
 

 

 

ශ්රී  ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලවේ සාමාජිකයකු වලස නිහාල් ව ොන්වසේකා මහතා වසර හයක 

කාලයක් සඳහා යළි පත් කරයි 

 

ඇන්තනී නිහාල් ව ොන්වසේකා මහතා ශ්රී  ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් 

මණ්ඩලවේ සාමාජිකයකු වලස 2022 ජුලි 27 දින සිට වසර හයක 

කාලයක් සඳහා න වත පත් කර ඇත. මින් වපර ඔහු 2016 ජුලි මාසවේ 

සිට 2020 ම යි මාසය දක්වා ද සහ 2022 ම යි මාසවේ සිට 2022 ජුලි 

මාසය දක්වා ද මුදල් මණ්ඩලවේ වසේවය කව ේ ය. 

 

වකො ඹ ලංකා විශ්වවිදාාලවයන් තම විදාාවේී උපාධිය ලබා ගත් ඒ 

මහතා, එක්සත් රාජධානිවේ වරලත් බ ංකුකරුවන්වේ ආයතනවේ අධි 

සාමාජිකයකු වන අතර, එක්සත් රාජධානිවේ වරලත් සුරැකුම්පත් සහ 

ආවයෝජන ආයතනවේ ගරු අධි සාමාජිකවයකි. ඔහු වජෝන් කීල්ස් 

වහෝල්ඩින්ේස් වපොදු සමාගවම් වජාේෂ්ඨ ස්වාධීන අධාක්ෂ සහ සමූහ විගණන කමිටුවේ සභාපති,  සී/ස 

ෆීනික්ස් ඉන්ඩස්ට්රීශස් සමාගවම් සභාපති, බ්රැ න්ඩික්ස් ලංකා සමාගවම් විධායක වනොවන අධාක්ෂවරයකු සහ 

විගණන කමිටුවේ සභාපති, සී/ස ෆීනික්ස් වවන්චර්ස් සමාගවම් විධායක වනොවන අධාක්ෂවරයකු සහ 

ආවයෝජන කමිටුවේ සභාපති වලස ද කටයුතු කරයි. 

 

වෘත්තිවයන් බ ංකුකරුවවකු වන ව ොන්වසේකා මහතා, වේශීය සහ විවේශීය බ ංකු සහ මූලා අංශවල ප්රාධාන 

ධුරයන් කිහිපයක් වහොබවා ඇත. ඒ මහතා වසර 13කට අධික කාලයක් DFCC බ ංකුවේ ප්රාධාන විධායක 

නිලධාරියා වලසත්, ඉන් වපර වසර 10ක කාලයක් සඳහා HSBC ශ්රී  ලංකා බ ංකුවේ නිවයෝජා ප්රාධාන 

විධායක නිලධාරියා වලසත් වසේවය කව ේ ය.  ව ොන්වසේකා මහතා වකො ඹ වකොටස් හුවමාරුවේ සහ 

ම නිලාහි ආසියා ශාන්තිකර මූලාන සංවර්ධන ආයතන සංගමවේ සභාපති වලසත්, වකොමර්ෂල් බ ංකුවේ 

සහ DFCC වර්ධන බ ංකුවේ අධාක්ෂවරයකු වලසත් වසේවය කර ඇත. ඒ මහතා එක්සත් රාජධානිවේ වරලත් 

සුරැකුම්පත් සහ ආවයෝජන ආයතනවේ ශ්රී  ලංකා ජාතික උපවේශන සහාවේ වසර 10කට අධික කාලයක් 

සඳහා සභාපති වලස කටයුතු ක  අතර, එක්සත් ජනපද - ශ්රී  ලංකා ෆුල්බ්රැයි් වකොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයකු 

ද වේ.   

 

ව ොන්වසේකා මහතා රාජා වසේවවේ ද විවිධ තනතුරු වහොබවා ඇත. 2009 වසවර් පිහිටුවනු ල බූ බදු පිළිබඳ 

ජනාධිපති වකොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයකු වූ ඒ මහතා, වාවස්ාාපිත ව ස්ාාපනය කරන ලද ජාතික 

සන්නිවේදන වදපාර්තවම්න්තුව 

2022.07.29 



ප්රාසම්පාදන වකොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයකු වලස ද කටයුතු කව ේ ය. ඒ මහතා ශ්රී  ලංකා ණය වතොරතුරු 

කාර්යංශවේ සහ වසේවා නියුක්තිකයන්වේ භාර අරමුදවල් අධාක්ෂවරයකු වලසත්, ආර්ථික සංවර්ධනය 

පිළිබඳ ජාතික මණ්ඩලවේ ප්රාාේධන වව ඳවපො  පර්ෂදවේ සම සභාපතිවරයා වලසත් වසේවය කව ේ ය.  

 

ව ොන්වසේකා මහතා පර්වේෂණ පත්රියකා ගණනාවක් රචනා කර ඇති අතර, වේශීය වමන් ම විවේශීය සමුළු සහ 

සම්මන්ත්ර ණ රැසක වේශන පවත්වා ඇත.   


