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කා•“ක අපනයන සහ ආෙය–ජන “ව•ධන අමා“ාංශය

– ලංකා ෙවළඳ ම–ඩපය - ’න ජා“”තර ”” හා 
ම– ප’මාණ ”වසාය “ද•ශනය 2020

17 වන වරට සං”ධානය කර• ලබන ’න අ”ත•ජා“ක ”” හා ම– ප’මාණ ”වසාය “ද•ශනය 2020 ““ මස 27-30 
”නය”“ ’නෙ“ •වැ”“ නගරෙ“ පැවැ’ෙවන අතර, එ“ “ද•ශන —“ 30 •” සම””ත – ලංකා ම–ඩපය, – ලංකා 
අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය ”’” සං”ධානය කර• ලබ”.

ආ’යා පැ’”” කලාපය “ළ ”” හා ම– ප’මාණ ”වසායක”” ෙව•ෙව” පව’වන ”ශාලතම හා වැදග’ම 
ෙවළඳ “ද•ශනය” වන ෙම“ “ද•ශන —“ 5000 ” හා වා•“කව 200000 වැ• නරඹ”න” ”’ස” ආක•ෂණය වන 
“ද•ශනය•.

7 වන වරට සං”ධානය කර• ලබන – ලංකා ම–ඩපය සඳහා පහත සඳහ” ෙ”– “ෙය–ජනය කර“” අපනයනක”ව”/ 
අපනයන අ’“ඛ ”වසායක”” වන ඔබට ආරාධනා කර“.

   —” බ— හා ඒ ආ•ත “’පාදන  මැ—” සහ —ව•ණාභරණ

   තෑ“ සහ අ’ක’ භා–ඩ  ෙර” ”” සහ අ’ය”– ෙර” ””

  ෙතාර“” තා“ණ ෙ—වා  ෙපා” හා ෙපා” ආ•ත “’පාදන

  ආ–•ෙ“ද “’පාදන   ආහාර පාන (ෙ’, පල“” හා එළව”, 
සක— කළ ආහාර, ”වර “’පාදන)

      “ාෙ–—යව ”’“ ’“න අපනයනක”ව”/ ”වසායක”” හට ජා“”තර ෙවළඳෙපාළට ””“මට සහ එ“ අ’’–’ 
ලබාගැ”මට මහ• අව—ථාව•.

සහභා”’ව ”යද’ :

ෙත–රා ග• ලබ”න” සඳහා සක— කරන ලද ෙවළඳ —“ය” ලබා ෙදන අතර, •ව” ගම” ”යද’, නවාතැ” පහ”ක’, 
ආහාර සහ අ””තර ගමනාගමන ”යදම, සහභා“ වන ආයතනය ම“” ’’ය –“ෙ“.

අය”’ප– සහ ෙත–රා ගැ”ම :

උ”ත “ද•ශනෙ“ – ලංකා ම–ඩපෙ“ “ද•ශන —“ය” පැවැ’•මට අදහ— කර”ෙ” න’ ස’—•ණ කරන ලද අය”’ 
ප–ය 2020-01-24 ”නට ෙපර, අ–“-“ාෙ–—ය සංව•ධන, – ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය ෙවත ලැ—මට 
සල—වන ෙම” ද”ව“. අ—ළ අය”’ප– – ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලෙ“ මහ•වර, —”ණෑගල, මාතර සහ 
යාපනය “ාෙ–—ය කා•යාල ම“” ලබා ගත හැ• අතර, අපෙ” ෙව• අඩ”ෙ“ www.srilankabusiness.com/ 
announcements/ ම“” ද බා ගත කළ හැ•ෙ“.

වැ• ”—තර සඳහා – ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලෙ“ සහකාර අ–“-“ාෙ–—ය සංව•ධන, “ලකා ච””ෙ—න 
”.ක. 0112-300716, ෆැ”— : 0112-303028 ”––’ •”නය : thilaka@edb.gov.lk ම“” ෙහ– ම–ම පළා’ 
කා•යාලය : 081-2233592, වයඹ පළා’ කා•යාලය : 037-2221972, ද—“ පළා’ කා•යාලය : 041-2231591, උ“” 
පළා’ කා•යාලය : 021-2215944.

සභාප“ සහ “ධාන ”ධායක,
– ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය,

 අංක 42, නව’ මාවත, ෙකාළඹ 02.


