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මාධ නිෙව්දනය
2015 මැයි මස 11 වන දිනදීය
මධම තැන්පතු ආයතන යනු පාග්ධන ෙවෙළඳෙපොෙළහි පදනමයි ........
-17 වන ආසියා පැසිපික් කලාපීය මධම තැන්පතු ආයතන පුහුණු සැසිය - ෙකොළඹ 17 වන ආසියානු පැසිපික් කලාපීය

මධම තැන්පතු

හා නිශ්කාෂණ ආයතන පුහුණු සැසිය ඉතා

උත්කර්ෂවත් අන්දමින් 2015 මැයි මස 11 වන දින ෙකොළඹදී ආරම්භ විය. ෙකොළඹ ෙකොටස්
ෙවෙළඳෙපොෙළහි පූර්ණ හිමිකාරීත්වය සහිත මධම තැන්පතු කමය විසින් සත්කාරකත්වය දරන ලද
ෙමම පුහුණු සැසිය ශී ලංකාෙව් පවත්වන ලද්ෙද් ෙකොටස් ෙවෙළඳෙපොළ ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට වීම
විෙශේෂත්වයකි. ආසියානු පැසිපික් කලාපෙය් රටවල් 23 ක, මධම තැන්පතු හා නිශ්කාෂණ ආයතන 33
ක අයත් සාමාජිකයින් 95 ෙදෙනක් සහභාගී වූ අතර ෙමම පුහුණු සැසි ඉතිහාසෙය් ෙමෙතක් සහභාගී වූ
ඉහලම සහභාගීත්වය ෙමවර සිදු වීම නිසැකවම ශී ලංකා පාග්ධන ෙවෙළඳෙපොෙළහි පතිරූපය ඉහලට
ඔසවා තැබීමකි.

ෙමම සමාරම්භක උත්සවය සඳහා ෙකොළඹ වාපාර වස්තු හුවමාරුෙවහි හා මධම තැන්පතු කමෙයහි
සභාපති වජිර කුලතිලක, ශී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධක්ෂ ෙජනරාල් වජිර
විෙජ්ගුණවර්ධන, ෙකොළඹ වාපාර වස්තු හුවමාරුෙවහි අධක්ෂ මණ්ඩල සභිකයින් වන ජීවා නිරිඇල්ල,
එම් .ආර්. ෙපේලිස්, ලාල් නානායක්කාර සහ ඇන්ටන් ෙගොඩ්ෆී

යන මහත්ම මහත්මීන්ෙග්

සහභාගීත්වෙයන් ආරම්භ විය. එෙමන්ම ෙකොළඹ වාපාර වස්තු හුවමාරුෙවහි හා මධම තැන්පතු
කමෙයහි කලමනාකාරීත්වයද ෙමම අවස්ථාවට එක් විය. ආසියානු පැසිපික් කලාපෙය් මධම තැන්පතු
හා නිශ්කාෂණ ආයතන වල තාක්ෂණික, නිශ්කාෂනමය හා පහසුකම් සැපයීම පිළිබඳව කරුණු රැසක්
පිළිබඳව අදහස් , ෙතොරතුරු හුවමාරු කරගැනීම හරහා වඩාත් ඉහළ මට්ටෙම් ෙසේවා සැපයීෙම් අවකාශය
පුළුල් කිරීම ෙමහි මූලික අරමුනයි.

"පාග්ධන ෙවෙළඳෙපොෙළහි ෙසේවාවන් සැපයීෙම් පදනම් ගත ස්ථම්භයක් ෙලස මධම තැන්පතු ආයතන
වල භූමිකාව ඉතා වැදගත් තැනක් ගනී.

ෙසේවා සැපයීෙමන් ඔබ්බට ෙගොස් තාක්ෂනය භාවිතෙයන්

කාර්යක්ෂම ෙසේවාවක් සැපයීම, අවදානම හා පිරිවැය අවම කිරීම, ආදී ෙද් හරහා වඩාත් වගකීම් සහගත
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ෙලස තම කාර්යය නිරූපණය කිරීම මූලිකව කළයුතුව තිෙබ්. මන්දයත් ඔබ සුරැකිය යුත්ෙත් අෙනක්
අයෙග් වටිනා වත්කම්ය. ඒ නිසා වගකීම් සහගත භාවය මූලිකත්වෙයහිලා කටයුතු කිරීම අනිවාර්ය ෙව්. "
යයි පධාන ෙද්ශනය පවත්වමින් ෙකොළඹ වාපාර වස්තු හුවමාරුෙවහි හා මධම තැන්පතු කමෙයහි
සභාපති වජිර කුලතිලක මහතා පැවසීය.

කාලීන අවශතාවක් ෙලස නව තාක්ෂනය හරහා සුරැකුම්පත් ෙවෙළඳෙපොෙළහි ආරක්ෂණය සහතික
කිරීම ෙමන්ම ඒ සඳහා ෙමම ෙතොරතුරු හා දැනුම හුවමාරු කරගැනීෙම් සැසිය මනා පිටුවහලක් වනු
ඇතැයි ද ඒ මහතා විශ්වාසය පල කෙළේය.

ෙමහිදී අදහස් පළ කරමින් ශී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධක්ෂ ෙජනරාල් වජිර
විෙජ්ගුණවර්ධන මහතා පකාශ කර සිටිෙය්, කලාපෙය් ෙබොෙහෝ රටවල එක් මධම තැන්පතු කමයක්
පමණක් පවතින නිසාෙවන් දැනුම හා ෙතොරතුරු හුවමාරුවට ඇත්ෙත් ඉතා මද අවකාශයක් බවත් එම
නිසා ෙමම අවස්ථාව බුද්ධිෙය් නිම්වළලු පුළුල් කරන්නක් බවත්ය.

ෙමම ආසියානු පැසිපික් කලාපීය මධම තැන්පතු ආයතන පුහුනු සැසිය 2015 මැයි මස 11 සහ 12 ෙදදින
තුලදී පැවැත්ෙවන අතර ජපානය වැනි ෙලොව දියුණු රටවල් ෙම් සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයනු ලබයි.
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