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-17 වන ආ�යා පැ�
� කලා�ය මධ�ම තැ�ප� ආයතන ��� සැ�ය - ෙකොළඹ -  
 

17 වන ආ�යා� පැ�
� කලා�ය  මධ�ම තැ�ප�  හා  ශ්කාෂණ ආයතන ��� සැ�ය ඉතා 

උ'ක(ෂව' අ�ද+� 2015 මැ, මස 11 වන -න ෙකොළඹ. ආර0භ 2ය. ෙකොළඹ ෙකොටස්  

ෙවෙළඳෙපොෙළ6 7(ණ 6+කා8'වය ස6ත මධ�ම තැ�ප� කමය 2�� ස'කාරක'වය දරන ලද 

ෙමම ��� සැ�ය :  ලංකාෙ< පව'වන ල=ෙ= ෙකොටස් ෙවෙළඳෙපොළ ඉ>හාසෙ? පළ@ වතාවට Aම 

2ෙශේෂ'වයC. ආ�යා� පැ�
� කලාපෙ? රටවD 23 ක, මධ�ම තැ�ප� හා  ශ්කාෂණ ආයතන 33 

ක අය' සාමාEක,� 95 ෙදෙන� සහභාF G අතර ෙමම ��� සැ� ඉ>හාසෙ? ෙමෙත� සහභාF G 

ඉහලම සහභාF'වය ෙමවර �H Aම  සැකවම : ලංකා පාJධන ෙවෙළඳෙපොෙළ6 ප>Kපය ඉහලට 

ඔසවා තැMමC.  

 

ෙමම සමාර0භක උ'සවය සඳහා ෙකොළඹ ව�ාපාර වස්� �වමාNෙව6 හා මධ�ම තැ�ප� කමෙය6 

සභාප> වEර Oල>ලක,  : ලංකා PQO0ප' හා 2 මය ෙකො+ෂ� සභාෙ< අධ��ෂ ෙජනරාD වEර 

2ෙSTණව(ධන, ෙකොළඹ ව�ාපාර වස්� �වමාNෙව6 අධ��ෂ මUඩල සWක,� වන Xවා   YඇDල, 

එ0 .ආ(. ෙපේ\ස,් ලාD නානාය�කාර සහ ඇ�ට� ෙගො^ෆී  යන මහ'ම මහ'a�ෙJ 

සහභාF'වෙය� ආර0භ 2ය. එෙම�ම ෙකොළඹ ව�ාපාර වස්� �වමාNෙව6 හා මධ�ම තැ�ප� 

කමෙය6 කලමනාකා8'වයද ෙමම අවසථ්ාවට එ� 2ය. ආ�යා� පැ�
� කලාපෙ? මධ�ම තැ�ප� 

හා  ශ්කාෂණ ආයතන වල  තා�ෂcක,  ශ්කාෂනමය හා පහPක0 සැපdම 
eබඳව කN� Qස� 


eබඳව අදහස ්, ෙතොර�N �වමාN කරගැgම හරහා වඩා' ඉහළ මhටෙ0 ෙසේවා සැපdෙ0 අවකාශය 

�iD C8ම ෙම6 j\ක අර@න,.  

 

"පාJධන ෙවෙළඳෙපොෙළ6 ෙසේවාව� සැපdෙ0 පදන0 ගත ස්ථ0භය� ෙලස මධ�ම තැ�ප� ආයතන 

වල l+කාව ඉතා වැදග' තැන� ගg.  ෙසේවා සැපdෙම� ඔmබට ෙගොස් තා�ෂනය භා2තෙය� 

කා(ය�ෂම ෙසේවාව� සැපdම, අවදානම හා 
Yවැය  අවම C8ම, ආ. ෙ= හරහා වඩා' වගn0 සහගත 
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ෙලස  තම කා(යය  Kපණය  C8ම j\කව කළo�ව >ෙm. ම�දය' ඔබ PQCය o'ෙ' අෙන� 

අයෙJ වpනා ව'ක0ය. ඒ  සා වගn0 සහගත භාවය j\ක'වෙය6ලා කටo� C8ම අ වා(ය ෙ<. " 

ය, පධාන ෙ=ශනය පව'ව+� ෙකොළඹ ව�ාපාර වස්� �වමාNෙව6 හා මධ�ම තැ�ප� කමෙය6 

සභාප> වEර Oල>ලක මහතා පැවrය.  

 

කාsන අවශ�තාව�  ෙලස නව තා�ෂනය හරහා PQO0ප' ෙවෙළඳෙපොෙළ6 ආර�ෂණය සහ>ක 

C8ම ෙම�ම ඒ සඳහා ෙමම ෙතොර�N හා දැ�ම �වමාN කරගැgෙ0 සැ�ය මනා 
tවහල� ව� 

ඇතැ, ද ඒ මහතා 2ශ්වාසය පල කෙළේය.  

 

ෙම6. අදහස ්පළ කර+� : ලංකා PQO0ප' හා 2 මය ෙකො+ෂ� සභාෙ< අධ��ෂ ෙජනරාD  වEර 

2ෙSTණව(ධන මහතා පකාශ කර �pෙ?, කලාපෙ? ෙබොෙහෝ රටවල එ� මධ�ම තැ�ප� කමය� 

පමණ� පව>න  සාෙව� දැ�ම හා ෙතොර�N �වමාNවට ඇ'ෙ' ඉතා මද අවකාශය� බව' එම 

 සා ෙමම අවසථ්ාව v=wෙ?  0වළx �iD කර�න� බව'ය.  

 

ෙමම ආ�යා� පැ�
� කලා�ය මධ�ම තැ�ප� ආයතන ��� සැ�ය 2015 මැ, මස 11 සහ 12 ෙද-න 

�ල. පැවැ'ෙවන අතර ජපානය වැ  ෙලොව -o� රටවD ෙ0 සඳහා ස0ප' දායක'වය සපය� ලබ,.     

 

 
 
 


