ඒකාබද්ධ පුවත්පත් නිවේදනය
ශ්රී ලංකාවේ ස ලං

්ය ලංද්ධතිය  ලංනගහනග ලං නග කව්වනක  ලං්රියාේ  ලංැක්වීමට  ලංූදැේග්ව ලංැ

කිසිනකු ලංඅතනක  ලං ගොැටග ලංවිශකන ලං

්යේන

2018 වදසැම්බර් 11 (වකොළඹ, ශ්රී කාකාව) – න  ලං කෝනකසි ලං කට  ලං
්යේන
 ලං පිළිබඳ ලං
නේතයන්තත  ලංදිග යි. ලං කෝනකසි ලං කට  ලං ්යේන
 ලං  ස ලං ්ය  ලං ඳනේ ලංටේගන ලංිමිකව්ව ලංුළ  ලංහකුරිනන්ත ලං
මුල්බක හත් ලං මූලිව ලං අ මු කි. ලං පු්ධහක කු ලං වන කු ලං ැ, ලං වොතකග ලං ජීනත් ලං නන්ත න්ත ලං ැ ලං ග ලං වේ
 ලං
ගොතවේ, ලං මුකය ලං ුෂ්කව තේනලින්ත ලං තො න ලං ගු ේත්ටව ලං ්ය ලං නේ ලං කබේහකීමට  ලං ිය බග ලං නකකි ේන ලං
එටගින්ත ලං තනවුරු ලං ව  ස ලං කක ේ. ලං කෝනකසි ලං කට  ලං ්යේන
 ලං තනවුරු ලං කිම ට ලං ටගින්ත ලං කිසිනකු ලං අත් ලං
ගොනිනිකන්ත ලංආන්තියව ලංදිළිඳුවට ලංඅන න්ත ලංකිම  ්ව, ලං කත්රී ලංපුරු් ලං ටේන ලං ටේගේත්ටතේන ලංඅත්දත් ලංව හකීම ්ව ලං
න ලං ්ය ලංුර ්විතතාේන  ලංන්ධතග  ලංකිම  ්ව ලං්ර ත්ග න්ත ලං සහනත් ලංව  ස ලංකක ේ. ලං
ශ්රී ලං කාවේ ස ම ලං ටයින්ත ලං අැන ක ලං නන්ත න්ත ලං ස ලං ්ය ලං ද්ධතිය  ලං නත්ටන්ත ලං නගහනග ලං නග කව්වනක  ලං
්රියාේ  ලංැක්වීමට  ලංූදැේග්ව ලංබන ලංතනවුරු ලංකිම ට ලංයි. ලංශ්රී ලංකාවේ ස ලංනගහනග න්ත ලං ට ලංද ක ැ ගකු හන්ත ලංට ලං
එ්ව ලංඅ කු ලංන  ලං2030 ලංනග ලංවි  ලංන  ලංඅවුරුුෂ ලං60  ලංනකඩි ලංපු්ධහක කු ලංනග ලංබන ලංපු ෝවථග  ලංව  ලංිය ේ. ලං
ටට ලංනගවිවේ  ලං නග  ලං නුළ නන්ත ලංශ්රී ලංකාවේන ලංනතේත් ලං සහ න්ත ලංවි දත් ලංනග ලංනගහනග  ලංජීනත් ලංනග ලං
ැකුණු ලං ආසි ේියව ලං  ලං බන  ලං දත් ලං ව  ස ලං ඇත. ලං වි දත් ලං නග ලං නගහනග ්ව ලං  ස ලං ්ව ලං විසින්ත ලං තට ලං
නගතේන ේ ලං ආයු ලං වේක  ලං නකඩි ලං කිම ට ලං ඳනේ ලං ව ග ලං කැ ලං අණ්ත ලං ආ ෝනගනක ලං ්රියලක කි. ලං ව  ලං
නතත්, ලංනකඩි ලංනග ලංනකඩිිමටි ලංනගහනග ේ ලංඅනශයතේනන්ත  ලංහකක දග ලංදිනදි ලං ්ය ලංද්ධතිය  ලංනකතහ කනේ ලං
ිය ේ ලංැ ලං න්තග ලංතනවුරු ලංකිම ට ලංනකැහත් ලං . ලං
න

 ලං 2018 ලං කෝනකසි ලං කට  ලං ්යේන
 ලං පිළිබඳ ලං නේතයන්තත  ලං දිග  ලං ට ිකන්ත ලං කෝව ලං ්ය ලං
ාවිතේග  ලංවිසින්ත ලංඑ්ව ත් ලංනේතීන්ත ේ ලංනගහනග ලංඅ මුැක ලං න ලංශ්රී ලංකාවේ ලංදනැය ලංආ තග  ලං ටහ ලංඑ්වන ලං
වො ඹ ම ලංපුනත්දත් ලං ේවච්ඡේන්ව ලංදනත්නග ලංක ම.

ශ්රී ලංකාවේ ලංදනැය ලං ාහට ේ ලං ාේදිය ලංදනැය ලංරුනයි ක ලංනීමාේ ලංටනතේ ලංඑිම ම ලං ට

 ලංදකනී  ලං  ලං “අතීත ේ ම ලං

අද ලං ව ිකන්ත ලං සිටි ේ ලං ෝහේබේතනක  ලං ්රියවේ  ලං කිම ටයි. ලං එටගින්ත ලං අද  ලං තියින ලං ව  ස ලං කකුව ස ලං ටනනග ලං
්වන්තද්රී  ලං ගොනග ලං ්ය ලංද්ධතිය කි. ලං ටට ලං ්ය ලංද්ධතිය  ලංටනනග ලං ්වන්තද්රී  ලං ්ය ලංද්ධතිය ්ව ලං
බන  ලංදිනන්ධතග  ලංකිම ට  ලංැකන්ත ලංවේක  ලංඑ කඹ ලංිය ේ. ලංැකන්ත ලංඅද  ලංවලින්ත ලංව යුුළ ලංව  ලංආවේ
න්ත ලංනකත ලං
ව හග ලං ේ ලං ගොනකකි ලං . ලං ට ලංතකගව ලංට ලංසිටිග ලං ට ලං ව ගකු ලංට ලංඇුළ ත් ලංව හකීමට ලංඅද ේ ලංනහකීට ලං
යි.”

කෝව ලං ්ය ලං ාවිතේග ේ ලංටනනග ලං ්ය ලංදිනදේකව ලංආාේ්ධ  ලංඔලීවි ේ ලං වො න්ත ලංීම න ක ලං ට  ලං
දකනුරනේ ලං  ලං “ නදත් ලං
්ය  ලං  ස ලං න ්ර ේැ ්ව ලං ගොන ලං ටේගන ලං ිමිකවටකි. ලං ්ය ලං ද්ධතියනක ලං

අනතේග  ලං ොමු ලංවි  ලංයුත් ත් ලං කත ලං ෝහ ලංුරනකිම ට  ලං ගොන ලං ්ය  ලං්රන්ධතග  ලංකිම ට යි. ලංඅ මු  ලං
වි  ලංයුත් ත් ලංනකඩිපු  ලංජීනත් ලංීමට ලං ගොන ලං නොඳින්ත ලංජීනත් ලංීමටයි. ලං ෝනල් ලං න ලං කත ෝහ ලං ්වන්තද්රී  ලං ්ය ලං
ද්ධතිය  ලං ටනනග ලං ්වන්තද්රී  ලං
්ය ලං ද්ධතිය ්ව ලං බන  ලං නකඩිදියුණු ලං ව  ලං යුුළන ලං ිය ේ. ලං අගේහත ලං
්යේ ්ව්ේ ස ලංද මු ලංටස ට ලංවි  ලංයුත් ත් ලංිකනිුරන්ත ලංජීනත් ලංනග ලංනේ ලංනකත ලංව ග ලංතකන්ත ලං නත ලංනතේත් ලං මීද ලං
ීමටයි. ලං අද ේ ලං අනශයතේ ලං ජීනග ලං අනි  ලං අ සන ලං නග ක ලං ස. ලං එ නත්, ලං ්ය ලං නේ ලං නත ලං ්ර සශ  ලං එ  ලං
ගොවි  ලං යුුළ ලං . ලං ්රේථිකව ලං ්ය ලං ත්වේ  ලං ්රිය ාවිතේග  ලං න ස නන්ත ලං ආ ෝනග  ලං කිම ට ලං ටගින්ත ලං ශ්රී ලං
කාවේන ලං කට  ලං ්යේන
 ලංව ේ ලංනග ලංටේන ත් ලංතදිින  ලංදකික  ලංිය ේ. ලං ්රේථිකව ලං ්ය ලං ත්වේ  ලං
 ස ලං නගහනග  ලං න ස නන්ත ලං ටගේ ලං ්යේන
 ලං අත්දත් ලං ව හකීමට ලං ඳනේ ලං ිය බග ලං නතේත් ලං ට ලං
වේ්ධ ්ව්ට ලංටේ්ධහ යි.”

WHO: Better health for everyone, everywhere.
UNFPA is the United Nations sexual and reproductive health agency striving to deliver a world where every pregnancy is wanted, every childbirth
is safe and every young person’s potential is fulfilled.

පුනත්දත් ලං ේවච්ඡේන ලංඅටතිකන්ත ලංඑ්ව ත් ලංනේතීන්ත ේ ලංනගහනග ලංඅ මුැ ල් ලංශ්රී ලංකාවේ ලං නවේ  ලංනි ෝතත ලං
ටධූ්ේ ලංදි ේගේ ව ලං ට  ලංදකනුරනේ ලං  ලං“තරු
න්ත ලංවිසින්ත ලංන්ධතටේග ේ ම ලං තො ුළරු ලංටත ලංදැග්ව ලංවූ ලංතී  ලං

හන්තගේ ලංවි , ලංඔවුන්ත  ලංන ත් ලං ටහ ලංහරුත්න න්ත ලංයුුළන ලංආ්ධථිව ලංනශ න්ත ලංබක ුළ ලංවි  ලංනකකි ලං . ලං කට  ලං
ලිාගිව ලංනේ ලං්රනගග ලං ්ය ලං නේ ලං නත ලං්ර සශ  ලංතනවුරු ලංකිම ට ලංශ්රී ලංකාවේන ලං ටට ලංනගවිවේ  ලං නග  ලං
මුහු  ලං මට ලං ඳනේ ලංූදැේග්ව ලංකිම  ්ව ම ලංඅතයනශය ලං . ලංඑටගින්ත ලංනගතේන  ලං ්රි  ලංනේ ලං ්ය ්වදන්තග ලං ක  ලං
වි දත් ලංීම ්ව ලංනකකි ේන ලංකබේ ලං ැයි. ලංඑටගින්ත ලං ්ය ලංද්ධතිය  ලංැ ලංශ්වියටත් ලංව  ස ලංකක ේ.”
න  ලං 2030 ම ලං කට  ලං ්යේන
 ලං ග ලං ැක්වට ලං ේ්ව්ේත් ලං ව හකීමට  ලං ග්ව ලං සි  ශ ලං ශ්රී ලං කේාකිව න්ත  ලං
දිළිඳුවට ලං නත ලං තල් ශ ලං ව ැකමී ටන්ත ලං නෝ ලං තට ලං ජීවිත ලං අනශයතේ ලං අත්නක ැකමීට  ලං සිුෂීම ටන්ත ලං තො න ලං
තටන්ත  ලං අනශය ලං
්ය ලං ත්වේ  ලං නත ලං ්ර සශ  ලං කබේ ලං දි  ලං යුුළ ලං . ලං ශ්රී ලං කාවේන ලං
්යේ ්ව්ේන ලං
්වබන්තත න්ත ලං ජීනග ලං ාක්ර  ලං නේ ලං ්වබන්තත ලං ්ර සශ ්ව ලං අ සහටග  ලං ව  ලං යුුළ ලං . ලං එ  ලං මුල්වේලීග ලං
ජීවිත න්ත ලංආ ්වා ලංීම ලං්රනගග ලංශ්විය  ලංඇිය ලංවේක  ලංන නේ ලංටන ශ ලංන  ලංැ්වනේ ලං ටේග ලංඅන්තැිකන්ත ලංදකනිය  ලං
යුුළ ලං . ලං ශ්රී ලං කාවේ ස ලං නකඩිිමටි ලං පු්ධහක න්ත ේ ලං ශේම ිනව ලං නේ ලං ාේනට  ලං නදකනකත්ට  ලං උදවේ  ලං සිුෂ ලං ව  ලං
නක්ව ්ව ලංඑටගිනි. ලං
ට ලං න ව ලං ට ලං කෝනකසි ලං කට  ලං ්යේන
 ලං ඳනේ ලං නග ලං නේතයන්තත
කබන්ත න්ත ලංඅද  ලංඅනශය ලං කෝව  ලං හොතගකීමට ලං ඳනේ ලං කට  ලං ්ය  ලං
නගතේන ලං ්ය ්වදන්තග ලංනග ලංවි , ලංදවුල්නක , ලං්රනේනන්ත  ලං න ලංආ්ධථිව
නත ලං ඟේ ලංවි  ලංනකකි ලං . ලංඒ ලං න ස නන්ත ලංඅද  ලංැකන්ත ලංශ්රී ලංකාවේ ස ලංශ්වියටත්, ලං
හොතගකීමට ලං ඳනේ ලං ේමූිමව ලං්රි ේවේ ව්ව ලංඅනශය ලං . ලං
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 ලං දිග  ලං විසින්ත ලං සිිමදත් ලං ව  ස ලං
වත ්ව ලංනකැහත් ලංැ ලං න්තග ලංයි. ලං
න්ත  ලංතට ලංූර්ධ  ලංනකකි ේනන්ත ලං
ේතේ
 ලං ්ය ලංද්ධතිය ්ව ලං

