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அரசிய� பிரேவச�  

இவர� அரசிய� ��வான ��னா� நாடா�ம�ற அைம�ச��, சிற�த அறிஞ�மான மைற�த.ெகௗரவ.லலி�         
அ�ல��தலி அவ�களி� தைலைம��வ� ம��� வழிகா�டலி� கீ� இவ� 1988 ஆ� ஆ�� அரசியலி�           
பிரேவசி�தா�.  

1994 ஆ� ஆ��� இல�ைக சனநாயக ேசாசலிச� ��யரசி� பாரா�ம�ற உ��பினராக ��ெமாழிய�ப�டா�.          
இல�ைகயி� மிக�சிற�த அரசிய� தைலவ�களி� பாைதயி�> ெகா�ைக விடய�க�> ெநறி�ைறக�        
காரணமாக 1995 ஆ� ஆ��லி��� ேகா�பா�டளவி� �த� பாரா�ம�ற �த�திர உ��பினராக ேதச�தி��          
ேசைவயா�ற தீ�மானி�தா�.  

1999 ஆ� ஆ��� இல�ைக பாரா�ம�ற�தி� கைல�ைப� ெதாட���> இல�ைகயி� ��னணி அரசிய�          
க�சியான ஐ�கிய ேதசிய க�சியி� அைழ�பி� ேபரி� ேதச�தி� நி�வாக� தைலநகரான ேகா�ேட ெதா�தியி�           
ேத�தலி� ேபா��யி�டா�. ெகா��� மாவ�ட�தி� மிக�ெபரிய ம�க� ஆைண�ட� பாரா�ம�ற�தி�� ெதரி�         
ெச�ய�ப����த�ட�> ேதசிய அரசியலி� பிரகாசி��� தைலவராக ெதாட���� இ��� வ�கிறா�. 

தைகைம ெப�ற ப�டய�கண�காள� ம��� மிக�சிற�த ெதாழி� �ய�சியாள� எ�� க�விசா� பி�னணி�ட�>          
பாரா�ம�ற உ��பின�> அைம�சரைவ அைம�ச� ம��� எதி�க�சியி� ச�திமி�க உ��பின� என ப�ேவ�          
பரிணாம�களி� ேதச�தி�� ேசைவயா�றி ப�ேவ� ெப�ைமகைள தனதா�கி� ெகா���ளா�. 

நிதியைம�சராக பதிேய�றத� பி�ன� 2015 ஜனவரி 29 ஆ� திகதி அவரா� சம��பி�க�ப�ட இைட�கால வர�            
ெசல�� தி�ட�> இல�ைக ம�க��� பல �ர�சிகரமான நிவாரண�கைள வழ�கி��ள�. 

பதவி ஏ�றத� பி�ன� பதிேன� நா�க���� இைட�கால வர� ெசல��தி�ட� சம��பி�க�ப���ள�. இ�          
நிதி ம��� வ��தக� ஆகிய �ைறகளி� அவ�ைடய ப��க�திறைமைய நி�பி���ள�.  

2017 ஆ� ஆ���கான உ�ைமயானெதா� ம�க��கான வர� ெசல� தி�டமா��. இ� ஆேலாசைன          
ெசய��ைற�ட��> �றி�பாக ெபா�ம�களிடமி��� ெபற�ப�ட உ�ளீ�க�ட� உ�வா�க�ப����த�. நிதி       
அைம�சி� அவர� வழிகா�டலி� கீ� ��ென��க�ப�ட 'வர� ெசல� தி�ட ெசய��ைறயி� ��ம�களி�          
ஈ�பா� - 2017" எ�ப� வர� ெசல� தி�ட வ��தைம�� வரலா�றி� ��ைமயான��, �த�தடைவயான�மாக           
அைம�தி��த�.  

அவர� அரசிய� �கழான� ஐ�கிய ேதசிய க�சியி� உப தைலவராக��> நிதி அைம�ச� ம��� இல�ைக            
ெவளிநா�� அ�வ�க� அைம�ச� ேபா�ற பதவிகைள அவ� ெப�வத�கான உ�ேவக�ைத வழ�கி��ள�. 

 



அவரி� அரசிய� வா��ைக விரிவான விள�க�க� கீேழ காலவரிைச�ப� கா�ட�ப���ளன. 

1994 - இல�ைகயி� 10வ� பாரா�ம�ற�தி�� ேதசிய ப��யலிலி��� ெபய� �றி�பிட�ப�� ெதரி�          
ெச�ய�ப�ட மிக�� இைளய உ��பின� 

2000 - 145,000 இ��� அதிகமான வா��கைள ெப�� ெகா��� மாவ�ட�திலி��� பாரா�ம�ற�தி��          
ெதரி� ெச�ய�ப�டா�. 

2001 - இல�ைகயி� 12வ� பாரா�ம�ற�தி�� ெதரிவானா� 

2001 - �ச�ப� 12 ஆ� திகதிய�� வ��தக� ம��� �க�ேவா� அ�வ�க� அைம�சி� அைம�சரைவ            
அைம�சராக நியமி�க�ப�டா� 

2005 - இல�ைகயி�  13வ� பாரா�ம�ற�தி�� ெதரிவானா� 

2010 - இல�ைகயி�  14வ� பாரா�ம�ற�தி�� ெதரிவானா� 

2015 - ஜனவரி மாத�  12 ஆ� திகதி அைம�சரைவ அ�த���ள நிதி அைம�சராக நியமி�க�ப�டா� 

2017 - ேம மாத�  22 ஆ� திகதி அைம�சரைவ அ�த���ள ெவளிநா�� அ�வ�க� அைம�சராக 
நியமி�க�ப�டா�. 

�றி�பிட�த�க அரசிய� சாதைனக�  

1994 ஆ� ஆ�� ஓக�� 25 ஆ� திகதி பாரா�ம�ற உ��பினராக ெதரிவான�ட�> இேத ெசய�திற�ட� 4             
தடைவக� ேதச�தி�� ேசைவயா�றி��ளா�.  

வ��தக� ம��� �க�ேவா� அ�வ�க� அைம�சி� அைம�சரைவ அ�த���ள அைம�ச� பதவி  

ஐ�கிய ேதசிய க�சி�கான ெவளிநா�� அ�வ�க� சைபயி� தைலவராக நியமி�க�ப�டைம. 

இல�ைகயி� ெபா�ளாதார ம��� நி�வாக ஆ�சியி� தைலநகராக க�த�ப�� ெகா��� மாவ�ட�தி�கான         
ஐ�கிய ேதசிய க�சியி� தைலவராக நியமி�க�ப�டா�. 

சனநாயக� ம��� தைலைம��வ நிைலய�தி� தைலவ�  

ஐ�கிய ேதசிய க�சியி� இல�ைக�கான ேதசிய ஒ��கைம�பாள� 

ஐ�கிய ேதசிய க�சியி� உதவி� தைலவ�  

அைம�சரைவ அ�த���ள நிதி அைம�ச�  

அைம�சரைவ அ�த���ள ெவளிநா�� அ�வ�க� அைம�ச� 

 

வி��க�  

ச�வேதச ெஜ�சீ� �லமாக ஒ��� ெச�ய�ப�ட ேதசிய நிக�வி� 1999 ஆ� ஆ���கான மிக�சிற�த இள�            
அரசிய�வாதி எ�� வி�ைத ெப���ளா�. 

1926 ஆ� ஆ�� �த� உலகளாவிய நிதி ெதாட�பான ��னணி மாத ச�சிைக�� , உலக� �க� ெப�ற Financial              
Times ��ம�தி�� ெசா�தமான�மான The Banker இனா� ஆசிய ப�பி� பிரா�திய�தி� 'சிற�த நிதி           
அைம�ச� " எ�� வி�ைத ெவ�றா�. �றி�பாக> $1.5 பி�லிய� ச�வேதச நாணய நிதிய� கட� பா�கா��>            
ேதசிய ெப�மதி ேச��க�ப�ட வரி இ� உய��> உ�நா�� வரி �ைறைமைய சீ�தி���� �ய�சி ம��� ச�வேதச             
ச�ைதகைள கவ�வத�கான இல�ைகயி� ��ட� ேபா�ற திற�க���� வி��க� வழ�க�ப�டன. 

 

ஏைனய சாதைனக� 

இல�ைகயி� ெதாழி��ைற ம��� வ��தக நி�வன�கைள வ��ப��தி வ�� ச�ேமளன இய�க�தி�         



��டைம�பி� தீவிர உ��பினராக இ����ளா�.  

ெகா��� ெஜ�சீ�னா� 1999 இ� வ�ட�தி�கான மிக�சிற�த அரசிய�வாதி ம��� ெபா� நி�வாகியாக          
ேத��ெத��க�ப�டா�.  

பி�வ�வனவ�றி� ெதாட�பி� ேதசிய அ�� ஊடக�தி�கான வழ�கமான ப�களி�� வழ�க�ப�கி�றன: 

ெபா�ளாதார அ�வ�க� 

ச�ைத�ப��த� 

வ��தக �காைம��வ�  

அரசிய� கலா�சார� 

ெவ�ேவ� மதி�பி��ரிய ெதாழி�சா� ஊடக நி�வன�க� ம��� ச�க�களி� இல�ைக ம��� ெவளிநா�களி� 
ெபா�ம�க� நிதி ம��� வரி விதி�� 

 

ேம�� ேதசிய ம�ட ெதாைல�கா�சி ம��� வாெனாலி நிக��சிகளி� ஆ�கில� ம��� சி�கள ெமாழிகளி�           
ப��ப�ற�. பிரதானமாக> வ��தக�> அரசிய� ம��� ெபா�ளாதார அ�வ�க� ேபா�ற தைல���களி� மீ�          
கவன� ெச���த�. 

 

�காைம��வ வா��ைக� ெதாழி� 

கட�த 25 வ�ட�களாக கண�கிய� ம��� �காைம��வ பிரி�களி� தாபி�க�ப�ட ��னணி வாணிப�          
�ைறகளி� ேசைவயா�றி��ளா�. 

 

தனிநப� தகவ�க� 

தி�மண அ�த��: தி�மணமாகி ��� ெப� �ழ�ைதக� உ�ளன� 

வீ�� �கவரி ம��� ெதாட�� தகவ�க�: 

1291/6, ரஜம�வ�த வீதி, ப�தர��ல, இல�ைக 

ெதா.இ:  +94 112872287 ெதாைலநக�:  + 94 112863138 ைகேபசி:  + 94 777590590 

மி�ன�ச�:  ravi@eureka.lk, rk@gfm.lk 

வைல�தள�:  www.ravikarunanayake.com 

 

உ�திேயாக��வ   �கவரி   ம���   ெதாட��   இல�க�க� 

ெவளிநா��  அ�வ�க�  அைம�� 

��யர��  க��ட� , 

ேகா�ைட , ெகா���  11  

இல�ைக. 

ெதா. இல:  +94 112430221 / 2347416 

ெதாைலநக�:  +94 11 2430222 



மி�ன�ச�:  rk@gfm.lk   வைல�தள�:  www.mfa.lk 

 

ெதாழி�சா� தைகைமக� 

ப�டய�கண�காள� - FCMA - ேமலா�ைம கண�காள�க��கான ப�டய�கண�காள� க�வியக�(ஐ�கிய        
இரா�சிய�)>  FSCMA, CMA (கனடா) ஆகியவ�றி� சக உ��பினராக உ�ளா�. 

 

பாடசாைல 

�னித ேதாைமய� ஆர�ப� பாடசாைல  : 1968 - 1978 

ெகா��� ேறாய� க��ரி  : 1978 - 1982 

க.ெபா.த.சாதாரண தர� ம��� உய�தர� பரீ�ைசயி� சி�தி 

 

விைளயா�� 

இல�ைகயி� �க�ெப�ற பாடசாைலயான ெகா��� ேறாய� க��ரியி� �தலாவ� பதிெனா� ேப� ெகா�ட          
கிரி�ெக� ��வி� அ�க��வராக இ����ளா�. 

 

 

 பதவி அதிகாரியி� ெபய� அ�வலக 
இல�க� 

ெதாைலநக� மி�ன�ச� 

ெவளிநா�� அ�வ�க� 
அைம�ச�  

ெகௗரவ.ரவி 
க�ணாநாய�க  M.P 

2430221/23474
16 

2430222 minister@mfa.gov.lk 

ெகௗரவ ெவளிநா�� 
அ�வ�க� 
அைம�சரி� 
பிர�திேயக ெசயலாள� 

ேராஸி மலேசகர 2458275 2430222  

ெகௗரவ ெவளிநா�� 
அ�வ�க� 
அைம�ச��கான 
ெசயலாளைர 
ஒ��கைம�த� 

தி�ஸா� � அ�வி� 2445498 2430222  

ெகௗரவ ெவளிநா�� 
அ�வ�க� 
அைம�ச��கான ஊடக 
ெசயலாள� 

சிசிர 
விேஜசி�க  

2432403/ 
2338440 

2430222  

ஆேலாசக� த�மிக த�மவ��தன 2432403 / 
2338440 

2430222  



 


