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10 වන ආසියා මුදල් චක්ර සම්මන්ත්රණය (Asia Cash Cycle Seminar) - 2019, ක ාළඹ, 

ශ්රී කා ාව 

2019 සැප්තැම්බර් 23 සිට 26 දක්වා ක ාළඹ ෂැන්ග්රි-ලා ක ෝටලකේදී පවත්වන ලද 10 වන 

ආසියා මුදල් චක්ර සම්මන්ග්රරණය - 2019 සඳ ා “ රන්ග්රසි රිසර්් (Currency Research)“ 

ආයතනය සමඟ ශ්රී ලා ා ම  බැාව ව සම-සත් ාර ත්වය දරන ලදී. ආසියා මුදල් චක්ර 

සම්මන්ග්රරණය මීට ඉ ත දී අන්ග්රතර්ජාති  වාණිජ මුදල් කමක යුම්  සම්මන්ග්රරණය 

(International Commercial Cash Operations Seminar - ICCOS) කලස  ැඳින්ග්රූ අතර එය වාණිජ 

මුදල්  ළමනා රණය, කබදා  ැරීම ස  සාසරණය සම්බන්ග්රධ පාර්ශව රුවන්ග්රකේ ප්රධාන 

ජාතයන්ග්රතර සම්මන්ග්රරණයක් කේ. වසර 24 ක් පැරණි කමම සම්මන්ග්රරණ මාලාකේ 

ඉති ාසකේදී කමම සම්මන්ග්රරණය පැවැත්ූ ප්රථම දව ණු ආසියානු රට වන්ග්රකන්ග්ර ශ්රී ලා ාවයි. 

කමම සුවිකේෂී අවස්ථාව ආසියා  ලාපකේ ස  ඉන්ග්ර ඔබ්කබහි සිටින මුදල් කේරකේ 

නියමුවන්ග්ර ස  විකේෂඥයන්ග්ර එක් ව ලක් යටදී පිරිවැය ඉතිරි කිරීකම් තාක්ෂණයන්ග්ර, උපාය 

මාර්ග, මනා භාවිතයන්ග්ර පිළිබඳ ඔවුන්ග්රකේ දැක්ම  ා අද ස් හුවමාරු  ර ගැනීම ස  

වි ල්ප කගවීම් ක්රමකේදයන්ග්රහි කේගකයන්ග්ර කවනස් වන සාවර්ධනයන්ග්ර ප්රදර්ශනය කිරීම 

සඳ ා කේදි ාවක් සපයයි. ඒ අනුව, වාණිජ බැාව වල  ළමනා රුවන්ග්ර ස  විධාය  

නිළධාරීන්ග්ර, මුදල්  ළමනා රණ සමාගම් ස  කේරකේ සැපයුම් රුවන්ග්ර ස  

වයව ාර මුදල් කදපාර්තකම්න්ග්රතුව 
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විකේෂඥයන්ග්ර, ම  බැාව  18   නිකයෝජිතයන්ග්ර අතුළුව රටවල් 34   180  ට අධි  පිරිසක් 

කමම අවස්ථාව සඳ ා එක්වන ලදී. 

සැප්තැම්බර් 24 වන දින ප්රධාන සම්මන්ග්රරණය ආරම්භ ූ අතර, “ රන්ග්රසි රිසර්්” හි 

කමක යුම් උප සභාපති ඩෑන්ග්ර  ැරිසන්ග්ර ම තා විසින්ග්ර ආරම්භ  කේශනය පැවැත්වීකමන්ග්ර 

අනතුරුව ශ්රී ලා ා ම  බැාව කේ අධිපති කේශමානය ආචාර්ය ඉන්ග්රද්රජිත් ව මාරස්වාි 

ම තා විසින්ග්ර පිළිගැනීකම් කේශනය පවත්වන ලදී. 

අකේල් 21 වන දින ක ාළඹ ස  විකේෂකයන්ග්ර ෂැන්ග්රි-ලා ක ෝටලකේ සිදු ූ  ම්පන ස ගත 

සිදුවීම්වලිනන්ග්ර පසුව, කමම සම්කම්ලනකේ සාර්ථ ත්වයට ඔවුන්ග්ර ළඟා ූ ආ ාරය ඩෑන්ග්ර 

 ැරිසන්ග්ර ම තා විසින්ග්ර සිහිපත්  රන ලදී. කමම සම්මන්ග්රරණය පැවැත්වීමට ශ්රී ලා ාව 

සූදානම් බවට තමාට ලැබුණු පණිවිඩය ඉතා පැ ැදිලින ූ අතර පැවති තත්ත්වය තක්කස්රු 

කිරීම සඳ ා සිදුවීකමන්ග්ර සති  තර ට පමණ පසු ඔහු  ැකි ඉක්මනින්ග්ර ශ්රී ලා ාවට පැිණි 

බව  ැරිසන්ග්ර ම තා විසින්ග්ර සඳ න්ග්ර  රන ලදී. තමා ශ්රී ලා ාකේ ය පත් ිනිසුන්ග්ර අත් 

කනා රින බවත්, ඒ සඳ ා අවශය නනෑම කදයක් කවනුකවන්ග්ර කපනී සිටීමට තමා අධිෂ්ඨාන 

 රගත් බව ඔහු විසින්ග්ර පවසන ලදී. එය අභිකයෝගයක් ූ නමුත් සියල්ලන්ග්රම සුදානම් වන 

බවට ඔහු විේවාස  ළ අතර ශ්රී ලා ාව එයට සූදානම් වී තිබිණි. රජකේ ආයතන 

කිහිපයක්, ශ්රී ලා ා ම  බැාව කේ ස  අකනව ත් කේය ය ආයතනවල කනාමඳ ස කයෝගය 

ඇතිව කමම සම්මන්ග්රරණය සඳ ා විකේශ නිකයෝජිතයින්ග්ර 120  ට අධි  සාඛ්යාව  

ස භාගීත්වය සහිතව විශාල සාර්ථ ත්වයක් ලද බව එම ම තා විසින්ග්ර වැඩිදුරටත් 

පවසන ලදී. කදදින සම්කම්ලනකේදී කේරකේ ප්රවීණයන්ග්ර සමඟ අද ස් හුවමාරු  ර 

ගනිින්ග්ර දැනුම හුවමාරු  ර ගැනීකම් අවස්ථාව ප්රකයෝජනයට ගන්ග්රනා කමන්ග්ර  ැරිසන්ග්ර 

ම තා විසින්ග්ර සියලුම ස භාගිවන්ග්රනන්ග්රට ආරාධනා  රන ලදී.  

කමම අවස්ථාවට විකේශ නිකයෝජිතයින්ග්ර විශාල පිරිසක් ස භාගී වීම, ශ්රී ලා ාව සාචාරය 

කිරීමට ආරක්ෂිත ස්ථානයක් බවට කලෝ යට ලබා කදන ස ති යක් බවත් එය සාචාර  

වයාපාරය නරනර්නවනය කිරීම සඳ ා ධනාත්ම  සාඥාවක් ලබා කදන බවත් සඳ න්ග්ර 

 රින්ග්ර ශ්රී ම  බැාව කේ අධිපතිතුමා විසින්ග්ර පැිණ සිටි සියලු කදනා උණුසුම් කලස 

පිළිගන්ග්රනා ලදී. ශ්රී ලා ා ආර්ි කේ ධනාත්ම  දැක්ම ඉස්මතු  රින්ග්ර ශ්රී ලා ාකේ 

වර්තමාන සාර්ව ආර්ි  රාමුව අධිපතිතුමා විසින්ග්ර සඳ න්ග්ර  රන ලදී. සම්මන්ග්රරණකේ 

විෂය  රුණු පිළිබඳව අවධානය කයාමු  රින්ග්ර අධිපතිතුමා ප්ර ාශ  ක,, ම  බැාව ව 

විසින්ග්ර නිව ත්  රන කභෞති  මුදල් කවනත් කබාක ෝ රටවල කමන්ග්ර ශ්රී ලා ාකේද වැඩිනරරම 
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භාවිතා වන කගවීම් ක්රමය වන අතර වි ල්ප කගවීම් ක්රම භාවිතා කිරීම රඳා පවතිනු 

ලබන්ග්රකන්ග්ර විවිධ කගවීම් ක්රමවල සුලබතාව, නීතිමය රාමුව මගින්ග්ර ලැකබන ස කයෝගය, 

ප්රතිපත්ති ස  නියාමන පේධතිය, අන්ග්රතර්ජාල  ා විදුලින සාකේශ යටිතල ප සු ම් යනාදී 

අකනව ත් සාධ  මත බවයි. ශ්රී ලා ාකේ විදුත් මාර්ගකයන්ග්ර සිදු  රන සිල්ලර කගවීම් 

සඳ ා යටිතල ප සු ම් (electronic retail payment infrastructure) පරිණාමකේ ප්රධාන 

සන්ග්රධිස්ථාන ස  ජාගම කගවීම් ඇතුළු මුදල් රහිත කගවීම් (cash-less payment) ප්රවර්ධනය 

කිරීම සඳ ා ශ්රී ලා ා ම  බැාව ව විසින්ග්ර ගනු ලැ ප ප්රධාන පියවර පිළිබඳව ඔහු ක ටිකයන්ග්ර 

සඳ න්ග්ර  ක,ය. තවද, යටිතල ප සු ම් බිඳ වැටීම ස  සයිබර් ප්ර ාර කේතුකවන්ග්ර ඩිජිටල් 

කගවීම් ක්රමවල විේවසනීයත්වය ස  ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජනතාවකේ විේවාසයට සජුවවම 

බලපානු ඇති බැවින්ග්ර කභෞති  යටිතල ප සු ම්වල ඔකරාත්තු දීකම්  ැකියාව ස  ඩිජිටල් 

කගවීම් සඳ ා සයිබර් ආරක්ෂාකේ (cyber security) වැදගත් ම ඔහු අවධාරණය  ක,ය. 

ම  බැාව  නිලධාරීන්ග්රකේ  ිටු සා ්ඡා ස  දැනුම හුවමාරු  රගැනීකම් සැසි, මුදල් 

පිළිබඳ අන්ග්රතර්ජාති   ා කේය ය විකේෂඥයන්ග්ර, කගවීම්  ා ඊට අදාළ කේර විකේෂඥයන්ග්ර 

ස  මුදල් තාක්ෂණ විකේෂඥයන්ග්ර විසින්ග්ර සිදු  රන ලද දින කද   ඉදිරිපත් කිරීම් මගින්ග්ර 

මුදල් භාවිතකේ ප්රවණතා, මුදල් චක්රය ස  ඩිජිටල් කගවීම්, ඩිජිටල් මුදල්වල වර්ධනය, මුදල් 

කමක යුම් පිරිවැය අඩු කිරීම, ඩිජිටල් රණය ස  සයිබර් ඔකරාත්තු දීකම්  ැකියාව, 

ස්වයාක්රීය කටලර් යන්ග්රර ප්රතිචක්රී රණය කිරීම ස  මුදල්  ළමනා රණ සමාගම්වල 

නියාමනය, මුදල් මධයස්ථාන ස්වයාක්රීය රණය යනාදී මාතජ ා ආවරණයවන ලදී. 

කදදින තුළ මතු ූ ප්රධාන  රුණු ූකේ,  ාර්යක්ෂම මුදල් චක්රයක් සඳ ා  ර්මාන්ග්රත 

ස කයෝගිතාව ඉතා වැදගත් වන අතර නියාමනය, බාහිර කස්වා ලබා ගැනීම, 

ප්රතිචක්රී රණය ස   ර්මාන්ග්රත ප්රිීනන්ග්ර යන ප්රධාන අාශ ක කරහි අවධානය කයාමු  ළ 

යුතු බව  ා මුදල් කගවීකම් වි ල්ප ක්රමයන්ග්ර  වැඩි වීම තවදුරටත් ඉ ළ යනු ලැබුවද 

කලෝ කේ වඩාත්ම ජනප්රිය කගවීම් කමවලම කලස මුදල් තවදුරටත් පවතිනු ඇති බවයි. 

තවද, සැප්තැම්බර් 23 වන දින පූර්ව සම්මන්ග්රරණ වැඩමුළු කද ක් පැවැත්වුණු අතර ඒ 

සඳ ා ශ්රී ලා ා ම  බැාව ව ස  ආසියානු මුදල්  ළමනා රණ සාගමය (Asia Cash 

Management Association) විසින්ග්ර සත් ාර ත්වය සපයන ලදී. 

පිලිනපීනකේ ම  බැාව ව (Bangko Sentral ng Pilipinas) හි සම සත් ාර ත්වය සහිතව 

ආසියා මුදල් චක්ර සම්මන්ග්රරණය - 2020, පිලිනපීනකේදී පැවැත්කවන බව ඩෑන්ග්ර  ැරිසන්ග්ර ම තා 

විසින්ග්ර සම්මන්ග්රරණය අවසානකේදී නිකේදනය  ක,ය. 


