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ෙවළඳ අමා“ාංශය

– ලංකාව, ”––’ හා ””• අංශෙ“ අ–””ය —ථානය” ෙලස 
—ථානගත •“මට, •“ට” අෙල”කරණ අ”ත•ගතය” සංව•ධනය •“ම සඳහා 

•“ට” ආයතනය” ෙත–රාගැ”ම  
– ලංකාව, ”––’ හා ””• අංශෙ“ අ–””ය —ථානය” ෙලස —ථානගත •“මට, •“ට”  අෙල”කරණ අ”ත•ගතය” සංව•ධනය •“ම සඳහා 
•“ට”  ආයතනය” ෙත–රාගැ”ම ෙව•ෙව” – ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය ”’”, ෙය–”තා—•ණ •“ට” ආයතන ෙව“” ෙය–ජනා 
කැඳව• ලැෙ•.

ජා“ක “ස’පාදන ආයතනය ”’” පළකර ඇ“, "උපෙ–ශක”” ෙත–රාගැ”ම හා ෙ—වා “–”“ය සඳහා මා•ෙග–පෙ–ශ" “ ද”වා ඇ“ 
”මෙ“දය”ට අ•’ලව •“ට” ආයතනය ෙත–රාග• ඇත.

වැඩ ”ෂය පථය
”ාපෘ“ය සඳහා අ—ළ වැඩ ”ෂය පථය,  ෙයා“•“ෙ’ අ•ෙ–ශ (TOR) “ ”—තර කර ඇත.
අය”’ •“ෙ’ ”මෙ“දය
•“ට” ආයතන ”’” තම ෙය–ජනා ඉ”–’ (RFP) “සභාප““, ෙදපා•තෙ’”“ උපෙ–ශක “ස’පාදන ක“•ව (CPCD),  –  ලංකා අපනයන 
සංව•ධන ම–ඩලය, NDB-EDB ——න, 42, නව’ මාවත, ෙකාළඹ 02” යන •”නයට, •”කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ•, පැහැ”•ව, RFP 
ෙකා”–ා’ අංකය සහ ”ෂය සඳහ” කර, •යාප”ං— තැපැ” මා•ගෙය” එ•ම ෙහ–  “ස’පාදන ඒකකෙ“ (පහත •”නෙ“ අපනයන සංව•ධන 
ම–ඩල (EDB) කා•යාලෙ“, 06 වන මහෙ”) තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට 2021.08.09 ”න ප.ව. 2.30 ට ෙහ– ඊට ෙපර ෙගනැ”’ බහා•ය 
–“ය. අය”’ක”ව” ”’”, ”—තරා’මක ““ තැ“  තා”ෂ—ක ෙය–ජනාව සහ ”“  ෙය–ජනාව ෙව” වශෙය” අ•”ටප’ සමඟ ඉ”’ප’ 
කළ –ු“ය. 

රෙට“ පව“න ෙකා”” වසංගත ත’’වය ෙ’“ෙව”, ෙය–ජනා ඉ”–’ (RFP) ෙ”ඛන, මා•ගගත ”මෙ“දය හරහා (online) “—’ •“මට 
”රණය කර ඇත. ඒ අ•ව, “ද•ශක ෙය–ජනා ඉ”–’ (RFP) ෙ”ඛනය, අපනයන සංව•ධන ම–ඩලෙ“ (EDB) ෙව• අඩ”ය වන www.
srilankabusiness.com  ෙව“” “Announcement” ෙවත ””ස බාගත කළ හැක. ෙය–ජනා ඉ”–’ (RFP) ෙ”ඛන, ෙව• අඩ”ෙය” ලබා 
ග”නා ආයතන ”’”, ”. 1000.00 ක ආප” ෙනාෙගවන තැ”ප“ව” – ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලෙ“, ලංකා බැං— Lake View 
ශාඛාෙ“ ““’ අංක : 306605 ෙවත බැර කර, තැ”ප“ පෙත“ ඡායා”ටපත”, ෙය–ජනා ඉ”–’ (RFP) ෙ”ඛනය සමඟ, අපනයන සංව•ධන 
ම–ඩලය ෙවත එ”ය –“ය. බැරපෙත“ ඡායා”ටපත” ර“තව එව• ලබන ෙය–ජනා ඉ”–’ (RFP)  ෙ”ඛන, වලං• ෙ”ඛනය” ෙලස ””ග• 
ෙනාලැෙ•.

වැ•”ර ”—තර සඳහා, ක”ණාකර සහකාර අ–”ෂ අ•ල ෙසා”සා මහතා අමත”න. ”.ක. 071-6855188 ඊ-ෙ’” - akiladishan@edb.gov.lk

සභාප““
ෙදපා•තෙ’”“ උපෙ–ශක “ස’පාදන ක“•ව (CPCD)
– ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය,
NDB-EDB ——න, 42, නව’ මාවත, ෙකාළඹ 02, – ලංකාව
”.ක. +94112300700 ෆැ”— +94112300715
ෙව• : www.srilankabusiness.com

ෙය–ජනා කැඳ•ම (RFP)


