
 

 

 

 

 

ආචාර්ය පී. නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා ශ්රී ලිංකා මහ බ ිංකුවේ 

අ ධිපති වලස සය රාජකාරි කටයුතු අර ඹයි 

ආචාර්ය පී. නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා ශ්රී ලිංකා මහ බ ිංකුවේ 17 වන අධිපතිවරයා වලස 

සය ධූරවේ රාජකාරි කටයුතු ඇරඹුවේ ය. ආචාර්ය වීරසිංහ මහතා මුදල් සහ විනිමය 

අනුපාතික ප්රතිපත්තති පිළිබඳ ඉහළ අත්තද ක ීමක් සතු මහ බ ිංකු වෘත්තතිකවයකි.  ඒ මහතා 

ජාතයන්තර මූලය අරමුදවල් විකල්ප විධායක අධයක්ෂවරවයකු වලස කටයුතු කරමින් 

සටිය දී 2011 ස ප්ත ම්බර් 27 වන දින  නිවයෝජය අධිපති පදවියට පත්ත වූ අතර, අනතුරු ව 

2012 ස ප්ත ම්බර් 01 වන දින ශ්රී ලිංකා මහ බ ිංකුවේ නිවයෝජය අධිපති වලස සය ධුරවේ 

කටයුතු ඇරඹී ය. ඕස්ට්වේලියානු න ෂනල් යුනිවර්සටිවයන් ආර්ික විදයා ආචාර්ය උපාධිය 

හා පශ්චාත්ත උපාධිය හිමි කර ගත්ත ආචාර්ය වීරසිංහ මහතා, ක ලණිය විශ්වවිදයාලවේ 

විදයාවේදී උපාධිධාරිවයකි.   

සන්නිවේදන වදපාර්තවම්න්තුව 
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නිවයෝජය අධිපතිවරයා වලස ආචාර්ය වීරසිංහ මහතා ශ්රී ලිංකා මහ බ ිංකුවේ මුදල් 

ප්රතිපත්තති කමිටුවේ හා විවේශ සිංචිත කළමනාකරණ කමිටුවේ සහාපතිත්තවය ද රූ 

අතර, ආර්ික පර්වේෂණ, සිංඛ්යාන, ජාතයන්තර වමවහයුම් කටයුතු, වේශීය කටයුතු, 

සාර්ව විචක්ෂණ අධයයන, විනිමය පාලන, වයවහාර මුදල් හා සන්නිවේදන යන 

වදපාර්තවම්න්තු භාර නිවයෝජය අධිපති වලස කටයුතු කර ඇත. 

ආචාර්ය වීරසිංහ මහතා 2010 ජනවාරි මස සට 2012 අවගෝස්ට්තු මස දක්වා ජාතයන්තර 

මූලය අරමුදවල් ඉන්දියාව, ශ්රී ලිංකාව, බිංගලාවේශය හා භූතානය භාර විකල්ප විධායක 

අධයක්ෂ වලස කටයුතු කිරීමට මහ බ ිංකු වස්ට්වවයන් මුදා හ රීමට ප්රථමවයන්, 2009 

අවගෝස්ට්තු මාසවේ සට 2012 ස ප්ත ම්බර් මාසය දක්වා ශ්රී ලිංකා මහ බ ිංකුවේ සහකාර 

අධිපතිවරයකු වලසත්ත 2007 ජනවාරි සට 2009 අවගෝස්ට්තු දක්වා ප්රධාන අර්ථශාස්ට්රඥ 

සහ ආර්ික පර්වේෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ අධයක්ෂ වලසත්ත කටයුතු කවේ ය. 

වකාළඹ විශ්වවිදයාලවේ ආර්ික විදයා ශාස්ට්රපති උපාධි පාඨමාලාව සඳහා බාහිර 

කිකාචාර්යවරයකු වලස කටයුතු කළ ආචාර්ය වීරසිංහ මහතා, ම වල්සයාවේ සයසන් 

මධයස්ට්ථානවේ බාහිර පර්වේෂණ අර්ථශාස්ට්රඥයකු වලසත්ත, ඕස්ට්වේලියානු න ෂනල් 

යුනිවර්සටිහි බාහිර පර්වේෂණ අධිසාමාජිකවයකු වලසත්ත වස්ට්වය කවේ ය. තව ද, ඒ 

මහතා ඕස්ට්වේලියානු න ෂනල් යුනිවර්සටිවේ රාජය ප්රතිපත්තති පිළිබඳ වරාේෆර්් 

ප ාසවල් වයවහාරික සාර්ව ආර්ික විශ්වල්ෂණ මධයස්ට්ථානවේ උපවේශක මණ්ඩලවේ 

සාමාජික වයකි. 

ආර්ික ග ටලු සම්බන්ධ ව ක බිනට් අනු කමිටු කිහිපයක් නිවයෝජනය කර ඇති ඒ 

මහතා , බලශක්තිය මිලට ග නීම සම්බන්ධ ගිවිසුම් සමාවලෝචනය කිරීමට පත්ත කළ මුදල් 

හා රමසම්පාදන අමාතයාිංශවේ මූලය පේධති අධීක්ෂණ කමිටුවේ වමන් ම, වපෞේගලික 

අිංශය සිංවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ ව වවළඳවපාළ ව ඩසටහවනහි පාලන කමිටුවේ හා 

ඛ්නිජ වතල් පිරිපහදු කිරීවම් වයාපෘතිවේ සම්බන්ධීකාරක කමිටුවේ සමාජිකයකු 

වශවයන් ද කටයුතු කර ඇත. තව ද, ආචාර්ය වීරසිංහ මහතා සුනිතය බලශක්ති 

අධිකාරිවේ හා ආවයෝජන මණඩලවේ කළමනාකාරිත්තව මණ්ඩලවයහි අධයක්ෂවරයකු 

වලස ද කටයුතු කර ඇත. එවමන් ම, ඒ මහතා විසන් චීනය හා සිංගප්ූරුව සමඟ මූලය 



වස්ට්වාවලට අදාළ ේවිපාර්ශ්වික වවවළඳ හා වස්ට්වා ගිවිසුම් පිළිබඳ සාකච්ඡා ප ව ත්තවීවම් 

වගකීම ද දරනු ල බීය.  

ආචාර්ය වීරසිංහ මහතා ශ්රී ලිංකා මහ බ ිංකු මාණ්ඩලික පත්රිකා ඇතුළු ව, වේශීය සහ 

විවේශීය සඟරාවන්හි පර්වේෂණ ලිපි ගණනාවක් පළ කර ඇත. 

2021 ජනවාරි මාසවේ දී වජයේෂ්ඨ නිවයෝජය අධිපති වලස ශ්රී ලිංකා මහ බ ිංකුවවන් විශ්රාම 

ලත්ත ආචාර්ය වීරසිංහ මහතා, බහුපාර්ශ්වික නිවයෝජිත ආයතන සහ වගෝලීය ආවයෝජන 

වයාපාර සඳහා ආර්ික හා මූලය කටයුතු සම්බන්ධ ව ස්ට්වාධීන උපවේශකවරයකු වලස 

කටයුතු කවේ ය.  


