
 

නිකුත් කළේ : සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්තුව 
 

දිනය  : 2020 ජූලි 15 

 
 

ජනාධිපති නීතීඥ සංජීව ජයවර්ධන මහතා, ආචාර්ය රානි ජයමහ මහත්මිය සහ 

සමන්ත කුමාරසංහ මහතා ශ්රීත කංකා මහ ංකංකුළම දල් ම මඩලයකය  

 

මුදල් නීති පනවේ 8(2)(c) වගන්තිය යටවේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් වටව්ථාා සාාවේ ද 

අනුමැතිය ඇති ව ශ්රී) කා ා ම  බැාකුවේ මුදල් මණ්ඩකයට නව සාමාජි යන් තිවදවනකු පේ 

 ර ඇත.  

ශ්රී) කා ා ම  බැාකුවේ මුදල් මණ්ඩකවස සාමාජි යන් වෙවයන් 2020 වපබරවාරි 26 වන දින 

සිට බකපැවැේවවන පරිදි ජනාධිපති නීතිඥ සාජීව ජයවර්ධන ම තා ද 2020 ජූනි 26 වන දින 

සිට බකපැවැේවවන පරිදි ආචාර්ය රානි ජයම  ම ේමිය ස  සමන්ත කුමාරසිා  ම තා ද 

පේ  ර ඇත. 

 

ජනාධිපති නීතිඥ සංජීව ජයවර්ධන මහතා 

සාජීව ජයවර්ධන ම තා ශ්රී) කා ා ම  බැාකුවේ මුදල් මණ්ඩකයට පේ   

ප්රීාම ජනාධිපති නීතිඥවරයා වන අතර දැනට ම  බැාකුවේ මුදල් 

මණ්ඩකවස අවදානේ පිරික්සුේ  මිටුවේ ස  ආචාරධර්ම  මිටුවේ 

සාාපතිේවය දරයි.  

1992 දී නීතිඥ වෘේතියට පිවිසි ජයවර්ධන ම තා වේේෂ්ඨාධාධි රේවස 

ස  අභියාචනාධි රේවස වසර 27   විශිෂ්ඨාට ව්ථවාවකින් පසු 2012 

වසවර් දී ජනාධිපති නීතිඥයකු වකස බුහුමන් කැබී ය. අභියාචනා නීතිය, 

 
 

සන්නිළම්න ළ්පාර්තළ න් ව 
30, ජනාධිපති මාවත, ව     01, ශ්රී) කා ාව 

 ර ාන අා  : 2477424, 2477423, 2477418 

 ැක්්ථ : 2346257,  2477739 

 -වේල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
වව  අඩවිය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 වත්පත් නිළම්නය 



ආණ්ඩුක්රවම වටව්ථාා නීතිය වමන් ම වප   නීතිය පිිබබ  ව ද විවෂ ඥ දැනුමකින් ව බි ඒ 

ම තා සිවිල්, ගිවිසුේ, වාණිජ, වේප , බ , බැාකු ආදී නීති වකත්රය ගේනාව  ම මනා 

පරිචයකින් යුතු නීති වෘේති වයකි. 

2015 වසවර් දී හිටපු ජනාධිපති මමත්රීාපාක සිරිව්ථන ම තා විසින් ශ්රී) කා ා නීති ව  මි න් 

සාාවේ ව  මසාරි්ථ වකස සාජීව ජයවර්ධන ම තා පේ ව රුණු අතර මෑත  දී අතිගරු 

ජනාධිපති වග ධාාය රාජපක්  මැතිතුමා විසින් ද එම තනතුර ස  ා වසර 5  ධූර  ාකයක් 

ස  ා නැවත පේ  රන කදි. 

හිටපු අග විනිසුරු ජනාධිපති නීතිඥ සරේ එන් සිල්වා ම තා සාාපතිේවය දැරූ ආර්ථි  

සාවර්ධනය පිිබබ  ජාති  මණ්ඩකවස  ලින් ව්ථවය    ජයවර්ධන ම තා ශ්රී) කා ා 

බුේධිමය වේප  ව  මි න් සාාවේ ද ව්ථවය  ර ඇති අතර 2004 වසවර් දී ශ්රී) කා ාවේ 

විශිෂ්ඨාධතම තරුේයන් දස වදනා වවනුවවන් පිරිනැවමන TOYP සේමානවයන් ද පි ේ කැබී ය.  

ව     විෂවවිදටාකවස නීතිවේදී (වගෞරව) උපාධිධරයකු වන සාජීව ජයවර්ධන ම තා එම 

විෂවවිදටාකවයන් ම දර්ෙනපති උපාධිය ද කැබී ය. එව්ථ ම වේ වන විට ව     

විෂවවිදටාකවස නීති ඨයධවස සිය ආචාර්ය උපාධි  ටයුතු නිම  රමින් සියයි. 

ඒ ම තා ව     විෂවවිදටාකවස නීති ඨයධවස බාහිර  ථි ාචාර්යවරයකු වකස ද  ටයුතු 

 රන අතර නීතිය පිිබබ  දර්ෙනපති උපාධි වැඩසට න් පිිබබ  විවෂ   මිටුවේ 

සාමාජි යකු වකස ද  ටයුතු  රයි.  ට අමතර ව නීතිය පිිබබ  පෂචාේ උපාධි වැඩසට වන් 

ස  දර්ෙනපති උපාධි වැඩසට වන් විාාග පරීක්  වරයකු වකස ද ව්ථවය  රන අතර ඒ 

ම තා  ට අමතර ව ශ්රී) කා ා වත රතුරු තාක් ේ ආයතනවස නීතිවේදී උපාධි උපවේෙ  

මණ්ඩකවස ද සාමාජි වයකි.  

සාජීව ජයවර්ධන ම තාවේ පියාේන්   අාාවප්රීාප්ත ත ්ථටැන්ලි ජයවර්ධන ම තා ද 1989 

මාර්තු 1 වන දා සිට 1994 සැප්ත තැේබර් 12 වන දා දක්වා ශ්රී) කා ා ම  බැාකුවේ මුදල් මණ්ඩක 

සාමාජි යකු වකස ව්ථවය  ර ඇත.  

 

ආචාර්ය රානි ජයමහ මහත්මිය 

ම  බැාකුවේ මුදල් මණ්ඩක සාමාජි ාව  වකස පේ වන විටේ ආචාර්ය 

රානි ජයම  ම ේමිය මුදල් මණ්ඩකවස විගේන උපවේෙන  මිටුවේ 

සාාපතිනිය වකසේ, සීමාසහිත ඕවර්සී්ථ  රියැලිය (සිවකෝන්) සමාගවේ ද 

උපායමාර්ගි  අධටයන පිිබබ  ප්රීාවේය ය මධට්ථාානවස ද මාර්ග 

ආයතනවස පාක  සාාවේ ද අධටක්ෂ්වරිය  වකසේ  ටයුතු  රයි. 

ආචාර්ය ජයම  ම ේමිය ම  බැාකු  ටයුතු, බැාකු වරගුකාසි ස  

අධීක් ේය, ඉවකක්වො නි  වගම්ේ පේධති, මූකට අන්තර්්රී ේය වමන් 

ම මුදල් ස  සාර්ව ආර්ථි  විදටාව පිිබබ  ව ද වසර 45 ට අධි  අේදැකීේ රැස ට හිමි ේ 

කියන්නී ය. ම  බැාකු  ටයුතු පිිබබ  අේදැකීේ සපිරි වෘේතීයවේදිනියක්   ඇය ශ්රී) කා ා 

ම  බැාකුවේ වසර 38  ව්ථවාවකින් පසු ව නිවයෝජට අධිපතිවරිය  වකස 2009 වසවර් දී 

විශ්රාාම කබේදී මූකට පේධති ්ථාායිතාව ාාර නිවයෝජට අධිපතිනිය වකස ව්ථවය  රමින් සියයා 



ය. ශ්රී) කා ා ම  බැාකුවේ වගම්ේ පේධති ස  ගිණුේ වාර්තා රේ පේධති නම් රේය 

කිරීවේ දී  ැඨය වපවනන  ාර්යාාරයක් ඉටු    ආචාර්ය ජයම  ම ේමිය සිය ම  බැාකු 

ව්ථවා  ාකය තු  දී ම ේම්තීයනය කිරීවේ පදනම මත එව ට පැවති මූකට ස  බැාකු  ටයුතු 

පිලිබ  ජනාධිපති ව  මි න් සාාවේ වල් ේවරිය වකසේ, මුදල් අමාතටාාෙවස 

උපවේෙ වරිය  වකසේ, එක්සේ රාජධානිවස පිහිය වප  රාජට මණ්ඩීයය ම  වල් ේ 

 ාර්යාකවස ආර්ථි   ටයුතු පිිබබ  විවෂ  උපවේෙ වරිය  වකසේ වරින්වර ව්ථවය   ා 

ය. 

එම  ටයුතුවකට අමතර ව 2009 සිට 2015 දක්වා බැාකු  ටයුතු පිිබබ  ජනාධිපති 

උපවේෙ වරිය  වකසේ, 2011 සිට 2015 දක්වා  ැටන් නැ නල් බැාකුවේ සාාපතිනිය 

වකසේ  ටයුතු    ආචාර්ය ජයම  ම ේමිය මූකට ස  බැාකු  ටයුතු සේබන්ධවයන් 

ජාතටන්තර තකවස වගකීේ රාශියක් ද දරා ඇත. වකෝ  බැාකුවේ දකුණු ආසියානු 

 ණ්ඩායවේ ප්රීධාන උපවේෙ , බාේකාවේෙ, බෘනායි, භූතාන, ඉරාන ස  මාකදිවයින් යන 

රටවක ම  බැාකුවක වගම්ේ පේධති පිිබබ  උපවේෙ , වකෝ  බැාකුවේ වගෝීයය වගම්ේ 

 ණ්ඩායවේ සාමාජි , G-8  ණ්ඩායවේ වේ  ේ  ටයුතු පිිබබ  උපවේෙ  ස  ජාතටන්තර 

පියම්ේ බැාකුවේ වගම්ේ පේධති මාර්වගෝපවේෙ  මිටුවේ සාමාජි  යන තනතුරු ද ඒවා අතර 

වවයි. 

ආචාර්ය ජයම  ම ේමියවේ වල්ඛන “The Money Pipeline – a Pillar of Financial Stability” 

ඇතුළු වේය ය ස  ජාතටන්තර ප්රී ාෙන 35 ට අධි  ප්රීමාේය  ප  ම් ඇත.  

කා ා විෂවවිදටාකවස වප්ත රාවදණිය මණ්ඩපවයන් මුදල් ස  බැාකු  ටයුතු පිිබබ  ෝථත්රයවේදී 

(වගෞරව) උපාධිය සමේ   ජයම  ම ේමිය එක්සේ රාජධානිවස ්ථටර්ලිා විෂවවිදටාකවයන් 

ආර්ථි  විදටාව පිිබබ  විදටාපති උපාධිය කබාගේතා ය. ඉන් පසු එක්සේ රාජධානිවස 

බ්රැඩ්ෆර ර්ඩ්ෆර විෂවවිදටාකවයන් මුදල් ආර්ථි  විදටාව පිිබබ  ආචාර්ය උපාධිය සමේ  වා ය. ඇය 

එක්සේ රාජධානිවස ්ථටර්ලිා විෂවවිදටාකවයන් පිවදන සේමාන ආචාර්ය උපාධියකින් ද පි ේ 

කැබී ය. 

 

සමන්ත කුමාරසංහ මහතා 

ශ්රී) කා ාව, බාේකාවේෙය ස  වියට්නාමය යන රටවක සමාගේ රැස  

සාාපති ස    මනා ාර අධටක්ෂ් ධූරය ව  බවන කුමාරසිා  ම තා 

ප්රී ට වටවසාය යකි. රූපකාවනට ්රතවට, වරදිපිිබ  ර්මාන්තය ස  ා 

අවෙට රසායන ්රතවට, ව්ථ ේ ාර ,  ාබනි  ආ ාර ස  

ජීවවිදටාේම  වප ව  ර ආදී  ර්මාන්ත අාෙවස සමාගේ රැසක් ඒවා 

අතර වවයි. 

ආර්ථි  පුනර්ජීවනය ස  දරි්රතතාව තුරන් කිරීම පිිබබ  ජනාධිපති 

 ාර්යසාධ  බක ාවස සාමාජි යකු වකස ව්ථවය  රන කුමාරසිා  

ම තා 2018 වසවර් සිට වේ දක්වා කා ා  ර්මාන්ත බකගැන්ම්වේ සාසදවස සාාපති වකසේ, 

2016 සිට වේ දක්වා  ර්මාන්ත අමාතටාාෙවස රූපකාවනට ්රතවට අාෙවස උපවේෙන  මිටුවේ  

සාාපති වකසේ ව්ථවය  රයි.  ට අමතර ව ඒ ම තා 2018 වසවර් සිට 2019 වසර දක්වා 



 ාර්මී රේය පිිබබ  ජනාධිපති ව  මි න් සාාවේ සාමාජි යකු වකසේ 2012 සිට 2014 

දක්වා ශ්රී) කා ා රක් ේ මණ්ඩකවස සාමාජි යකු වකසේ 2013 වසවර් දී අධටාපන 

අමාතටාාෙවස වි යමාකා සමාවකෝචන  මිටුවේ සාමාජි යකු වකසේ 2009 සිට 2010 දක්වා 

බ  පිිබබ  ජනාධිපති ව  මි න් සාාවේ සාමාජි යකු වකසේ  ටයුතු  වේ ය. 

ව   ඔ රාජකීය විදටාකවස සිප්ත  සතර  ැදෑරු සමන්ත කුමාරසිා  ම තා වප්ත රාවදණිය 

විෂවවිදටාකවස රසායන විදටා උපාධිධරවයකි. එව්ථ ම ඒ ම තා ඇමරි ා එක්සේ ජනපදවස 

“ ාවඩ්ෆර බි්ථන්ථ ්ථකූල්“ හි ආදි ශි ටයකු ද වවයි.  

1993 දී වටවසාය යකු වකස ව්ථව යන් 12 වදවනකු සමග වටාපාර වකත්රයයට පා තැූ 

කුමාරසිා  ම තා 2008 වසවර් දී “වසවර් වටවසාය යා වකස“ සේමානයට පාත්රය විය. රවට් 

වටාපාර වකත්රයවස දියුණුව වවනුවවන් ඔහු දැක්  දාය ේවය අගය  රමින් 2019 දී ජනාධිපති 

වගෞරව සේමානයකින් ද පි ේ කැබී ය. 


