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9 ලන වංලර්ධනය වලමින් ඳලතින රටල උඳත් අබළධ ශළ ආබළධිත තත්ත්ලයන් පිළිබ 

9 ලන ජළතයන්තර වමුළුල (2020) 
 

"වෆමට වවෞඛ්යය: උඳත් අබළධ ලෆක්වීමට වශ වත්කළර ක්රම වේද වේගලත් 

කරමු." 

 

 

 

 

 

 

වඳබරලළරි 23 සිට 26 දක්ලළ වකොෂඹ සිනමන් ග්රන්් වශෝටය, වකොෂඹ, 

ශ්රී ංකළල 
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වෆමට වවෞඛ්ය ෂඟළ කරදීම උවදවළ උඳත් අබළධ වත්කළරය වශ ලෆක්වීම පිළිබ 
ක්රියළමළර්ග කඩිනම් කරන වව වකවරන ඉල්ලීම 

 

වෝකය පුරළ මිලියන 8 ක් ඳමණ පුද්ගයින් උඳත් ආබළධ නිවළ පීඩළ විඳින අතර බිළිඳු මරණ ලලින් 

11% කට ද, කුව තුෂ මියයන දරුලන්වගන් 10% කට ද වශේතු වේ. වමම දරුලන්වගන් 90% කටත් 
ලඩළ සිටිනුවේ අඩු වශ මධයම ආදළයම් රටලය. 
උඳත් අබළධ ඇතිල ජීලත්ලන්නන් ද ජීවිත කළය පුරළම අබධිතල කල් වගලති. උඳත් අබළධ වත්කළරය 

වශ ලෆෂක්වීම පුද්ගයිනට, ඳවුල් ලට වශ පුළුල් වව ගත් කෂ, වමළජවේ ද වවෞඛ්යය උවදවළ 
ලෆදගත් කළර්ය භළරයක් කරයි. 
 
උඳත් අබළධ ඳෆතිරීවම් වශ ඊට අදළෂ මරණ ල භූවගෝලීය ලයළප්තිතිය නිර්ණය කිරීමටත් ඒ වශළ 

වම්ඳත් වලන්කිරීමටත්, අඳ ඳෂමුවලන්ම උඳත් අබළධ සියල් ගණනය ක යුතුවේ. 2030 ලවවර් දී 

තිරවළර වංලර්ධන ඉක්ක වළක්ළත් කරගෆනීමට වෆෂසුම් ක්රියළත්මක කරන අලවහථළලක, උඳත් අබළධ 

වත්කළරය වශ ලෆක්වීම අරමුණු කර ගත් වවේලළ වෆඳෆයීම, වොල පුරළ වම ආණ්ඩුලකම වෆෂකිල්ට 
භළජනය විය යුතුය. 
 
2010 ලවවර් දී 63 ලන වෝක වවෞඛ්ය රැවහවීවම්දී උඳත් අබළධ පිළිබල වයෝජනළලක් (WHA 63.17 

නයළය ඳත්ර අංක 11.7) වම්මත කර ලවර 10 ක් ගතල තිවේ. ඉන් ඳසු උඳත් අබළධ පිළිබ දෆනුලත් 

කිරීවම්ත්, අවේක්ණය ප්රලර්ධනය කිරීවම්ත් ක්රියළමළර්ග වගන ඇතත් වවශන ලෆඩ වකොටවක් 
ක්රියළත්මක කිරීමට ඉතුරුල තිවේ. උඳත් අබළධ වත්කළරය වශ ලෆක්වීම කඩිනම් කිරීම වශළ දළයක 

වීමට, සියලුම ඳළර්හලකරුලන් 2010 වෝක වවෞඛ්ය රැවහවීවම් වයෝජනළ ක්රියළත්මක කිරීවම් ප්රගතිය 
වමළවෝචනය කිරීම අතයලය ය. 
 
වොල පුරළ රටලල් 36 ක 400 ක් ඳමණ ව ප්රමුඛ් වඳවල් වවෞඛ්ය ලෘත්තිකයින්, ඳර්වේකයින් වශ 

අධයයන, ඳර්වේක, රළජය තළන්ත්රික, ජළතයන්තර වංලර්ධක වශ සිවිල් වමළජ වංවිධළන 

නිවයෝජිතවයෝ, 2020 නල ලන වංලර්ධනය වලමින් ඳලතින රටල උඳත්  අබළධ ශළ ආබළධිත 

තත්ත්ලයන් පිළිබ 9 ලන ජළතයන්තර වමුළුවේ දී උඳත් අබළධ වත්කළරය වශ ලෆක්වීම ප්රවහත 
මට්ටමකට වගන ඒමට කෆඳ වුශ. 
 
උඳත් අබළධ වත්කළරය වශ ලෆක්වීම වශළ උඳවද්නවේ අලයතළලය වෆකිල්ට ගනිමින් වශ 

63 ලන වෝක වවෞඛ්ය රැවහවීවම්දී උඳත් අබළධ පිළිබ වයෝජනළ වමග අනුගත වලමින් 2020 නල 

ලන වංලර්ධනය වලමින් ඳලතින රටල උඳත්  අබළධ ශළ ආබළධිත තත්ත්ලයන් පිළිබ 9 ලන 

ජළතයන්තර වමුළුවේ වශභළගී වලන් ලන අඳ; 
 
1. වෝක වවෞඛ්ය වංවිධළනවයන් ඉල්ළ සිටිනුවේ; 

 
i. 63 ලන වෝක වවෞඛ්ය රැවහවීවම්දී උඳත් අබළධ පිළිබ වයෝජනළ 2010 (WHA 63.17 

නයළය ඳත්ර අංක 11.7) ඳසු විඳරමකට ක් වකොට එම වයෝජනළ ක්රියළත්මක වීම පිළිබල 
වමවොච්නයකට ක්කිරීම 

ii. වගෝලීය වවෞඛ්ය නයළය ඳත්රවේ උඳත් අබළධ වත්කළරය වශ ලෆක්වීම ප්රමුඛ්තළලයට 
වගන ඒමට ව ක්රියළමළර්ග පුනර්ජීලනයකට ක්කිරීම 

 
2. වෝක වවෞඛ්ය වංවිධළනවයන්, ජළතයන්තර වංලර්ධන වකොටවහකරුලන්වගන්, ආණ්ඩුලලින්, 

අරමුදල් වම්ඳළදකයින්වගන් වශ වගෝලීය ප්රජළලවගන් ආධළර වශ වම්ඳත් කෆඳකර වව දෆඩිල 

ඉල්ළ සිටිනුවේ; 
 

i. ආවේක්ණය, නල ජන්ම ඳරික්ළල වශ අවනකුත් ඇගයීම් මගින් උඳත් අබළධ පිළිබ 

ගුණළත්මක දත්ත වම්පින්ඩනය කිරීමට ඳද්ධතීන් වහථළඳනය කරන වවත්, එම දත්ත 
ක්රියළමළර්ග වශළ වයොදළ ගන්නළ වවත් 
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II. උඳත් අබළධ වත්කළරය වශ ලෆක්වීම වශළ ජළතික ප්රතිඳත්තීන් වශ වවමෝධළනිත ලෆඩවටශන් 

ලෆඩි දියුණු කිරීමට වශ වසෝලික් අම්ය ආශළර ලට වම්මිශ්රණය කිරීම, රුවබල්ළ එන්නත 
බළදීමට අදළ ප්රතිඳත්ති වශ මළර්වගෝඳවද් ද ඇතුෂත්ල ප්රතිකළර වවේලළ වශ මශජන වවෞඛ්ය 
ඳද්ධතීන් ල දිළනතිය වලනවහ කරන වවත් 

III. උඳත් අබළධ පිලිබ ප්රතිඳත්ති වශ ක්රියළමළර්ග නලතම විදයළත්මක වළක්ය මත ඳදනම් කරගන්නළ 
බලට ලග බළගන්නළ වවත් 

IV. මළනුෂීය ඳසුබිම් අලය තෆන් ල මළතෘ ශළ නලජන්ම වවෞඛ්යය ඉක්ක කරගත් ප්රතිඳත්ති වශ 
ලෆඩවටශන් ක්රියළත්මක කරන වවත් 

V. ගර්භණී භළලයට වඳර, තුෂ වශ ඳසු කළලදී කළන්තළලන්වේ වශ ගෆශෆණු දරුලන්වේ වවෞඛ්යය 

ලෆඩි දියුණු කිරීම උවදවළ, මධයවළරය, මත්ද්රලය වශ ඖධ ඇතුෂත් ශළනිකර වශ ජළන විකෘති 
ද්රලයයනට නිරළලරණය වීම අලම කිරීම ද ඇතුෂත් ලෆඩවටශන් ක්රියළත්මක කරන වවත් 

VI. ජළන ඳරික්ළල ද ඇතුෂත් උඳත් අබළධ වශළ අලෆසි ඳරීක්ළලන්, වරෝග නිර්ණය කරන වවේලළලන් 
ජීවිත චක්රය පුරළම බළ දීමටත් 

VII. උඳත් අබළධ වහිත පුද්ගයිනට අලය ප්රතිකළර වශ අවනකුත් වත්කළර විහවීය වවෞඛ්ය 
ආලරණවේම වකොටවක් වව ආර්ථික අඳශසුතළ බවනොඳළන අයුරින් බළදීමටත් 

VIII. viii.උඳත් අබළධ වහිත පුද්ගයින් වශළ අලය කළවේදී ය වශ පුනරුත්ථළඳන වවේලළ 

වෆඳයීමද ඇතුෂත්ල, ප්රතිකළර වශ අවනකුත් වත්කළරක වවේලළ බළ දීමත් 
IX. ෂමළවිවේ සිට ලෆඩිහිටි අලධිය දක්ලළම උඳත් අබළධ වහිත පුද්ගයින්ට අඛ්ණ්ඩල වවේලළ වෆඳයීමත් 
X. ජිලන රටළ, විබීජ ආවළදන වශ වඳෝණයට අදළෂ අලදළනම් වළධක ද වෆකිල්ට වගන, උඳරිම 

පර්ල පිළිසි ගෆනීම් වශ පුර්ල ගර්භණි වවේලළ බළගනු උවදවළ, උඳත් අබළධ වත්කළරය වශ 

ලෆක්වීම, භ්රන මරණ වශ වනොවම්රු දරු ප්රසුති වශළ ජිවිත චක්ර ක්රමවේද ප්රළථමික වත්කළර 
වවේලළ ලට ප්රලර්ධනය කිරීම 

XI. ප්රජනක, මළතෘ, නල ජන්ම, නල වයොවුන් වශ ෂමළ වත්කළරක වවේලළ ල ගුණළත්මක භළලය 
ලෆඩිදියුණු කිරීමට ප්රවේණි වශ ජළනමය අධයයනය ද ඇතුත් මුලික පුහුණුලන් වශ අඛ්ණ්ඩ 
අධයළඳනය සියලුම මට්ටවම් වවෞඛ්ය වවේලකයිනට බළදීම 

XII. උඳත් අබළධ වත්කළර, ලෆෆක්වීම, උඳවද්නය වශ ඳර්වේණ උවදවළ වම්බන්ධතළ වශ 
වශවයෝගීතළ වශළ උනන්දු කරවීම වශ ආධළර කිරීම 

XIII. උඳත් ප්රතිඳය යශඳත් කරගෆනීමට ඇති අලවහථළ පිළිබල වම්ප්රදළයික වශ වමළජජළ මළධය 
ක්රමවේද කළර්යක්මල වයොදළ ගනිමින් ජනතළල දෆනුලත් කිරීම 

XIV. උඳත් අබළධ වත්කළර, ලෆක්වීම වශ උඳවද්නය වශළ සිවිල් වමළජය වශ වදමළපිය / වරෝගී 
වංවිධළන එක්කර ගෆනීම 

XV. උඳත් අබළධ වශ අබළධිත පුද්ගයිනට ඳලතින වමළජ වකොන් කිරීම වශ වලනවහල වෆකීම තුරන් 
කිරීම වශළ ලෆඩවටශන් ක්රියළත්මක කිරීම 

XVI. අබළධිත පුද්ගයින්වේ දිවි ඳෆලෆත්ම ප්රවහත කිරීම වශළ වවමෝධළනිත ලෆඩවටශන් ක්රියළත්මක 
කිරීමට ශෆකිලන වවේ වවෞඛ්ය වශ වවෞඛ්ය වනොලන වවේලළ වෆඳයුම් ඳද්ධතීන්ල දිළනතිය වලනවහ 
කිරීම 

 
 

ශ්රී ංකළ වලදය වංගමය 
ඇවමරිකළවේ මළර්ච් ඔසහ ඩයිම් ආයතනය, 
ඇවමරිකළවේ වරෝග ඳළනය වශ ලෆෂක්වීම පිලිබ මධයවහථළනය 
වෝක වවෞඛ්ය වංවිධළනය 
වවෞඛ්ය අමළතයංවේ ඳවුල් වවෞඛ්ය කළර්යළංය, 
වකොෂඹ වලදය පිඨවේ මළනල ප්රවේණි ඒකකය, 
ශ්රී ංකළ ෂමළ විවේඥ වලදයලරුන්වේ  වංගමය, 
ශ්රී ංකළ ප්රජළ විවේඥ වලදයලරුන්වේ  වංගමය, 
ශ්රී ංකළ ඳරළජන්ම වංගමය, ශ්රී ංකළ ශෘද වංගමය, 
ශ්රී ංකළ ෂමළ වංලර්ධනය පිලිබ වංගමය, 
ශ්රී ංකළ ෂමළ ය විවේඥ වලදයලරුන්වේ  වංගමය වශ  
අවනකුත් උඳත්  අබළධ ශළ ආබළධිත දරුලන් පිලිබල කටයුතු කරන වංවිධළන 


