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නව නිළයෝජ්ය ධිපතිවවයළයකු තත් ිරීම 

මුෙල් මණ්ඩලය විසින්ත ගරු මුෙල්, ආර්ික සහ ප්රතිපපත්තිප සවවර්ධන 

අමාතයුමාද  අුමමතතිපය සිතතව ්රී ලවකා මහ ංතවවේදස සහකා  

අධිපතිපව දයවේ වන  දේ . එම් . මිතන්තෙ සිරිවර්ධන  මහතා 2020 

දපං වාරි මස 12 වතනි දින සිට නිදයෝජ්ය අධිපතිපව දයවේ දලස 

පත්ක  ඇත. 

සිරිවර්ධන මහතා වස  විසි අටකට අධික කාලයේ ්රී ලවකා මහ ංතවවේදස දයවය ක  ඇත. 

නිදයෝජ්ය අධිපතිපව දයවේ දලස පත්වීමමට දප  සිරිවර්ධන මහතා ආර්ික පර්දේෂණ 

දෙපාර්තදම්න්තුව සහ සවඛ්යාන දෙපාර්තදම්න්තුව භා  සහකා  අධිපතිප දලස කටයුු ක  

ඇතිප අත  ඒ මහතා ්රී ලවකා මහ ංතවවේදස ආර්ික පර්දේෂණ දෙපාර්තදම්න්තුදස අධයේෂ 

දලස ෙ කටයුු ක  ඇත. 

සිරිවර්ධන මහතා 2017 වසදර් ජූලි මාසදේ සිට 2019 වසදර් ඔේදතෝම්ංර් මාසය ෙේවා 

ජ්ාතයන්තත  ූලලය අ මුෙදල් ඉන්තදියාව, ්රී ලවකාව, ංව ලාදේශය සහ භූතානය සඳහා විකල්ප 

විධායක අධයේෂ දලස කටයුු ිරීමමට ්රී ලවකා මහ ංතවවේ දයවදයන්ත මුො හරින ල. . ඒ 

මහතා 2010 ඔේදතෝංර් මස සිට 2015 අදේල් මාසය ෙේවා මුෙල් අමාතයවශය දවත මුො 

හරින ලෙ අත  එිත  ාජ්ය ූලලය දෙපාර්තදම්න්තුදස අධයේෂ ජ්න ාල් දලස ෙ ජ්ාතිපක සතලසුම් 

දෙපාර්තදම්න්තුදස අතිපදර්ක අධයේෂ ජ්න ාල් දලස ෙ කටයුු ක  ඇත. 

 
 

  නිළ  න ළ ත   ළ   ව 
30, ජ්නාධිපතිප මාවත, දක    01, ්රී ලවකාව 

  ක න අවක : 2477424, 2477423, 2477418 

 තේය : 2346257,  2477739 

 -දම්ල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
දව  අඩවිය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 වත්තත් නිළ  නය 



සිරිවර්ධන මහතා ලවකා ංතවවේව, දකාමර්ෂල් ංතවවේව, ජ්ාතිපක ඉතිපරි ිරීමදම් ංතවවේව, ්රී ලවකා 

ව ාය අධිකාරිය, ්රී ලවකා ආදයෝජ්න මණ්ඩලය, ්රී ලවකා අපනයන ණය  ේෂණ සවය ාව 

සහ ්රී ලවකා ව්ත් ය හුණු අධිකාරිය ඇුළු ආයතන ගණනාවක අධයේෂ මණ්ඩල 

සාමාජිකයවේ/භාණ්ඩාගා  නිදයෝජිතදයවේ දලස දයවය ක  ඇත. 

සිරිවර්ධන මහතා ඇමරිකා එේසත් ජ්නපෙදේ වතන්තඩබිල්් (Vanderbilt University) විශ්ව 

විෙයාලදයන්ත ආර්ික විෙයාව ළිබඳංඳ ශායරපතිප පපාධියේ සහ ආර්ික සවවර්ධනය ළිබඳංඳ 

පශ්චාත් පපාධි ඩිපදලෝමාවේ ලංාදගන ඇතිප අත  කතලණිය විශ්ව විෙයාලදයන්ත ආර්ික 

විෙයාව ළිබඳංඳ ශායරදස.  විදශ්ෂ පපාධියේ ලංා ඇත. ඒ මහතා ෙවේණු හා නතදගනිත  

ආසියාුම  ටවල මහ ංතවවේ හුණු  මධයය ානදේ (SEACEN) පර්දේෂණාත්මක අධයයනයන්තිත 

සහ ්රී ලවකා මහ ංතවවේ මාණ්ඩලික පත්රිකා ප්රකාශනදයිත ලිළි ගණනාවේ පල ක  ඇත. 

 


