
   1 

 

 
 
 
 
 
 

 

 මුදල් ප්රතිපත්තති උපදේශන කමිටුව ප්රතිස්ථාපනය කකකේ 

2021 ඔක්තෝබර් මස 5 වැනි දින සිට බලපැවැත්්වන පරිදි ශ්රී ලංකා මහ බැංකු්ේ මුදල් ප්රතිපත්ති 

උප්ේශන කමිටුව ප්රතිස්ථාපනය කරන ලදී. ්ම්ලස ප්රතිස්ථාපිත මුදල් ප්රතිපත්ති උප්ේශන 

කමිටුව ්පෞේගලික අංශ්ේ සහ අධ්යාපන ්ේත්ර්ේ ප්රවීණයන් ඇතුළු සාමාජිකයන් 12 

්ද්නකු්ගන් සමන්ිත අතර ශ්රී ලංකා මහ බැංකු්ේ හිටපු නි්යෝජ්ය අධිපති සහ ශ්රී ලංකා 

සුරැකුම්පත් හා ිනිමය ්කාමිෂන් සභා්ේ සාමාජික සුනිල් ලංකාතිලක මහතා එහි 

සභාපතිත්වය දරයි. ස්ටැසන් සමාගම් සමූහ්ේ ප්රධ්ාන මූලය නිලධ්ාරී දමිතා කූක මහත්මිය; 

ලංකා වාණිජ් මණ්ඩල්ේ ආනයන අංශ්ේ සභාපති නිරංජ්න් දිසානායක මහතා; ඇකසස් 

එන්ජිනියරින් පීඑල්ීහි කළමණාකාර අධ්යකෂ ක්රිස්්ටෝපර් ්ජ්ෝෂුවා මහතා; ආර්ික ිදයා 

මහාචාර්ය සුනන්ද මේුම බණ්ඩාර මහතා; බ්රැන්ිකස් ලංකා සමාග්ම් ප්රධ්ාන ිධ්ායක නිලධ්ාරී 

අෂ්රාෆ් ඕමාර් මහතා; ්සාෆ්ට්ලාජික සමූහ්ේ සභාපති/ කළමණාකාර අධ්යකෂ අ්ශෝක 

පතිර්ේ මහතා; වැලිබල් වන් සමූහ්ේ  සභාපති සහ ්ේලීස් පීඑල්ීහි සම-සභාපති ධ්ම්මික 

්ප්ර්රා මහතා; ්ම්්න්ටක ලංකා (පුේගලික) සමාග්ම් සභාපති ්ජ්යම් ්පරුමාල් මහතා; 

ඩීඑස්අයි සැම්සන් සමූහ්ේ සම්මානනීය කළමණාකාර අධ්යකෂ ආචාර්ය කුලතුංග රාජ්පකෂ 

මහතා;  ිශ්රාමික ්ජ්යෂඨ බැංකු නිළධ්ාරී රුසිරිපාල ්තන්න්කෝන් මහතා; සහ ්ේමාස් 

්හෝල්ිංේස් පීඑල්ීහි සමූහ ප්රධ්ාන ිධ්ායක නිලධ්ාරී කස්තුරි ්චල්ලරාජ්ා ිල්සන් මහත්මිය 

මුදල් ප්රතිපත්ති උප්ේශන කමිටු්ේ ්සසු සාමාජික්යෝ ්වති. 

මුදල් ප්රතිපත්ති සම්පාදන ක්රියාවලි්ේ ප්රවණතා පිළිබඳව ්පෞේගලික අංශ්ේ සහ අධ්යාපන 

්ේත්ර්ේ අදහස් හා අ්ේකෂා නි්යෝජ්නය කිරීම සහ එමගින් මහ බැංකුවට වඩාත් 

උප්ේශනාත්මක ආකාරයකින් දැනුම්වත් මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණ ගැනීමට හැකියාවක ලබාදීම 

්මම ඉහළ මටට්ම් උප්ේශන කමිටු්ේ මූලික කාර්යභාරය ්ේ. මුදල් ප්රතිපත්තති කමිටුවෙහි 

වල්කම් කටයුතු සිදු කරනු ලබන ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ ආර්ථික පර්ථවේෂණ වදපාර්ථතවම්න්තතුෙ 

මුදල් ප්රතිපත්තති උප්ේශන කමිටුවෙහි ද වල්කම් කටයුතු සිදු කරයි. 

 

 

ආේික පේකේෂණ කදපාේතකේන්තුව  

2021 ඔකකතෝබේ මස 18 දින 
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මුදල් ප්රතිපත්තති උපදේශන කමිටුව – 2021/2022 

 

    

සුනිල් ලංකාතිලක මහතා 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකු්ේ හිටපු 

නි්යෝජ්ය අධිපති/ ශ්රී ලංකා 

සුරැකුම්පත් හා ිනිමය 

්කාමිෂන් සභා්ේ සාමාජික 

දමිතා කූක් මහත්මමිය 

ප්රධ්ාන මූලය නිලධ්ාරී 

ස්ටැසන් සමාගම් සමූහය 

නිරංජන් දිසානායක 

මහතා  

සභාපති - ආනයන අංශය 

ලංකා වාණිජ් මණ්ඩලය 

ක්රිස්දටෝපර් දජෝෂුවා 

මහතා  

කළමණාකාර අධ්යකෂ  

ඇකසස් එන්ජිනියරින් පීඑල්ී 

 

   

 

මහාචාර්ය සුනන්ද මේුම 

බණ්ඩාර මහතා  

ආර්ික ිදයා මහාචාර්ය 

අෂදරාෆ් ඕමාර් මහතා  

ප්රධ්ාන ිධ්ායක නිලධ්ාරී 

බ්රැන්ිකස් ලංකා සමාගම 

අදශෝක් පතිරදේ මහතා 

සභාපති/ කළමණාකාර අධ්යකෂ 

්සාෆ්ට්ලාජික සමූහය 

ධම්මමික දපදර්රා මහතා 

සභාපති  

වැලිබල් වන් සමූහය 

සම-සභාපති ්ේලීස් පීඑල්ී  

   

 

දජයම්ම දපරුමාල් මහතා 

සභාපති  

්ම්්න්ටක ලංකා (පුේගලික) 

සමාගම  

ආචාර්ය කුලතංග 

රාජපක්ෂ මහතා 

සම්මානනීය කළමණාකාර 

අධ්යකෂ  

ඩීඑස්අයි සැම්සන් සමූහය 

රුසිරිපාල දතන්නදකෝන් 

මහතා  

ිශ්රාමික ්ජ්යෂඨ බැංකු නිළධ්ාරී 

කස්තරි දචල්ලරාජා 

විල්සන් මහත්මමිය  

සමූහ ප්රධ්ාන ිධ්ායක නිලධ්ාරී  

්ේමාස් ්හෝල්ින්ේස් පීඑල්ී 

 


