
 

 

 

 

නිහාල් ෆ ාන්ෆේකා මහතා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුෆේ මුදල් 

මණ්ඩලයට පත් කරයි 

 

ඇන්තනී නිහාල් ෆ ාන්ෆේකා මහතා 2022 මැයි 26 දින සිට 

ක්රියාත්මක වන පරිදි ශ්රී ලංකා මහ බැංකුෆේ මුදල් මණ්ඩල 

සාමාජිකෆයකු ෆලස යළි පත් කරන ලදී. මින් ෆපර, ඔහු 

2016 ජුලි මාසෆේ සිට 2020 මැයි මාසය දක්වා මුදල් 

මණ්ඩලෆයහි ෆේවය කෆේය. 

ෆකාළඹ ලංකා විශ්වවිදයාලෆයන් තම විදයාෆේදී උපාධිය 

ලබා ගත් ඒ මහතා, එක්සත් රාජධානිෆේ වරලත් 

බැංකුකරුවන්ෆේ ආයතනෆේ අධි සාමාජිකෆයකු වන 

අතර, එක්සත් රාජධානිෆේ වරලත් සුරැකුම්පත් සහ 

ආෆයෝජන ආයතනෆේ ගරු අධි සාමාජිකෆයකි. ඔහු ෆජෝන් කීල්ේ ෆහෝල්ින්ේේ ෆපාදු 

සමාගෆමහි ෆජයෂ්ඨ ේවාධීන අධයක්ෂ සහ සමූහ විගණන කමිටුෆේ සභාපති,  සී/ස 

ෆීනික්ේ ඉන්ඩේීේ සමාගෆමහි සභාපති, බ්රැන්ික්ේ ලංකා සමාගෆමහි විධායක 

ෆනාවන අධයක්ෂවරෆයකු සහ විගණන කමිටුෆේ සභාපති, සී/ස ෆීනික්ේ ෆවන්චර්සේ 

සමාගෆමහි විධායක ෆනාවන අධයක්ෂවරෆයකු සහ ආෆයෝජන කමිටුෆේ සභාපති ෆලස 

ද කටයුතු කරයි.   

වෘත්තිෆයන් බැංකුකරුෆවකු වන ෆ ාන්ෆේකා මහතා, ෆේශීය සහ විෆේශීය බැංකු සහ 

මූලය අංශවල ප්රධාන ධුරයන් කිහිපයක් ෆහාබවා ඇත. ඒ මහතා වසර 13කට අධික 

කාලයක් DFCC බැංකුෆවහි ප්රධාන විධායක නිලධාරියා ෆලසත්, ඉන් ෆපර වසර 10ක 

කාලයක් HSBC (ශ්රී ලංකා) බැංකුෆේ නිෆයෝජය ප්රධාන විධායක නිලධාරියා ෆලසත් ෆේවය 

කෆේය.  ෆ ාන්ෆේකා මහතා ෆකාළඹ ෆකාටේ හුවමාරුෆවහි සහ මැනිලාහි ආසියා 

සන්නිෆේදන ෆදපාර්සතෆම්න්තුව 
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ශාන්තිකර මූලයන සංවර්සධන ආයතන සංගමෆේ සභාපති ෆලසත්, ෆකාමර්සෂල් බැංකුෆේ 

සහ DFCC වර්සධන බැංකුෆේ අධයක්ෂවරයකු ෆලසත් ෆේවය කර ඇත. ඒ මහතා එක්සත් 

රාජධානිෆේ වරලත් සුරැකුම්පත් සහ ආෆයෝජන ආයතනෆේ ශ්රී ලංකා ජාතික උපෆේශන 

සහාෆවහි වසර 10කට අධික කාලයක් සභාපති ෆලස කටයුතු කළ අතර, එක්සත් ජනපද 

- ශ්රී ලංකා ෆුල්බ්රයිට් ෆකාමිෂන් සභාෆේ සාමාජිකෆයකු ද ෆේ.  

ෆ ාන්ෆේකා මහතා රාජය ෆේවෆේ ද විවිධ තනතුරු ෆහාබවා ඇත. 2009 වසෆර්ස 

පිහිටුවනු ලැබූ බදු පිළිබඳ ජනාධිපති ෆකාමිෂන් සභාෆේ සාමාජිකෆයකු වූ ඒ මහතා, 

වයවේථාපිතව ේථාපනය කරන ලද ජාතික ප්රසම්පාදන ෆකාමිෂන් සභාෆේ 

සාමාජිකෆයකු ෆලස ද කටයුතු කෆේය. ඒ මහතා ශ්රී ලංකා ණය ෆතාරතුරු කාර්සයංශෆේ 

සහ ෆේවා නියුක්තිකයන්ෆේ භාර අරමුදෆල් අධයක්ෂවරෆයකු ෆලසත්, ආර්සික 

සංවර්සධනය පිළිබඳ ජාතික මණ්ඩලෆේ ප්රාේධන ෆවළඳෆපාළ පර්සෂදෆේ සම 

සභාපතිවරයා ෆලසත් ෆේවය කෆේය.  

ෆ ාන්ෆේකා මහතා ෆල්ඛන ගණනාවක් රචනා කර ඇති අතර, ෆේශීය ෆමන්ම විෆේශීය 

සමුළු සහ සම්මන්රණ රැසක ෆේශන පවත්වා ඇත.  

 

 


