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කා•“ක අපනයන සහ ආෙය–ජන “ව•ධන අමා“ාංශය

– ලංකා කාබ“ක “““යට (SLS  1324:2018)  අ•ව 
කාබ“ක සහ“කය ලබාගැ”ම සඳහා 

වගාක”ව”ට/ සැක”’ක”ව”ට ආධාර ලබා“ම
ෙ–—ය වගාක”ව” සහ සැක”’ක”ව”ට – ලංකා කාබ“ක “““ය එන’  SLS : 1324:2018  අ•ව  කාබ“ක සහ“ක ලබාගැ”මට අපනයන 
සංව•ධන ම–ඩලය ම“” ආධාර වැඩ සටහන” “යා’මක කර• ලැෙ•.  SLS : 1324:2018 කාබ“ක සහ“කකරණය සඳහා “”තන 
ම–ඩලෙ“  අ•මැ“යල’ සහ“කකරණ ආයතනය” ම“” කාබ“ක සහ“කය ලබාෙද• ලැෙ•.
අර““ -
 1. —ඩා ෙගා•” අතර, – ලංකා කාබ“ක “““ය (SLS : 1324:2018 ) “ව•ධනය •“ම.
 2.  කාබ“කව වගාකරන/ සකසන “’පාදන “ය“ත “““යකට අ•’ලව “’පාදනය  කර•ම, සක— •“ම හා ෙ”බ” •“ම ”මව’ •“ම.
 3. කාබ“ක “’පාදනය සඳහා වගාක”ව” ”’ගැ”•ම ම“”  “’පාදන ප’මාව හා ආ—යම  වැ• •“ම.
 4. වගා ““ෙ“ ’ට ෙවළඳෙපාළ ද”වා සැප–’ හා අගය —මවල ”“”ද භාවය ඇ“ •“ම.
 5.  අපනයන ෙවළ’ම සඳහා අව“ වන කාබ“ක ““”” ලබාගැ”මට ””” වන ප’” ෙ–—ය  කාබ“ක ෙගා•” / සැක”’ක”ව”ෙ” 

ත’’වය  ඉහළ නැං•ම.
 6.  – ලංකා කාබ“ක “““ය SLS : 1324:2018  සඳහා අපනයන ෙවළඳපළවල අෙ—ා— ””ගැ”ම ලබාගැ”ම.
ආධාර ලබාෙදන ෙබ–ග “’පාදන :-
පහත සඳහ” “’පාදන කාබ“ක ෙලස වගා •“මට හා සැක”’ •“ම සඳහා උන””ව” ද”වන – ලාං•ක ෙගා•” හා සැක”’ක”ව”ට අය”’ 
කළ හැක.
   සහ”    පල“”   ක“    එළව”    ඖෂධ පැලෑ“
  ධා— ව•ග  —” බ—  ෙපා” මදය ආ•ත “’පාදන  හ’ත පලා
අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය ම“” කාබ“ක සහ“කකරණෙ““ (SLS : 1324:2018 අ•ව) වැයවන ප“”ෂණ ”යද’, ”ෙ’–  ප“”ෂාව හා 
සහ“ක ලබාගැ”මට දරන ”•ක ”’වැය ලබාෙද• ලැෙ•. 
අය”’ප’ අපනයන සංව•ධන ම–ඩලෙ“ ෙව• අඩ”ෙය”  www.srilankabusiness.com (Under''announcement")  ලබාගත හැක. 
වැ•”ර ”—තර සඳහා  එ—. එ’. –. ම“මා• “ය අමත”න. (”•ව : 235, 0112300705-11) ”––’ තැපෑල :  madhumali@edb.gov.lk  අමත”න.
අය”’ප’ 2020 ”• 17 වන ”නට ෙහ– ඊට ෙපර •යාප”ං— තැපෑෙල” අ–”ෂ, කෘ“ අපනයන  අංශය, – ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය, 
අංක 42, නව’ මාවත, ෙකාළඹ - 02 ට ෙයා“ කර”න.
””” අය”’ක”ව” ෙත–රාගැ”ම ස’“ඛ ප“”ෂණ ම–ඩලය” ම“” ’” ෙකෙ•.

සභාප“,
– ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය,

 අංක 42, නව’ මාවත, ෙකාළඹ 02.
”රකථන : 011-2300705 - 11, ෆැ”— : 011-2347872

www.srilankabusiness.com


