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ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සිය වදාව ාස්ව ි ජාතයන්නතර පර්වේෂණ සමුළුව 

පවත්වයි 

 

ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින්ත වාර්ථි ව පවත්වනු ලබන එහි ප්රධාන සමුළුවක්ස වන  

කොකළා්වැනි ජාතයන්තතර පර්ථකේෂණ සමුළුව 2019 වසකර්ථ කෙසැේබර්ථ මස 09 වැනි දින 

කජෝන්ත එක්ස්ටර්ථ ජාතයන්තතර සේමන්තරණ ශාලාකේදී පැවැත්ීය. කමම සමුළුව, විවිධ 

විෂය පරාසයන්තට අයත් පර්ථකේෂ යන්ත සඳහා තම අෙහ් සහ අත්ෙැකීේ ඉදිරිපත් කිරීම 

සඳහා සංසෙයක්ස ස ්  ර කෙන අතරම, මෑත ාලීන විවිධ සාර්ථව ආර්ථි  

ප්රතිපත්තිමය ගැටලු පිළිබඳ ප්රාකයෝගි  සහ සසද්ධාන්තති  පර්ථකේෂණ සිදු කිරීම දිරි 

ගැන්තීම අරමුණු  ර ගනිමින්ත පවත්වනු ලබයි. 

 

සමුළුකේ සමාරේභ  කද්ශනය සිදු  රමින්ත, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ අධිපති කද්ශමානය 

ආචාර්ථය ඉන්තරජිත් කුමාර්වාමි මහතා කලාව පුරා මහ බැංකු සහ ප්රතිපත්ති 

සේපාෙ යන්ත මුහුණ පාන විවිධ වූ කගෝලීය සහ කද්ශීය අභිකයෝගතා සා ච්ඡා  ළ අතර 

සාර්ථව ආර්ථි  හා මූලය අංශකේ ්ථායීතාව වඩාත් තහවුරු කිරීම සඳහා කමම 

වර්ථධනයන්තට අනුවර්ථතනය ීකේ අවශයතාව අවධාරණය  කේය. එකමන්තම, ශ්රී ලං ාව 

මුහුණ පාන සාර්ථව ආර්ථි  ගැටලු පිළිබඳවෙ ප්රතිපත්ති සේපාෙ යින්ත හට  ාකලෝචිත 

කලස හිත ර සාර්ථව ආර්ථි  ප්රතිපත්ති සේපාෙනය කිරීමට සහායක්ස කලස අඛණ්ඩ 

පර්ථකේෂණ කිරීකේ අවශයතාවෙ අධිපතිවරයා අවධාරණය  කේය. 
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කමම වසකර්ථ සමුළුකවහි ප්රධාන කද්ශ යන්ත වශකයන්ත ප්රීණ ජාතයන්තතර ආර්ථි  

විෙයාඥයින්ත කෙකෙකනකු වන, කීකයෝ විශ්ව විෙයාලකේ මහාචාර්ථයවරියක්ස කමන්තම 

ආසියානු සංවර්ථධන බැංකු ආයතනකේ බාහිර විෙයාර්ථිකයකු කලස  ටයුු  රන සහ 

ජපාන මහ බැංකුකේ ප්රතිපත්ති මණ්ඩලකේ හිටපු සාමාජි කයකු වන මහාචාර්ථය සයුරි 

ශිරායි (Prof. Sayuri Shirai) මහත්මිය සහ ප්රංශ මහ බැංකුකේ ගරු අධයක්සෂ ජනරාල් 

සහ එහි හිටපු ප්රධාන අර්ථථශා්රඥ, මාර්ථක්ස ඔලිවියර්ථ ් කරෞ්  ාන්ත (Mr. Marc-Olivier 

Strauss-Kahn) මහතා සහභාගි වූහ. සමුළුව අමතමින්ත “මෑත ාලීන මුෙල් ප්රතිපත්ති 

සහ අභිකයෝග” (Recent Monetary Policy Issues and Challenges) යන මැකයන්ත සිදු 

 ළ මහාචාර්ථය සයුරි ශිරායි මහත්මියකේ කද්ශනකේදී, නැගී එන කවළඳකපාළ 

ආර්ථි යන්ත මුහුණකෙන නිෙහ් ප්රාේධන සංචලනය, ්වායක්සත මුෙල් ප්රතිපත්තිය හා 

්ථාවර විනිමය අනුපාති  යන එ වර සාක්සෂාත්  රගත කනාහැකි ජාතයන්තතර මූලය 

ගැටළු ත්රිත්වය (International Finance Trilemma) සහ පහළ උද්ධමනය හා දියුණු 

ආර්ථි වල නව මුෙල් ප්රතිපත්ති රාමු ආදී  රුණු ඉ්මු  රන ලදී. මාක්ස ඔලිවියර්ථ 

්කරෞ්  ාන්ත මහතා “මහ බැංකු රණය: පර්ථකේෂණ කවතින්ත ආර්ථි /මූලය 

සාක්සෂරතාව කවත” (Central Banking: from Research to Economic/Financial 

Literacy) යන මාතෘ ාව යටකත්  ළ ඔහුකේ කද්ශනකේදී, පර්ථකේෂණ සහ ආර්ථි  හා 

මූලය සාක්සෂරතාව ප්රවර්ථධනය කිරීකේදී මහ බැංකුව සු  ාර්ථයභාරය පිළිබඳව ඉ්මු 

 ළ අතර ප්රංශ මහ බැංකුකේ  අත්ෙැකීේෙ හුවමාරු  රගත්කත්ය. 

 

ශ්රි ලං ා මහ බැංකුකේ සහ ාර අධිපතිවරු වන කක්ස එේ එේ සිරිවර්ථධන මහතා සහ ටී 

එේ කේ වයි පී ප්රනාන්තදු මහත්මිය සමුළුකේ තාක්සෂණි  සැසි වාර කෙක හි මුලසුන 

කහාබවනු ලැබූහ. ක්රමවත් ඇගයීේ ක්රියාවලියක්ස (Double-blind review process) ුළින්ත 

කතෝරාගත්  මුෙල් ප්රතිපත්තිය, රාජය ආකයෝජන, ඵලොයීතාවය සහ බදු රණය ඇුළු 

 ාලීන මාතෘ ා යටකත් ඇකමරි ා එක්සසත් ජනපෙය, ්කේලියාව, ඉන්තදියාව සහ ශ්රී 

ලං ා මහ බැංකුව නිකයෝජනය  රමින්ත පැමිණ සිටි පර්ථකේෂ යන්ත විසින්ත ඉදිරිපත්  රන 

ලෙ පර්ථකේෂණ පත්රි ා හතක්ස කමහිදී ඉදිරිපත්  රන ලදී. විශිෂ්ටතම පර්ථකේෂණ 

පත්රි ාව සඳහා වන ආචාර්ථය ඩී එ් විකේසිංහ අනු්මරණ සේමානය ශ්රී ලං ා මහ 

බැංකුකේ මායන්ති කක්සසවරාජා මහතා විසින්ත ඉදිරිපත්  රන ලෙ “Monetary Policy and 

Inflation-Output Variability in Developing Economies: Lessons from Sri Lanka” 

යන පර්ථකේෂණ පත්රි ාව විසින්ත හිමි  රගනු ලැබිණි. 
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කොකළා්වන ජාතයන්තතර පර්ථකේෂණ සමුළුකේ ඡායාරූප කිහිපයක්ස 

 

 
ඉදිරි කපළ වකේ සිට: ආචාර්ථය පී කක්ස ජී හරිශ්චන්තර මහතා (අතිකර්ථ  අධයක්සෂ, ආර්ථි  පර්ථකේෂණ), මහාචාර්ථය සිරිමල් 

අකබ්රත්න මහතා (ක ාළඹ විශ්ව විෙයාලය), එච් ඒ  රුණාරත්න මහතා (නිකයෝජය අධිපති), මාර්ථක්ස 

ඔලිවියර්ථ ්කරෞ්  ාන්ත මහතා (ගරු අධයක්සෂ කජනරාල් සහ හිටපු ප්රධාන අර්ථථශා්රඥ, ප්රංශ මහ 

බැංකුව), කද්ශමානය ආචාර්ථය ඉන්තරජිත් කුමාර්වාමි මහතා (අධිපති), මහාචාර්ථය සයුරි ශිරායි 

මහත්මිය (මහාචාර්ථය, කීකයෝ විශ්ව විෙයාලය, බාහිර විෙයාර්ථි, ආසියානු සංවර්ථධන බැංකු ආයතනය 

සහ ජපාන මහ බැංකු ප්රතිපත්ති මණ්ඩලකේ හිටපු සාමාජි ), ආචාර්ථය නන්තෙලාල් ීරසිංහ මහතා 

(කජයෂ්ඨ නිකයෝජය අධිපති), කක්ස එේ එේ සිරිවර්ථධන මහතා (සහ ාර අධිපති) සහ ආචාර්ථය චන්තරනාත් 

අමරක් ර මහතා (අධයක්සෂ, ආර්ථි  පර්ථකේෂණ) 

 

පසු කපළ වකේ සිට:        කක්ස කක්ස සී සිකනත්  න්තනන්තගර මහත්මිය (ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව), ආචාර්ථය සුජීතා කජගජීවන්ත මහත්මිය 

(ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව), මායන්ති කක්සසවරාජා මහතා (ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව), ඩබ් එ්  නීන්ත කපකර්ථරා 

මහතා (ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව), ආචාර්ථය අභිනේ නාරායනන්ත මහතා (ඉන්තදීය සංචිත බැංකුව), ආචාර්ථය 

සර්ථහාන්ත කසවික්ස මහතා (ජාතයන්තතර මූලය අරමුෙල), ආචාර්ථය සෑේ හක්ස  ාන්ත ටෑන්තේ මහතා (බටහිර 

්කේලියානු විශ්ව විෙයාලය), කලාන්තේ හායි කවෝ මහතා  (බටහිර ්කේලියානු විශ්ව විෙයාලය), තිළිණි 

සුමුදු කුමාරි මහත්මිය (ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව) සහ ආචාර්ථය සර්ථගේ ගුප්තා මහත්මිය (සංවර්ථධන 

පර්ථකේෂණ සඳහා වන ඉන්තදිරා ගාන්තධි ආයතනය, ඉන්තදියාව) 
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ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ අධිපති, කද්ශමානය ආචාර්ථය ඉන්තරජිත් කුමාර්වාමි මහතා සමාරේභ  කද්ශනය පවත්වමින්ත   

 

 

                                                        

කීකයෝ විශ්ව විෙයාලකේ මහාචාර්ථය, ආසියානු සංවර්ථධන බැංකු ආයතනකේ බාහිර විෙයාර්ථී සහ ජපාන මහ බැංකුකේ 

ප්රතිපත්ති මණ්ඩලකේ හිටපු සාමාජි  මහාචාර්ථය සයුරි ශිරායි මහත්මිය (වේ පස) සහ ප්රංශ මහ බැංකුකේ ගරු අධයක්සෂ 

ජනරාල් සහ හිටපු ප්රධාන අර්ථථශා්රඥ මාර්ථක්ස ඔලිවියර්ථ ් කරෞ්  ාන්ත මහතා (ෙකුණු පස), අන්තතර්ථජාති  පර්ථකේෂණ සමුළුව 

අමතමින්ත 

 

 

 

 

  


