2020 අප්රේල් 17 වන දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි ඉප්රෙක්ට්ප්රරානික ප්රෙදාහැරීප්රේ
ඇණවුේ (ඩිලිවරි ඹ්ඩර්ස්) ප්රයාදා ගැනීම
හිතවත් පාරිභ ෝගික මහත්ම /මහත්ියනි,
දුරස්ථ ාවය පිළිබද රජභේ මාරභගෝපභේශයන්ට අනුගතව කටයුතු කිරීම පිණිස වහාම ක්රියාත්මක වන පරිදි නැව් ාණ්ඩ
භබදාහැරීම සඳහා භකාළඹ වරාය මගින් ඉභෙක්ට්භරානික ඩිලිවරි ඹ්ඩරස් දැන් ාවිතා භකභර.
එකී මාරභගෝපභේශයන්ට අනුකූෙව , අපභේ කාරයාෙභේ ඉදිරිපස කවුළු මගින් 2020 අභේල් 17 වන දින සිට ක්රියාත්මක
වන පරිදි තවදුරටත් ඩිලිවරි ඹ්ඩරස් හසුරවනු භනාෙැභේ.
ඉභෙක්ට්භරානික ඩිලිවරි ඹ්ඩරස් ාර ගැනීභේ ක්රියාපටිපාටිය පහත සඳහන් සඳහන් භව්.

1.ඉනප්රවායිස්
•

•

භනෞ ාර පත්රභයහි සඳහන් පරිදි අදාළ පාරශ්වයන්ට දැන්ීම සඳහා පැිණීභේ නිභව්දනයන් සමඟ ඉන්භවායිස්
ඹබ භවත විදුත්තැපෑභෙන් එවනු ෙැභේ.එභමන්ම ඹබභේ භනාටිෆයි පාටි විස්තර නිවැරදි බව තහවුරු කළ
යුතුය.
වැඩිදුර විමසීේ සඳහා කරුණාකර lk.onelinepayment@one-line.com භවත විදුත් තැපැභෙන් එීම භහෝ 94 11
2374659 94 11 2374660 / 94 11 2374658. යන දුරකථන අංක ඇමතිය යුතුය.

2.ප්රගවීේ
•
•

CEFT මත සිදුකරන රියල් ටයිේ මුදල් හුවමාරුව
රියල් ටයිේ මුදල් හුවමාරුව (CEFT) හරහා
o භහාන්භකාං ඇන්් ෂැන්හයි බැංකු සමාගම (HSBC)
o බැංකු අංකය -7092
o ශාඛාව-ප්රධාන කාරයාෙ ශාඛාව
o ශාඛා අංකය -001
o SWIFT (ෂ්ෆ්්) අංකය - HSBCLKLX
o ගිණුේ අංකය- 001535798002
භගීේ සිදු කළ යුතුය.

•

කරුණාකර ගණුභදණු සඳහා භයාමු අංකය භෙස පාරිභ ෝගික නාමයක්ට් ඇතුළත්කරන්න

(යේ භහයකින්, පාරිභ ෝගික නාමය භයාමු තීරභේ ඇතුළත් කර භනාමැති නේ HSBC බැංකුව භවතින් භගීේ සනාථ කර
ගැනීභමන් පසුව පමණක්ට් ෙදුපතක්ට් නිකුත් වනු ඇති අතර ඒ භහ්තුභවන් ලියකියවිලි නිකුත් කිරීභේ ප්රමාදයක්ට් ඇති විය හැකිය.)
ප්රගවීේ සනාථ කිරීම-මුදල් මාරු කළ පසු භගීේ සනාථ කිරීම සහ ඩිලිවරි ඹ්ඩර ඉල්ීම සේූරණ ලියකියවිලි සහිතව සතිභේ
සදුදා සිට සිකුරාදා දක්ට්වා ප.ව. 3 ට භහෝ ඊට ප්රථම ෙැභබන භස් lk.onelinepayment@one-line.com යන විදුත් තැපෑෙට
එවිය යුතුය.එභමන්ම,එම භව්ොභවන් පසුව ෙැභබන සනාථ කිරීේ සේබන්ධභයන් ඊෙඟ වැඩකරන දිනභේ දී කටයුතු කරනු ෙැභේ.
FCL ඇපකර (FCL Guarantee) ආකෘතිය මත ඩිලිවරි ඹ්ඩරස් භහෝ නැවත වෙංගු කිරීම එීමට අවශය වන ඊ -භේල් ලිපිනය

සඳහන් කරන්න.

(අ).ඊ-භේල් විෂය(subject )ඹන්ෙයින් භගීේ සදහා නැව් ාර
පත්ර අංකය---------(ආ).භගවන්නාභේ නම(භගීේ පාරශ්වභේ නාමය)(ඇ).භගවන ෙද මුදෙ(ඈ).හුව මාරුීේ සිදු කළ බැංකුභව් නම සහ හුව මාරුකිරීේ ෙදුපභතහි ඇමුණුම
(ඉ).භනෞ ාර පත්ර අංක
(ඊ). ඩිලිවරි ඹ්ඩරභේ වෙංගු දිනය (ඩිලිවරි ඹ්ඩර වෙංගු කාෙය දීරඝ කිරීමක්ට් සඳහා පමණක්ට් අදාළ භව්).
(උ).රීෆර (reefer ) කන්භ්නරයක්ට් නේ, රීෆර කන්භ්නරය සඳහා දිනය සඳහන් කරන්න.
(ඌ).බැංකු භයාමු අංකය (පවතීනේ)

3. මුහුදු මාර්ග පත්ර(Seaway B/L) සඳහා ඩිලිවරි ඹ්ඩරය සහ පවරන ෙද ප්රනෞභාර පත්රය
•

කරුණාකර ඉහත භගීේ සනාථ කිරීම ද සමඟ පහත ලියකියවිලි ඊ- භේල් කරන්න
(අ).භනෞ ාර පත්රභයහි පිටපත
(ආ). ඩිලිවරි ඹ්ඩරය භයාමු කළ යුතු ලිපිනය සහ ෙබන්නාභේ දුරකථන අංකය පැහැදිලිව සඳහන්
කරින් FCL ඇපකර ලිපිය.
(ඇ).විදුත් තැපෑභෙන් ඩිලිවරි ඹ්ඩරය ෙබන තැනැත්තාභේ ජාතික හැදුනුේපභතහි පිටපතක්ට්.

(ඈ).ඉහත තැනැත්තාට ඩිලිවරිය රැභගන යාම සඳහා ාණ්ඩ හිිකරුභේ (consignee) බෙය පැවරීභේ
ලිපිය.

4. ප්රනෞභාර පත්රය (B/L) ඉදිරිපත් කිරීප්රමන අනතුරුව ඩිලිවරි ඹ්ඩරය ෙො ගැනීම
•

කරුණාකර පහත ලියකියවිලි අන්තරගත මුද්ර තබන ෙද ඇසුරුමක්ට් අප කාරයාෙභේ නේ කරන ෙද ස්ථානයට බාර දීමට
කටයුතු කරන්න.
(අ).භගීේ සනාථ කිරීභේ ෙදුපත
(ආ).භනෞ ාර පත්රභයහි මුල් පිටපත
(ඇ). ඩිලිවරි ඹ්ඩරය භයාමු කළ යුතු විදුත් තැපැල් ලිපිනය සහ ෙබන්නාභේ දුරකථන අංකය පැහැදිලිව
සඳහන් FCL ඇපකර ලිපිභයහි මුල් පිටපත.
(ඈ). විදුත් තැපෑභෙන් ඩිලිවරි ඹ්ඩරය ෙබන තැනැත්තාභේ ජාතික හැදුනුේපභතහි පිටපතක්ට්.

(ඉ). ඉහත තැනැත්තාට ඩිලිවරිය රැභගන යාම සඳහා ාණ්ඩ හිිකරුභේ (consignee) බෙය පැවරීභේ
ලිපිය.

•

කරුණාකර පහත දැක්ට්භවන භතාරතුරු කවරභේ පිටපැත්භත් පැහැදිලිව ලිීම /මුද්රණය කිරීම සිදු කරන්න.
අ.ෙබන්නාභේ නම
ආ.ලියකියවිලි තැන්පත්කරන තැනැත්තාභේ නම/දුරකථන අංකය/ජා.හැ.අංකය
අප කාරයාෙය මගින් එවැනි ඇසුරුේ CCTV කැමරාව ඉදිරිභේ පමණක්ට් විවෘත කරනු ෙබන අතර අදාළ ලියකියවිලිවෙ
නිරවදයතාව සනාථ කිරීභමන් පසුව පමණක්ට් ඩිලිවරිවෙට අදාළ කටයුතු ඉදිරියට සිදු කරයි.

5. ප්රනෞභාර පත්රප්රයහි මුල්ිටපත ඉදිරිපත් කරන ප්රතක්ට් ෙැැංකු ඇපකරය ( Bank Guarantee)මත
ඩිලිවරි ඹ්ඩරය ෙො දීම.
•

බැංකු අපකරය මත ඩිලිවරි ඹ්ඩර ෙබා දීම අප ආයතනභේ අභිමතය මත පමණක්ට් සිදු භකභර.
• කරුණාකර බැංකු ඇපකර ලියවිල්භල් ස්කෑන් පිටපතක්ට් lk.impdocs@one-line.com යන විදුත් ලිපිනයට භයාමු කළ
යුතුය.
o භමය බැංකු ඇපකරය වෙංගු බවට ූරව පරීක්ට්ෂාවක්ට් සඳහා භව්.

•

කරුණාකර පහත ලියකියවිලි අන්තරගත මුද්ර ) තබන ෙද ඇසුරුමක්ට් අප කාරයාෙභේ නේ කරන ෙද ස්ථානයට බාර දීමට
කටයුතු කරන්න.
අ. භගීේ සනාථ කිරීභේ ෙදුපත
ආ. නියිත පරිදි සේූරණ කළ බැංකු ඇපකරය
ඇ. වානිජ ඉන්භවායිසභේ පිටපත
ඈ. ඩිලිවරි ඹ්ඩරය භයාමු කළ යුතු . විදුත් තැපැල් ලිපිනය සහ ෙබන්නාභේ දුරකථන අංකය පැහැදිලිව සඳහන්
FCL ඇපකර ලිපිභයහි මුල් පිටපත.
ඉ. විදුත් තැපෑභෙන් ඩිලිවරි ඹ්ඩරය ෙබන තැනැත්තාභේ ජාතික හැදුනුේපභතහි පිටපතක්ට්
ඊ. ඉහත තැනැත්තාට ඩිලිවරිය රැභගන යාම සඳහා ාණ්ඩ හිිකරුභේ (consignee) බෙය පැවරීභේ ලිපිය.
කරුණාකර පහත දැක්ට්භවන භතාරතුරු ඇසුරුභේ පිටපැත්භත් පැහැදිලිව ලිීම /මුද්රණය කිරීම සිදු කරන්න

•

•

අ.ෙබන්නාභේ නම
ආ.ලියකියවිලි තැන්පත්කරන තැනැත්තාභේ නම/දුරකථන අංකය/ජා.හැ.අංකය
අප කාරයාෙය මගින් එවැනි ඇසුරුේ CCTV කැමරාව ඉදිරිභේ පමණක්ට් විවෘත කරනු ෙබන අතර අදාළ ලියකියවිලිවෙ
නිරවදයතාව සනාථ කිරීභමන් පසුව පමණක්ට් ඩිලිවරිවෙට අදාළ කටයුතු ඉදිරියට සිදු කරයි
.
දැනට ක්රියාත්මක බැංකු ඇපකරය අවෙංගු ීභේ ක්රියා පටිපාටියට කිසිදු භවනසක්ට් සිදු භනාභව්.

6. ඩිලිවරි ඕඩරප්රේ වෙැංගු කාෙසීමාව දීර්ඝ කිරීම
•
•
•

අප ආයතනය මගින් විදයරත් තැපෑෙ මගින් එවනු ෙබන දීරඝ කිරීභේ ලිපිය මගින් පමණක්ට් සිදු භකභර.
කරුණාකර ඉහත 1 හා 2 අනුගමනය කළ යුතුය.
භගීේ තහවුරු කිරීම සමඟ ( 2වන පියවර).
o කරුණාකර ඩිලිවරි ඹ්ඩරය දීරඝ කළ යුතු කළ යුතු දිනය සදහන් කරන්න.
o කරුණාකර ලියවිල්ෙ ඊ-භේල් කළ යුතු ඊ -භේල් ලිපිනය සදහන් FCL ඇපකර ලිපිභයහි පිටපතක්ට්
දඇිණිය යුතුය.

