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උපන් දිනය : 1963 මපබරවාරි 19 මවනිදා 

 

මේශපාලන දිවිය 

සිය දේශපාලන ජීවිතදේ ගුරුවරයා ද වූ, එම ක්ද ේත්රදේ වියදතකු දමන්ම, හිටපු කැබිනට් අමාතයවරදයකු ද වූ,  

දිවංගත, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමාදේ දක්  නායකත්වය යටදත් හා එතුමාදේ මග දපන්වීදමන්, 1988 වසදේදී 

දමරට දේශපාලන ක්ද ේත්රයට අවතීේණ දේ.  

ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජානරජා පාේලිදේන්තුදේ මන්ත්රීවරදයකු දලස දමතුමා නේ කරනු ලබන්දන් 1994 

වසදේදීය. දමරට කීේතිමත් දේශපාලඥයින් කිහිපදදදනකුදේ අඩි පාදේ යමින්, ගැටලුකාරී දේශපාලන තත්ත්ව 

හමුදේ, සන්ධානගතව එක්වීමට තීරණය කරමින්, ප්රතිපත්තියක් වශදයන්, සවවාීනන පාේලිදේන්තු මන්ත්රීවරදයකු 

වශදයන් ජාාතියට දසේවය කිරීමට 1995 වසදේදී දමතුමා තීරණය කදේය.  

1999 වසදේ දී ශ්රී ලංකා පාේලිදේන්තුව විසුරුවා හැරීදමන් පසු, දමරට ප්රමුතතම දේශපාලන පක් ය වන එක්සත් 

ජාාතික පක් දේ ආරාධනයකට අනුව, ශ්රී ලංකාදේ පරිපාලන අග නගරය වන දකෝට්දට් මැතිවරණ දකොට්ඨාශය 

නිදයෝජානය කරමින් තරඟවැදුනු අතර, එහිදී දකොළඹ දිසව්රික්කදයන් විශාල ජාන වරමක් හිමිකර ගනිමින් 

පාේලිදේන්තුවට දත්රී පත්වූ දමතුමා ජාාතික දේශපාලනදේ  දිදුලන චරිතයක් දලස නේ දරා සිටී.  

වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරිවරදයකු දලසත්, ප්රමුත දපදළේ වයවසායකදයකු දලසත් එතුමා සතු වෘත්තීය 

පසුබිම, පාේලිදේන්තු මන්ත්රීවරදයකු, කැබිනට් අමාතයවරදයකු සහ විපක් දේ ප්රබල සාමාිකකදයකු දලස රටට  

දසේවය කිරීදේදී කීේතියක් අත්කරදීමට දහේතුදවයි.  

මුදේ අමාතය ුරරදේ රාජාකාරී භාරගැනීදමන් අනතුරුව, 2015 ජානවාරි 29 දවනිදා දමතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 

අතුරු අයවැය, විප්ලවකාරී අයවැයක් දලස ඉතිහාසගත වන්දන්, එමගින් ශ්රී ලාංකීය ජානතාවට සහන සකසක් 

සැලසීමට සමත්වීම නිසාය. 

මුදේ අමාතයවරයා දලස රාජාකාරී  භාරගැනීදමන්  දින 17 ක් ඇතුළත අතුරු අයවැය ඉදිරිපත් දකරුණු අතර, එහිදී 

මූලය හා වාිජජා ක්ද ේත්රයන් හි ඔහුදේ බහුශ්රැතභාවය  මැනවින් විදහා දැක්වීය. 

විදශේ දයන්, මහජාන අදහසව වීමසීදමන්, උපදේශන ක්රියාවලියක් තුනන් 2017 දී සැබෑ ජානතා අයවැයක් සකසව 

කිරීදේ ක්රියාවලිය සිදුව තිද . ගරු අමාතයවරයාදේ මගදපන්වීම යටදත් මුදේ අමාතයාංශය, “2017 අයවැය සකසව 



කිරීදේ ක්රියාවලිදේදී පුරවැසියන්දේ සහභාගිත්වය” සඳහා මුල පිරීය. දමය නව ප්රදේශයක් වන අතර, අයවැය 

ඉතිහාසදේ ප්රථමම වරට සිදුවූවකි.  

ශ්රී ලංකාදේ එක්සත් ජාාතික පක්  නිදයෝජාය නායක, මුදේ අමාතය සහ වේතමානදේ විදේශ කටුතතු අමාතය යන 

තනතුරු දහබවීම සඳහා එතුමා දකටි කාලයක් තුළදී දේශපාලනමය වශදයන් අත්කර දගන ඇති සීඝ්ර ජාන්රියත්වය,  

මහත් ජාවයක් එක් කර තිද . 

 

දේශපාලන පිය සටහන්  

1994 - ශ්රී ලංකා 10 වැනි පාේලිදේන්තුවට ජාාතික ලැයිසවතුදවන් පත් කළ ලාබාලම මන්ත්රීවරයා 

2000 - ඡන්ද 145, 000 කට වැඩි සංතයාවක් හිමිකර ගනිමින් දකොළඹ දිසව්රික්කදයන් පාේලිදේන්තුවට දත්රී පත්වීම 

2001 – ශ්රී ලංකාදේ දදොදළොසවදවනි පාේලිදේන්තුවට දත්රී පත්වීම 

2001 - දදසැේබේ 12 දවනිදා දවළඳ, වාිජජා හා පාරිදභෝගික කටුතතු අමාතයවරයා දලස පත්වීම 

2005 - ශ්රී ලංකාදේ 1ව වැනි පාේලිදේන්තුවට  දත්රී පත්වීම  

2010 - ශ්රී ලංකාදේ දහ හතරදවනි පාේලිදේන්තුවට දත්රී පත්වීම 

2015 - ජානවාරි 12 දවනිදා මුදේ  අමාතය යන කැබිනට් අමාතයුරරයට  පත්වීම 

2017 - මැයි 22 දවනිදා විදේශ කටුතතු අමාතය යන  කැබිනට් අමාතයුරරයට පත්වීම 

 

කැපී මපමනන  ජයග්රහණ 

1994 වසදේ අදගෝසවතු 25 දවනිදා  පාේලිදේන්තු මන්ත්රීවරදයකු දලස පාේලිදේන්තුවට පිවිස, පාේලිදේන්තු 

මන්ත්රීවරදයකු දලස සි ව වරක් දත්රී පත්වී දැයට දසේවය කර තිද .  

දවළඳ, වාිජජා හා පාරිදභෝගික අමාතය කැබිනට් අමාතයුරරය  

එක්සත් ජාාතික පක් දේ විදේශ කටුතතු කමිටුදේ සභාපතිවරයා දලස පත්වීම 

ශ්රී ලංකාදේ ආේථික සහ පරිපාලන අංශයන් හි පාලන දක්න්ද්රසවථමානය වන දකොළඹ දිසව්රික්කදේ එක්සත් ජාාතික 

පක්  නායකයා දලස පත්වීම 

ප්රජාාතන්ත්රවාදය සහ නායකත්වය පිනබඳ ආයතනදේ සභාපති 

එක්සත් ජාාතික පක් දේ ජාාතික සංවිධායක 

එක්සත් ජාාතික පක් දේ උප නායක 



මුදේ පිනබඳ කැබිනට් අමාතය 

විදේශ කටුතතු පිනබඳ කැබිනට් අමාතය 

 

සේමාන 

ජාාතයන්තර දසසීසව ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද ජාාතික උත්සවදේදී, 1999 වසදේ විශි වටතම තරුණ 

දේශපාලනඥයා සේමානදයන් පිදුේ ලැබීම. 

1926 වසදේ සිට දගෝලීය මූලය ක්ද ේත්රදේ ප්රමුත සඟරාවක් වන "ද බෑන්කේ" (දලෝක ප්රකට ටයිේසව මූලය සමූහයට 

අයත්) දවතින් පිදදන 2017 වසර සඳහා ආසියා - පැසිෆික් කලාපදේ “දහොඳම මුදේ අමාතයවරයා” සේමානය හිමිකර 

ගැනීම. විදශේ දයන්, ජාාතයන්තර මූලය අරමුදදේ අදමරිකානු දලොලේ බිලියන 1.5 ක ණය මුදල ලබා ගැනීමට හැකි 

වීම, දේශීය වශදයන් වැට් බදු ක්රමය ඉහළ දමමින් ජාාතික බදු ක්රමදේ සංදශෝධන කිරීමට දැූ  ප්රයත්න හා ශ්රී ලංකාවට 

ජාාතයන්තර බැදුේකර දවළඳදපොලට ප්රදේශවීමට මඟපාදා ගැනීම දමම සේමානය සඳහා  සැලකිේලට ගන්නා ලදී.  

 

මවනත් ජයග්රහණ 

ශ්රී ලංකාදේ කේමාන්ත හා වයාපාර වයවසායන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා Federation of the Chamber Movement හි  

ක්රියාකාරී සාමාිකකදයකු දලස කටුතතු කරයි. 

දකොළඹ දසසීසව ආයතනය විසින් 1999 වසදේ දේශපාලනඥයා සහ පරිපාලනඥයා දලස දතෝරා පත්කර ගැනීම 

 

ආේථික කටුතතු 

අදලවිකරණය 

වයාපාර කළමනාකරණය 

දේශපාලන සංසවකෘතිය 

ශ්රී ලංකාදේ සහ විදදසව රටවල විවිධ කීේතිමත් වෘත්තීය මාධය ආයතන හා සංගේවල රාජාය මූලය හා බදුකරණය 

සේබන්ධදයන් ජාාතික මුද්රිත මාධයයට  දායකත්වය ලබා දදයි. 

දමරට ූ පවාහිනී හා ගුවන් විදුලි නාලිකාවන් හි වයාපාර, දේශපාලනය සහ ආේථික කටුතතු සේබන්ධදයන් සිංහල 

හා ඉංග්රීසි මාධය වැලසටහන් සඳහා සහභාගි දේ.  

කළමනාකරණ වෘත්තීය 



වාිජජා  ක්ද ේත්රදේ ප්රමුත දපදේ ආයතන ගණනාවක ගිණුේකරණය හා කළමනාකරණය යන අංශයන් හි වසර 25 

කට වැඩි දසේවා කාලයක් සේපූේණ කර ඇත.  

 

මපෞේගලික මතොරතුරු 

විවාහක / අවිවාහක බව : විවාහක වන අතර දියිජයන් තිදදදනකුදේ පිදයකි 

 

පදිිංචිය සහ සේබන්ධ කරගැනීමේ මතොරතුරු 

1291/6, රජාමේවත්ත පාර, බත්තරමුේල, ශ්රී ලංකාව 

දු.ක : +94 112872287  ෆැක්සව : +94 11286ව1ව8  , ජාංගම දු.ක : +94 777 590590 

විදුත් තැපෑල : ravik@eureka.lk, rk@gfm.lk 

දව  අලවිය : www.ravikarunanayake.com 

රාජකාරී ලිපිනය හා සේබන්ධ කරගැනීමේ මතොරතුරු 

විදේශ කටුතතු අමාතයාංශය 

ජානරජා දගොලනැගිේල 

දකොටුව, දකොළඹ 01. 

ශ්රී ලංකාව. 

දු.ක : + 94 11 24ව0221/ 2ව47416 

ජාංගම දු.ක : +94 777 590590 

ෆැක්සව : + 94 1124ව0222 

විදුත් තැපෑල : minister@mfa.gov.lk   දව  අලවිය: www.mfa.gov.lk 

 

වෘත්තීය සුදුසුකේ 

වරලත් කළමනාකාරණ ගණකාධිකාරී - වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරවරුන්දේ ආයතනය (UK),  

(FCMA), FSCMA, CMA (Canada) 

      

අධයාපනය 

ශාන්ත දතෝමසව කිජ වඨ විදුහල - 1968 සිට 1978 දක්වා 

mailto:rk@gfm.lk
http://www.ravikarunanayake.com/
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http://www.mfa.gov.lk/


දකොළඹ, රාජාකීය විදුහල - 1978  සිට 1982 දක්වා 

අ. දපො. ස සාමානය දපළ හා උසසව දපළ සමත් 

 

ක්රීඩා 

ශ්රී ලංකාදේ  ප්රමුත දපදළේ විදුහලක් වන රාජාකීය විදුහදේ පළමු වැනි එදකොදළොසව සාමාිකක ක්රිකට් කඩාලායම 

නිදයෝජානය කිරීම. 

 

අමාතය රවී කරුණානායක මහතා විමේශ කටයුතු අමාතයාිංශමී රා රාජකාරී භාර ගනී 

ජානාධිපති මම්රිපාල සිරිදසේන මැතිතුමා විසින් 2017 මැයි 22 වැනි සඳු දින විදේශ කටුතතු අමාතයවරයා දලස රවී 

කරුණානායක මහතා පත් කරනු ලැබීදමන්  අනතුරුව,  එතුමා විසින් 2017 මැයි 25 දවනි බ්රහසවපතින්දා  

අමාතයංශදේදී වැල භාරගන්නා ලදී.  

විදේශ කටුතතු අමාතයාංශදේ දේකේ ඇසල වීරදකෝන් මහතා, අමාතයාංශදේ දජාය වඨ කාේය මඩාලලය, හිටපු 

විදේශ කටුතතු අමාතය හා වත්මන් මුදේ හා ජානමාධය අමාතය මංගල සමරවීර මහතා ඇතුළු අමාතයවරුන්, 

පාේලිදේන්තු මන්ත්රීවරුන් සහ හිත මිත්රාදීන් විසින් විදේශ අමාතය රවී කරුණානායක අමාතයවරයා පිනගනු ලැබීය.  

දබෞේධ, හින්දු, ඉසවලාමීය සහ ක්රිසවතියානු ආගමික වතාවත් පැවැත්වීදමන් අනතුරුව, අමාතයවරයා විසින් නිල 

වශදයන් අමාතයාංශදේ දී රාජාකාරී භාර ගන්නා ලදී.  

 

රාජාකාරී භාර ගැනීදමන් අනතුරුව, අමාතයාංශ කාේය මඩාලලය අමතමින් අමාතයවරයා ප්රකාශ කදළේ, රදට් 

අභිලා යන් සපුරාලීම ඉලක්ක කරගත් ජානාධිපතිවරයාදේ සහ අගමැතිවරයාදේ අදප්ක් ාවන් ඉටුවන පරිේදදන් 

තමා කටුතතු කරන බවය. කිසිදවකුටත් සතුරු දනොවී, සියලුදදනාදේම  මිතුදරකු වී  ශ්රී ලංකාදේ විදේශ ප්රතිපත්තිය 

සුසකකීම සඳහා කැප වන බව ද සඳහන් කදළේය. ආේථික රාජායතාන්්රික කටුතතු දකදරහි අවධානය   දයොමු කරමින් 

විදේශ ප්රතිපත්තිය වැඩි දිුතණු කරන බව අවධාරණය කළ අමාතයවරයා ,  අන්තේ ක්රියාවන්, විදේශ ආදයෝජාන සහ 

නව චින්තනය තුනන් රට ඉදිරියට දගන යා ුතතු බව ද වැඩිදුරටත් ප්රකාශ කදළේය.  

නිදහස ලබන අවධිදේදී  ශ්රී ලංකාවට පසු පසින් සිටි රටවේ  කිහිපයක් අද වන විට ශ්රී ලංකාවට වලා යේ මට්ටමක 

විශි වටත්වයක් සහ ප්රගතියක් අත්කරදගන සිටින ආකාරය, අමාතය කරුණානායක මහතා විසින් දගන හැර දැක්වීය. 

සියලුම ප්රජාාවන් ආරක් ා කරන, සියලුම පුරවැසියන්දේ සමාජා - ආේථික සංවේධනය සපුරාලන එක්සත් රටක් දලස 

ප්රගතියක් අත්කර ගැනීමට නේ, අදනකුත් රටවේ සමඟ පවත්වන සාේප්රදායානුූලල රාජාය තාන්්රික හා දේශපාලන 

කටුතතුවලට අමතරව වාිජජා,  දවළඳ හා ආදයෝජාන සේබන්ධදයන් අවධානය දයොමු කිරීදේ අවශයතාව එතුමා 

දමහිදී අවධාරණය කදළේය.    



 

විදේශ කටුතතු අමාතයාංශය 

දකොළඹ 

2017 මැයි 25 දවනිදා.  

 

තනතුර නිලධාරියාමේ නම කාර්යාල දු.ක 

අිංකය 

ෆැක්සර අිංකය විදුත් තැප ල 

විදේශ කටුතතු 
අමාතය 

 

ගරු. රවී 
කරුණානායක 

 
24ව0221/2ව47416 

 
24ව0222 

 
minister@mfa.gov.lk 

 
විදේශ කටුතතු 
අමාතයවරයාදේ 
පුේගලික දේකේ 
 

 
දරෝසී මලලදසේකර 

 
2458275 

 
24ව0222 

 
rosiem@mfa.gov.lk 

විදේශ කටුතතු 
අමාතයවරයාදේ 
සේබන්ීනකරණ 
දේකේ 
 

 
දිේ ාේ ද අේවිසව 

 
2458274 

 
24ව0222 

 
dilshadd@mfa.gov.lk 

 
විදේශ කටුතතු 
අමාතයවරයාදේ 
මාධය දේකේ 
 

 
සිසිර විදසසිංහ 

 
24ව240ව 

 
24ව0222 

 
sw@mfa.gov.lk 
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