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ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව - ආසියානු සංවර්ධන බ ංකු ආයතනය - ආසියා ශාන්තිකර වයවහාරික 

ආර්ික විද්යා සංගමය එ්කාබද්ධ මාර්ගගත සාර්ව ආර්ික සමුළුව  

සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සම-සත්කාරකත්වය ද්රයි 

 

ආසියානු සංවර්ධන බ ංකු ආයතනයේ (Asian Development Bank Institute-ADBI) සහ ආසියා ශාන්තිකර 

වයවහාරික ආර්ික විද්යා සංගමයේ (Asia-Pacific Applied Economics Association-APAEA) සහයයෝගය ඇිව,  

2021 වසයර් ස ප්ත ම්බර් මස 30 වැනි දින පැවැත්වූ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව-ආසියානු සංවර්ධන බ ංකු ආයතනය-

ආසියා ශාන්තිකර වයවහාරික ආර්ික විද්යා සංගමය එ්කාබද්ධ මාර්ගගත සාර්ව ආර්ික සමුළුව සඳහා  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව අඛණ්ඩව යද්වන වසර සඳහාත් සම-සත්වකාරකත්වවය ද් රීය. සාර්ව ආර්ික ස්ථායීතාව 

සඳහා මතුයවමින් පවතින ග ටලු (Emerging Issues for Macroeconomic Stability) යමම වසයර් යත්මාව විය.  

 

මහ බ ංකු අධිපි අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා සමුළුයේ සමාරම්භක යේශනය ඉදිරිපත්ව කයේය. වියේෂයයන්ම 

වර්තමානයේ දී යගෝලීය වශයයන්ත අත්ද්කින අස්ථාවර ආර්ික හා මූලය යවයෙඳයපාෙ තත්ත්වයන්ත මධයයේ, 

දත්වත සහ යතාරතුරු පද්නම් කරගත් තීරණ ග නීම සඳහා ආර්ික පර්යේෂණවල ව ද්ගත්කම අධිපතිතුමා 

අවධාරණය කයේය. තවද, සමස්ත යගෝලීය ආර්ිකයම යපර යනාවූ විරූ සමාජ ආර්ික අර්ුද්කාරී 

කාලපරිච්යේද්යක පවතින තත්වත්වවයක් යටයත්ව පාර්්වකරුවන්ත අතර වි්වාසය ශක්තිමත් කිරීයම් අවශයතාව 

අධිපිතුමා අවධාරණය කයේය. සාර්ව ආර්ික ස්ථායීතාව සහික කිරීම සඳහා රාජය ප්රිපත්ි 

සම්පාද්නයට සහාය වන, ආර්ික ග ටලු සවිස්තරාත්මකව පරීක්ෂා කිරීමට සහ ද් නුම්වත් වි්යල්ෂණයක්ත සිදු 

කිරීමට යමව නි පර්යේෂණ අවස්ථා මගින්ත හ කියාව ල යබන බව අධිපිතුමා ව ඩිදුරටත් ප වසීය. ආසියානු 

සංවර්ධන බ ංකු ආයතනයේ පීඨාධිපි සහ ප්රධාන විධායක නිලධාරී මහාචාර්ය යටට්සුෂි යසායනායෙ මහතා 

ප්රිපත්ි මූලික සහ ඒකාබද්ධ පර්යේෂණ පුළුල් කිරීයම් අවශයතාව අවධාරණය කරමින්ත ආරම්භක අදහස් 

දැක්ීම සිදු කයේය. 

 

මහ බ ංකුයේ, ආසියානු සංවර්ධන බ ංකු ආයතනයේ සහ ආසියා ශාන්තිකර වයවහාරික ආර්ික විද්යා 

සංගමයේ කර්තෘවරුන්යේ පර්යේෂණ පත්රිකා ඉදිරිපත් කිරීයම් ස සි වාර යද්කකින්ත යමම සමුළුව සමන්තවිත විය. 

මහ බ ංකුයේ නියයෝජය අධිපි මහින්තද් සිරිවර්ධන මහතා සහ ආසියානු සංවර්ධන බ ංකු ආයතනයේ යජයෂ්ඨ 

උපයද්ශක අර්ථශාස්රඥ  සහ පර්යේෂණ අංශයේ උප සභාපි ආචාර්ය පීටර් යේ. යමෝගන් යමම ස සිවාරයන්තහි 

මුලුන යහබූහ. 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව - ආසියානු සංවර්ධන බ ංකු ආයතනය - ආසියා ශාන්තිකර වයවහාරික ආර්ික විද්යා 

සංගමය එ්කාබද්ධ පර්යේෂණ සමුළුව-2021 ස ප්ත ම්බර් 30 

   
අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකු අධිපි 

මහාචාර්ය යෙට්සුෂි සසාස ාසෙ 

ආසියානු සංවර්ධන ෙැංකු ආයතනයේ 

පීඨාධිපි සහ ප්රධාන විධායක නිලධාරී 

මහාචාර්ය පයර්ෂ් කුමාර් නාරායන්ත 

ආසියා ශාන්තිකර වයවහාරික ආර්ික 

විදයා සංගමයේ සභාපි 

   

 
  

 

ආර්ික පර්යේෂණ යද්පාර්තයම්න්තුව  

2021 ඔකසතෝෙර් මස 05 දින 

 


