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අග්නිදිග ආසියානු මහ බැැංකු ආයතනවයහි (සියැසන්න - SEACEN)  සහ 

අන්නතර්ජාතික පියවීේ බැැංකුවවහි (Bank for International Settlements – BIS) 

උසස් මට්ටවේ සේමන්නරණය සහ සියැසන්න විධායක කමිටුවවහි 18 වවි 

රැස්වීම  

 

සියැසන්ත සහ අන්තතර්ථජාති  පියවීේ බැංකුකවහි උස් මට්ටකේ සේමන්තරණය සහ 

සියැසන්ත විධාය   මිටුකවහි 18 කවනි රැ්වීම 2019 වසකර්ථ සැප්තැේබර්ථ මස 26 සිට 

28 ෙක්සවා ක ාළඹ දී පැවැත්වවීමට ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින්ත අනුග්රහය ෙක්සවන ලදී. 

කමම සමුළුව සහ රැ්වීම සඳහා ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකවහි අධිපතිුමා, සියැසන්ත 

සාමාජි  මහ බැංකු හා මූලය අධි ාරීන්තහි නිකයෝජය අධිපතිවරු හා නිකයෝජිතකයෝ 

සහ කීර්ථතිමත්ව කේශ කයෝ සහභාගි වූහ. 

 

කමම වසකර්ථ සියැසන්ත සහ අන්තතර්ථතජාති  පියවීේ බැංකුවහි උස් මට්ටකේ 

සේමන්තරණකයහි කත්වමාව වූකේ “මහ බැංකු රණය පිළිබඳව කවන් කලස සිතීම” 

යන්තනයි. කමම කත්වමාව යටකත්ව, නව අභිකයෝග හා ප්රවණතාවන්තට මුහුණ දීම සඳහා 

මහ බැංකු විසින්ත භාවිතා  රන ප්රකේශයන්ත පිළිබඳව නැවත සිතා බලන්තකන්ත 
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ක ක්ෙ යන්තන පිළිබඳව, අන්තතර්ථජාති  පියවීේ බැංකුව, නිේකයෝක්ස කෆඩරල් 

සංචිත බැංකුව (Federal Reserve Bank of New York), ආර්ථි  ප්රතිපත්වති පිළිබඳ 

 වුන්තසිලය (Council on Economic Policies), ආසියානු වයාපාර අධයනායතනය (Asia 

School of Business) සහ ප්රංශකේ සයන්තස් කපෝ (Sciences Po Paris) යනාදී 

ජාතයන්තතර ආයතන නිකයෝජනය  රමින්ත පැමිණි ප්රසිේධ කේශ යන්ත විසින්ත 

ඔවුන්තකේ අත්වෙැකීේ වි්තර  රන ලදී. කේ යටකත්ව, කේශගුණි  කවන්වීේ, 

ඩිජිටල් රණය, වයවහාරි  විචාරාත්වම  චින්තතනය (Applied Critical Thinking) සහ 

උේධමන ඉලක්ස  රණය යනාදී කත්වමාවන්ත පිළිබඳව සා ච්ඡා  රන ලදී. 

 

අේනිදිග ආසියානු මහ බැංකු ආයතනය බෘෘෘෘනායි ොරු්සලාේ,  ාේකබෝජය, 

චීනය, ඉන්තදියාව, ඉන්තදුනීසියාව, කහාංක ාං, ක ාරියාව, ලාඕසය, මැකල්සියාව, 

කමාංකගෝලියාව, මියන්තමාරය, කන්තපාලය, පැපුවා නිේ ගිනියාව , පිලිපීනය, 

සිංගප්ූරුව, ශ්රී ලං ාව, චීන තායිකප්, තායිලන්තතය සහ වියට්නාමය යන සාමාජි  

ආර්ථි යන්තහි මහ බැංකු සහ මූලය අධි ාරීන්ත 19  කගන්ත කමන්තම අනුබේධ 

සාමාජි යින්ත 8 කෙකනක්ස සහ නිරීක්සෂ යන්ත 8 කෙකනකුකගන්ත සමන්තවිත කේ. 1982 

වර්ථෂකේදී පිහිටුවන ලෙ සියැසන්ත ආයතනය, ආසියා පැසිෆික්ස  ලාපය ුළ මූලය, 

මුෙල් හා බැංකු ආශ්රිත  රුණු පිළිබඳව ෙැනුම කබොගැනීම සහ ඒ පිළිබඳ වඩාත්ව 

පුළුල් අවකබෝධයක්ස ලබාදීම සේබන්තධකයන්ත වැෙගත්ව  ාර්ථයභාරයක්ස ඉටු  රයි. 
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