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ග- �ෙෂ් 0ණව	ධන මහතා    

ග- වා5ෙ6ව නානාය�කාර මහතා    

ග- චම9 රාජප�ෂ මහතා   

ග- :ම9 ;රවංශ මහතා    

ග- උදය පභා@ ග�ම�ල මහතා  

ග- ඩලස් අලහCෙප-ම මහතා  

ග- මDද යාපා අෙEව	ධන මහතා  

ග- සා
ද �සානායක මහතා  

ග- F. G. ඒකනායක මහතා  

ග- �ශාත ��ෙහIJගමෙK මහතා   

ග- F. රංL@ ද ෙසොMසා මහතා   

ග- මDදානද අN@ගමෙK මහතා   

ග- ෙශහා ෙසේමPංහ මහතා  

ග- ජානක ව�QRර මහතා   

ග- කනක ෙහේර@ මහතා 

ග- තාරක බාලSTය මහතා  

ග- ඉ�ක අ#-6ධ ෙහේර@ මහතා 

ග- :මල;ර �සානායක මහතා  

ග- බVල 0ණව	ධන මහතා  

ග- එස්. ෙපේමර@න මහතා 

ග- X. ;. චානක මහතා 

ග- නාම9 රාජපY මහතා 

ග- පසන රණ�ංග මහතා  

ග- ෙරෝDත අෙE0ණව	ධන මහතා 

ග- PPර ජයෙකොZ මහතා  

ග- �ය9 �ශාත ද P9වා මහතා  
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ග- ෙපේමලා9 ජයෙසේකර මහතා 

ග- :Vර :කමනායක මහතා  

ග- ^. G. ර@නායක මහතා 

ග- (ෛවද`) රෙ�ෂ් ප�රණ මහතා  

ග- ජයත සමර;ර මහතා  

ග- ගාab ෙලොQෙK මහතා  

ග- ප:තාෙ6; ව�ආරef මහ@aය  

ග- ෙජොස්ට පනාV මහතා  

ග- එස්. ^. ��Qමාරණ මහතා  

ග- ෙලොහා ර@ව@ෙ@ මහතා  

ග- ෙ@#ක :දානගමෙK මහතා  

ග- �g� අ�hගම මහතා  

ග- ෙකෙහ
ය රR�වැ9ල මහතා  

ග- කංචන :ෙiෙසේකර මහතා 

ග- j
C :ෙiෙසේකර මහතා 

ග- :Lත ෙE-ෙගොඩ මහතා  

ග- සන@ �ශාත ෙපෙ	රා මහතා  

ග- අ-�ක පනාV මහතා 

ග- Qමාර ෙව9ගම මහතා  

ග- �යංකර ජයර@න මහතා  

ග- ජනක බkඩාර ෙතනෙකෝ මහතා  

ග- එස්. එ�. චදෙසේන මහතා  

ග- ප6ම උදයශාත 0ණෙසේකර මහතා  

ග- ෙමොහා mයද	ශන ද P9වා මහතා  

ග- චදPT ගජ$ර මහතා 

ග- �ම9 ලාසා මහතා  

ග- ෙ�. කාද	 මසත්ා මහතා  

ග- 5සත nංf�ලෙ� මහතා  

ග- පසන රණ;ර මහතා,— අගාමාත` සහ ජා�ක ප�ප@� හා ආ	rක කටs� 
අමාත` ග- ර�9 :කමPංහ මහතා ෙකෙරD :ශ්වාස භංග@වය,—  

  

 බැt�කර වංචාව� PV uvෙ� අර�w ස�මතයට පටහැ�ව x ලංකා මහ බැංQව 
�ද9 අමාත`ාංශෙය ඉව@ කර තම යටතට ප@ කරවා ග@ ෙහM ද; 

 

x ලංකා nරවැPෙයQ ෙනොz ද, අප{	�ම@ ඉ�හාසය� ඇ@තා z ද, බැ}යාව අතර 
ගැ~ම� ඇ@තා z ද, අ	� මෙහේද මහතා x ලංකා මහ බැංQෙ� අ�ප� �රයට 
ෙයෝජනා කළ ෙහM ද;   
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මෑත sගෙ� ෙලෝකෙ� PV z දැවැතම �ල` වංචාව වන x ලංකා මහ බැංQෙ�  
බැt�කර වංචාවට ඉතා පැහැ�
 ෙලස ස�බධ ෙහM ද; 

එ{ වංචාෙ� වංච�කය ෙEරා ගැ�ම සඳහා, තම ෙ6ශපාලන Dතව�ෙග 
සම:ත �Jපන කa~ව ප@කර එ{ වංච�කය ෙEරා ගැ�මට උ@සාහය� දැ� 
ෙහMද; 

මහ බැංQ බැt�කර වංචාව ��බඳ වංච�කය ආර�ෂා කරa ද, සැබෑ ක-h 
යටප@ කරa ද, 2015 මා	� 17 �න :ෙශේෂ පකාශය� කරa පා	
ෙ��ව 
ෙනොමග යැz ෙහMද; 

බැt�කර වංචාව ��බඳ පා	
ෙ��ෙ� ෙපොV ව`ාපාර ��බඳ කාරක සභාව (ෙකෝC) 
:P :ම	ශනය කරa ��ය $, එ{ කa~ව �ෙයෝජනය කරන එ�ස@ ජා�ක 
ප�ෂ ම�වරෙයQ ෙවනස් කර නව සාමාLකෙයQ ඇ�g කර එ{ කාරක සභාව 
හරහා ��තය �ෙදොස් uvමට උ@සාහය� ග@ ෙහMද; 

බැt�කර වංචාව ��බඳ පා	
ෙ��ෙ� ෙපොV ව`ාපාර ��බඳ කාරක සභාව (ෙකෝC) 
:P :ම	ශනය කරa ��ය $ ඒ ස�බධෙය කටs� කළ s� ආකාරය ��බඳ 
එ{ කාරක සභාෙ� සාමාLක ම�ව-ට බලපෑ� කළ ෙහMද; 

මහ බැංQ බැt�කර වංචාවට ස�බධ බවට ඒ ��බඳ ජනා�ප� ෙකොaසෙ� $ ෙහ� 
z, �ෙයෝජ` මහ බැංQ අ�ප� �. සමරPT මහතාට �ද9 අමාත`ාංශෙ� උපෙ6ශක 
තන�ර� ලබා $ම සඳහා අමාත` මkඩලයට �	ෙ6ශ කළ ෙහMද; 

මහ බැංQ බැt�කර වංචාෙ� ��තෙයQ z අ	� මෙහේද මහතා ෙව#වට ෙවන@ 
අෙයQ x ලංකා මහ බැංQෙ� අ�ප� �රයට ප@ uvමට ජනා�ප�වරයා කටs� 
කරන ෙමොෙහොෙ@ $ නැවත@ ඔ�ව එ{ �රයට ප@ කර ගැ�මට දැවැත වෑයම� 
දැ� ෙහMද; 

බැt�කර වංචාෙ� ��තෙයQ ;ම ෙහේ�ෙව අ	� මෙහේද මහතාට මහ බැංQ 
අ�ප� තන�ර අDa ;ෙම ප5 ද ඔ�ට Pය අමාත`ාංශෙ� උපෙ6ශක තන�ර� 
ලබා V ෙහMද; 

අ	� මෙහේද මහතා x ලංකාෙව �ට වන ෙත� ඔ� :ෙ6ශගත ;ම වළ�වන 
අ�කරණ �ෙයෝගය� ලබා ගැ�ම මග හැvෙම ඔ�ට :ෙ6ශගත ; අ�කරණය මග 
හැර PFමට අවස්ථාව සැලS ෙහMද; 

�ද9 අමාත`වරයාට පමණ� බලතල �යා@මක කළ හැu  

(i) 1949 අංක 58 දරන �ල` පනත 

 (ii) 1953 අංක 24 දරන :�මය පාලන පනත 

(iii) 1923 අංක 8 දරන ෙ6�ය භාkඩාගාර �9ප@ පනත 

(iv)  1937 අංක 7 දරන 
යාප�ංf කළ සක්ධ සහ 5�Q� ආඥාපනත 

(v) 1944 අංක 16 දරන �ල` සංfත අර�ද9 ආඥාපනත 

(vi) 1988 අංක 30 දරන බැංQ පනත 

(vii) 1979 අංක 35 දරන අ:�ශf්ත අර�ද9 පනත 

(viii) 2006 අංක 5 දරන �ද9 :�6�කරණ වැළැ�;ෙ� පනත 

(ix)  2006 අංක 6 දරන �ල` ග#ෙද# වා	තා uvෙ� පනත 

යන අණ පන@ ඒ බව ද�a ම x ලංකා මහ බැංQව තම යට තට ප@ කර ග�a 
එ{ අණ පන@ යටෙ@ බලතල �යා@මක uvම ෙහේ�ෙව රෙI ආ	rකය සහ �ල` 
පාලනය ස�බධෙය ඉතාම වැදග@ වනා z අණ පන@ උ9ලංඝණය කළ  
ෙහM ද; 
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ආ	rක කටs� ��බඳ අමාත`ාංශය ද, ආ	rක කළමනාකරණ කa~ව හරහා �ද9 
අමාත`ාංශය ද, x ලංකා මහ බැංQව ද, තම යටතට ෙගන ප5�ය ෙතවසර �ළ 
ජා�ක ආ	rකය ෙමෙහය;ෙ� ප�ඵලය� ෙලස ආ	rක ව	ධනය අඩපණ ;ෙම ද, 
ෙකොටස් ෙවළඳෙපොල කඩා වැFෙම ද, උ6ධමනය පාලනය කළ ෙනොහැu අsT 
ඉහළ යෑෙම ද, ෙපො  අ#පාතය ^ඝ ව	ධනයට ල� ;ෙම  ද, :ෙ6�ය 
ආෙයෝජකය ආෙයෝජන හQලාෙගන x ලංකාෙව ඉව@ ;ෙම ද දැවැත 
ආ	rක අ	¢දය� �	මාණය කර ජනතාව �ඩාවට ප@කර ඇ� ෙහM ද; සහ 

��ය සහ සාමය ��බඳ අමාත`�රය දරa PJ කාලය �ළ මහ#වර �ස්£�කය 
�ළ ඇ� ¤h ෙනොස5කාv ත@@වය හ�ෙ� Pංහල, ෙදමළ සහ �ස
්� 
ජනතාවට ආර�ෂාව සැල^මට �ෂwක �යවර ගැ�මට අසම@;ෙම ¥:ත සහ 
ෙ6පළ හා� PV ;ෙම ජා�ක සම�ය බරපතළ ෙලස පgV කරa ජාත`තර 
පජාව �ළ x ලංකාෙ� ප��පය කැළැ9 කළ ෙහM ද; 

අගාමාත` ග- ර�9 :කමPංහ මහතාට තවVරට@ අගාමාත`වරයා ෙලස ද, අමාත` 
මkඩලෙ� අමාත`වරෙයQ ෙලස ද, කටs� uvෙ� හැuයාව ��බඳව ෙමම 
එ�මා අගාමාත` �රය දරන ආkjවට කටs� uvෙ� හැuයාව ��බඳවද 
:ශ්වාසය� ෙනොපව�න බවට ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා ස�මත කරM. 

 

 


