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මාධ� �ෙ�දනය� 

� ලංකා �ක� ආයතනෙ� උපසභාප� �රෙය� ඉ�ලා අස්�ම ස�බ�ධෙය�.... 
  

ෙමරට ෙදවැ� පැර�තම �ද�ාලය වන යාපනය ෙප���� ෙ���� හා�� �ද�ාලෙය� 

අධ�ාපනය ලැ� මා හට ෙදවන ��න�වරෙය� ෙලස හ�දාවට එ��ෙ� අ�ලාෂය� �� අතර, මා 

ෙක�තර� �ෂ්කරතා මධ�ෙ� �වද, එම ��නය සැබෑ කර ගැ�ම සඳහා ෙක�ළඹට පැ�� අ�තය මට 

තවම� පැහැ��ව මතකය. 

හා�� �ද�ාලෙ� �ක� ක�ඩායෙ� සාමා�කෙය� ෙලස �ක� ෙල�කයට අ�ෙප�� තැ� මා යාපනය 

පාස� ඒකාබ�ධ ක�ඩායමට ���ක� ලබ�� �ක� �ඩාෙ� මෙ� ද�ෂතා �වහ� කරගැ�මට 

භාග�ය �� කරග��. ෙ� අතර සරා �සලාන �ක� තරගාව�ෙ� සැරස�ස් �ඩා සමාජය ෙව�ෙව� 

�ඩා ��මද මෙ� �ක� ��තෙ� ��ෙශ�� කඩඉම�. 

ඉතා �ෂ්කර � වෘ��යමය ��තය�� අන�රව ෙමරට ��ඛෙපළ ආයතනයක ��කා��වය ද�වාම 

ව�ාපා�ක �ෙෂ��ෙ� ඉහළ �සාදය� ��කරග� මා රංගන ෙහ�ර�ෙ� පට� ඇ�ජෙල� මැ��ස් �ක� 

�ගය ද�වා මෙ� ව�ාපාරෙ� ��යා අවස්ථා ලබා�� ජා�ක ක�ඩායම �ෙය�ජනය කළ ෙබ�ෙහ� 

�ඩක��ද �ය.  

2000 �ට 2013 ද�වා වසර 13� ෙක�ළඹ ෙක���ස් �ක� සමාජෙ� සභාප� ෙලස �ඩා සමාජය 

ෙග�ඩ නැ�මට� �ක� �ඩාව ෙව�ෙව� මා �� කළ ෙමෙහය ��බඳ �� මහ� �ක� �ජාවටම 

ෙන�රහස�.  

2005� � ලංකාෙ� �ක� අ�� ක��ෙ� සාමා�කෙය� ෙලස �ක� ප�පාලන කට�� ආර�භ කරන 

මා 2006 �ට 2008 ද�වා � ලංකා �ක� අ�� ක��ෙ� ෙ�ක� ෙලස�, 2012 �ට 2013 ද�වා � 

ලංකා �ක� උපසභාප� ෙලස� කට�� කෙළ�. 2016 ජනවා� �ට 2018 මැ� ද�වා ය�� � ලංකා 

�ක� උපසභාප� �රය දැ� මා 2019 ෙපබරවා� මස �ක� ප�පාලනෙ� නැවත� උපසභාප� ෙලස 

ප�ව�ෙ� �ඩා සමාජ මා ��බඳ තැ� ඉහළ �ශ්වාසය �සා බව අදට� මම �ශව්ාස කර�. 



2016-2018 කාලවකවා�ෙ�� �ක� ප�පාලනෙ� ඉහළ වග�� දර�� ෙ��ය �ක� ප�පාලන කට�� 

ෙමෙහය� මා ප�ව ජාත��තර �ක� ප�පාලන කට�� ෙව�ෙව�ද මෙ� දායක�වය ලබා ���.  

� ලංකා �ක� ව�වස්ථාවට අ�ව �ධාන උපසභාප�ව� ෙදෙදනාෙ� ��ක වග�� අතර ජාත��තර 

�ක� හා ෙ��ය �ක� යන අංශ ෙමෙහය�ෙ� ස��දාය� පැව� න�� ව�තමානෙ� මට ��� 

වග�ව�� කට��ත� ලබා ෙන��ම ෙහ��ෙව� ව�ම� ප�පාලනය මා �ෙදකලා කර ඇත. ඒ අ�ව 

මාව �ක� ප�පාලනෙ� �ධාන ධාරාෙව� ඉව� කර ඇ� බව මට වැට�ණ. එෙම�ම �ධායක ක��ව 

�ළ ෙම�ම කළමනාකරණ ක�� �ළද �වාදයට ��ෙදන ඇතැ� �ල� ග�ෙද� සහ සාක�ඡා වන 

ක�� ස�බ�ධෙය� මා නගන �ෙර�ධය� හා අදහස් දැ��� ව�ම� ප�පාලනය දැ� ෙස� ෙන�සලකා 

හ�න බව �ව ��ය. �ධායක ක�� �රණ සටහ� තැ��වල මා නගන �ෙර�ධතා ෙහ� අදහස් ඇ�ල� 

ෙන��ම හරහා අනාගතෙ�� ෙ� ��වන �යාව�ය �ල �ක� �ඩාෙව� මා උපයාග� ඉහලම ධනය 

වන මෙ� ���නාමයට හා� කරගැ�මට මා තව�රට� �දාන� නැත.  

සාක�චා වන ක�� ඇ�ල� �� ෙ�ඛන �ධායක ක�� �ස්��වලට සැල�ය �� කාල �මාවකට 

ෙපර ලබා �ය �� න�� එය ෙමෙත� �� � නැත. ඒ හරහා ඇතැ� ක�� ��බඳව ෙත�ර�� ෙස�යා 

බැ�මට හා අදහස් දැ��මට ලැෙබන කාලය �මා�ම ව�ම� ප�පාලනෙ� ���ධභාවය ��බද ගැට� 

ම� කර�න�.  

ෙමවැ� ක�� ගණනව� හරහා මට හැ� ෙග�ස් ඇ�ෙ� මා දැ� ෙ� ප�පාලනයට ස��ය �� බව�. 

ප��ය කාලය �රා � ලංකා �ක� ���නාමයට �� � හා�ය �සා ෙම�ම ව�තමාන �ක� 

ප�පාලක�� කරන �යාව� ��බඳ මා දැ� ෙස� කල��මට ප�ව ඇත. ව�තමාන �ක� ප�පාලනෙ� 

උපසභාප� තන�ර මාහට ��ව�ෙ� �ක� �ඩාවටම ��කළ �හඬ ෙම�ම අවංක ෙස�වය �සා බව 

මම �ත�. න�� ව�ම� ප�පාලනෙ� ෙබ�ෙහ� සාමා�ක�� �ධායක ක�� සාක�ඡාවල� ෙම�ම 

අෙන�� අවස්ථාවල� ��� �ගටම ෙ� කාලය �ළ මා දැ� ෙලස ෙන�සලකා හ�න අතර �ධායක ක�� 

සාක�ඡාවල� මා ෙප��ග�කවම අපහ�තාවට ප� ��ෙ� කට�� �� ��ම මා දැ� කල��මකට ප� 

කර ඇත.  

සැම�ටම �ක� �ඩාෙ� ඉ�� අනාගතය ෙව�ෙව� අවංකවම කට�� කළ මා හට හෘදසා��යට 

එකඟව තව�රට� ව�ම� �ක� ප�පාලනය �ළ ����ය ෙන�හැ� ත��වය� උදා� ඇත. ෙමරට 

�ක� �ඩාවට පණ ෙම� ආදරය කළ මා හට �ක� �ඩාව ෙහ��ෙව� ලැ�� ෙ� ෙම�ම, අ�� � ෙ�ද 

ෙබ�ෙහ�ය. ඒ �ය�ල උෙ��ෂා සහගතව �ඳදරාග� මා දැ� ���ෙ� �රණා�මක ෙම�ෙහ�තකය.  

ඒ අ�ව ව�ම� �ක� උපසභාප� තන�රට ස��ම හැෙර�නට අ� �ක�පය� ෙ� අවස්ථාෙ� මට 

ෙන�ෙපෙ�. එබැ�� ව�ම� �ක� ප�පාලනෙ� තන��වලට ස��මට �රණය කෙළ�. ය��� 



�ෙනක ෙමරට �ක� �ඩාව ෙව�ෙච� සැබෑ ෙග�රව�ය ෙස�වාව� ඉ�කළ හැ� �නය� උදා�වෙහ�� 

ඒ වග�ම භාරගැ�මට මා �දාන�ය.  

�ක� �ඩාව ෙව�ෙව� යහපත� ����ම සඳහා මා හට ෙමෙත� ක� උද� උපකාර කළ ෙමරට 

�ක� ෙල���ට�, �ඩා සමාජවල සාමා�කය�ට� ඉතාම ��තරය� � �ක� ප�පාලක��ට�, 

මාධ�යට� හෘදයංගවම ස�්�ව�ත ෙව�.  

මෙ� රෙ� ��යන �ස්සක ජනතාවෙ� �වය � �ක� �ඩාව ය�� ෙල�කෙ�ම අංක එක ෙලස පව�වා 

ය�න මාෙ� එකම �ා�ථනය�. 

 

ස්���! 
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