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ෙය–ජනා සඳහා ආරධනය” (RFP)
ජා“ක සැප–’ අෙල”කරණ සැලැ—ම” “•මාණය •“ම සහ                      
•“ට” සහ •“ට” ෙනාවන “ව•ධන “යා’මක •“ම සඳහා                                                                                                               

අෙල”කරණ ආයතනය” ෙත–රා ගැ”ම.
– ලංකාව ඉ””ය” සාගරෙ“ ස“” සැප–’ සහ ෙබ—හැ“’ ඇ“” ඒකාබ–ධ ෙ—වාව” “ ෙ”””—ථානය” ෙලස “ව•ධනය •“ෙ’ 
අර“—” – ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය ”’” ජා“ක අෙල”කරණ සැලැ—ම” “•මාණය •“ම සහ •“ට”, •“ට” ෙනාවන 
“ව•ධනය” “යා’මක •“ම සඳහා මහජන ස’බ”ධතා —සලතා ස“ත ”””ක’ල’ අෙල”කරණ ආයතන ෙව“” ෙය–ජනා කැඳව• 
ලැෙ•. 
ජා“ක “ස’පාදන ආයතනය ”’” පළකර ඇ“ අෙල”කරණ ආයතනය” ෙත–රාගැ”ම සහ ෙ—වෙ“ ෙයද•ම සඳහා වන 
මා•ෙග–පෙ–ශෙය“ ද”වා ඇ“ ”මෙ“දය”ට අ•’ලව අෙල”කරණ ආයතනය ෙත–රා ග• ලැෙ•.

වැඩ ”ෂය පථය
”ාපෘ“ය හා ස’බ”ධ වැඩ ”ෂය පථය, ෙයා“•“ෙ’ අ•ෙ–ශ (TOR) “ ”—තර කර ඇත.

අය”’ •“ෙ’ ”මෙ“දය
අෙල”කරණ ආයතන ”’” තම ෙය–ජනා ඉ”–’, "සභාප““, ෙදපා•තෙ’”“ උපෙ–ශක “ස’පාදන ක“•ව, – ලංකා අපනයන 
සංව•ධන ම–ඩලය, “ස’පාදන අංශය, 6 වන මහල NDB-EDB —”ණ, 42, නව’ මාවත, ෙකාළඹ 02” යන •”නයට •යාප”ං— 
තැපැ” මා•ගෙය” “RFP-ෙකා”–ා’ අංකය සහ ”ෂය” •”කවරෙ“ ව’ පස ඉහළ ෙකළවෙ• පැහැ”•ව සඳහ” කර එ•ම ෙහ– 
“ස’පාදන ඒකකෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට (පහත •”නෙ“ EDB කා•යාලෙ“ 06 වන මහෙ”) 2021 අෙග–—“ 27 වන ”න 
ප.ව.2.30ට ෙහ– ඊට ෙපර ෙගනැ”’ බහා•ය –“ය.
අය”’ක”ව” ”’” “” තැ“ ”—තරා’මක තා”ෂ—ක ෙය–ජනා සහ ”“ ෙය–ජනා ෙව” ෙව” වශෙය” අ•”ටප’ ස“තව ඉ”’ප’ කළ –“ය.
රෙ” පව“න ෙකා”” - 19 වසංගත ත’’වය සැල•”ලට ෙගන, RFPෙ”ඛන, online ”මෙ“දය හරහා “—’ •“මට ”රණය කර 
ඇත. ඒ අ•ව RFP ෙ”ඛනය, EDB ෙව• අඩ”ය වන www.srilanakabusiness.com “  “Announcement” යටෙ’ 
බාගත කළ හැක. RFP ෙ”ඛනය, ෙව• අඩ”ය ම“” ලබා ග”නා ආයතන ”’” ”.2000ක ආප” ෙනාෙගවන තැ”ප“ව” – ලංකා 
අපනයන සංව•ධන ම–ඩලෙ“ ලංකා බැං— ෙ”” •“ ශාඛාෙ“ ““’ අංක-306605 ෙවත බැර කර, බැරපෙත“ ”ටපත” RFP 
ෙ”ඛනය සමඟ අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය ෙවත එ”ය –“ය. බැරපෙත“ ”ටපත” ෙනාමැ“ව එව• ලබන RFP ෙ”ඛන, වලං• 
ෙ”ඛනය” ෙලස භාරග• ෙනාලැෙ•.
වැ•”ර ”—තර සඳහා ක”ණාකර අපනයන “ව•ධන “ලධා’” “යද•ශ’ ෙ’වාවස’ ෙමන”ය අමත”න. ”.ක. 0772494807 / 
ඊ-ෙ’” - renukap@edb.gov.lk

සභාප““, ෙදපා•තෙ’”“ උපෙ–ශක “ස’පාදන ක“•ව (CPCD),

– ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය,
“ස’පාදන අංශය, 6 වන මහල, NDB-EDB —”ණ, 42, නව’ මාවත, ෙකාළඹ 02.
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