
 

විදේශ කටයුතු අමාත්ය මාපන  මතිතතුමා, කළාපීය ආපක්ෂාවට ඇිත ත්ර්ජ වලට එදපහිව 

සටන් වතදීම සඳහා සහදයෝගිත්ාව වතඩිදියුණු කප  දලස 26 වතනි ආසියාන් කළාපීය 

සංසදදේ දී ඉල්ලයි 

 

විදේශ කටයුතු අමාත්ය ිලක්  මාපන  මතිලතුමා, 2019 අද ෝස්තු 02 වතනි දි  

ත්ායිකන්ත්දේ, බතැංදකෝ  නුවප දී නතවිල ආසියාන් කකාපීය සැංසදදේ 26 වතනි සතසිය 

අමත්මින්, ත්රස්ත්වාදය, දරුණු අන්ත්වාදය හා සයිබර් අනපාධ ඇතුළුව ආප් ෂාව හා 

සම්බන්ධ සාම්ප්රදායික හා සාම්ප්රදායික ද ොව  අභිදයෝ වකට විරුේධව ක්රියා රීම ම සාහා 

ඒකාබේධ ද ෝලීය ප්රය්න යන්ද  ඇිල අවශයත්ාවය ිළිබබාව අවධාපයය කද  ය. දමම 

සන්දර්භය හමුදේ, ආසියාන් කකාපීය සැංසදයට සහභාගී ව  පටවල් අත්ප දමම 

අභිදයෝ යන් නපාජය රීම ම සාහා  තඹුරු අධිෂ්ඨා ය්  ඇිල කප  තනීදම් අවශයත්ාවය 

ිළිබබව ද මාපන  අමාත්යතුමා අවධාපයය කද  ය. 

ආසියාන් කකාපීය සැංසදදේ 26 වතනි සතසිදේ දී, විශ්වාසය ද ොඩ තැංවීදම් ිළයවප පුළුල් 

රීම ම සහ ත්රස්ත් විදපෝී  ප්රය්න ය,  යෂ්ිකක අවි ීමමාකප  නාක  ත්න්ත්රය ශ් ිලම්න 

රීම ම, නිවාපක පාජයත්ාන්්රිකභාවය, දරුණු අන්ත්වාදය ිළදැදතම,ම, කාන්ත්ාවන්, සාමය හා 

ආප් ෂාව ප්රවර්ධ ය රීම ම සහ දත්ොපතුරු හා සන්නිදේද  ත්ා් ෂයවක ආප් ෂිත් භාවිත්ය 

ත්හවුරු රීම ම වතනි ් දෂ ත්රවක සහදයෝගීත්ාව ඉහ   තැංවීම ිළිබබාව අවධා ය දයොමු 

කප  කදී. 

ත්වද, ශ්රී කැංකාවට  ල්ක වූ නාස්කු ඉරුදි  ප්රහාප හා  වීමකන්ත්දේ හා ිළලිපී දේ මෑත්ක දී 

සිදු වූ ප්රචණ්ඩඩ ක්රියා ඇතුළු බවිවිධ ත්රස්ත් ක්රියාවන් ිළිබබාව සභාව විසින් දහ ා දරී  කදී. 

ත්රස්ත්වාදදේ ත්ර්ජ යට  දපහිව ක්රියා රීම ම සාහා,  හි මූක දහ තුවට ිළිබයම් දයදිය යුතු 

බව සහ දමම ප්රය්න දේ දී ආසියාන් කකාපීය සැංසදයට සහභාගී වන් න් අත්ප 

සහදයෝගීත්ාව වතඩි දියුණු රීම දම් නරිපූර්ය ප්රදේශයකට   ඹීදම් අවශයත්ාවය ිළිබබාව ද 

සභාව අවධාපයය කද  ය. දනොදුදේ උ න්දුව්  ද් ව  ක ාපීය හා අන්ත්ර්ජාිලක 

 තටලුවකට අදා  කරුණු ිළිබබාව ද අමාත්යවරු සාක්ඡාා මිනන් අදහස් විවමාරු කප 

 ්නහ. 

සතසියට සහභාගී ව  අත්පතුප දී අමාත්ය මාපන  මතිලතුමා, බැං කාදේශදේ විදේශ කටයුතු 

අමාත්ය ඒ.ද් . අ්දදුල් දමොමන් මතිලතුමා, ඉන්දියාදේ විදේශ කටයුතු අමාත්ය  ස්. 

ජායිශැංකර් මතිලතුමා,  වීමකන්ත්දේ නිදයෝජය අ්ාමාත්ය හා විදේශ කටයුතු අමාත්ය 

වින්ස්ටන් පීටර්ස් මතිලතුමා සහ යුදපෝනා සැං මදේ විදේශ කටයුතු හා ආප් ෂක ප්රිලන්නිලය 

ිළිබබා උසස් නිදයෝජිත් හා යුදපෝනා දකොමිසදම් උන සභානිලනි දෙදඩරිකා දමො රිනි 

මතිලනිය සමඟ ද 26 වතනි ආසියාන් කකාපීය සැංසදයට සම ාමීව ේවිනාර්ශ්වික හමුවීම් 

නතවත්නවීය. දමම රැස්වීම් මිනන්, වඩා්නම අදා ව  වර්ත්මා  ේවිනාර්ශ්වික  තටලු ිළිබබාව 

සාක්ඡාා රීම මට අවස්ථාව සතකසුණු අත්ප, දමම පටවල් සමඟ නව්න ා සබාත්ා ත්වදුපට්න 

ත්හවුරු කප  තනීමට මඟ දහිබ කද  ය. 



1994 වසදර් දී ිළහිදැව  කද ආසියාන් කකාපීය සැංසදය සාමාජික පටවල් 27 රීන් 

සමන්විත්ය.  ය ඉන්දු-නතසිෆි්  ක ානදේ ආප් ෂක සැංවාදය සාහා වතද ්න දේදිකාව්  

ව  අත්ප,  මිනන් සාමාජිකයන් හට වර්ත්මා  ආප් ෂක  තටලු ිළිබබාව සාක්ඡාා රීම මට 

හා ක ානදේ සාමය හා සුප් ෂිත්භාවය වතඩිදියුණු රීම ම සාහා සහදයෝගී ක්රියාමාර්  

 තනීමට නසුබිම්  සනයයි. 2007 වසදර් දී සැංසදයට  කතු වූ ශ්රී කැංකාව, ආසියාන් කකාපීය 

සැංසදයට සහභාගී ව  පටරී. 

ආසියාන් ක ානය සමඟ කටයුතුවක නිපත් වීදම් ඉහ  යමින් නවිල  වතද ්නකම හමුදේ, 

ආසියාන් සැංවිධා දේ ආැංශික සැංවාද හවුල්කරුවකු බවට න්නවීමට ශ්රී කැංකාව අද්් ෂා 

කප  අත්ප, විදේශ කටයුතු අමාත්යාැංශය මිනන් ඒ සාහා අවශය ිළයවප ද   ඇත්. 

 

විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශය 

දකොළඹ 

2019 අද ෝස්තු 02 වතනි දි  


