
 
 

 

නව නිය ෝජ්ය ධිපතිවවුන්  ත්කිරීම 

මුදල් මණ්ඩලය විසින් ගරු මුදල් ඇමතිතුමාගේ අනුමැතිය සහිතව සහකාර අධිපතිවරුන් වන ටී. එම්. 

ගේ. වයි. පී. ප්රනාන්දු මහත්මිය සහ එන්. ඩබ්ලිව්. ජී. ආර්. ඩී. නානායක්කාර මහතා 2020 ගදසැම්බර් 

මස 14 වැනි දින සිට ශ්රී ලාකා මහ බැාවේගව් නිගය්ය අධිපති තනතුරට සස්  කරන ලී. 

 

ටී. එම්. යේ. වයි. පී. ප්රනන් දු  මත්මි  

ටී. එම්. ගේ. වයි. පී. ප්රනාන්දු මහත්මිය ශ්රී ලාකා මහ බැාවේගව් වසර 30 කට 

අධික ග් වා කාලයක් සම්ූර්ණ කර ඇති අතර බැාවේ අධීක්ෂණ හා  

නියාමන, විගේශ විනිමය කළමනාකරණ සහ වයවහාර මුදල් කළමනාකරණ 

යන ක්ගේත්රයන්හි විගෂෂ පළුරරුේදක් දරයි. ගමම කාලය තුළ ප්රනාන්දු 

මහත්මිය බැාවේ අධීක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුගව් අධ්යක්ෂ සහ විනිමය 

පාලක ගලස ග් වය කළ අතර ාතයන්තර ප්රිීනන්ට හා මනා පිචයයන්ට 

අනුකූලව බැාවේ සඳහා ශක්තිමත්ම නියාමන රාමුවක් ක්රියාත්මමක රීමම 

සඳහා නායකත්මවය ලබා ීම මගින් මූලය පේධ්ති ් ථාාීතතාව පවත්මවා 

ගැනීමට විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළාය. නිගය්ය අධිපති ගලස පත්ම 

රීමමට ගපර ප්රනාන්දු මහත්මිය බැාවේ අධීක්ෂණ, වයවහාර මුදල්, විගේශ 

විනිමය සහ අර්ථා සාධ්ක අරමුදල් යන ගදපාර්තගම්න්තු භාර සහකාර අධිපති ගලස කටයුතු කළා ය.  

ප්රනාන්දු මහත්මිය මහ බැාවේගව් මූලය පේධ්ති ් ථාාීතතා කිටුව, අන්තර් නියාමන ආයතන 

කවුන්සිලය සහ ාතික ගගවීම් කවුන්සිලගයහි නිල බලගයන් සාමාජිකත්මවය දරින් එම කිටුවල 

අරමුණු සහ පරමාර්ථායන් ගවනුගවන් විශාල දායකත්මවයක් සැපීතය. ප්රනාන්දු මහත්මිය ණය 

ගතාරතුරු කාර්යාාශය, ාතික මැණික් හා ් වර්ණාභරණ අධිකාිචය, සීමාසහිත ගග්ල්ඩන් කී 

ගෙඩිට් ක කා ස සමාගම, සීමාසහිත ජීගක් ගහා් ් කල්් , සීමාසහිත ග කවින් සිම්පනි යන ආයතනවල 

අධ්යක්ෂවරගයවේ ගලසත්ම ශ්රී ලාකා වරලත්ම ගණකාධිකාම ආයතනගය යහපාලන නීති සාරහය 

සමාගල්යනය සඳහා පත්ම කළ කිටුගව්, නිදහ්  ගවළඳ ගිවිසුම් ගනුගදනු සඳහා ආගය්නය රීමම 

්ළිබඳ සප කිටුගව් සහ අේනිදිග ආසියාතික මහ බැාවේවල (SEACEN) ුරහුණු රීමම් ් ළිබඳ සපගේශක 

කිටුගව් සාමාජිකගයවේ ගලසත්ම කටයුතු කර ඇත. තවද ඇය ශ්රී ලාකා බැාවේකරුවන්ගේ ආයතනගය 

සප සභාපතිනිය ගලස ද  කටයුතු කරන්නීය. 

ප්රනාන්දු මහත්මිය ගකාළඹ විෂවවිදයාලගයන් මූලය ආර්ථිකක විදයාව ්ළිබඳ පෂයාත්ම සපාධිය ද ශ්රී 

යවර්ධ්නුරර විෂවවිදයාලගයන් වාණිගව්ී සපාධිය ද ලබා ඇත. 

 

එ් . ඩබ්ලිව්. ජී. ආර්. ඩී. නනනන ක්කනර මතතන  

එන්. ඩබ්ලිව්. ජී. ආර්. ඩී. නානායක්කාර මහතා මහ බැාවේ ග් වගයහි වසර 

27 කට අධික කාලයක් සම්ූර්ණ කර ඇති අතර බැාවේ අධීක්ෂණය හා 

නියාමනය, විගේශ සාචිත කළමනාකරණය සහ ාතයන්තර ගමගහයුම්, 

ගේශීය ගමගහයුම්, සාර්ව වියක්ෂණතා අධීක්ෂණය සහ රාය ණය 

කළමනාකරණය යන අාශවල විගෂෂ පළුරරුේදක් ඇති නිලධ්ාිචගයරී. 

නානායක්කාර මහතා නිගය්ය අධිපති ධුරයට පත්මවීමට ගපර මහ 

බැාවේගව් රාය ණය, ප්රගේශීය සාවර්ධ්න, මූලය පාිචගභ්ගික සම්බන්ධ්තා 

සහ කාර්ය මණ්ඩල ග් වා කළමනාකරණ ගදපාර්තගම්න්තු භාර සහකාර 

අධිපතිවරයා ගලස කටයුතු කගේ ය.  

මානව සම්පත්ම ගදපාර්තගම්න්තුව 

 2020.12.17 



නානායක්කාර මහතා ඇගමිචකා එක්සත්ම නපදගය ගවාෂාටන්හි ්හිටි ඇගමිචකානු 

විෂවවිදයාලගයන් (American University), මූලය ්ළිබඳ විදයාපති සපාධිය ද ශ්රී යවර්ධ්නුරර 

විෂවවිදයාලගය වයාපාර පිචපාලනය ් ළිබඳ විදයාගව්ී සපාධිය ද ලබා ඇත.  ු හු ශ්රී ලාකා සහතිකලත්ම 

කළමනාකරණ ගණකාධිකාමවරුන්ගේ ආයතනගය අධි සාමාජිකත්මවය සහ  ශ්රී ලාකාගව් වරලත්ම 

ගණකාධිකාමවරුන්ගේ ආයතනගය ආශ්රිත සාමාජිකත්මවය දරන අතර ඇගමිචකා එක්සත්ම නපදගය 

අභයන්තර විගණකවරුන්ගේ ආයතනගය සහතිකලත්ම මූලය ග් වා විගණකවරගයවේ ද ගව්. 

 


