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එක්වත් ජනඳද- ශ්රී ංකා විකඥෝකය නවීකරණය ශා ලර්ධනය වශා
බුද්ධිමය කද්ඳෂ ආරක්ා කිරීකේ ලැදගත්කම ඉස්මතු කරති.

කකාෂඹ, අකේල් 2 2 , 2017: කාල පුරා සිටින බුද්ධිමය කද්ඳෂ පිළිබද විකඥෝයින් පිරිවක්, ක ක
බුද්ධිමය කද්ඳෂ දිනය ලන අද ශ්රී ංකාකද බුද්ධිමය කද්ඳෂ ප්රයත්න ක්තිමත් කිරීමට රැස් වශ. කමය,
නවීකරණකයන් ශා බුද්ධිමය කද්ඳෂ ආරක්ා කිරීකමන් ශ්රී ාංකික ජනතාලට ැය ය ශැකි
ප්රතිා
ඉස්මතු කර දැක්වීමට කේ වතිකේ ඳැලැත්වු ලැඩමුළු ගණනාලකින් එකක් කලයි.
“බුද්ධිමය කද්ඳෂ අයිතීන් ිවවා නල ිවඳයුේකරුලන්ට, කාකරුලන්ට ශා කර්තතලරුන්ට ඔවුන්කේ
ිවර්මාණාත්මක ප්රයත්නයන්කගන් ප්රතිා
අත්කර ගැනීමට ශැකිකලන අතර එය ඳර්කේණ ශා
නවීකරණය දිරිගන්ලමින්, නල ලයාඳාර ය කරකරමින් විවිත ලැදිදියු ක කරයි“ යනුකලන් කමම අලස්ථාලට
වශ ාගී ව කකාෂඹ එක්වත් ජනඳද තානාඳති කාර්යාකේ ආර්ථික කටයුතු පිළිබ ප්රධානී ඳර්තා
මසුේඩර් ප්රකා කක ය. “වමශර අලස්ථාලදී බුද්ධිමය කද්ඳෂ ආරක්ාල තුළින් විවිත ආරක්ා කරන
නල ිවෂ්ඳාදන ය කරකද“
එක්වත් ජාතීන්කේ ක ත බුද්ධිමය කද්ඳෂ වංවිධානය (WIPO), ශ්රී ංකාකද ජාතික බුද්ධිමය කද්ඳෂ
කාර්යාය (NIPO) ශා විඥල විදයා ප්රතිඳාදන කකාමිවම (UGC) වමග කමම වතියක ලැඩමුළු
වංවිධානය කරන ද්කද් එක්වත් ජනඳද ලාණිජ කදඳාර්තකේන්තුකද ලාණිජ නීති වංලර්ධන ලැඩවටශන
(CLDP) ශා එන්වත් ජනඳද කේටන්ට් ශා කලෂ කු ක කාර්යාය (USPTO) විසිිව.
කමම වැසිල එක් අරමුණක් වකේ ජනතාල දැනුලත් කිරීකේ ශා තාක්ණික වශාය බා දීකේ ලැඩවටශන්
ඳැලැත්වීමට ජාතික බුද්ධිමය කද්ඳ කාර්යාකේ ධාරිතාල ලැදි කිරීම ලන අතර ශ්රී ංකාකද ඉශෂම
විඥල විදයා, ඳර්කේණ ආයතන, පුද්ගලික අංකේ ශා රජකේ ප්රතිඳත්ති වේඳාදකයන් ශා තාක්ණික
විකඥෝකය , විඥල විදයා තාක්ණ වමලමාරු ප්රලර්ධනය ශා නවීකරණය ශා ලාණිජකරණය දිරිගැන්වීම
වේබන්ධ කශා ාවිතයන් ගැන ද දැනුලත් වශ.
“අඳ දැන් විඥල විදයා ලයාඳාරික වබතා දියු ක කිරීමට කටයුතු කරන බැවින් ආර්ථික වංලර්ධනය
වශා කමම දැනුම කයාදා ගැනීම ඉතා ලැදගත් “ යයි යාඳනය විඥල විදයාකේ මශරාර්ය
.
අත්පුතරාජා ප්රකා කක ය.

කැේනය: “බුද්ධිමය කද්ඳෂ අයිතීන් ිවවා නල ිවඳයුේකරුලන්ට, කාකරුලන්ට ශා කර්තතලරුන්ට ඔවුන්කේ ිවර්මාණාත්මක
ප්රයත්නයන්කගන් ප්රතිා
අත්කර ගැනීමට ශැකිකලන අතර එය ඳර්කේණ ශා නවීකරණය දිරිගන්ලමින්, නල ලයාඳාර
ය කරකරමින් විවිත ලැදිදියු ක කරයි“ යනුකලන් කමම අලස්ථාලට වශ ාගී ව කකාෂඹ එක්වත් ජනඳද තානාඳති කාර්යාකේ
ආර්ථික කටයුතු පිළිබ උඳකද්ක ඳර්තා මසුේඩර් ප්රකා කක ය.

කැේනය: ශ්රී ංකාකද ඉශෂම විඥල විදයා, ඳර්කේණ ආයතන, පුද්ගලික අංකේ ශා රජකේ ප්රතිඳත්ති වේඳාදකයන් ශා
තාක්ණික විකඥෝකය , විඥල විදයා තාක්ණ වමලමාරු ප්රලර්ධනය ශා නවීකරණය ශා ලාණිජකරණය දිරිගැන්වීම වේබන්ධ
කශා ාවිතයන් ගැනද දැනුලත් වශ.

කැේනය: එක්වත් ජාතීන්කේ ක ත බුද්ධිමය කද්ඳෂ වංවිධානය (WIPO), ශ්රී ංකාකද ජාතික බුද්ධිමය කද්ඳෂ කාර්යාය
(NIPO) ශා විඥල විදයා ප්රතිඳාදන කකාමිවම (UGC) වමග කමම වතියක ලැඩමුළු වංවිධානය කරන ද්කද් එක්වත් ජනඳද
ලාණිජ කදඳාර්තකේන්තුකද ලාණිජ නීති වංලර්ධන ලැඩවටශන (CLDP) මගිිව.

