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මුදල් මණ්ඩල සාමාජිකාවක ළලස ආචාර්ය දුෂ්නි වීරළකෝන් මහත්මිය පත් කිරීම 

ආචාර්ය දුෂ්නි වීරක ෝන් මහත්මිය 2019 ජූලි 29 වන දා සිට ශ්රී් 

ලං ා මහ බ ංකුකේ මුදල් මණ්ඩල සාමාජි ාව  කලස පත්  ර 

ඇත. 

සිය ආචාර්ය උපාධිය ලබා ග නීකමන් පසු 1994 දී ශ්රී් ලං ා 

ප්ර තිපපත්තිප ධ්යධයන ආයතනය හා ස්බබන්් වී ද නට හි 

වි්ාය  ධ්යධක්ෂයවරිය  සහ සාර්ව ආර්ථි  ප්ර තිපපත්තිප 

පර්කේෂණ ධංශ ප්ර ්ානී කලස  ටුතු   රන දුෂ්නි වීරක ෝන් 

මහත්මිය සාර්ව ආර්ථි  ප්ර තිපපත්තිප,  ලාපීය කවකෙඳ 

ඒ ාබද්්තාව සහ ජාතයධන්තර ආර්ථි ය පිළිබඳ ලිපි රැසක් 

ලියා පෙ ක ොට ඇත. 

රාජයධ ප්ර තිපපත්තිප ස්බපාදනය පිළිබඳ ප ථුල ධත්ද කී්බ සිත ඇය ද නට සංවර්්න 

උපායමාර්ග සහ ජාතයධන්තර කවකෙඳ  ටුතු  ධමාතයධාංශකේ කවකෙඳ සහ ාලදාා තා 

ක ොමිසක්බ කේවය  රන ධතර 2017 සිට 2018 දක්වා ජනාධිපතිප කල් ්බ  ාර්යාලකේ 

“තිපරසර සංවර්්නය උකදසා ශ්රී් ලං ාකේ ද ක්ම:2030“ ස ලසු්බ කිරීම සඳහා වූ විකේෂඥ 

 මිටුකේ කේවය  ො ය. ඊට කපර සංවර්්න උපායමාර්ග සහ ජාතයධන්තර කවකෙඳ  ටුතු  

ධමාතයධාංශකේ කවකෙඳ ප්ර තිපපත්තිප ස ලසු්බ  මිටුව (2016), මුදල් ධමාතයධාංශකේ කවකෙඳ සහ 

තීරුබදු  මිටුව (2004-2010), කවකෙඳ හා වාණිජ ධමාතයධාංශකේ, දකුණු ආසියාතිප  නිදහේ 

කවකෙඳ ගිවිසුමක් පිළිබඳ සා ච්ඡා කිරීම සඳහා වූ විකේෂඥ  මිටුව (2004-2005) සහ 

 
 

සන්නිළේදන ළදපාර්තළේන්තුව 
30, ජනාධිපතිප මාවත, ක ොෙ  01, ශ්රී් ලං ාව 

දුර  න ධං  : 2477424, 2477423, 2477418 

  ක්ේ : 2346257,  2477739 

ඊ-ක්බල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
කව  ධඩවිය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 වත්පත් නිළේදනය 



ප්ර තිපපත්තිප සංවර්්නය හා ක්රි0යාත්ම  කිරීක්බ ධමාතයධාංශකේ සාර්ව සහ කවකෙඳ ප්ර තිපපත්තිප 

පාලන  මිටුකේ (2002-2004) ද කේවය  ො ය. 

ආසියානු සංවර්්න බ ංකුව, කලෝ  බ ංකුව, හක්සත් ජාතීන්කේ ආසියා ශාන්තිප ර ආර්ථි  

හා සමාජීය ක ොමිසම, හක්සත් ජාතීන්කේ සංවර්්න ව ඩසටහන සහ ජාතයධන්තර  ්බ රු 

සංවි්ානය යන ජාතයධන්තර ආයතනවල උපකද්ික ාවක් කලස ද  ටුතු   ෙ ඇය 2003 සිට 

2006 දක්වා  ාලය ු ෙ කලෝ  කවකෙඳ සංවි්ානය සහ කහොංක ොං විේවවිදයධාලය හක්ව 

ප ව ත්වූ ආසියා-ශාන්තිප ර කවකෙඳ ප්ර තිපපත්තිප පාමමාලාකේ ස්බපත් දාා  ාව  කලස ද 

 ටුතු   ො ය. ේප්රිකන්ගර් ප්ර  ාශන ආයතනකේ දකුණු ආසියානු ආර්ථි  හා ප්ර තිපපත්තිප 

ධ්යධයන වාර ප්ර  ාශනවල සංේ ාර වරිය  කලස ද දකුණු ආසියානු ආර්ථි  ජර්නලකේ 

ප්ර ්ාන සංේ ාර  කලස ද දකුණු ආසියානු සංවර්්න ජර්නලකේ සංේ ාර  මණ්ඩලකේ 

සාමාජි ාව  කලස ද ප්ර තිපපත්තිප ධ්යධයන ආයතනකේ වාර්ෂි  මුඛ්යයධ වාර්තාව වන “ශ්රී් 

ලං ාකේ ආර්ථි  තත්ත්වය“ ප්ර  ාශනකේ සංේ ාර  කලස ද   ටුතු   රා .   

ධ්යධාපනි  ආයතන ධු ළු ආයතන කිිපය  ම ධ්යධක්ෂ මණ්ඩල සාමාජි ාව  කලස 

ධත්ද කී්බ ඇය සු  ය.  කන්ෂන්ේ ට්ර ේ්  බ ංකුකේ ේවාීනන වි්ාය  කනො වන ධ්යධක්ෂ (2007 

සිට 2016),  ාගිල්ේ බ ංකුකේ ධ්යධක්ෂ (2018 – 2019), දරිද්රයතා විේකල්ෂණ කක්න්ද්රයකේ  

ධ්යධක්ෂ (2008 – 2014), ගාමිණී ක ොරයා පදන්බ ධ්යධක්ෂ (2018 සිට), ක ොෙ  

විේවවිදයධාලකේ සමාජ ප්ර තිපපත්තිප විේකල්ෂණ සහ පර්කේෂණ කක්න්ද්රයකේ ධ්යධක්ෂ (2018 සිට) 

ඒවා ධතරින් කිිපයකි. 

හක්සත් රාජ්ානිකේ කබල් ාේ් ි ක්වීන්ේ විේවවිදයධාලකයන් ආර්ථි  විදයධාව සඳහා 

විදයධාකේදී ප්ර  ම පන්තිපකේ කග රව උපාධියක් ිමි දුෂ්නි වීරක ෝන් මහත්මිය හක්සත් 

රාජ්ානිකේ ම න්කචේටර් විේවවිදයධාලකයන් ශාේරහපතිප උපාධිය සහ ආචාර්ය උපාධිය 

ලබාගත්තා ය. ක ොෙ  විේවවිදයධාලකේ ශාේරහ පීමකේ ිකෂයධත්වය ද ක්වීන්ේ 

විේවවිදයධාලකේ ම කක්න් පදක් ම සහ ිකෂයධත්වය ද ම න්කචේටර් විේවවිදයධාලකේ පේචාත් 

උපාධි ිකෂයධත්වය ද හක්සත් රාජ්ානි රජකයන් පිරින කමන ජාතයධන්තර පර්කේෂණ 

ිකෂයධත්වය ද ම න්කචේටර් විේවවිදයධාලකයන් ර මන්්   රකර්සර් පර්කේෂණ ිකෂයධත්වය ද 

වීරක ෝන් මහත්මිය විසින් දිනාකගන ඇත. 


