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SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT BOARD
Ministry of Investment Promotion

2023 ව•ෂය සඳහා සැප–’ක”ව” •යාප”ං— •“ම
– ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය ෙවත 2023 ව•ෂය සඳහා පහත සඳහ” භා–ඩ හා ෙ—වාව” සැප•ම සඳහා •යාප”ං— •මට කැමැ’ත”
ද”වන “’පාදක””, ඒජ”තව””, ෙබ—හ’”න”, ආනයනක”ව”, බලයල’ අෙල”ක”ව”, ෙතාග ෙවළඳ ආයතන, සැප–’ක”ව”,
ෙකා”–ා’ක”ව” සහ ෙ—වා සපය”න” ෙව“” අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•.
1.

2.

3.

4.

5.

කා•යාල උපකරණ හා •”””
1.1

කා•යාල •””” - පෑ”, පැ”ස”, •”කවර, —ෙ”ප”, ය“”•යන කඩ—’, ඡායා”ටප’ කඩ—’, කැ”•–ෙ”ට• සහ ”—නා ආ”ය

1.2

ප’ගණක සහ අ• අ”තම - ප’ගණක –ඩාංග සහ ප’ගණක උපාංග, –•එ—, ම–—, – ෙබ–” ආ”ය, ස•ව•—, ගබඩා, ප’ගණක,
ලැ“ෙටා“, ටැ•, ෙමා“ට•, ””• අ•ව•තක, —කෑන• ආ”ය , “”ණ ය”– හා “”ණ ය”– උපාංග, ෙඩා”ෙම”’”—, ෙ”ස•ෙජ” “”ට•,
කල• “”ට•, ෙෆාෙට– ක”ඩ”ට• ආ”ය

1.3

ය“”•යන, ෆැ”— ය”–, ඡායා ”ටප’ ය”–, එක“•“ෙ’ ය”–, පැ“’ම සටහ” •“ෙ’ ය”–, “““ සහ ඇ—• සටහ” සහ
ෙවන’ උපකරණ ආ”ය

1.4

ෙතාර“” තා”ෂණ ජාලකරණ ”ස“’, ප’ගණක පා’ෙභ–“ක භා–ඩ (“”ට•, ෙට–න•, කා“ෙ•ජ—, ’බ”, ෙප”””“, සං–”ත තැ“ :
Recordable CDs, DVDs, ආ”ය)

1.5

””• උපකරණ සහ අමතර ෙකාට— (—තකරණ, ””• පංකා, වා– ස”කරණ යනා”ය)

1.6

“” –” උපකරණ සහ ස”“ෙ“දන උපකරණ (කැමරා, ••ිෙය– කැමරා, ෙ“ාෙජ”ට• සහ ෙ“ාෙස’” ය”–, ෙ—යාපටල, “ෙ”“
ෙර–”, •ව” ””• ය”–, කැස”, ”රකථන ප–ධ“ සහ ”රකථන උපාංග ආ”ය)

1.7

කා•යාල•ය ගෘහ භා–ඩ - ’ව සහ වාෙ” (කැ–න”, අ”මා’, රා”ක, : Sheleves ෙ’ස, –• ආ”ය)

1.8

”න ““, රබ• ““, නාම –ව” (ඇ”““ය’ / “ලා—“”, ”’තල ආ”ය)

1.9

“ල ඇ“’ ෙර” (ක“ස ෙර”, ක•ස’ ෙර”, සප’“ සහ ෙ’—, සා’)

කා•යාල උපකරණ අ—’වැ•යා හා නඩ’“ •“ම
2.1

කා•යා–ය උපකරණ අ—’වැ•යාව සහ නඩ’“ව (ය“”•යන, කැ”•–ෙ”ට•, ෆැ”— ය”–, ඡායා ”ටප’ ය”–, එක“ •“ෙ’ ය”–,
පැ“’ම සටහ” •“ෙ’ ය”– (“““ සහ ඇ—• සටහ”) සහ ෙවන’ උපකරණ ආ”ය)

2.2

වා–ස”කරණ අ—’වැ•යාව සහ ෙ—වා •“ම

2.3

ප’ගණක, “”ට•, ප’ගණක ස•ව• අ—’වැ•යාව සහ නඩ’“ව

2.4

කා•යාල ගෘහ භා–ඩ (’ව / වාෙ” / යකඩ) අ—’වැ•යාව සහ —ෂ” •“ම

2.5

”රකථන අ—’වැ•යාව

ෙම–ට• වාහන අ—’වැ•යාව සහ අමතර ෙකාට— සැප•ම
3.1

වාහන සඳහා ටය•, “–• සහ බැට’, •” එල””ම””— සහ ඇෙජ—ම””—

3.2

වාහන සහ ෙම–ට•ස”ක” සඳහා අමතර ෙකාට—

3.3

ස”ල”ස•, ෙ••ෙ“ට• අ—’වැ•යාව

3.4

වාහන අ“ෙහ–—ට’ වැඩ (වාහන “” —ෂ”, “” කවර, රබ• කාප” සහ කැ”ව— කවර)

3.5

වාහන ෙ—වා (“ධාන කා•යාලය සහ පළා’ කා•යාලය සඳහා එ•ෙනක ආයතනවල ’ට •ෙල–”ටර 10 ඇ“ළත, ෙකාළඹ, යාපනය,
—”ණෑගල, මාතර, •වර)

3.6

ෙම–ට• වාහන වා–ස”කරණ අ—’වැ•යාව

3.7

වාහන ””• අ—’වැ•යාව”

3.8

ෙමා්ට• වාහන “”ක’ං හා ””තා” •“ම

’”•’ කට–“, “චාරණ වැඩ සහ “”ණ කට–“
4.1

“චාරණය හා ”ටත “චාරණය (බැන•, අ’ ප—කා, LED පැනල, නාම –ව”, ෙප–—ට• යනා”ය)

4.2

“”/ ’” වා•තා —–පට “’පාදනය

4.3

සංක”ප සංව•ධනය, ඇ”’ වැඩ •ස”” •“ම, සඟරා ෙපා’ ”ංච, ෙප–—ට•, ආරාධනා/”බ පැ“’ ප–ය යනා”ය සැල”’ •“ම සහ
“”ණය (ෙ–—ය/”ෙ–—ය)

4.4

“ද•ශන/ස’ම”–/වැඩ“” සඳහා ශ•ද ප–ධ“ (ම”ෙ”ාෙෆ–”, ෙරෙක–•” පහ”ක’, —•ක•— ආ”ය)

4.5

“”ණය සහ ෙපා’ බැ”ම (’’” ෙපා’, ෙපා’ ”ංච, ප—කා, බැන• සහ ෙප–—ට•)

4.6

ස”නාමකරණය (ආයත“ක / ෙවළඳ “ෙය–“ත ස”නාමකරණය)

4.7

“ව•ධන අ”තම (—සලාන, ඵලක, පද”ක’, ” ෂ•”, බෑ”, “ාග යනා”ය)

ෙවන’ ෙ—වාව”
5.1

උපෙ–ශන ෙ—වා (”ාපාර සංව•ධනය, ස”නාම කළමනාකරණය, අෙල”කරණ ”•ෙ”ෂණය, “’පා”ත සංව•ධනය, අෙල”කරණය
ආ”ය, මහජන ස’බ”ධතා, සමාජ මා– ෙවෙළඳෙපාළ)

5.2

’–“ කළමනාක”ව”/ෙ–—ය හා ”ෙ–—ය ෙවළඳ “ද•ශන සං”ධානය

5.3

”––’ වා—’ (”––’ ”ාපාර, ”––’ ෙග•’ පහ”ක’, ”––’ අෙල”කරණ පහ”ක’ ආ”ය)

5.4

ෙවළඳ —“ —ථාපනය ආෙල–කකරණය හා නඩ’“ව (“•මාණකරණය, —ථාපනය හා නඩ’“ව)

5.5

භාෂා ප’ව•තක”” (ඉං“’ෙය” ෙදමළට, ජප”, ’න සහ අෙන—’ ”ෙ–ශ භාෂාව”)

5.6

කා•යාල ආර”ෂක ෙ—වාව”

5.7

කා•යාල අංශ ෙව” •“’, න•කරණය, අ””තර සැල”’ •“’ : Interior Designing - සහ ඉ”•“’ (””තා” •“ම, ”’සැක”’
•“ම ආ”ය)

5.8

””• හා ”රකථන –හැ” ඇ“ම (ස••”ෙ”ක•—, බ”බ, —”– ෙබ–” ආ”ය)

5.9

කා•යාල “වාහන ෙ—වා, ෙම–ට• වාහන —– පදනම මත (කා•, වෑ”, බ— යනා”ය)

5.10

මෘ”කාංග ”ස“’ සපය”න” (ෙමෙහ–’ ප–ධ“, මෘ”කාංග බලප–, ෙ”ටාෙ•—, ඇ“•ෙ”ෂ” මෘ”කාංග, –—න— ඉ”ට•ජ”—, ව•”
—ෙල– ෙසා—–ෂ”—, අ” ” ආර”ෂණ ”ස“’, ”ල“” ෙසා—–ෂ” ආ”ය)

5.11

අ”ත•ජාල පහ”ක’, ෙ“–”බෑ”” ෙ—වා, ජංගම ”ස“’

5.12

භා–ඩ “වාහනය කර”න” - •ව”, ““” හා —’ය• ෙ—වා (ෙ–—ය හා අ”ත•ජා“ක)

5.13

රංගකලාව (ෙ–—ය හා ජා“”තර “ද•ශන සඳහා නැ•’ ක–ඩාය’ සහ ෙවන’ කලා ක–ඩාය’)

5.14

කෘ“ පාලනය

5.15

ආයතන හැ“•’ප’ සැක“ම

අය”’ප’ ෙයා“ කළ –“ ආකාරය
ආද•ශ අය”’ප’ www.srilankabusiness.com ෙව• අඩ”ය ෙවත ””ස “Announcements”යටෙ’ ලබා ගත හැක. “’පාදන/
ෙ—වා •“පය” සඳහා •යාප”ං— •මට එ” අය”’ප–ය” භා”තා කළ හැක.
2023 ව•ෂය සඳහා එ” එ” අ”තමය ෙව•ෙව” ”. 1,000/- ක ආප” ෙනාෙගවන •යාප”ං— •ෙ’ ගා—“ව” ෙග”ය –“ අතර,
අය”’ක”ව” ”’” – ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලෙ“ ලංකා බැං— ෙ”” ”“ ශාඛාෙ“ ““’ අංක 306605 ෙවත බැරකර
බැරපෙත“ ”ටපත” අය”’පත සමග අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය ෙවත එ”ය –“ය. බැරපෙත“ ”ටපත” ෙනාමැ“ව එව• ලබන
අය”’ප’ වලං• අය”’ප’ ෙලස භාර ග• ෙනාලැෙ•.
“ද” ෙග— —”තා”’ය / ඉ”—’ ප–ය සමග අ“ණා “2023 ව•ෂය සඳහා සැප–’ක”ව” •යාප”ං— •“ම”ය•ෙව” •”
කවරෙ“ ව’පස ඉහළෙකළවෙ• සල—“ ෙකාට 2022 ෙනාවැ’බ• 30 වන ”න ප.ව. 3.00 ට ෙපර ලැෙබන ප’”, සභාප“, – ලංකා
අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය, NDB – EDB ෙගාඩනැ“”ල, “ස’පාදන අංශය, 6 වන මහල, අංක 42, නව’ මාවත, ෙකාළඹ 02 යන
•”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” එ•ම ෙහ– ෙගන”’ භාර“ම කළ –“ය.
සැප–’ක”ව” ෙලස •යාප”ං— •“ම සඳහා ”””ක’ “•ණායක
’ය—ම සැප–’ක”ව” ”ාපාර •යාප”ං— සහ“කය, පළා’ පාලන ආයතන ම“” “—’ කළ •යාප”ං— සහ“කය, සමාගෙ’ ”—තර,
”ටපත” ඉ”’ප’ කළ –“ය.
’ය—ම අය”’ක”ව”ට භා–ඩ හා ෙ—වා සැප–’ක” ෙලස අවම වශෙය” වසර 02ක පළ–”–ද “–ය –“ අතර, ව•තමාන ෙ—වා—යක
පදනෙ’ ෙයා“ ලැ”—“ව” ඉ”’ප’ කළ –“ය.
සැප–’ක”ව” ”’” අවම ”න 30ක ණය කාලය” ලබා “මට එකඟ ”ය –“ය.
වාහන ෙ—වා ස’බ”ධෙය” අ—ළ ගරාජ ආදළ පළා’ සභාෙ“ •යාප”ං— • “–ය –“”.
•යාප”ං— •“ම සහ ඇග•ෙ’ “යා ප“පා“ය
•යාප”ං— •“ම, ත”ෙ—” •“ෙ’/ ඇග•ෙ’ “යාප“පා“යට යට’ව සලකා බල• ලබන අතර, ලබාෙදන ලද ෙතාර“” වැර” ෙහ– ෙ—ෂ
සහගත බව ෙසායා ග• ලැ’ෙ“ න’ ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•.
සැප•’ සහ ෙ—වා ලබා ගැ”ෙ’ “ •යාප”ං— සැප–’ක”ව” / ෙ—වා සපය”න”ෙග” “ල ගණ” කැඳ•ම ’” කර• ලබ”.
අවස” ”නය ස–රා–මට, අෙ“”“ත ම”ටම සහ “““ පව’වා ගැ”මට අසම’ වන •යාප”ං— සැප–’ක”ව” අසා“ ෙ”ඛන ගත කර
සමාගෙ’ සැප–’කාර ලැ”—“ෙව” ඉව’ කර• ලැෙ•.
අව“තාවය අ•ව •යාප”ං— ෙනා— ෙවන’ සැප–’ක”ව” / ෙ—වා සපය”න”ෙග” ද “ල ගණ” කැඳ•ම හා සැප–’ හා ෙ—වා ලබා
ගැ”ෙ’ අ”“ය – ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය ස“ය.
වැ•”ර ”—තර ”රකථන අංක: 011 2300702 ඔ—ෙ— වැඩබල සහය අ–”“කා/ “ස’පාදන ම“” ලබාගත හැක.
සභාප“”,
“ස’පාදන ක“•ව,

– ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය,

NDB – EDB ——ණ, ෙනා. 42, නව’ මාවත,
ෙකාළඹ 02, – ලංකාව.
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