ෙංකා තත්සේරුකරුවන්සආ තයතේස( ( IVSL ) පූර්ණ
සාමාජිකත්වය තිබිය යුතුය.
- රජස( තයතේ/සංේථා/බැංකුවෙ තක්සේරුකරුසවකු
සෙස අවම වශසයන් වසර 10 ක ක්රියාකා ප පළපුරුද්ද
තිබිය යුතුය.

සතෝරා ගනු ෙබේ තක්සේරුකරුවන් අදාළ වර්ෂය සදහා ලියාපදංචිය වාර්ිකව
අලුත්කර ගැනම සදහා රු. 1.500/= ක ගාේතුවක් සගවිය යුතුය. ලියාපදංචි කළ
තක්සේරුකරුවන් ෙංකා ඛනිජ සතල් නතිගත සංේථාසේ අවශයතාවය මත,
ෙංකාසේ විවිධ දේික්ක වෙ සද්පළ තක්සේරු කි පම කෙ යුතුය. ේවකීය
සේවාවන් ඉටුකි පම පිණිස දේික්ක සතෝරා ගැනම තක්සේරුකරුවන්සආ
අභිමතය අනුව පිළිසයළ කරගත හැකිය.
අභිොෂී අයදුම්කරුවන් පහත දැක්සවේ සතාරතුරු ඇතුළත් කර තමන් විසින්
පිළිසයෙ කරේ ෙද අයදුම්පත් 2021.10.27 වන දන පැය 1400 ට සහෝ ඊට සපර
ෙැසබේ සේ ෙංකා ඛනිජසතල් නතිගත සංේථාසේ (CPC) හි සකාළඹ 09, වවදය
ඩැනිේටර් ද සිල්වා මාවසත් අංක 609 හි ප්රසම්පාදේ හා ගබඩා අංශස(,
කළමණාකාර (ප්රසම්පාදේ හා ගබඩා) කාර්යාෙය සවත ඉදිපපත් කළ යුතුය.

1. තක්සේරුකරුසආ ේම : …………………………………………………………………………………………
2. තක්සේරුකරුසආ ලිපිේය : …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
3. විමසුම් විේතර :
දුරකථේ :

………………………………..

ජංගම දුරකථේ :

ෆැක්ේ : ……………………….

……………………………… ඊ සම්ල් : ………………………………………..

4. සේවා සැපයීම සදහා වඩාත් කැමති/ මේාප දේික්ක/දේික්කය :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. සාමාජික අංකය

: ………………………………………………………….

(ශ්රී ෙංකා තක්සේරු කරුවන්සආ තයතේය විසින් සදනු ෙැ))
(සැ.යු. - සහතිකස( පිටපතක් අයදුම්පතට යා සකාට ඉදිපපත් කළ යුතුය)
6. සමාේ කාර්යයන්හි පළපුරුද්ද සහිත වසර ගණේ : …………………………………………..
(සැ.යු. - අයදුම්පත සමග සේාථ කි පසම් සල්ඛේය සාක්ි (ලිපි සල්ඛේ)
ඉදිපපත් කළ යුතුය)
7. වැට් බදු සදහා වේ ලියාපදංචි අංකය (අදාෙ සේේම්)

: ………………………………

8. සවේත් අදාෙ කරුණු (අයදුම්කරුවන් විසින් විේතර ෙබා දය යුතුය)
………………………………………………………………………………………………………………………………………

වැඩිදුර පැහැදලි කර ගැනම (අවශයය සවසතාත්) දුරකථේ අංක 011-5455284
නිෙධා ප (ගිණුම්) සවතින් විමසා ෙබාගත හැකිය.

සභාපති,
සදපාර්තසම්න්තු ප්රසම්පාදේ කිටටුව,
කළමණාකාර (ප්රසම්පාදේ හා ගබඩා)
අංක 609. වවදය ඩැනිේටර් ද සිල්වා මාවත,
සකාළඹ 09.

