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සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්නුව 

30 ජනාධිපති මාවත ක ාළඹ 01 ශ්රී කා ාව 

දුර ථන අා  : 2477424, 2477423, 2477418 

ෆැක්ස් : 2346257,  2477739 

ඊ-කේල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  

කවබ් අඩවිය :  www.cbsl.gov.lk 
 

 

පුවත්පත් ිවේදනය 

 

ිකුත් කවේ ප්රාකේශීය සාවර්ධන කෙපාර්තකේන්තුව 

 

දිනය 2019 කනාවැේබර් මස 06 වැනි දින 

 

 

ආසියානු ණය පූරකකරණ ආයතික එකමුුවවහි   32 වන 

වාර්ික සමුළුව - 2019, වකාළඹ ශ්රී ලංකාව 

 
ආසියානු ණය පූර  රණ ආයතනි  එ මුුකවහි 32 වන වාර්ි  සමුළුව 2019 ඔක්සකතෝේබර් මස 28 

සිට 30 ෙක්සවා ක ාළඹ සිනමන්ත කල්ක්සසයිඩ් ක ෝටල් පරිශ්රකේ  ී  පැවැත් වූ අතර එහි සත් ාර ත්වය ශ්රී 

කා ා ම  බැාකුව විසින්ත ෙරණ කදි.  වඩා ක ාඳ ණය පූර  රණ ක්රමකදෙයක්ස  ුනන්තවාීකේ ස  

ප්රවර්ධනය ිරීමකේ අරමුණ තතිව 1987 ී කමම ආසියානු ණය පූර  රණ ආයතනි  එ මුුව 

්ථාපනය  රන කදි. කුඩා  ා මධය පරිමාණ වයවසායන්ත සඳ ා  ආසියාකද ්ථාපිත විශාකතම 

සාවිධානය කමය වන අතර රටවල් 11   සාමාජි  ආයතන 16 ිරන්ත කමය සමන්තවිත කද. ආසියානු ණය 

පූර  රණ ආයතනි  එ මුුකවහි වර්තමාන සාමාජි  රටවල් අතරට ඉන්තදියාව, ඉන්තදුනීසියාව, 

ජපානය, ක ාරියාව, මැකල්සියාව, කමාන්තකගෝලියාව, කන්තපාකය, පිලිපීනය, ශ්රී කා ාව, තායිවානය ස  

තායිකන්තතය තුළත් කද.  

ආසියානු ණය පූර  රණ ආයතනි  එ මුුකවහි 32 වන වාර්ි  සමුළුකවහි කත්මා පාඨය වූකේ  

“ණය පූරකකරණය : තිරසාර සංවර්ධනයක් උවදසා” යන්තනයි. ශ්රී කා ා ම  බැාකුකද අධිපති 

කේශමානය ආාාර්ය ඉන්තද්රජිත් කුමාර්වාි  ම තා සමුළුකවහි ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තා කකස ස ාාී 

වූ අතර සමාරේා  උකළකල් ප්රධාන කේශනය එුමා විසින්ත පවත්වන කදි. ණය පූර  රණ ආයතන 

එ මුුකවහි ඉදිරි ක්රියාමාර්ග සඳ ා කපර ෙැක්සමක්ස ස ් ිරීමමට ස  වර්තමාන ණය පූර  රණ 

විෂය පථය ස  නව ප්රවණතා පිිබබඳ සා ්ඡා ිරීමම සඳ ා සමුළුවට සමගාමීව ආසියානු ණය 

පූර  රණ ආයතනවක  ප්රධානීන්තකේ   මුවක්ස පැවැත්විි.  
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කමම සමුළුව දින කෙ   තාක්සෂි  සැසිවලින්ත සමන්තවිත වූ අතර එහිී ණය තප ආවරණ පේධතීන්ත 

සඳ ා ඩිජිටල් රණකේ  බකපෑම, ණය පූර  රණයන්ත හි නකවෝත්පාෙනයන්ත  ස  තිරසාර මූකය ුිබන්ත 

මූකය අන්තතර්ගතාාවය තති ිරීමම යන මාතෘ ා පිිබබඳව පිිබකවලින්ත කජාක් ෆර්නෑන්තු ෆිගියිකරකඩෝ 

ම තා - සාාපති, ක්සුද්ර, සුළු  ා මධය පරිමාණ වයාපාරි යන්ත සඳ ා වන  ෘිරක්සෂණ ස  අකනයෝනය 

ණය තප ආවරණ සාගමය - පෘුගාකය, ආාාර්ය ඩබ්ලිද. ඒ. විකේවර්ධන ම තා - හිටපු නිකයෝජය 

අධිපති, ශ්රී කා ා ම  බැාකුව ස  ආාාර්ය අනිල් කපකර් රා ම තා - අතිකර්  අධයක්සෂ, ශ්රී කා ා ම  

බැාකුව, විසින්ත ආරාධිත කේශනයන්ත පවත්වන කදි.  

ණය පූර  රණය පිිබබඳ ෙැනුම හුවමාරු  ර ගැනීමට අව්ථාව උො  ළ කමම සමුළුව සඳ ා විකේශීය 

නිකයෝජිතයන්තෙ තුළුව 90   පමණ නිකයෝජිත  පිරිසක්ස ස ාාී විය. තවෙ කමම සමුළුව මඟින්ත 

සාමාජි යන්ත අතර ස සේබන්තධතාවයන්ත වර්ධනය  රන අතරම රට ුක ආනාගත තිරසාර 

සාවර්ධනය සඳ ා ොය  වන ධනාත්ම  ප්රතිූපපයක්ස නිර්මාණය ිරීමමට ෙ අව්ථාව සැකසුි. 
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