
 

 

 

  

 

ජනාධිපති නීතීඥ සංජීව ජයවර්ධන මහතා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් 

මණ්ඩලයට යළිත් පත් කරයි 

 

 පාර්ලිමේන්තු සභාමේ ද අනුමැතිය ඇතිව, අතිගරු ජනාධිපති 

මගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින්ත ජනාධිපති නීතීඥ, සංජීව 

ජයවර්ලධන මහතා 2027 ජූනි 6 වන දා මතක්, වසර 6ක නව ධුර 

කාලයක් සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුමේ මුදල් මණ්ඩලයට යළි පත් 

කරන ලදී. 

 

සංජීව ජයවර්ලධන මහතා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුමේ මුදල් මණ්ඩලයට පත් වූ ප්රථම 

ජනාධිපති නීතිඥවරයා ද මේ. 

 

ඔහු වර්ලතමානමේ දී විමේශ ණය අධීක්ෂණ කමිටුමවහි මුදල් මණ්ඩල මට්ටමේ 

සභාපතිවරයා මලසත්, අවදානේ අධීක්ෂණ කමිටුමවහි සභාපතිවරයා මලසත් කටයුු 

කරයි. එමමන්තම, ඔහු ශ්රී ලංකා මහ බැංකුමේ ආචාර ධර්ලම කමිටුමවහි සභාපතීත්වය ද 

දරයි. 

 

1992 දී නීතිඥ වෘත්තියට පිවිසි ජයවර්ලධන මහතා, වසර 29ක මේෂ්ඨාධිකරණමේ සහ 

අභියාචනාධිකරණමේ විශිෂ්ඨ මේවාවකින්ත පසු 2012 වසමර්ල දී ජනාධිපති 

නීතීඥවරමයකු මලස බුහුමන්ත ලැබීය. අභියාචනා නීතිය, ආණ්ුක්රම වයවේථා නීතිය 

මමන්ත ම මපාදු නීතිය පිළිබඳ ව ද විමේෂඥ දැනුමකින්ත මහබි ඒ මහතා සිවිල්, ගිවිසුේ, 

වාණිජ, මේපළ, බදු, බැංකු ආදී නීති ක්මෂ්ත්ර ගණනාවක ම මනා පරිචයකින්ත යුු නීති 

වෘත්තිකමයකි. 

 

2015 වසමර්ල දී හිටපු ජනාධිපති මමත්රීපාල සිරිමේන මහතා විසින්ත ශ්රී ලංකා නීති 

මකාමිෂන්ත සභාමේ මකාමසාරිේ මලස සංජීව ජයවර්ලධන මහතා පත් මකරුණු අතර 

සන්තනිමේදන මදපාර්ලතමේන්තුව 

  2021 ජූි 14 



අනුරුව අතිගරු ජනාධිපති මගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින්ත ද එම තනුර සඳහා 

වසර 5ක ධුර කාලයක් සඳහා ඒ මහතා නැවත පත් කරන ලදී. 

 

ශ්රී ලංකාව උමදසා නව වයවේථාවක් මකටුේපත් කිරීමට අමාතය මණ්ඩලය සහ 

ජනාධිපතිුමන්ත විසින්ත පත් කරන ලද විමේෂඥ කමිටුමවහි සාමාජිකමයකු වන ඔහු, ශ්රී 

ලංකාමවහි දත්ත ආරක්ෂණය ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව වන ජනාධිපති විමේෂඥ 

කමිටුමවහි සභාපතීත්වය ද දරයි.  

 

ජයවර්ලධන මහතා මකාළඹ විේවවිදයාලමේ පාලක සභාමේ සාමාජිකමයකි. තවද, ඒ 

මහතා ගරු අග විනිසුරුුමන්ත විසින්ත සභාපතීත්වය දරනු ලබන, ශ්රී ලංකා නීති 

විදයාලමේ පාලක මණ්ඩලය වන සංේථාපිත නීති අධයාපන සභාමවහි මමන්ත ම, නීති 

විදයාලමේ ශාේත්රීය මණ්ඩලය වන, නීති විදයාලයීය අධයයන මණ්ඩලමයහි 

සාමාජිකමයකු මලස ද මේවය කරයි. 

 

ජනාධිපති නීතීඥවරුන්ත පත් කිරීමේ දී ජනාධිපතිවරයා මවත නිර්ලමේශ ඉදිරිපත් කිරීමේ 

කමිටුමවහි සාමාජිකමයකු මලස ද අතිගරු ජනාධිපතිවරයා විසින්ත සංජීව ජයවර්ලධන 

මහතා පත් කරන ලදී.  

 

මින්ත මපර ඔහු හිටපු අග විනිසුරු ජනාධිපති නීතිඥ සරත් එන්ත සිල්වා මහතා 

සභාපතිත්වය දැරූ ආර්ලික සංවර්ලධනය පිළිබඳ ජාතික මණ්ඩලමේ ද මේවය කමේය. 

 

වරක් ඒ මහතා ශ්රී ලංකා බුේධිමය මේපළ මකාමිෂන්ත සභාවට ද මත්රී පත් විය. 

 

ජයවර්ලධන මහතා 2004 වසමර්ල දී “ශ්රී ලංකාමේ විශිෂ්ඨතම තරුණයන්ත දස මදනා 

මවනුමවන්ත පිරිනැමමන සේමානමයන්ත” (TOYP) ද පිදුේ ලැබී ය. 

 

මකාළඹ විේවවිදයාලමේ නීතිමේදී (මගෞරව) උපාධිධරයකු වන සංජීව ජයවර්ලධන 

මහතා එම විේවවිදයාලමයන්ත ම දර්ලශනපති උපාධිය ද ලැබී ය. එමේ ම මේ වන විට 



මකාළඹ විේවවිදයාලමේ නීති පීඨමේ සිය ආචාර්ලය උපාධිය නිබන්තධනය සේූර්ලණ 

කරමින්ත සිටියි.  

මකාළඹ විේවවිදයාලමේ නීති පීඨමේ බාහිර කිකාචාර්ලයවරයකු මලස ද කටයුු මකාට 

ඇති ඒ මහතා, නීතිය පිළිබඳ දර්ලශනපති උපාධි වැඩසටහන්ත පිළිබඳ විමේෂ කමිටුමේ 

සාමාජිකයකු මලස ද කටයුු කරන අතර, නීතිය පිළිබඳ පේචාේ උපාධි වැඩසටහමන්ත 

සහ දර්ලශනපති උපාධි වැඩසටහමන්ත විභාග පරීක්ෂකවරයකු මලස ද මේවය කරයි. 

 

ජයවර්ලධන මහතා ඊට අමතර ව ශ්රී  ලංකා මතාරුරු තාක්ෂණ ආයතනමේ නීතිමේදී 

උපාධි උපමේශක මණ්ඩලමේ ද සාමාජිකමයකි. 

 

ජයවර්ලධන මහතා රාජකීය විදයාල සංගමමයහි භාරකාර මණ්ඩලමයහි සාමාජිකමයකු 

මලස කටයුු කරන අතර, ශ්රී ලංකා නීතීඥ සංගමමයහි නීතිය සහ නීති සංවර්ලධන 

කමිටුමවහි උප සභාපතීත්වය මමන්ත ම, ශ්රී ලංකා නීතීඥ සංගමමයහි මේෂ්ඨාධිකරණ 

කමිටුමවහි සාමාජිකත්වය ද දරයි. 

 

මින්ත මපර, ඒ මහතා උපරිමාධිකරණ සංකීර්ලණ කමිටුමවහි සභාපතිවරයා මලසත්, 

මේෂ්ඨාධිකරණ රීති කමිටුමවහි සහ මේෂ්ඨාධිකරණ හා අභියාචනාධිකරණ  

විනිේචය මණ්ඩලමේ මමන්ත ම නීතිඥ සංගමමේ නීතිඥ කමිටුමවහි සාමාජිකමයකු 

මලසත් මේවය කමේය. 

 

සංජීව ජයවර්ලධන මහතාමේ පියාණන්ත වූ අභාවප්රාප්ත ේටැන්ති ජයවර්ලධන මහතා ද 

1989 මාර්ලු 1 වන දා සිට 1994 සැප්තැේබර්ල 12 වන දා දක්වා ශ්රී  ලංකා මහ බැංකුමේ 

මුදල් මණ්ඩල සාමාජිකයකු මලස මේවය කර ඇත. 

 

 

 


