
WHO strives to build a better, healthier future for people all over the world. 
UNFPA works to ensure universal access to sexual and reproductive health information and in 

upholding reproductive rights. 

 

 

 

 

ඒකාබද්ධ මාධය ිවේදනය  

 

2018 මාර්තු 7 (ක ොෂඹ, ශ්රී ා ාල ශ ශ්රී ා ාකල ක   කව්ය වාිධාායය (WHO) වශ ශ්රී ා ාකල 

එක්වත් ජාතීන්කේ ජයගශය අරමුද (UNFPA) ඒ ාබද්ාල අද දිය ශ්රී ා ාකල එක්වත් ජාතීන් ිධන්න් 

නිකුත්  රය ද නිකලදයය ප්රතිරරාල යාලනු බක.  එම නිකලදයය ලාර්ික  ප්රචණ්ඩතත්ල න්ුවීම් 

ව්බන්ාකයන් ලය අතර, අප ද ඒ ාබද්ාල එම ක්රියාලන් ඉතා දබඩි කව කශෂා දකින්කයමු  

අ්පාර න්ුවීමම ිධකේකයන් වබක ිධට, එය පබය යබගුක්ඩ ප්රජයය අායාපයය ළිබඳබව ලබරදි 

කතොරතුරු මත ය  ක   කව්ය වාිධාායය වශ එක්වත් ජාතීන්කේ ජයගශය අරමුද කමම 

ඒ ාබද්ා නිකලදයය නිකුත්  රන්කන් එකී ලබරදි මත පබශබදිලි  ර කදන්යට ය   

එක්වත් ජාතීන්කේ ලබත බය ශ්රී ාාකි  කන්ලාන්  ව්බන්කා ාර ලය ය ශා ක   කව්ය 

වාිධාායකේ ශ්රී ා ා නිකය ජිතලය ය ලය ආචණාර්ය රැන්යා කපන්ඩ්කව කමකවේ පලවයිශ “මිනිසුන් 

ව්ථිරල ලන්ායා රටයට ක්  ෂ ශබකි දබයට දන්යා කශ  කවොයා ගත ශබකි කශ  කබකශතක් කශ  

කපත්තක් යබත  ආශාරලට මිශ්ර  ෂ ශබකි ලව කපතිර ළිබඳබව තිරකබය අදශව කබොරුලක් ලය අතර 

වලදය ිධදයාත්ම ල ශා ිධදයාත්ම ල එකවේ න්ුව  ෂ කයො ශබකි ය ”  

එක්වත් ජාතීන්කේ ජයගශය අරමුදකේ ශ්රී ා ා නිකය ජිත ය සුසු යකක්න් මශත්මිය කමකවේ පබලසුලා 

යශ “කමයින් කපනී යන්කන් නිලබරදි ප්රජයය කව්ය කතොරතුරු කලත ළිිධීමක් ශබකියාල ිධකේකයන් 

ම තරුට ජයයා අතර තශවුරු කිරීක් අලයතාලයි  ප්රජයය අායාපයය ළිබඳබව ලබරදි කතොරතුරු 

වලරය පබතිරරීමමට ශා ලාර්ික  ගබටු් ඇතිර කිරීමට පාිධච්චි  රනු බක.  එය න්ුව කයො ිධය යුත්තකි  ” 

ක   කව්ය වාිධාායය වශ එක්වත් ජාතීන්කේ ජයගශය අරමුද යනු ශ්රී ා ාකල ජයයාකේ 

යශපත් කව්යය වශ යශපබලබත්ම කලනුකලන් ක්රියාත්ම  ලය එක්වත් ජාතීන්කේ කන්ලාන්  

නිකය ජිතායතය කද කි   

එක්වත් ජාතීන්කේ පද්ාතිරය වමග එක්ල, නීතිරකේ ආධිපතයයට ගරු  රය කව ශා මායල ිමමි ් 

සුරකිය කව ද, න්යලු කදයාකේ ආරක්ාල වශ සුරක්ෂිතභාලය තශවුරු  රය කව ද ක   කව්ය 

වාිධාායය වශ එක්වත් ජාතීන්කේ ජයගශය අරමුද බාාරීන්කගන් ශා පුරලබන්යන්කගන් ඉේා 
න්ටියි   
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