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

ශාන්තිකර වයවහාරික ආර්ික විද්යා සංගමය එ්කාබද්ධ තතවන 

මාර්ගගත සාර්ව ආර්ික සමුළුව සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව  

සම-සත්කාරකත්වය ද් රීය 

 

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, 2022 වසයර් ස ප්ත ම්බර් මස 23 

ව නි දින ප ව ත්වූ 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 තුන්තවන වසර සඳහාත්ව සම-

සත්වකාරකත්වවය ද් රීය. යමම වසයර් යත්වමාව යපර වසයර් යමන්තම 'සාර්ව ආර්ික 

ස්ථායීතාව සඳහා මතුයවමින්ත පවින ග ටලු' (‘Emerging Issues for Macroeconomic 

Stability’) යලස ද් ක්වවිණි. 

 

මහ බ ංකු අධිපි ආචාර්ය නන්තද්ලාල් වීරසිංහ මහතා සමුළුයේ සමාරම්භක 

යද්ශනය ඉදිරිපත්ව කරමින්, ප්රධාන වශයයන්ත යකාවිඩ්-19 වසංගතය සහ භූ-

යද්ශපාලනික අර්ුද් යේතුයවන්ත යලාව පුරා යබායහෝ රටවල් මුහුණ යද්න ප්රධාන 

අභියයෝග කිහිපයක්ව සහ ඊට අනුරූපීව යබායහෝ මහ බ ංකු සිය ආර්ිකයන්ත ස්ථායී 

කිරීමට ප්රමුඛතාවය ලබා දීම පිළිබඳ විස්තර කයේය. විවිධ මට්ටම් වල පවතින 

සාර්ව ආර්ික හැකියාවන් මධයයේ, එක්ව අතකින්ත ආර්ික වර්ධනයට සහාය වීම 

සහ අයනක්ව අින්ත සමස්ත සාර්ව ආර්ික ස්ථායීතාව පවත්වවා ග නීම අතර 

තුලනයක්ව ඇි කිරීයම් දී, දියුණු සහ න ගී එන යවළඳයපාළ ආර්ිකයන්ත ද්විත්වවයම 

එකසේ මුහුණ යද්න ආතතිය පිළිබඳ ඔහු අවධාරණය කයේය. යගෝලීය ආර්ික 

වාතාවරණය තුළ පවින ඉහළ අස්ථාවරත්වවය මධයයේ ආර්ිකයන්ත මුහුණ යද්න 

විවිධ ග ටලු විසඳීම සඳහා විද්වතුන්ත සහ ප්රිපත්වි සම්පාද්කයින්ත අතර පර්යේෂණ 

සහයයෝගීතා ඇි කර ග නීයම් ව ද්ගත්වකම ද් ඔහු සඳහන්ත කයේය. ශ්රී ලංකාව 

වර්තමානයේ මුහුණ දී සිටින ආකාරයේ අර්ුද්කාරී තත්වත්වවයන්ත මධයයේ 

සසද්ධාන්තික ශාස්ීය පර්යේෂණවලදී ඉදිරිපත්ව කරන ලද් ඇත ම් ආකෘින්ත සහ 

නයායන්ත සම්බන්තධ යසායා ග නීම්වල අද්ාළත්වවය සහ වලංගුභාවය තරමක්ව දුරට 

සීමා විය හ කි නමුත්ව, න ගී එන යවළඳයපාළ ආර්ිකයන්තහි වර්ධනයන් අධයයනය 

කිරීම සඳහා අඛණ්ඩව උත්වසාහ කිරීම ආර්ිකය ප්රකෘතිමත් කිරීසම් ක්රියාවලියේ 

අතයවශය අංගයක්ව බව අධිපිතුමා අවධාරණය කයේය. ආසියානු සංවර්ධන 

බ ංකු ආයතනයේ පීඨාධිපි සහ ප්රධාන විධායක නිලධාරී මහාචාර්ය යටට්සුෂි 

යසායනායබ මහතා උද්ධමන පීඩනවලට නිරාවරණය වීම, ප්රිපත්විමය තීරණ 

ගැනීම සඳහා පවතින අවකාශයන් සහ සාර්ව-මූලධර්මවල ශක්විමත්වභාවය අනුව 

විවිධ කලාප අතර පවින විෂමතා ද්ක්වවමින්ත ආරම්භක අද්හස් ද් ක්වවීම සිදු 

ආර්ික පර්තේෂණ තද්පාර්තතේන්තුව  
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කයේය. යමව නි ආකාරයේ ව ඩමුළු මගින්ත විද්වතුන්ත සහ ප්රිපත්වි සම්පාද්කයින්ත 

අතර සංවාද්යක්ව ඇි කිරීමට සහ ප්රිපත්වි පර්යේෂණ තවදුරටත්ව දියුණු කිරීමට 

සහාය වනු ඇි බව ඔහු අවධාරණය කයේය. 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුයේ, ආසියානු සංවර්ධන බ ංකු ආයතනයේ සහ ආසියා 

ශාන්තිකර වයවහාරික ආර්ික විද්යා සංගමයේ කර්තෘවරුන්තයේ පර්යේෂණ 

පත්රිකා ඉදිරිපත්ව කිරීයම් ස සිවාර යද්කකින්ත යමම සමුළුව සමන්තවිත විය. ආසියානු 

සංවර්ධන බ ංකු ආයතනයේ පර්යේෂණ අංශයේ උප සභාපි ආචාර්ය ය ෝන්ත 

බියර්න්ත සහ මහ බ ංකුයේ නියයෝ ය අධිපි ඉයවට්ස ප්රනාන්තදු මහත්වමිය යමම 

ස සිවාරයන්තහි මුලුන යහබූහ. 

 

මහ බ ංකු යවබ් අඩවියේ ‘සමුළු, සම්මන්රණ හා වැඩමුළු’ යන අංශය 

(https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/research/CBSL_ADBI_

APAEA_Workshop_Sep2022_Agenda.pdf) හරහා සමුළුයේ වාර්තාවන්තට ප්රයේශ විය 

හ ක. 

 

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

විද්යා සංගමය එ්කාබද්ධ පර්තේෂණ සමුළුව-2022 ස ප්ත ේබර් 23 

   
ආචාර්ය නන්තද්ලාල් වීරසිංහ  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකු අධිපි 
මහාචාර්ය තෙට්සුෂි තසාතනාතබ 

ආසියානු සංවර්ධන බ ංකු ආයතනයේ 

පීඨාධිපි සහ ප්රධාන විධායක නිලධාරි 

මහාචාර්ය පතර්ෂ් කුමාර් නාරායන්ත  

ආසියා ශාන්තිකර වයවහාරික ආර්ික විද්යා 

සංගමයේ සභාපි 
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