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පාර්ශ්වකරුවන්ගේ සහභාගිත්ව කමිටුව ස්ථාපනය කිරීම  

ශ්රී ලංකා ආර්ථිකයේ ප්රධාන පාර්ථ්වකරුවන් සමඟ සිය සබඳතාව පුළුල් කිරීයේ අරමුණින් මහ 

බ ංකුයේ යමයතක් ක්රියාත්මක වූ මුදල් ප්රතිපත්ති උපයේශන කමිටුව සහ මූලය පේධති ස්ථායීතා 

උපයේශන කමිටුව ප්රතිස්ථාපනය කරමින් පාර්ථ්වකරුවන්යේ සහභාගිත්ව කමිටුව ස්ථාපිත 

කරන ලදී. පාර්ථ්වකරුවන්යේ සහභාගිත්ව කමිටුයේ සභාපතිත්වය යකාළඹ වි්වවිදයාලයේ, 

ආර්ථික විදයා අංශයේ මහාචාර්ශය සිරිමල් අගේරත්න මහතා විසින් දරනු ලබන අතර 

යපෞේගලික අංශයේ සහ අධයාපනික ක්යේත්රයේ පහත සඳහන් ප්රවීණයන් 17 යදනා එහි 

සාමාජිකත්වය දරයි. 

• ආශික් එම් අලී මහතා, සභාපති, මෘදුකාංග යස්වා සමාගේ සඳහා ශ්රී ලංකා සංගමය  

• කපිල පී ආරියරත්න මහතා, සභාපති, ශ්රී ලංකා බ ංකු සංගමය 

• සංජය බණ්ඩාර මහතා, සභාපති, ශ්රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්යේ ආයතනය 

• දමිතා කූක් මහත්මිය, ප්රධාන මූලය නිලධාරී, ස්ට සන් සමාගේ සමූහය  

• ආචාර්ශය ප්රියංග දුනුසිංහ, යයයේඨ කිකාචාර්ථය, ආර්ථික විදයා අංශය, යකාළඹ 

වි්වවිදයාලය 

• ප්රියන්ත ප්රනාන්දු මහතා, සභාපති, ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ථධන අධිකාරිය 

• මුර්ශතසා ගජගෙර්ශී මහතා, සභාපති, ඇඩයවාකාටා ආයතනය 

• ක්රිස්ගටෝපර්ශ ගජෝෂුවා මහතා, කළමණාකාර අධයක්ෂ, ඇක්සස් එන්ජිනියරින් පීඑල්ී  

• ගරාහාන් මාසගකෝරාල මහතා, නිර්ථමාතෘ, ශිපර්ථස් ඇකඩමි කලේයබෝ පුේගලික සමාගම 

• ගරයාස් මිහුලර්ශ මහතා, විධායක යනාවන සභාපති, බයිරහ ෆාේස් පීඑල්ී  

• අෂගරාේ ඕමාර්ශ මහතා, ප්රධාන විධායක නිලධාරී, බ්ර න්ික්ස් ලංකා සමාගම  

• ලක්ෂමන් සිල්වා මහතා, හිටපු ප්රධාන විධායක නිලධාරී, ඩීඑෆසීී බෑන්ක් පීඑල්ී  

• ගරාහාන් ගතන්නගකෝන් මහතා, සභාපති, ශ්රී ලංකා මූලය සමාගේ සංගමය 

• රාගේන්ර තයාගරාජා මහතා, හිටපු සභාපති, ලංකා වාණිය මණ්ඩලය 

• මහාචාර්ශය ලක්ෂමන් ආර්ශ වටවල, සභාපති, ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ 

ගණකාධිකාරී ආයතනය 

• ආචාර්ශය ගගන්ෂන් විේනරාජා, යයයේඨ පර්ථයේෂණ සහායක 

• අනුෂක විගේසිංහ මහතා, අර්ථථශාස්ත්රඥ සහ සම නිර්ථමාතෘ, යසන්ටර්ථ යෆා(ර්ථ) අ ස්මාර්ථ් 

ෆියුචර්ථ. 

සන්ිගේදන ගදපාර්ශතගම්න්ුව  

2022 අගගෝස්ු මස 12 වන දින 
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විය්ෂයයන්ම, ආර්ථිකයේ මුදල් සහ මූලය අංශවල සමස්ත ආර්ථික වර්ථධනයන් 

ස ලකිල්ලට ගනිමින්, ආර්ථික තත්ත්වයන් සහ ආර්ථිකයේ ඉදිරි ද ක්ම පිළිබඳව 

යපෞේගලික අංශයේ සහ අධයාපන ක්යේත්රයේ අදහස් හා අයේක්ෂා ඉදිරිපත් කිරීම යමම 

ඉහළ ම්ටයේ උපයේශන කමිටුයේ මූලික කාර්ථයභාරය යේ. එයස්ම, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

ක්රියාත්මක කරනු ල බූ ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ථග පිළිබඳ ආර්ථිකයේ පාර්ථ්වකරුවන්යේ 

ද ක්ම අනුව අදහස් ද ක්වීම පාර්ථ්වකරුවන්යේ සහභාගිත්ව කමිටුව යවතින්  අයේක්ෂා 

යකයරන අතර එමගින් වඩාත් උපයේශනාත්මක ආකාරයකින් ද නුේවත් ප්රතිපත්ති 

තීරණ ග නීයේ හ කියාව ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවට ල යබනු ඇත. 

පාර්ථ්වකරුවන්යේ සහභාගිත්ව කමිටුයේ සමාරේභක රැස්වීම 2022 අයගෝස්ු 10 වන 

දින ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුයේ අධිපති, ආචාර්ථය පී. නන්දලාල් වීරසිංහ මහතායේ සහ 

යයයේඨ මහ බ ංකු නිලධාරීන්යේ සහභාගීත්වයයන් මහ බ ංකු පරිශ්රයේදී ප ව ත්විය. 

 

 

[පාර්ථ්වකරුවන්යේ සහභාගිත්ව කමිටුයේ සමාරේභක රැස්වීයේ ඡායාරූප කිහිපයක්] 


