වෙවළ අමාත්ාාංශය
2022 ෙසර සහා ඉන්දීය ණය වයෝජනා ක්රමය යතව

අත්ෙශ භාණ්ඩ ආනයනය

සහා ආනයනකරුෙන් ලියාඳදාංචි කිරීම
ඉන්දීය හා ශ්රී කා ා ය ය අතය ඇති යගත් එ ඟතාවය මත 2022 වර්ෂය සහා ඉන්දියාවවන් ඳහත අතයවශ්ය
භාණ්ඩ ආනයනය සහා ආනයන රුවන් වවවළ අමාතයාශ්වේ ලියාඳදිාචි කිරීම සහා අයදුම්ඳත් ැවනු
කැවේ.
 අතයවශ්ය ආහාය ්රවය
 අතයවශ්ය ෂෂධ
 සිවමන්ති
 වයදිපිළි
 සත්ත්ව ආහාය

ර්මාන්ත සහා වයොදාගනු කබන අමු්රවය
 විවශ්ේෂිත වඳොවහොය වර්ග
වමවැනි අතයාවශ්ය භාණ්ඩ වර්ග ඳසුගිය වසය තුළ ඉන්දියාවවන් ආනයනය ය ඇති ආනයන රුවන් වහෝ ඉහත
භාණ්ඩ ඉන්දියාවවන් ආනයනය කිරීමට අවේක්ෂා
යන ආනයන රුවන්ට ලියාඳදිාචිය සහා වවවළ
අමාතයාශ්වේ https://www.trade.gov.lk/ යන වවේ අඩවියට පිවිස 2022.03.21 දින සිට 2022.03.28 දින දක්වා
මාර්ගත ක්රමය සසසවසේ අයදුම් ළ හැකිය. සම්පූර්ණ යන කද අයදුම්ඳවත් දෘඩ පිටඳතක් (Hard Copy)
2022.03.28 ඳ.ව. 3.30 ට වහෝ ඊට වඳය කැවබන වසේ ලියාඳදිාචි තැඳැල් මඟින් වහෝ වගනැවිත් වවවළ
අමාතයාශ්ය වවත භාය දිය යුතුය.
වම් සම්බන්ධවයන් වැඩිදුය වතොයතුරු/ අවශ්ය සහය සහ ාය වල් ම් ඊ. ඒ. ඒ නාය වමය (0762566047)
ඇමතීවමන් කබා ගත හැකි අතය ලියාඳදිාචිය සම්බන්ධවයන් යම්කිසි අඳහසුතාවයක් වේ නම් වවවළ
අමාතයාාශ්වේ තුන්වන මහවල් සසථාපිත ය ඇති විවශ්ේෂ ඒ
ය වවත ඳැමිණීවමන් අදාළ ාර්යය සිදු ය
ගැනීමට අවශ්ය ඳහසු ම් සළසා ඇත.
වැඩිදුය වතොයතුරු ඳහත සහන් දුය ථන අා ඇමතීවමන් කබාගත හැ .
අයිත්මය
සම්බන්ධ කරගත් යුතු ත්නතුර
ආයත්නය
දු.ක. අාංකය
නිළධාරියා
අතයවශ්ය ආහාය ්රවය
කුමුදු මීගහවේ මහතා
අධයක්ෂ
වවවළ අමාතයාශ්ය
0718246920
අතයවශ්ය ෂෂධ

දිනෂ දසානාය

මහතා

සාමානයාධිකා ාරී

යා ය
ෂෂධ
නීතිගත 0773721188
සාසසථාව
පී. ප්රධාන තාක්ෂණ බතික් අත්යන්ත්ර... යා ය
0771505494
නිළධාරී
අමාතයාශ්ය

වයදිපිළි

බී. එල්. එසස.
නිශ්ාන්ත මහතා

සත්ත්ව ආහාය

වවදය
එන්. වයජිසසට්රාර්
ප්රියා යවේ වමය

ර්මාන්ත
සහා එල්.
ඒ.
උදාසිරි අධයක්ෂ
වයොදාගනු
වඳවර්යා මහතා
කබන අමු්රවය /සිවමන්ති
විවශ්ේෂිත වඳොවහොය වර්ග
සුන්
මහතන්තික නිවයෝ ය අධයක්ෂ
මහතා
නයාල්
වේකම්,
වෙවළ අමාත්ාාංශය,
වනො 492, ආර්. ඒ. ද වමේ මාෙත්,
වකොළඹ 03

සත්ත්ව
නිෂසඳාදන
හා 0718038954
වසෞඛ්යය වදඳාර්තවම්න්තුව
ර්මාන්ත අමාතයාශ්ය

0777824758

ාති
වඳොවහොය වල් ම් 0718500592
ාර්යාකය

