
 

 

 

  

 

“ව්යව්හාර මුදල් නිකුතුව් හා කළමනාකරණයෙහි සැත්තෑ ව්සරක ගමන්මඟ”  

පිළිබඳ ව් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුයව්න් වියේෂ ග්රන්ථෙක් 

 

  
 

සම කර්තෘවරුන් වන ශෙශ ෝමි එච්. ගුණවර්ධන ශමශනවිය සහ ඩබ්ලිව්. එම්. ශේ. වීරශකෝන් 

මහතා ශ්රී  ංකා මහ බ ංකුශව් අධිපති, ශේෙමානය මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී.  ේ්මන් මහතා 

ශවත ප්රකාෙනශයහි පළමු පිටපත පිළිගන්වමින්.  

 

  
“වයවහාර මුදල් නිකුතුව හා කළමනාකරණශයහි ස ත්තෑ වසරක ගමන්මඟ” 

 

සන්නිශව්දන ශදපාර්තශම්න්තුව 
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ශ්රී  ංකාශව් ශම් දේවා භාවිත වූ වයවහාර මුදශල් ඉතිහාසය පිළිබඳ මාහ ඟි ග්රන්ථයේ 

“වයවහාර මුදල් නිකුතුව හා කළමනාකරණශේ ස ත්තෑ වසරක ගමන්මඟ” නමින් එළි දේවා 

ඇත. ශ්රී  ංකා මහ බ ංකුශව් සන්නිශව්දන ශදපාර්තශම්න්තුශව් හිටපු අධයේිකා (විශ්රාමික) 

ශෙශ ෝමි එච්. ගුණවර්ධන ශමශනවිය සහ ශයේ්ඨ කළමණාකරු (විශ්රාමික) ඩබ්ල. එම්. ශේ. 

වීරශකෝන් මහතාශේ සම කර්තෘත්වශයන් එළි දුටු ශමම ග්රන්ථය ශ්රී  ංකා මහ බ ංකුශව් 

ප්රකාෙනයකි. 

 

ශ්රී  ංකාශව් වයවහාර මුදශල් ඉතිහාසය පිළිබඳ උනන්දුවේ දේවන බ ංකුකරුවන්, සිසුන්, 

නාණක ොස්ත්රඥයන් සහ සාමානය පාඨකයන්ශේ පරිශී නය සඳහා ශමම ප්රකාෙනය 

සම්පාදනය කිරීශම් දී, කර්තෘවරුන් විසින් ශ්රී  ංකා මහ බ ංකුශව් වයවහාර මුදල් 

ශදපාර්තශම්න්තුශවහි ශස්ත්වය කිරීශමන්  ද වසර ගණනාවක අත්ද කීම් ඊට උපශයෝගී ශකාට 

ශගන ඇත. පුරාණ කා ශේ සිට ශ්රී  ංකාශව් භාවිත කරන  ද වයවහාර මුදල් ශනෝට්ටටු සහ 

කාසිව  ආකර්ෂණීය වර්ණ ඡායාරූප රාශියේ ඒවාශයහි ඓතිහාසික විස්ත්තරයන් ද සහිතව 

ශමහි අඩංගු ය. එමඟින් පසුගිය ස ත්තෑ වසරක කා ය පුරා රශට්ට ප වති ශේෙපා නික, ආර්ික 

සහ සංස්ත්කෘතික පසුබිම පිළිබඳ ද ේමේ ද ශමම ග්රන්ථය මගින් ස පශයයි.  

 

ශමම ප්රකාෙනය පරිච්ශේද හතකින් සමන්විත ශව්. පළමුවන පරිච්ශේදය මගින් ශ්රී  ංකා මහ 

බ ංකුව පිහිටුවීම සහ වයවහාර මුදල් නිකුත් කිරීම සහ කළමනාකරණය සම්බන්ධශයන් එය 

සතු කාර්යභාරය පිළිබඳ ඓතිහාසික විස්ත්තරයේ ස පශයයි. ශ්රී  ංකා මහ බ ංකුව පිහිටුවන  ද 

කා ශේ දී සංසරණශයහි ප වති මුදල් ශනෝට්ටටු සහ කාසි පිළිබඳව ශදවන පරිච්ශේදශයන් විස්ත්තර 

ශකශර්. ශතවන පරිච්ශේදශයන් ශ්රී  ංකා මහ බ ංකුව විසින් නිකුත් කරන  ද කාසි පිළිබඳව ද, 

සිව්වන පරිච්ශේදශයන් ශ්රී  ංකා මහ බ ංකුව පිහිටුවීශමන් පසු නිකුත් කරන  ද වයවහාර මුදල් 

ශනෝට්ටටු පිළිබඳවත් සාකච්ඡා ශකශර්. පස්ත් වන පරිච්ශේදශේ  ශ්රී  ංකා මහ බ ංකුව නිකුත් කරන 

 ද සමරු ශනෝට්ටටු සහ කාසි පිළිබඳ ව ද ේශවන අතර, ශ්රී  ංකාශව් පරිපා න දිස්ත්ිේක 25 

නිශයෝනය කරමින් නිකුත් කළ කාසි කාණ්ඩය ග න විස්ත්තර ශකශරන විශේෂ ශකාටසේ ද 

එයට ඇතුළත් ය. සය වන පරිච්ශේදශයන් මුදල් ශනෝට්ටටුව  ආරේෂණ ස කුණු සාකච්ඡා 

ශකශරන අතර, ශ්රී  ංකාශව් වයවහාර මුදල් නිකුත් කරන සහ කළමනාකරණය කරනු  බන 

නනතික රාමුව සත් වන පරිච්ශේදශයන් ආවරණය ශකශර්.   

 

ඉංග්රීසි භාෂාශවන් පළ වී ඇති ශමම ප්රකාෙනය ශකාළඹ 01, ච ත ම් වීදිශයහි ශසන්රල් ශපායින්ට්ට 

ශගාඩන ගිල්ශල් පිහිටි ශ්රී  ංකා ආර්ික ඉතිහාස ශකෞතුකාගාරශේ ප්රකාෙන අශ වි 

කවුළුශවන් එේ පිටපතේ රු.1,000 ක මුද කට මි  දී ග නීමට හ කියාව ඇත. 

 

ව ඩිදුර ශතාරතුරු සඳහා, කරුණාකර 0112444502 ඔස්ත්ශස්ත් ආර්ික ඉතිහාස ශකෞතුකාගාරශේ 

ප්රකාෙන අශ වි කවුළුව ශහෝ 0112477214 ඔස්ත්ශස්ත් ශ්රී  ංකා මහ බ ංකුශව් සන්නිශව්දන 

ශදපාර්තශම්න්තුව අමතන්න.  

 

ආර්ික ඉතිහාස ශකෞතුකාගාරශේ ප්රකාෙන අශ වි කවුළුව බ ංකු නිවාඩු දිනව  දී හ ර, 

සතිශේ දිනව  ශප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දේවා විවෘතව පවතී.  

 

 

 

 

 

 


