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ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයට නව වල්කම්වරවයකු පත් කිරීම 

  

 

2021 සැප්තැේබර් 15 වන දින සිට බලපැවැත්වවන පරිදි සහකාර අධිපති වේ. පී. ආර්. 

කරුණාරත්න මහතා මුදල් මණ්ඩලවේ වල්කේවරයා වලස පත් කරන ලද බව ශ්රී ලංකා 

මහ බැංකුව විසින්න සුටින්න දැනුේ වදනු ලැවේ.  

 

සහකාර අධිපති වේ. පී. ආර්. කරුණාරත්න මහතා ඕස්ට්වේලියාවේ ිේ සවුත් වේල්ස්ට් 

විශ්වවිදයාලවයන්න මූලයය පිළිබඳ වාණිජ විදයාපති උපාධිය ද, වකාළඹ විශ්වවිදයාලවයන්න 

වයවහාර සංඛ්යානය පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධි ඩිප්වලෝමාව සහ ව ෞතික විදයාව පිළිබඳ 

විදයාවේදී උපාධිය ද ලබා ඇත. කරුණාරත්න මහතා එක්සත් රාජධාිවේ වරලත් 

කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනවේ අධිසාමාජිකත්වය සහ ශ්රී ලංකා 

සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනවේ ආශ්රිත සාමාජිකත්වය දරයි. 

 

පහතින්න සඳහන්න කර ඇති පරිදි මුදල් මණ්ඩල වල්කේවරයාවේ කාර්ය ාරයන්න සහ 

වගකීේ කලින්න කලට විවිධ වවනස්ට්ීේවලට යටත් වන අතර කාලවයන්න කාලයට ිලතල 

මාරුීමක් ද සිදුවේ.  

 

• 2015 වපබරවාරි:  

වමම තනුවරහි මාස 6ක කාලයක් වස්ට්වය කළ සහකාර අධිපති සී. වේ. පී. සිරිවර්ධන 

මහතා වවනුවට සහකාර අධිපති එච්. ඒ. කරුණාරත්න මහතා පත් වකරිණි. 

 

 

• 2015 වනාවැේබර්: 

මුදල් මණ්ඩලවයහි ිවයෝජය වල්කේ යන විවශ්ෂ තනුර ිර්මාණය වකරුණු අතර, 

මාණ්ඩලික පන්නතිවේ IV වන වේණිවේ ිලධාරිියක වූ වක්. එේ. ඒ. එන්න. දවුලගල 

මහත්ිය වමම තනුරට පත් වකරිණි. 
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• 2016 ජූි:  

වමම තනුවරහි මාස 16ක කාලයක් වස්ට්වය කළ සහකාර අධිපති එච්.ඒ. කරුණාරත්න 

මහතා වවනුවට සහකාර අධිපති වක්. ඩී. රණසිංහ මහතා පත් වකරිණි. 

 

• 2016 ජූලි: 

වමම තනුවරහි මසක කාලයක් වස්ට්වය කළ සහකාර අධිපති වක්. ඩී. රණසිංහ මහතා 

වවනුවට සහකාර අධිපති එච්. ඒ. කරුණාරත්න මහතා පත් වකරිණි. 

 

• 2018 වනාවැේබර්:  

වමම තනුවරහි මාස 29ක කාලයක් වස්ට්වය කළ සහකාර අධිපති එච්. ඒ. 

කරුණාරත්න මහතා වවනුවට සහකාර අධිපති සහ මුදල් මණ්ඩල ිවයෝජය වල්කේ 

වක්. එේ. ඒ. එන්න. දවුලගල මහත්ිය පත් වකරිණි: මුදල් මණ්ඩල ිවයෝජය වල්කේ 

තනුර පුරවා නැත.  

 

•   2021 සැප්තැේබර්: 

මුදල් මණ්ඩල වල්කේ වලස මාස 34ක කාලයක් සහ මුදල් මණ්ඩල ිවයෝජය වල්කේ 

වලස මාස 36ක කාලයක් වස්ට්වය කළ සහකාර අධිපති වක්. එේ. ඒ. එන්න. දවුලගල 

මහත්ිය වවනුවට සහකාර අධිපති වේ. පී. ආර්. කරුණාරත්න මහතා පත් වකරිණි. 

 

ඉහත සඳහන්න පරිදි, වජයෂ්ඨ ිලධාරීන්න ඇුළු ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ සියලු 

ිලධාරීන්නට පවරා ඇති වගකීේ සහ කාර්ය ාරයන්න ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ යහපත 

පිණිස එහි කළමනාකාරීත්වය විසින්න කලින්න කලට වවනස්ට් කරනු ලබන බව ශ්රී ලංකා 

මහ බැංකුව විසින්න දැනුේ වදනු ලැවේ. එවමන්නම, මූලය ආයතනයක කාර්ය මණ්ඩල 

ස්ට්ථාන මාරු සහ ිලධාරීන්නවේ මාරුීේ සිදු කිරීම අ යන්නතර පාලනවේ සහ 

අ යන්නතර පරීක්ෂාවවහි අතයවශ්ය අංගයක් බව අවධාරණය කරමු.  


