
 

 

 මානව සම්පත් දෙපාර්තදම්න්තුව 

 2021.11.21 

මුදල් මණ්ඩලය නව සහකාර අධිපතිවරු සිව්දදදනකු පත් කරයි  

මුදල් මණ්ඩලය විසින් 2021 නනොවැම්බර් 17 වන දින පැවති රැස්වීනම් දී නේ. ජී. පී. සිරිකුමොර 

මහතො, ඩී. කුමොරතුංග මහතො, යූ. එල්. මුතගල මහත්මිය සහ සී. පී. එස්. බණ්ඩොර මහතො 

2021 නනොවැම්බර් 17 වන දින සිට සහකොර අධිපති ධූරයට උසස්ව කරන ලදී. 

 

කේ. ජී. පී.  සිරිකුමාර මහතා  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුදේ වසර  21 කට අධික දස්වා කාලයක් 

සම්ූර්ණ කර ඇති සිරිකුමාර මහතා, නීති හා අනුකූලතා 

දෙපාර්තදම්න්තුදේ සහ දල්කම් දෙපාර්තදම්න්තුදේ විවිධ 

තනුරු ෙරමින්ත දස්වය කර ඇත. 

ඔහු ජාතික දෙවීම් කවුන්තසිලදේ, මූලය ස්ථායිතා කමිටුදේ, 

මූලය දනාවන අවොනම් කළමනාකරණ කමිටුදේ සහ 2006 

අංක 30 ෙරන දෙවීම් උපාංෙ වංචා පනත යටදත් පත් කරන ලෙ විද්වත් මණ්ඩලදේ 

සාමාජිකදයකු දලස කටයුු කර ඇත. තව ෙ, ඔහු මුෙල් මණ්ඩලදේ උපදද්ශක විෙණන 

කමිටුදේ සහ මුෙල් මණ්ඩල අවොනම් අධීක්ෂණ කමිටුදේ නිරීක්ෂකදයකු දලස ෙ කටයුු 

කර ඇත. 

බ ංකු හා මූලය අංශය, මූලය දවදළඳදපාළ යටිතල පහසුකම්, ප්රාග්ධන දවදළඳදපාළ සහ 

මුෙල් විශුද්ධිකරණය හා ත්රස්තවාදී මූලයකරණයට එදරහි නීති ප්රතිසංස්කරණ රැසක් 

හඳුන්තවාදීදමහිලා පුදරෝොමී දමදහවරක් සිදුකර ඇති සිරිකුමාර මහතා, මූලය අංශය 

ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නිරාකරණය කිරීදම් සහ බලාත්මක කිරීදම් ක්රියාමාර්ෙ දමන්ත ම, 

බ ංකුව ුළ ෙ ඩි යහ පාලන සම්මතයන්ත හඳුන්තවා දීමට මූලිකත්වය දෙන කටයුු කර 

ඇත. 

සිරිකුමාර මහතා ඕස්දේලියාදේ දමානෑෂ් විශ්වවිෙයාලදයන්ත සහ දකාළඹ 

විශ්වවිෙයාලදයන්ත නීතිපති උපාධි ලබා ඇති අතර ඔහු දකාළඹ විශ්වවිෙයාලදයන්ත නීතිදේදී 



(LL.B.) උපාධියක් ෙ ලබා ඇත. නීතිඥදයකු වන ඒ මහතා එක්සත් රාජධානිදේ ජාතයන්තතර 

අනුකූලතා සංෙමදේ (International Compliance Association) සාමාජිකත්වය ෙරන අතර 

මුෙල් විශුද්ධිකරණය ව ළ ක්වීම සහ අනුකූලතා පිළිබඳ ජාතයන්තතර ඩිපදලෝමා ලබා ඇත. 

 

ඩී. කුමාරතුංග මහතා 

 

කුමාරුංෙ මහතා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුදවහි වසර 30කට අධික 

කාලයක් දස්වය කර ඇති අතර 2016 වසදර් දෙවීම් සහ පියවීම් 

දෙපාර්තදම්න්තුදේ අධයක්ෂ දලස පත් කිරීමට දපර ආර්ික 

පර්දේෂණ, බ ංකු අධයයන දක්න්තරය, දතාරුරු තාක්ෂණ සහ 

කළමණාකාරීත්ව විෙණන යන දෙපාර්තදම්න්තුවල විවිධ 

තනුරු ෙරමින්ත දස්වය කදේය.  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව නිදයෝජනය කරමින්ත කුමාරුංෙ මහතා සීමාසහිත ලංකා මූලය 

දස්වා කාර්යාංශදයහි (LFSBL) අධයක්ෂ මණ්ඩලදේ සහ ජාතික වයාපාර කළමනාකරණ 

ආයතනදේ පාලක සභාදවහි කටයුු කරනු ලබන අතර ශ්රී ලංකා බ ංකුකරුවන්තදග් 

ආයතනදයහි අධයයන සභාදවහි හා විෂයමාලා සමාදලෝචන මණ්ඩලදයහි 

සාමාජිකදයකු දේ. ඔහු ප්රවාහන අමාතයාංශය විසින්ත ෙමනාෙමන කාඩ්පත් භාවිතය 

අධීක්ෂණය සඳහා පත් කරන ලෙ දමදහයුම් කමිටුව, ශ්රමික දේෂණ පිළිබඳ කාර්ය සාධක 

බලකාය, ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය විසින්ත පත් කරන ලෙ දතාරුරු තාක්ෂණ/ 

වයාපාර ක්රියාවලි බ හ ර ප වරීදම් ආංශීය කාර්ය සාධක බලකාය, ඩිජිටල් දේදිකා 

ප්රතිපත්ති රාමුව පිළිබඳ දමදහයුම් කමිටුව, ශ්රී ලංකා ICTA නිදයෝජිතායතනය මගින්ත ඒකීය 

ඩිජිටල් වයාපාර පසුතල ස කසීම සඳහා ඉදිරි ෙ ක්ම හා ක්රියා ස ලසුම සහ ශ්රී ලංකා මහ 

බ ංකුදේ බ ංකු අධයයන දක්න්තරදයහි උපදද්ශන කමිටුව සඳහා ෙ දස්වය ලබා දෙයි. 

තව ෙ ඔහු ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුදේ අභයන්තතර කමිටු වන ජාතික දෙවීම් කවුන්තසිල දයහි 

දල්කම් දලස, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුදේ FinTech නියාමන Sandbox හි මූලය තාක්ෂණ ව ඩි 

දියුණු කිරීම සඳහා වූ කමිටුව, නව තත් කාලීන ෙළ පියවීම් පද්ධතියක් මිල දී ෙ නීම හා 

ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ දමදහයුම් කමිටුව, මූලය පද්ධති ස්ථායිතා කමිටුව, විදද්ශ සංචිත 

කළමනාකරණය සඳහා නව භාණ්ඩාොර කළමනාකරණ පද්ධතියක් මිල දී ෙ නීම සඳහා 

වූ දමදහයුම් කමිටුව, බදලාක්දේන්ත තාක්ෂණය (Blockchain Technology) පෙනම් කරෙත් 

ෙනුදෙනුකරුවන්ත හඳුනාෙ නීදම් හවුල් යාන්තත්රණය (Shared Know-Your-Customer) සඳහා 

සංකල්ප සාධනය (Proof of Concept)  පිලිබඳ වයාපෘතිදයහි දත්රීම් කමිටුව හා පාලක 



කමිටුව සහ දකාරියානු බ ංකුව සමඟ වන ෙ නුම හුවමාරු කර ෙ නීදම් දෙවීම් පියවීම් 

පිළිබඳ ව ඩසටහදනහි කණ්ඩායම් නායක දලස ෙ කටයුු කදේය.  

කුමාරුංෙ මහතා දකාළඹ විශ්වවිෙයාලදයන්ත දතාරුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විෙයාපති 

උපාධිය ෙ එක්සත් රාජධානිදේ එදසක්ස් විශ්වවිෙයාලදයන්ත ආර්ික විෙයාව පිළිබඳ 

ශාස්ත්රපති උපාධිය සහ පශ්චාත් උපාධි ඩිපදලෝමාවක් ෙ දපරාදෙණිය විශ්වවිෙයාලදයන්ත 

වාණිජදේදී උපාධිය ෙ ලබා ඇත. තව ෙ ඔහු දකාළඹ විශ්වවිෙයාලදයන්ත දතාරුරු 

තාක්ෂණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිපදලෝමාවක් ෙ ලබා ඇත.  

යූ. එල්. මුතගල මහත්ිය 

 

මුුෙල මහත්මිය මහ බ ංකුදේ දල්කම්, මූලය, බ ංකු අධීක්ෂණ, 

රාජය ණය, ජාතයන්තතර දමදහයුම්, අභයන්තතර විෙණන, මූලය 

පද්ධති ස්ථායිතා, බ ංකු දනාවන මූලය ආයතන අධීක්ෂණ යන 

දෙපාර්තදම්න්තුවල විවිධ තනුරු ෙරමින්ත වසර 30 කට ව ඩි 

කාලයක් දස්වය කර ඇත. ඇය ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුදේ ප්රධාන 

ෙණකාධිකාරී දමන්ත ම දල්කම් දලස ෙ කටයුු කර ඇත. එදමන්ත 

ම, ඇයට මහ බ ංකුදේ ප්රධාන ක්දෂ්ත්රයන්ත වන මූලය පද්ධති ස්ථායිතාවය, මූලය ආයතන 

අධීක්ෂණය හා නියාමනය, ණය හා ආදයෝජන කළඹ කළමනාකරණය හා ජාතයන්තතර 

මූලය සහ විදද්ශ සංචිත කළමනාකරණය පිළිබඳ විදශ්ෂඥ ෙ නුමක් ඇත.  

තව ෙ, මුුෙල මහත්මිය විදද්ශ සංචිත කළමනාකරණ කමිටුව, දද්ශීය ණය 

කළමනාකරණ කමිටුව, අභයන්තතර ආදයෝජන කමිටුව, ශ්රී ලංකා රජදේ ජාතයන්තතර 

ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර නිකුත් කිරීදම් කමිටුව, දකාවිඩ් 19 වසංෙත තත්ත්වය හමුදේ 

පිහිටවනු ල බූ හදිසි ක්රියාකාරි කාර්යසාධන බලකාය ඇුළු විවිධ කමිටුවල සාමාජිකාවක් 

වශදයන්ත ෙ මූලය පද්ධති ස්ථායිතා කමිටුව, විෙණන කමිටුව සහ අභයන්තතර ආදයෝජන 

අධීක්ෂණ කමිටුව ව නි කමිටුවල නිරීක්ෂකදයක් වශදයන්ත ෙ කටයුු කර ඇත. 

එදස්ම, ඇය සුනාමිදයන්ත විපතට පත් ෙරුවන්ත සඳහා වන මහ බ ංකුදේ භාර අරමුෙල 

ඇුළු දස්වක සංෙම් විසින්ත ක්රියාත්මක කරන ලෙ සමාජ වෙකීම් සහදයෝගීතා වයාපෘති 

දවනුදවන්ත ක්රියාකාරි දලස ොයක වී ඇත.   

ඇය දකාළඹ විශ්වවිෙයාලදේ වයාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ විෙයාපති උපාධිධාරිනියක් වන 

අතර එක්සත් රාජධානිදේ වරලත් කළමනාකරණ ෙණකාධිකාරි ආයතනදේ ආශ්රිත 



සාමාජිකාවක් ෙ දේ.  එදස්ම, ඇය මූලය දවළඳපළ සංෙමදේ ACI ෙනුදෙනු සහතිකය ලබා 

ඇත.    

 

සී. පී. එස්. බණ්ඩාර මහතා 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුදේ වසර 24කට ව ඩි පළපුරුද්ෙක් ඇති සී. පී. 

එස්. බණ්ඩාර මහතා මූලය පද්ධති ස්ථායිතාව, ආර්ික සහ මිල 

ස්ථායිතාව, ආයතනික දස්වා, නිදයෝජිත කාර්යයන්ත, වයාපාර 

අඛණ්ඩතා ස ලසුම්කරණය, ආයතනික (enterprise-wide) 

අවොනම් කළමනාකරණය සහ උපාය මාර්ගික ස ලසුම් යන 

ක්දෂ්ත්රවල කටයුු කර ඇත. ඔහු අවොනම් කළමනාකරණ, 

ප්රතිපත්ති සමාදලෝචන සහ නිරීක්ෂණ, දෙවීම් සහ පියවීම්, රාජය ණය සහ දතාරුරු 

තාක්ෂණ යන දෙපාර්තදම්න්තු වල දස්වය කර ඇත. 

ස්වවරීත්ව දේණිෙත කිරීම් කමිටුදේ දල්කම් දලස, ශ්රී ලංකා රජය විසින්ත ජාතයන්තතර 

ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර නිකුත් කිරීම සඳහා වන කාර්ය සාධක කමිටුදේ සාමාජිකයකු 

දලස, දෙවීම් ප්රතිසංස්කරණ කාර්ය සාධක කමිටුදේ දල්කම් දලස, මුෙල් මණ්ඩලදේ 

අවොනම් අධීක්ෂණ කමිටුදේ සහකාර දල්කම් දලස, මූලය දනාවන අවොනම් 

කළමනාකරණ කමිටුදේ දල්කම් දලස, සහ දස්වක අර්ථසාධක අරමුෙල් ආදයෝජන 

අධීක්ෂණ කමිටුදේ සාමාජිකදයකු දලස කටයුු කර ඇති බණ්ඩාර මහතා මුෙල් 

මණ්ඩලදේ උපදද්ශන විෙණන කමිටුව, වයාපාර අඛණ්ඩතා ස ලසුම් කමිටුව, ජාතයන්තතර 

සංචිත ආදයෝජන අධීක්ෂණ කමිටුව, අභයන්තතර ආදයෝජන අධීක්ෂණ කමිටුව සහ මූලය 

පද්ධති ස්ථායිතා කමිටුවල නිරීක්ෂකදයකු දලස ෙ කටයුු කර ඇත. එදමන්ත ම ඒ මහතා 

අමාතය මණ්ඩලය විසින්ත පත්කළ කමිටු රැසක සාමාජිකත්වය ෙරමින්ත, ජාතික මට්ටදම් 

වයාපෘති ක්රියාවට න ංවීම ුළින්ත රදට් මූලය දවදළඳදපාළ යටිතල පහසුකම් ව ඩිදියුණු 

කිරීම සඳහා සුවිදශ්ෂී ොයකත්වයක් සපයා ඇත. 

 

බණ්ඩාර මහතා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව, බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු සහ ප්රාථමික 

අදලවිකරුවන්ත අතර ප්රථම මාර්ෙෙත සන්තනිදේෙන ජාලය ස්ථාපිත කිරීමටත්, සීමාසහිත 

ලංකා මූලය දස්වා කාර්යාංශය පිහිටුවීමටත් මූලිකත්වය දෙන කටයුු කර ඇත. එදමන්ත 

ම ඔහු විසින්ත රජදේ සුරැකුම්පත් ප්රාථමික දවන්තදද්සිය සඳහා ඉදලක්දරානික ලංසු 

ත බීදම් පද්ධතිය, විවට දවදළඳදපාළ දමදහයුම් සඳහාවන පියවීම් පද්ධතිය සහ ශ්රී ලංකා 



මහ බ ංකුදේ මාර්ෙෙත මූලය දවදළඳදපාළ අධීක්ෂණ සහ නියාමන වාර්තාකරණ 

පද්ධතිය නිර්මාණය කර සංවර්ධනය කරන ලදී. තව ෙ, ඒ මහතා ජාතික දෙවීම් සහ 

සුරැකුම්පත් පියවීම් පද්ධති යටිතල පහසුකම් ව ඩිදියුණු කිරීදම් දී සුවිදශ්ෂී 

කාර්යභාරයක් ඉටු කදේය. 

ඔහු ජාතික නිෂ්කාශනාොරදේ (Clearing House) අධයක්ෂ මණ්ඩලදේ, මානව සම්පත් 

කමිටුදේ හා විෙණන කමිටුදේ සාමාජිකදයකු දලස සහ ලංකාක්ලියර් දපෞද්ෙලික 

සමාෙදම් විවිධ තාක්ෂණික හා දමදහයුම් කමිටු කිහිපයක සභාපති හා සාමාජිකදයකු 

දලස ක්රියා කර ඇත. එදමන්ත ම, බණ්ඩාර මහතා ශ්රී ලංකා පරිෙණක හදිසි ප්රතිචාර 

සංසෙදේ අධයක්ෂ මණ්ඩලදේ සාමාජිකදයකු දලස ෙ පත්ව සිටි අතර, ශ්රී ලංකා 

බ ංකුකරුවන්තදග් ආයතනදේ ප්රධාන පරීක්ෂකවරදයකු දලස ෙ කටයුු කර ඇත. 

 

ඕස්දේලියාදේ චාර්ල්ස් ස්ටර්ට් විශ්වවිෙයාලදයන්ත දතාරුරු තාක්ෂණ ය පිළිබඳ විෙයාපති 

උපාධියක් ෙ, ඕස්දේලියාදේ දමානෑෂ් විශ්වවිෙයාලදයන්ත පරිෙණක විෙයාව පිළිබඳ 

තාක්ෂණදේදී උපාධියක් ෙ, මහ බ ංකුකරණය පිළිබඳ ඩිපදලෝමාවක් ෙ ලබා ඇති ඔහු, ශ්රී 

ලංකා පරිෙණක සංෙමදේ සාමාජිකදයකි. 

 

 


