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සහEක කළහැG අ ාකාරය HIබඳව සාකLඡා කරE 

 

2019 සැ(තැ*බ, 02වැ.දා , ෙකාළඹ 6 - ද89 ආස ියා= රටවල පා,ල ිෙ*BC මBEවFB සමGB එIව ළමා 
අKLවාMක* NOබඳ Qඥ(LෙS 30 වැ. ව,ෂ සං වWසරය සැමXම සඳහා Z ලංකා පා,ල ිෙ*BCව සහ එIසW ජා\Bෙ] 
ළමා අර^දල (UNICEF) අWවැ` බැඳ ෙගන ඇත. 

ෙමම හ^ෙe6 ඔgB කළාප ෙS ළ^Bෙ] තWවය ෙකබhෙeද යBන සළකා බල= ඇL අතර, තවiරටW ඉklයට QගLය 
සහLක කර=වස් Mයnම ළ^Bෙ] Mයnම අKLවාMක* සාIෂාW කරගැoමට ඇL අpෙයqග සාකrඡා කර= ඇත.  

සැ(තැ*බ, මස 02වැ. kන Mට 03වැ. kන දIවා ෙකාළඹ 6 පවWවBනට ෙයෙදන ෙමම ළ^B සඳහා වන ද89 ආMයා= 
පා,t ෙ*BC මBE සංසදය (South Asia Parliamentarian Platform for Children)  ළමා අKLවාMක* සාIෂාW 
කරගැoම සඳහා වන ජාLක නvායපwයB වඩාW ඉIමB කරyම Nzස නව ෙපාෙරාBi ලබා6ම ට අවස්ථාවI ද සලසා 
ෙද= ඇත. 

“ළ^Bෙ] |}ත වඩාW යහපW ~Xමට ෙමම Qඥ(Lය උපකාX y Lෙබන අතර රජයB }MB ළ^Bට �තකර QLපWL 
ඇLකරන බවW, ඒ අ=ව oL සංෙශqධනය කරන බවW, වඩාW වැ� ළ^B සංඛvාවකට මනාෙස් වැෙඩBනටW ෙහාඳ සහ 
ආරI�ත ළමාකාලයI ලබBනටW අවස්ථාව සැලෙසන ෙස් ආෙයqජන Miකරන බවW සහLක කරගැoමට එය ෙහ්C y 
Lෙබනවා. ෙකෙස්න^W, ෙමම Qඥ(Lය සෑම තැනකම එකෙස් �,ණ වශෙයB �යාWමක කර ෙනාමැL අතර, QමාණවW 
පlk ෙසෟඛv, ෙපqෂණය, අධvාපනය සහ Qච�ඩWවෙයB ආරIෂාව අ��y යාම Cළ ළ^B �tයන ගණනI තවමW 
තමBෙ] අKLවාMක* උ`ලංඝනය yම ෙහ්CෙවB �ඩා }�නවා." ය=ෙවB �.ෙසෆ් ද89 ආMයා= කළාපෙS 
අධvI�කා |B ෙගq මහW�ය සඳහB කළාය. 

ෙමම කළාපෙS පා,tෙ*BC මBEවFB කළාපෙS ළ^Bෙ] තWවය සාකrඡා ~Xමට ෙයා^ කරවාගැoමටW ළ^Bෙ] 
|}ත වඩාW උසස් ~Xම සඳහා �යාමා,ග ගැoමට ඔgB ෙපළඹyමටW �.ෙසෆ් }MB කළාපෙS පා,tෙ*BC 
මBEවFB සමGB ෙමවැ. හ^වI සං}ධානය කරන ෙතවැ. අවස්ථාව ෙමයK. 

ෙ* ස*බBධෙයB අදහස් දැI� Z ලංකා පා,tෙ*BCෙe කථානායකCමා වන ගF කF ජය�lය මැLCමා ෙමෙස් සඳහB 
කෙළ්ය: "ද89 ආMයා= කළාපෙS ජනගහණෙයB Mයයට 36I වන අපෙ] ළ^B අප }MB ෙකාතර* ෙහා�B �කබලා 
ගBෙB ද යBන මත ද89 ආMයාෙe අනාගතය �� පවLනවා. ළ^B සඳහා වන ද89 ආMයා= පා,tෙ*BC මBE 
සංසදෙS Miෙකෙරන සාකrඡා COB ඇL කරග= ලබන ෙකාළඹ Qකාශය අෙ( ළ^Bට ඔgBෙ] සෑම අKLවාMකමIම 
ස�රාල= ලබන බව සහLක කර6ම සඳහා QLපWL ස*පාදකKBෙ] කැපyම අnW ~Xමට ෙහ්C වන බව මට }ශ්වාසK, 
එCOB 21වැ. Mයවෙස් අpෙයqගවලට ^�ණ 6මට අපෙ] ළ^B ස}බල ගැBෙව= ඇL." 

ෙලqකෙS වඩාWම වැ�ෙයB අපරා=මත කර ඇL Qඥ(Lය න* ළමා අKLවාMක* NOබඳ Qඥ(LයK. එය ඇLකර ව,ෂ 
LහI ගත� තැන අදටW, ළමා අKLවාMක*වල ෙවනසI Miව ෙනාමැL න^W �tයන 627I පමණ වන ද89 ආMයා= 
ළ^Bෙ] ළමා}ය ෙවනස්ක*වලට භාජනය y ඇL අතර ඒ ස*බBධෙයB ය* QගLයI අW කරෙගන ඇත. ෙකෙස්න^W 
අBත,ජාලෙS වvා(Lය, ෙ�ශ�ණ }ප,යාසවල බලපෑම, �  නාගXකරණය සහ ඉස්මC y ෙගන එන අෙන8W ගැටn 
ෙහ්CෙවB තවමW අpෙයqග ඉLl y Lෙ¡. 

"ළ^Bට ^�ණ ෙදBනට වන අnW ත,ජන අපට ෙපෙනBනට Lෙබන න^W ළ^Bට තම අKLවාMක* සාIෂාW 
කරගැoම සඳහා වන අnW අවස්ථා ද ෙබාෙහqමයI අපට ෙපෙනBනට Lෙබනවා. ෙමම කළාපය ^n`ෙ`ම 
ෙසෟඛvස*පBන සහ උගW බාල පර*පරාවI ඇLවන බව සහLක කරගැoමට අවශv කරන සාධoය �යාමා,ග ෙeගවW 
කරගැoම සඳහා ද89 ආMයාෙe }}ධ රටවtB එන පා,tෙ*BC මBEවFB සමGB අප වැඩකරBෙB සC¢B. " 
ය=ෙවB |B ෙගq මහW�ය සඳහB කළාය. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

##### 
About United Nations Children’s Fund 
UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and 
territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. For more information about UNICEF and its work 
for children visit www.unicef.org. 
 
 

For more information, please contact: 
  

Anne Sophie Bonefeld, UNICEF South Asia, abonefeld@unicef.org, +977 9801030076 
Suzanne Wooster, UNICEF Sri Lanka, swooster@unicef.org + 94 77 316 5378 


