
 
 

  

  
 

මූල්ය ස්ථායිතාවය පිළිබඳ අග්නිදිග ආසියාතික රටවල් මහ බ ැංකු නියයෝජ්ය අධිපතිවරුන්යග් පස්වන 
වාර්ෂික සමුළුව  සහ අග්නිදිග ආසියාතික මහ බ ැංකුවල් නියයෝජ්ය අධිපතිවරුන්යග් ඉහළ මට්ටයේ 

සේමන්ත්රණය 
 

“ඇතිවිය හ කි අයහපත් තත්ත්වයන් යටයත් කල්ාපීය මූල්ය ස්ථායිතාවය පවත්වා ග නීම” 

 

අග්නිදිග ආසියාතික මහබ ැංකුවල් සහයයෝගීතාවය ඇතිව ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුයේ සත්කාරකත්වයයන් යුතුව 
මූල්ය ස්ථායිතාවය පිළිබඳ අග්නිදිග ආසියාතික මහ බ ැංකුවල් නියයෝජ්ය අධිපතිවරුන්යග් පස්වන වාර්ෂික 
ව ඩමුළුව සහ අග්නිදිග ආසියාතික මහ බ ැංකු නියයෝජ්ය අධිපතිවරුන් සඳහා වූ ඉහළ මට්ටයේ සේමන්ත්රණය 

2014 ස ප්ත ේබර් මස 11 සහ 12 යන දිනවල් ප ව ත්යේ. 
 

“ආපදා ශකයතාවයන් මධ්යයේ කල්ාපීය මූල්ය ස්ථායිතාව පවත්වා ග නීම” යමම පස්වන අග්නිදිග 

ආසියාතික මහ බ ැංකු අධිපතිවරුන්යග් සමුළුයේ යත්මාවයි.  යමම ඉහළ මට්ටයේ සමුළුවට මූල්ය පද්ධ්ති 
ස්ථායිතාවය භාර නියයෝජ්ය අධිපතිවරුන් ඇතුල්ත්ව නියයෝජිතයින් 60 ක් පමණ බෲනායී, දරුසල්ාේ, 

කාේයබෝජ්ය, චීන තායියප් , ඉන්දුනීසියාව, යකොරියාව, ල්ායවෝස් ජ්නරජ්ය, ම කායවෝ, ම යේසියාව, 

යන්පාල්ය, පකිස්ථානය, ප පුවා නිේගිනියා, චීන මහජ්න සමූහාණ්ඩුව, සිැංගප්පූරුව, ශ්රී ල්ැංකාව, තායිල්න්තය 

සහ වියට්නාමය යන රටවලින් ප මියණනු  ඇත යි අයප්ක්ෂා යකයර්. 
 

යමම ඉහළ යපළ සමුළුව තුළින් ආසියා-ශාන්තිකර කල්ාපයේ මූල්ය ස්ථායිතාවය පිළිබඳ කරුණු 
සේබන්ධ්යයන් අදහස් හා අත්ද කීේ හුවමාරු කර ග නීමට සහභාගිවන්නන් හට අවස්ථාවක් ල් යබනු ඇත යි 
අයප්ක්ෂා යකයර්. 
 

ක්රියාලී ස සිවාර සහ මණ්ඩල් සාකච්ඡා තුලින් අවධ්ානය යයොමු යකයරන  අයනකුත් කරුණු අතර  ආර්ථික 
තත්ත්වයන් පිළිබඳ වර්තමාන අදහස් සහ යගෝීය හා ආසියානු ශාන්තිකර කල්ාපීය මූල්ය ස්ථායිතාවය, 

ප්රධ්ාන වශයයන් ප්රාග්ධ්න ප්රවාහ උච්ඡාවචන සහ පුද්ගලික අැංශයේ ප්රසාරණය ස ල්කිේල්ට ගනිමින් ආසියා 
ශාන්තිකර කල්ාපයේ ඊළඟ මාස 12 – 18 අතර ඇතිවිය හ කි මූල්ය අස්ථායිතා මූල්ාශ්ර, ආසන්න කාල්ය තුළ 

විය හ කි අසථ්ායිතා යහෝ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ යතොරතුරු යබදා හදා ග නීම තුළින් ප න න යගන 
ක ළඹිලිකාර තත්ත්වයන් මත වූ  අර්බුද සඳහා කල්ාපය තුළ සූදානේ විය යුතු යටිතල් වූහයන්, නනතික 

බල්යන් හා තීරණ ග නීයේ ආධිපතය සහ සාර්ව විචක්ෂණ අවදානේ සහ පාල්නයන් සාකච්ඡාවට බඳුන් යේ. 
 

යමම සේමන්ත්රණයට ආසියාතික සාර්ව ආර්ථික පර්යේෂණ කාර්යාල්යයන්(AMRO), ජ්ාතයන්තර පියවීේ 

බ ැංකුයවන් (BIS) හා අග්නිදිග ආසියාතික මධ්යම බ ැංකු මධ්යස්ථානයයන් සහ කල්ාපයේ මූල්ය 
අධිකාරීන්යගන් විශාරද සේපත් දායකත්වය ස පයේ. 
 

බ ැංකු කටයුතු අධ්යයන යක්න්ද්රය 

2014.09.11 



සේමන්ත්රණයයන් අනතුරුව මූල්ය සථ්ායිතාව කළමනාකරණය පිළිබඳව කල්ාපීය සහ අග්නිදිග ආසියාතික 
මධ්යම බ ැංකු යක්න්ද්රස්ථානයේ මූල්ය සථ්ායිතාවය හා අධීක්ෂණය පිළිබඳ අධ්යයන සහ පර්යේෂණ 
කටයුතුවල්ට අදාළ කරුණු සේබන්ධ්යයන් තවදුරටත් වියශේෂ සාකච්ඡා වට කිහිපයක් මූල්ය සථ්ායිතාවය සහ 
අධීක්ෂණය භාරව සිටින අග්නිදිග ආසියාතික මධ්යම බ ැංකු නියයෝජ්ය අධිපතිවරුන් විසින් පවත්වනු ල් යේ. 
 

 


