
 
 

  

  
 

 

 

ශ්රීත ලංකා ම ලං බ ලංංකාව න ලං න ලංකබ මඅ ලංිපතිවරනන් ස ලංව් ද ලංනෙන ව  ලංි ක ලං අ  
 

 මුදල් මණ්ඩලය විසින් 2014.08.28 දින සිට ක්රිදය්මකමව  න ිදිදි රී  ලාව් මබ ංකාවේ න න  
සබව්ර අධිිති රුන්  ලස ඩී.  සන්ත, සී.පී.ඒ. වරුණ්තිලව බ් එච්.ඒ. වරුණ්රමකන යන 
මබමක රුන් ිමක වර ඇත.  මීට අමතර , දකනට මබ් භ්ණ්ඩ්ග්ර ේ නි යෝජ්ය.  ල්ව්ව ර යවේ  න 
එස්.ආර්. ආටිගල මබත්ද සබව්ර අධිිති ර යවේ  ලස ිමක වර ඇත. ඉදිදි ේදී මතු විය බකකි අන්ගත 
අභි යෝගයන් ජ්යය ගකනීමට වටයුතු කිරීම  සඳබ්, රී  ලාව් මබ ංකාවේ න අනුප්ර්ප්තිතිව සකලමටමට අනු  
 මම උසස්වී්ව ලං් දී ඇත. 
 
 

ඩී. ලංනක සත ලං බතම 

 
ඩී.  සන්ත මබත් රී  ලාව් මබ ංකාවේ න  සර 30 වට  කඩි 

ව්ලයක්  සේ ය වර ඇති අතර, වි  ේෂ යන්ම සාඛ්.්නය, විනිමය 
ි්ලනය, ආයතනිව  සේ ් සබ  සේ ව අර්ථස්ධව අරමුදල් 
වළමන්වරණය යන ක් ෂේත්රියන්ි   කඩි ිළපුරුද්දක් ලං් ඇත.   මම 
ිමක කිරීමට  ිර ඔහු මබ ංකාවේ න  ල්ව්ව    යන් වටයුතු ව ළේය.  
සබව්ර අධිිති ර යවේ    යන්  සන්ත මබත් රී  ලාව් මබ ංකාවේ න 
සාඛ්.්න, මූල. ස්ථ්ිතත් අධ.යන සබ  ල්ව්ව යන  දි්ර්ත ්වන්තු 
අධීක්ෂණය වරනු ඇත. 
 

ඩී.  සන්ත මබත් එක්සමක ර්ජ්යධ්නි ේ,   ෝර්වික් වි ්  විද.්ල යන් (University of 
Warwick) ප්රම්ණ්මකමව සා ර්ධන ආර්ිකව විද.්  ළිබඳංඳ  ්ස්ත්රිිති උි්ධිය, රී  ජ්යය ර්ධනපුර වි ්  
විද.්ල යන් සාඛ්.්නය ළිබඳංඳ ි ්ත්මක උි්ධි ඩිප්ති ලෝම්  බ්    භෞතීය විද.්  ළිබඳංඳ විද.් නදී 
උි්ධිය  ි මි වර  ගන ඇත. 
 

  සන්ත මබත් රී  ලාව් මබ ංකාවේ න  ද්ය ය ණය වළමන්වරණ වමිවේ න බ් මුදල් ප්රතිිමකති 
වමිවේ න ස්ම්ජිව යවේ    යන් ද වටයුතු වර ඇත.  එ මන්ම ඔහු රී  ජ්යය ර්ධනපුර වි ්  විද.්ල ේ 
ආර්ිකව විද.්  ළිබඳංඳ  ්ස්ත්රිිති උි්ධි ි්මම්ල් න ං්ි ර විකව්ත්ර්ය ර යවේ    යන්ද රී  ලාව් 
ංකාවේවරු න් ේ ආයතන ේ ස්විමක ද්යව යවේ    යන් ද එි  විභ්ග මණ්ඩල ේ ස්ම්ජිව යවේ 
   යන් ද වටයුතු වරිත. 
 

ම්න  ස්විමක  දි්ර්ත ්වන්තු  
2014.09.02 



 ව්ර්තුමය දළ  ද්ය ය නිෂ්ි්දිතය ඇස්ත ්වන්තු කිරී ්වදීමක, ිළ්මකංද දළ  ද්ය ය නිෂ්ි්දිතය 
සවස් කිරී ්වදීමක, දළ  ද්ය ය නිෂ්ි්දිත ේ  ිෞද්ගලිව ිදි භෝජ්යන වියදම ප්රති යු බගත කිරී ්වදීමක, 
 .්ි්ර ි මක ් ගන ය් ්ව ිබමට  ළිබඳංඳ දර් ව ේ (Doing Business Index)  රී  ලාව් න   ේණ 
මට්ටම ඉබළ නකාවීමට වටයුතු කිරී ්වදීමක විනිමය ි්ලන  රගුල්සි ලිි ල් කිරී ්ව වටයුතු ලදීමක       
ඩී.  සන්ත මබත් රී  ලාව් මබ ංකාවේ ට වි ්ල ද්යවමක යක් දක් ් ඇත. 
 
 
සී.පී.ඒ. ලං න්ණමවරක  ලං බතම 
 

රී  ලාව් මබ ංකාවේ න  සර 28 වට  කඩි ව්ලයක්   සේ ය වර 
ඇති සී.පී.ඒ. වරුණ්තිලව මබත් සාඛ්.්න,  . බ්ර මුදල් 
වළමන්වරණය සබ ම්න  ස්විමක පුහුණු කිරීම බ් සා ර්ධන යන අා  
ළිබඳංඳ  කඩි ිළපුරුද්දක් ඇත. සබව්ර අධිිති ර යවේ  ලස ිමක වීමට 
 ිර ඒ මබත් රී  ලාව් මබ ංකාවේ න ංකාවේ අධ.යන  ක්න්්ර  ේ (ංකාවේ 
විදු ළි යස) අධ.ක්ෂ රය්  ලස වටයුතු ව ළේය. සබව්ර 
අධිිති ර යක්  ලස වරුණ්තිලව මබත් ංකාවේ අධ.යන  ක්න්්ර  ේ 
සබ  සේ ව අර්ථස්ධව අරමුද ල් වළමන්වරණ වටයුතු අධීක්ෂණය 
වරනු ඇත.   
 

වරුණ්තිලව මබත් ඇමදිව් එක්සමක ජ්යනිද ේ  කන්ඩර්බිල්ට්         
වි ්  විද.්ල ේ (University of Vanderbilt) ආර්ිකව විද.්  ළිබඳංඳ  ්ස්ත්රිිති උි්ධිධර යවේ  න 
අතර,  වොළඹ වි ්  විද.්ල ේ ආර්ිකව සා ර්ධනය ළිබඳංඳ ි ්ත්මක උි්ධි ඩිප්ති ලෝම්  බ් ආර්ිකව 
විද.්  ළිබඳංඳ  ්ස්ත්රි නදී උි්ධිය ද ි මි වර  ගන ඇත. 
 

 වරුණ්තිලව මබත් රී  ලාව් මබ ංකාවේ  නි යෝජ්යනය වරමින් විවිධ වමිවේ සඳබ් සිය 
ද්යවමක ය සිය් ඇත. ප්ර ්බන අම්ත.්ා ය යට මක පො  ිොදු ප්ර ්බන ග්ස්තු ළිබඳංඳ වමිවේ , 
අධ.්ින අම්ත.ා ය යට මක පො අධ.්ින අා ය සඳබ් දමකත  ගොනු ක් සකවසීම සඳබ් පො වමිවේ ,      
රී  ල්ාය ය උි්ධිධරයන් ේ කිකිය් නියුක්තිභ් ය  කඩිදියුණු කිරීම සඳබ් වි  ත වි ්  විද.්ලයය 
ආර්ිකව විද.්  ළිබඳංඳ ි්මම්ල් විෂය නිර් ද් යන් සා  ෝධනය කිරී ්ව වමිවේ , මුදල් අම්ත.ා ය 
යට මක පො ජී න වියද්ව වමිවේ  ඒ අතර ප්රධ්න  න. ි්සකල් ගුරු රුන් ේ බ් සිමට දරුදකදියන් ේ 
ආර්ිකව විද.් මූලධර්ම බ් ප්ර් යෝක ව දකනුම  කඩි කිරීම සඳබ්මක,  ද්ය ය බ්  ගෝලීය ආර්ිකව ේ නූතන 
 ර්ධනය ළිබඳංඳ දකනුම ඉබළ නකාවීම සඳබ්මක ඒ මබත් ඉමබමක ද්යවමක යක් ලං්  දන ලදී. 
 

 රී  ලාව් මබ ංකාවේ න ංකාවේ අධ.යන  ක්න්්ර  ේ සබ රී  ලාව් ංකාවේවරු න් ේ ආයතන ේ 
ස්විමක ද්යව යවේ  ලස නිරතුරු ම වටයුතු වරන වරුණ්තිලව මබත් රී  ලාව් ංකාවේවරු න් ේ 
ආයතන ේ ආර්ිකව විද.්  ළිබඳංඳ විභ්ග ිරීක්ෂව ර යවේ ද  න.  වොළඹ වි ්  විද.්ලය,                   
රී  ජ්යය ර්ධනපුර වි ්  විද.්ලය සබ එම වි ්  විද.්ලයට අනුංද්ධිත ි ්ත්මක උි්ධි වළමන්වරණ 
ආයතනය මක න් ි මක නු ලංන ි්මම්ල් ල ං්ි ර විකව්ත්ර්යතර යවේ  ලස ද ඒ මබත් වටයුතු 
වරිත. 
 
 වරුණ්තිලව මබත් විසින් සිාබල බ් ඉාග්රීිසි ංසින් ප්රව් න කිසක් රතන් වර ඇති අතර, 
“ආර්ිකවයක් බඳුන් ගනිමු” , “ර්ජ්ය. අය කය බ් ණය ” සබ “ආර්ිකව විද.් මූලධර්ම  ලට ළිවිමටමක්”  
යන ග්ර්න්ථ ඒ අතර  න. 

 

එච්.ඒ. ලං න්ණමඅ ක  ලං බතම 

 
එච්.ඒ. වරුණ්රමකන මබත් රී  ලාව් මබ ංකාවේ න  සර 28 වට 

 ඩ්  කඩි ව්ලයක්  සේ ය වර ඇති අතර, ප්රධ්න    යන් ංකාවේ 
වටයුතු, ර්ජ්ය. ණය වළමන්වරණය, මූල. ප්රතිිමකති ක්රිදය්මකමව කිරීම, 
මූල. ුදද්ධි සබ වි ද්ය ය සාචිත වළමන්වරණය යන ක් ෂේත්රියන්ි   කඩි 
ිළපුරුද්දක් ලං් ඇත.   මම ිමකවීමට ප්රථම ඔහු රී  ලාව් මබ ංකාවේ න 
ජ්ය්ත.න්තර  ම බයු්ව වටයුතු  දි්ර්ත ්වන්තු න අධ.ක්ෂව රය් 
   යන් වටයුතු ව ළේය. සබව්ර අධිිති ර යවේ    යන් 
වරුණ්රමකන මබත් රී  ලාව් මබ ංකාවේ න ජ්ය්ත.න්තර  ම බයු්ව 
වටයුතු, විනිමය ි්ලන බ් මූල. යන  දි්ර්ත ්වන්තු අධීක්ෂණය වරනු 
ඇත.  



 
 වරුණ්රමකන මබත් ඇමදිව් එක්සමක ජ්යනිද ේ ඔි  යෝ වි ්  විද.්ල යන් (Ohio 
University)  .්ි්ර ආර්ිකව විද.්  ළිබඳංඳ  ්ස්ත්රිිති උි්ධිය ද, රී  ජ්යය ර්ධනපුර වි ්  විද.්ල යන් 
 .්ි්ර වළමන්වරණය ළිබඳංද විද.් නදී උි්ධිය ද ලං් ඇත.  ඔහු රී  ලාව්  රලමක 
ගණව්ධිව්රී රුන් ේ සාගම ේ ස්ම්ජිව යවේ  න අතර ඉදිදි    ළඳ ිොළ ගනු දනු (Futures), 
මන්ි (Options), වි ද්  විනිමය බ් ප්ර්ේධන    ළඳ ිොළ වටයුතු කිරීම සඳබ් සිාගප්තිපූරු මූල. 
අධිව්දිය මක න් ිමක වරන ලද ංලිත්රිල්භි යවේ ද  න.     
 

 ඔහු  රී  ලාව් ංකාවේවරු න් ේ ආයතනය මක න් ි මක නු ලංන භ්ණ්ඩ්ග්ර බ් අ ද්න්ව 
වළමන්වරණය ළිබඳංඳ ඩිප්ති ලෝම් ි්මම්ල් න ස්වංන්ධීව්රව බ් ප්රධ්න උි ද් ව රය්  ද  න.  
එ  මන්ම, රී  ලාව් මබ ංකාවේ න ංකාවේ වටයුතු අධ.යන  ක්න්්ර ය, රී  ජ්යය ර්ධනපුර වි ්  විද.්ල ේ 
වළමන්වරණය ළිබඳංඳ ි ්ත්මක උි්ධි ආයතනය (PIM) බ් රී  ලාව් ංකාවේවරු න් ේ ආයතනය 
මක න් ි මක නු ලංන ස්ථීර ආද්ය්ව මටකිවේ්විමක    ළඳ්ම, ආ යෝජ්යන වළඹ වළමන්වරණය, 
භ්ණ්ඩ්ග්ර බ් අ ද්න්ව වළමන්වරණය ආදිය ළිබඳංඳ  කඩමුළු ගණන් වම නිත. ස්විමක 
ද්යව යවේ  ලස වටයුතු වරිත.  ර්ජ්ය. මටකිවේ්විමක ප්ර්ථමිව    ළඳ ිොළ ආ යෝජ්යනයන්ි , 
   ළඳ ිොළ අ ද්නම ප්රම්ණ්මකමව  ගණනය කිරීම සඳබ් ආතති ිරීක්ෂ්  ්රරම නදය (Stress 
Testing Strategy) රී  ලාව් ට බඳුන් ් දීමට ද ඔහු ද්යව වී ඇත. 
 
 

එක්.ආර්. ලංආටිගක ලං බතම 
 

2003  ස ර් සිට මුදල් බ් ්රරමස්වි්දන අම්ත.ා යට අනුයුක්ත 
වර සිටින බ් දකනට මබ් භ්ණ්ඩ්ග්ර ේ නි යෝජ්ය.  ල්ව්ව ර යවේ 
 ලස වටයුතු වරන එස්.ආර්. ආටිගල මබත්ට මුදල් බ් ර්ජ්ය.  මූල. 
ප්රතිිමකතිය ළිබඳංඳ අුරරුදු 23 වට  කඩි ිළපුරුද්දක් ඇත. 

  
ඔහු එක්සමක ර්ජ්යධ්නි ේ   ෝර්වික් වි ්  විද.්ල ේ 

(University of Warwick) ප්රම්ණ්මකමව සා ර්ධන ආර්ිකව විද.්  
ළිබඳංඳ විද.්ිති උි්ධිය ද,  වොළඹ වි ්  විද.්ල ේ  භෞතීය විද.්  
ළිබඳංඳ විද.් නදී උි්ධිය ද ි මි වර  ගන ඇත. 
 
 

  ආටිගල මබත් මබ් භ්ණ්ඩ්ග්ර ේ නි යෝජ්ය.  ල්ව්ව ධූරයට ිමකවීමට ප්රථම, ර්ජ්ය. මූල. 
ප්රතිිමකති  දි්ර්ත ්වන්තු න බ් ර්ජ්ය.  . ස්ය  දි්ර්ත ්වන්තු න අධ.ක්ෂ ජ්යනර්ල් රය්   ලස 
වටයුතු වර ඇති අතර, ර්ජ්ය. මූල. ඒව්ංද්ධ කිරී ්ව රජ්ය ේ  කඩළිබඳ  ළට මබමක ද්යවමක යක් ලං් 
දී ඇත.  ඔහු  ්ර්ෂිව  ර්ජ්ය. අය  කය  ්ර්ත්  සවස් කිරීම සඳබ් ද ඉබළ ද්යවමක යක් ලං්  දනු 
ලංිත.  ආටිගල මබත් චීනය සමග ඇති වර ගනු ලංන නිදබස්    ළඳ ක විමටම ස්වංන්ධ ත්ක්ෂණව 
වටයුතු  ම බය න වණ්ඩ්යමට ද න් යවමක ය ලං්  දිත.  
 

ආටිගල මබත් මබ් භ්ණ්ඩ්ග්ර ය නි යෝජ්යනය වරමින් රී  ලාව්  ර්ය අධිව්දිය, ලාව් 
ංකාවේ  බ් විනිමය මටකිවේ්විමක  වොමිෂන් සභ්   කනි ප්රධ්න ර්ජ්ය. ආයතන කිි ියවම අධ.ක්ෂ 
මණ්ඩල ස්ම්ජිව යවේ    යන් වටයුතු වර ඇත.  ඔහු ජ්ය්තිව ඉතිදි කිරී ්ව ංකාවේ න  කඩ ංලන 
සභ්ිති රය්  ලස ද වටයුතු වරනු ලකබීය.  
 


