
මාධ්යි නිවේදනය  

පාස්කු නඉරුදිය නඑල්ල නවූ නත්රාස්ත නප්රීහාාවලින්  නනයුරරුල න්රී  ලංකාේද න ථා නතත්ත්ල  නප්රීතිෂ්්ාාපය  න

තහාවුරු නකව නගැනීම නසඳහාා නප්රීාේ ෝගික නසහා  නනලශ්යි නලය නබල න්රී  ලංකාල නකි ා නසිටියි 

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ සම්ගම්ලනගේ 74 වැනි සැසි වාරයට සහභාගී වූ ශ්රීශ ලා ා නිගයිත  

 ණ්ඩායම් ප්ර්ධානී විගේශ ගේ ම් රවිනාථ ආර්යසිාහ මහ ා, ගමම මහා සම්ගම්ලනයට සමගාමීව, 

ගමම සතිගේ දී, ත්රාසත වාදය මැඩපැවැත්වීගම්  ර්යාලගේ (OCT) උප මහ ගේ ම් ව්ලැඩිමීර් 

ගවොගරොන්ග ිව් මහ ා සහ ඔහුගේ  ණ්ඩායම ද, සහ ාර මහ ගේ ම් (ASG) සහ ත්රාසත වාදය 

මැඩපැවැත්වීගම්  මිටු විධාය  අධමක්  මණ්ඩලගේ (CTED) විධාය  අධමක්ික ා මිග ේ 

ග ොනින්සතක්සත මහත්මිය ද හමු විය. එක්සත් ජාතීන් සඳහා ශ්රීශ ලා ා නි ම නිගයිත  ක්ග නු ා 

ගසගනවිරත්න  ානාපතිතුමිය සහ ගවනත් ගජම තන නිලධාහුහු විගේශ ගේ ම්වරයා සම  වූහ. 

පාසතකු ඉරුදින ප්ර්හාර සෘජුවම ගහළා දකිමින් විවිධා ාරගයන් රජයට උප ාර  ළ එක්සත් ජාතීන්ගේ 

සාවිධානයට හා ජා මන් ර ප්ර්ජාවට විගේශ ගේ ම්වරයා සතතූතිය පුද  ගළේය. සහ ාර මහ ගේ ම් 

සහ ත්රාසත වාදය මැඩපැවැත්වීගම්  මිටුගව් විධාය  අධමක්  මණ්ඩලගේ (CTED) විධාය  

අධමක්ික ා මිගෙේ ග ොනින්සතක්සත මහත්මිය ගනොග ිදා නිර  වූ සාොරය මඟින්, ත්රාසත වාදය සහ 

ප්ර්ෙණ්ඩ ාරී අන් වාදය මැඩපැවැත්වීම සඳහා ගේශීය වශගයන් ගයොදන ප්ර්යත්න ශක්තිමත් කිරීගම් දී 

ජා මන් ර විිෂ තට පහුෙයන් ගව  ල ාවීමට ඉඩ ප්ර්සතථාවක් උදා  ර ගදන ලද  ව ඔහු විගශේ ගයන් 

සඳහන්  ගළේය.  

එක්සත් රාජධානිගේ, යුගරිපා සාගමගේ, එක්සත් ජනපදගේ සහ ඕසතගනලියාගව් අමා මවරු සහ 

ත්රාසත වාදය මැඩපැවැත්වීම පිළි ඳ සම් න්ධී ාර වරුන් කිහිප ගදගනක් ගමන්ම ගගිලීය ප්ර්ජා 

 ටයුතු හා යථා  ත්ත්වයට පැමිණවීගම් අරමුදගේ (GCERF) විගශේ ඥගයකු ගනොග ිදා නියැලුණු 

සාොර පිළි ඳව විගේශ ගේ ම්වරයා ගවොගරොන්ග ිව් මහ ාට  රුණු පැහැදිලි  ගළේය. ගගිලීය 

ප්ර්ජා  ටයුතු හා යථා  ත්ත්වයට පැමිණවීගම් අරමුදගේ (GCERF) විගශේ ඥයාගේ සාොරගයන් 

අනතුරුව වහාම අවධානය ගයොමු  ළ යුතු  වට හදුනාගත් ක්ග ේත්රා අ රට ප්ර්ජා ැ වේ ගයදීම, 

සමාජ සහජීවනය සඳහා  රුණ  රුණියන් ගයොදවා ගැනීම, සමාජ මාධම නිරීක් ණය,  හුලව 

ගගොදුරුවිය හැකි ප්ර්ජා හා ප්ර්තිැඩි ලී රණය ඉලක්   ර ගනිමින් සිදු  රන  ටයුතු අයත් විය. 

ගේශ සීමා  ළමනා රණය, මගී ග ොරතුරු  ළින් ල ා ගැනීම (API) සහ මගී නාම වාර් ා (PNR) 

පවත්වා ගැනීම ශක්තිමත් කිරීම ගවනුගවන්  ර ඇති  ාර්යය ගවොගරොන්ග ිව් උප මහ ගේ ම්වරයා 

අවධානයට ලක්  ගළේය. ගම් සම් න්ධගයන්,  ේ ඇතිව මගී ග ොරතුරු ල ා ගැනීම (API) සහ මගී 

නාම වාර් ා පවත්වා ගැනීම (PNR) සගමිධානය කිරීම සඳහා ඉදිහු ප්ර්යත්නවලදී සහ ප්ර්ෙණ්ඩ ාරී 

අන් වාදය මැඩපැවැත්වීගම් දී එක්සත් ජාතීන්ගේ සාවිධානය ශ්රීශ ලා ාවට  වදුරටත් සහය ල ා දීමට 

සූදානම්ව සිටින  ව ඔහු ප්ර් ාශ  ගළේය. ගනොග ි දිනකින් ශ්රීශ ලා ාගව් නියැගලන සාොරය දී 

ඔහුගේ  ාර්යාලය ප්ර්මුත ාව ල ා දී ඇති  ටයුතු පිළි ඳව ශ්රීශ ලා ාව සම   ටයුතු සම් න්ධී රණය 

 රන  වට  හවුරු  ගළේය.  

ත්රාසත වාදය මැඩපැවැත්වීගම්  මිටු විධාය  අධමක්   මණ්ඩලය හා ශ්රීශ ලා ාව, සමීපව 

 ටයුතු රමින් සහගයිගී ාවගේ ඉහළ මට්ටමක්  රා ළගාවීම පිළි ඳව සහ ාර මහ ගේ ම් 

ග ොනින්ක්සත මහත්මිය සතුට පළ  ළාය. එක්සත් ජාතීන්ගේ සාවිධානය, ශ්රීශ ලා ාව සම  

සහගයිගී ාව ඇති  ර ගැනීම සඳහා රාමු ග  වැඩ පිළිගවලක් ස සමින් සිටින  වද එතුමිය ප්ර් ාශ 

 ළාය. විගේශීය ත්රාසත  සටන්වාදීන් ආපසු පැමිණිම සහ ප්ර්ෙණ්ඩ ාරී අන් වාදය මැඩපැවැත්වීම 

ගමන්ම ගේශ සීමා ආරක් ාව පිළි ඳව අදාළ ආරක්   මණ්ඩල ගයිජනාවලි යටගත් ත්රාසත වාදය 

මැඩපැවැත්වීම පිළි ඳ ජා මන් ර  ැඳීම්වලට අනුකූල වීම සඳහා ශ්රීශ ලා ාවට උප ාරීවන පියවර මීට 

ඇතුළත් වනු ඇ . 



අදාළ ක්ග ේත්රා සම් න්ධගයන්  ටයුතු කිරීම සඳහා රජගේ සමසත  ප්ර්ගව්ශයක් ශ්රීශ ලා ාව අනුගමනය 

 රමින් සිටින  වත් එම සහය ල ා දීගම් වැඩසටහන් ප්ර්ාගයිගි  වන ගහයින් හා ශ්රීශ ලා ාගව් 

සැලසුම් තුළ සගමිධානය  ළ හැකි ගහයින් එය ඉ ා වැදගත් වන  වත් ගේ ම් ආර්යසිාහ මහ ා 

ප්ර් ාශ  ගළේය. ගම් සම් න්ධගයන්, රගට් අභිලා යන් සපුරාලන ප්ර්ගයිගි  ්රිපයාමාර්ග හදුනාගැනීම 

සඳහා ශ්රීශ ලා ා රජය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාවිධානය සාමූහි ව  ටයුතු කිරීගම් අවශම ාව 

පිළි ඳව සහ ාර මහගේ ම්වරයා සහ විගේශ ගේ ම්වරයා එ   ාවය පළ  ළහ. 

ත්රාසත වාදය මැඩපැවැත්වීම පිළි ඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ  ාර්යාලය (UNOCT), මහා සම්ගම්ලන 

ගයිජනාවලි අා  71/291 සම්ම  කිරීම තුළින් 2017 ජුනි 15 වැනි දින සතථාපනය  රන ලදී. එය 

සතථාපනය  රන ලේගේ ත්රාසත වාදය මැඩපැවැත්වීම පිළි ඳ ගගිලීය සම් න්ධී රණ ගිවිසුම් ( ලින් 

CTITF)  ාර්ය සාධන  ල ා 38 අ ර සම් න්ධී රණය සහ සුසාගයිගය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා, 

සාමාත  රටවේ සඳහා ත්රාසත වාදය මැඩපැවැත්වීගම් ධාහු ා සාවර්ධන සහය ශක්තිමත් කිරීම සහ 

ත්රාසත වාදය මැඩපැවැත්වීම පිළි ඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්ර්යත්න සඳහා දෘශම ාවය, පක් ව   ා කිරීම 

සහ සම්පත් ඒ රාශී කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ය. 

ත්රාසත වාදය මැඩපැවැත්වීගම්  මිටු විධාය  අධමක්  මණ්ඩලය, එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්   

මණ්ඩලගේ ත්රාසත වාදය මැඩපැවැත්වීගම්  මිටුවට (CTC) සහය වීම සඳහා වූ විගශේ  ගේශපාලන දූ  

 ාර්යාලයක් වශගයන් එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්   මණ්ඩලය විසින් සතථාපනය  රන ලේදක් වන 

අ ර ත්රාසත වාදය මැඩපැවැත්වීගම්  මිටුගව් ප්ර්තිපත්ති තීරණ ්රිපයාත්ම  කිරීම, සාමාත  රටවල 

විගශේ ඥ  ක්ගසේරු සිදු කිරීම සහ රටවලට ත්රාසත වාදය මැඩපැවැත්වීගම්  ාක් ණි  සහය සැලසීම 

එය ගව  පැවරී තිගේ. 
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