
 
 
 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ හිටපු නිව ෝජ්ය 

අධිපතිවර කු වූ සී.වේ.පී. සිරිවර්ධන මහතා 

අභාවප්රාප්ත වවයි 

  

 

හිටපු නිය ෝජ්ය අධිපතිවර කු වු සී.යේ.පී. සිරිවර්ධන මහතායේ 

අභාව , ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සාතිශ  සංයේගය න් යුතු ව 

නියේදන  කර සිටියි. 2021 යපබරවාරි 24 ව නි දින අභාවප්රාප්ත වූ 

ඒ මහතා 62 ව නි වියේ පසු වි . 

2017 වසයර් සිට 2018 වසර දක්වා මහ බ ංකුයේ නිය ෝජ්ය අධිපති ධුර  යහබවු සිරිවර්ධන 

මහතා වසර 31ක මහ බ ංකු යේවායේ අත්ද කීම් සපිරි යජ්යේෂ්ඨ නිලධාරිය කි. ආර්ික හා මිල 

ේථායිතාව, මූලය පද්ධති ේථායිතාව සහ අයනකුත් මහ බ ංකු කටයුතු පිළිබඳ යවයසේ 

අත්ද කීම් සහිත ඒ මහතා නිය ෝජ්ය අධිපතිවර ා යලස මහ බ ංකුයේ බ ංකු අධීක්ෂණ, බ ංකු 

යනාවන මූලය ආ තන අධීක්ෂණ, රාජ්ය ණ , යගවීම් හා පි වීම්, මූලය කටයුතු, යේකම්, 

යතාරතුරු තාක්ෂණ සහ ආරක්ෂක යේවා  න යදපාර්තයම්න්තු අධීක්ෂණ  කයේ  . 

ජ්ාතික යගවීම් කවුන්සිල , මූලය පද්ධති ේථායිතා කමිටුව, භාණ්ඩාගාර බ දුම්කර සහ 

භාණ්ඩාගාර බිේපත් ප්රසම්පාදන මණ්ඩල   න ආ තනවල සභාපතීත්ව  ද රූ සිරිවර්ධන 

මහතා ඊට අමතර ව මුදේ ප්රතිපත්ති, අන්තර් නි ාමන ආ තන සහ මූලය යනාවන අවදානම් 

කළමණාකරන  න කමිටුවල සාමාජිකත්ව  ද රී  . 

නිය ෝජ්ය අධිපතිවර ා යලස පත්වීමට යපර ඒ මහතා මහ බ ංකුයේ, රාජ්ය ණ , යතාරතුරු 

තාක්ෂණ, නීති හා අනුකූලතා, සාර්ව විවක්ෂණ අධය න සහ අධීක්ෂණ, මානව සම්පත්, 

ප්රතිපත්ති සමායලෝචන හා නිරීක්ෂණ , යගවීම් සහ පි වීම්, අවදානම් කළමනාකරණ  න 

යදපාර්තයම්න්තු භාර සහකාර අධිපතිවර ා යලස කටයුතු කයේ  . ඊට අමතර ව, ශ්රී ලංකා 

මහ බ ංකුයේ මුදේ මණ්ඩලයේ යේකම්වර ා යලස ද සිරිවර්ධන මහතා කටයුතු කයේ  . 

සිරිවර්ධන මහතා සි  කීර්තිමත් මහ බ ංකු වෘත්තී  ජීවිත  තුළ ජ්ාතික හා ජ්ාතයන්තර 

මට්ටයම් සමුළු ගණනාවක දී ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සහ ශ්රී ලංකා රජ්  නිය ෝජ්න  කයේ  .  

සිරිවර්ධන මහතා එක්සත් රාජ්ධානියේ යවෝරික් විශ්වවිදයාලයේ ප්රමාණාත්මක සංවර්ධන 

ආර්ික විදයාව පිළිබඳ විදයාපති උපාධි  සහ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමාව ද රුහුණ විශ්ව 

විදයාලය න් කෘෂි විදයාව පිළිබඳ විදයායේදී උපාධි  ද ලබා ඇත.   

සී.යේ.පී. සිරිවර්ධන මහතායේ යද්හ  ජ් රත්න මේ ශාලායේ 'ද යරේට්යපක්ට්' හි යපබරවාරි 25 

ව නි දින සවස 3.00 සිට අවසන් යගෞරව  පිණිස තබා ඇත. ආදාහන කටයුතු යපබරවාරි 26 

ව නි දින සවස 5.30ට යබාරැේල කනත්යත් දී සිදු යකයර්.  

 

සන්නනිවේදන වදපාර්තවේන්නුව 

2021.02.25 


