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SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT BOARD
ෙවළඳ අමා“ාංශය

ජා“ක අයවැය ෙය–ජනා “යා’මක •“ම 2021
– ලාං•ක ”වසායකය”ෙ” ෙ–—ය ස”නාම ”ෙ–—ය ෙවළඳෙපාළ “ළ
“ව•ධනය •“ෙ’ ජා“ක අපනයන ස”නාම සංව•ධන වැඩසටහන
2021 - 2024
රජෙ“ "ෙසෟභා”ෙ“ ’”ම" ජා“ක ““ප’“යට අ•’ලව ෙ–—ය ”වසායකය” ශ”“ම’ •“මට සහ ෙග––ය නෙව–’පාදක ෙ”””ය”
ෙලස – ලංකාව —ථා”ත •“ම – ලංකාෙ“ ආ•–ක ෙසෟභා”ය සා”ෂා’ කර ගැ”ෙ’ වැදග’ සංව•ධන උපාය මා•ගය” ෙලස හ“නාෙගන ඇත.
ව’ම” ෙකා”” 19 වසංගත ත’’වය “ළ ”ෙ–ශ ”“මය ඉප•ම වැ• •“ම ම“” ෙ–—ය ආ•–කය —ථාවර •“ම සඳහා ශ”“ම’ අපනයන
අංශය” ෙගාඩනගාගත –“ ෙ“. ව’ම” වා—ජ නව සාමා—කරණය “ළ ””ධාං”කරණය — සහ අගය එක“ කරන ලද භා–ඩ හා ෙ—වා සඳහා
ශ”“ම’ ෙ–—ය ස”නාම ෙගාඩනැ”ම ”රණා’මක සාධකය” ව• ඇත.
එෙහ””, – ලාං–ය ”වසායකය”ට තම ෙ–—ය ස”නාමය” ”ෙ–—ය ෙවළඳෙපාළ “ළ සංව•ධනය හා “ව•ධනය •“මට ”“මය සහන ලබා
“ම සඳහා ෙමම ජා“ක අපනයන ස”නාම සංව•ධන වැඩසටහන සකසා ඇත.
ෙමම වැඩසටහන ම“” – ලාං•ක ”වසායකය”ව “•මාණ—–, නෙව–’පා”ත සහ ඉහළ අගය එක“ •“ම” ස“ත “’පාදන ජා“”තර
ෙවළඳෙපාළ “ළ “ව•ධනය •“ම සඳහා ”’ගැ”•මට අෙ“”ෂා කර”. 100% – ලාං•ක ““කා’’වය ස“ත ස”නාම වලට පමණ” ෙමම
ෙය–ජනා ”මය අ—ළ ෙ“.

ෙය–“ත සහය
කා–ඩ 1 - —ථා”ත අපනයන සමාග’ :
—ථා”ත ස”නාමය” සහ ජා“”තර ෙවළඳෙපාළ ස”නාමකරණය ””බඳ —•ව පළ–”–ද ස“ත —ථා”ත සැප–’ —මය” හා “මාණව’
ය“තල පහ”ක’ ස“ත අපනයනක”ව” ෙ’ සඳහා ”””ක’ ලබ”. එෙම”ම වසර 3 කට වැ• අපනයන පළ–”–ද” “—ම අ“වා•ය ෙ“. 50%
” ෙලස ”’වැය ෙබ—ගැ”ෙ’ පදනම මත හා ”යද’ ““—•ණය •“ෙ’ පදනම මත වසරකට ”. “•යන 10.0 බැ“” — උප’මයකට යට’ව
වසර 03 ” සඳහා ෙමම සහය ලබා“මට සලකා බැෙ”.
කා–ඩ 11 - අපනයනය සඳහා “—න’ සමාග’ :
ශ”“ම’ ෙ–—ය ස”නාමය”, ෙ–—ය සැප–’ —මය”, “මාණව’ ස’ප’ සහ ය“තල පහ”ක’ ස“ත අපනයන ෙවළඳෙපාළට ””“මට
කැප•ම” ඇ“ සමාග’ අය”’ •“මට ”””ක’ ලබ”. 50% ” ෙලස ”’වැය ෙබ—ගැ”ෙ’ හා ”යද’ ““—•ණය •“ෙ’ පදනම මත වසරකට
”. “•යන 5.0 බැ“” — උප’මයකට යට’ව වසර 03 ” සඳහා ෙමම සහන ලබා “මට සලකා බැෙ”.

වැ• ”—තර සඳහා ෙය–ජනා ”මෙ“ මා•ෙග–පෙ–ශය බල”න

අය”’ •“ෙ’ ”මය
අය”’ප’ සමග ෙය–ජනා ”මෙ“ මා•ෙග–පෙ–ශය අපනයන සංව•ධන ම–ඩලෙ“ www.srilankabusiness.com යන ෙව• අඩ”ෙ“

"Announcement" යටෙ’ බාගත කළ හැ•ය.

“’ ප’” ස’—•ණ කරන ලද අය”’ප’, ෙය–ජනා ”මෙ“ මා•ෙග–පෙ–ශවල “යම කර ඇ“ අ—ළ •”ෙ”ඛන සමග 2021 අෙග–්—“
13 වන ’—රා—ට ෙහ– ඉ” ෙපර ලැෙබන ෙ— අ–”ෂ - ෙවළඳෙපාල සංව•ධන, – ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය, නව’ මාවත,
ෙකාළඹ 02 යන •”නයට තැපෑෙල” ද, අ—ළ •” ෙ”ඛන ස“තව ස’—•ණ කරන ලද අය”’ප’ pras@edb.gov.lk සහ dinushika@
edb.gov.lk ෙවත ඊෙ’” ම“” ද එ”ය –“ය.
වැ• ”—තර සඳහා ෙවළඳෙපාළ සංව•ධන අංශෙ“ “ස”න ජය’ංහ මයා “ෙය–’ අ–”ෂ / ෙවළඳෙපාළ සංව•ධන ”.ක. 0112300722,
ජංගම ”.ක. 0176850217, ”––’ තැපෑල pras@edb.gov.lk ෙහ– ”•“කා අෙ••ණව•ධන “ය සහකාර අ–”ෂ / ෙවළඳෙපාළ
සංව•ධන ජංගම ”.ක. 0776130050, ”––’ තැපෑල dinushika@edb.gov.lk. අමත”න.
සභාප“ සහ “ධාන ”ධායක

– ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය,
අංක 42, නව’ මාවත, ෙකාළඹ 02.
”රකථන : 0112300705-11 ෆැ”— : 0112300715
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