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ජාතික ප ෝෂණ ප්රති ත්තතිය 

1. හැඳින්වීම  

ප්රජා ස ෞඛ්ය,  ංවර්ධනය  හ ඵලදායිතාව ඉහළ න ංවීම  ඳහා ස ෝෂණය ඉතා ව දගත් වන 

අතර අසේක්ෂිත ස ෝෂණ ඉලක්ෂක සවත ළඟා වීම  ඳහා, ආහාර1 හා ස ෝෂණ2 

සුරක්ෂිතතාවය තීරණාත්මක සල  බල ායි. ස ෝෂයදායි ආහාර නිසි ප්රමාණයන්සගන්,  තම 

අභිමතය  රිදි  පුරා ග නීම  ඳහා ස ෞතික,  මාජීය හා ආර්ික හ කියාව, සියළු 

ජනතාවට   මවිටම   වතීම, ආහාර හා ස ෝෂණ සුරක්ෂිතතාවය සේ. 

 

ශ්රී ලංකාසේ ජාතික ස ෝෂණ ප්රති ත්තිය ප්රථම වරට  ක න ලද්සද් 1986 ව සර්දී වන අතර, 

එහි වරින් වර  ංස ෝධන කී යක්ෂ සිදු කරන ලදී. 2010 ජාතික ස ෝෂණ ප්රති ත්තිය,  ස ර 

සියළුම ස ෝෂණ ප්රති ත්ති වල  ංස ෝධනයන් ද ඇතුළත්ව ඒවාසේ ඉදිරි පියවරක්ෂ සල  

 කස් කර ඇත. ජාතික ස ෝෂණ ප්රති ත්තිය, ස ෝෂණය හා  ම්බන්ධ ස ෞඛ්ය හා ස ෞඛ්ය 

සනාවන ප්රති ත්තීන් සබාසහාමයක්ෂ  මඟ බ ඳී  ඇත. මෑතකාලසේ දී  රසේ  මාජ ආර්ික 

තත්ත්වසේ සබාසහෝ සවනස්කම් සිදු වූ අතර ස ෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ නංවාලීම  ඳහා 

සබාසහෝ ව ඩ ටහන් ද ක්රියාත්මක කරන ලදී. එසහත්  සුගිය ද ක සදක  තුළ, අවුරුදු 5ට 

අඩු ළමුන්සේ කෘෂ බව3 හා මිටි බව4 ව නි විෂමස ෝෂණය5 හා  ම්බන්ධ නිර්ණායකයන්* හි 

  ලකිය යුතු ධනාත්මක සවන ක්ෂ  ස න්ුම් සනාසකසර්.  විදයාත්මක   ාක්ෂි මගින් ස ෝෂණ 

තත්ත්වය ව ඩි දියුණු කිරීම  ඳහා ඉලක්ෂක ගත ඍජු6 හා වක්ර7 ස ෝෂණ ම දිහත්වීම් වල 

ව දගත්කම ස න්වා දී ඇත. ඍජු හා වක්ර ස ෝෂණ ම දිහත් වීම් ලබා දීම  ඳහා ඇති සහාඳම 

ආකෘතිය සල  සියළු වයස් කාණ්ඩ  ඉලක්ෂක කර ගත් ජීවන චක්ර ප්රසේ ය හඳුනාසගන ඇත.  

ස ෞඛ්ය අං යට  මණක්ෂ ස ෝෂණය  ඳහා බල ාන  ාධක සවනස් කල සනාහ කි  බ වින්, 

සමම ප්රසේ යන් විවිධ අං  හරහා ක්රියාත්මක කළ යුතුව ඇත. 

 

ජනතාවසේ ස ෝෂණ  සුරක්ෂිතතාවය  ඳහා විවිධත්වසයන් යුතු ආහාර නිසි ප්රමාණ වලින් 

හා ආරක්ෂිත අන්දමින්  දින තා  රිස ෝජනය කිරීම අතයව ය සේ. සම් උසද ා,  මාජ චර්යා 

සවනස් කිරීම  ඳහා වූ  න්නිසේදනය හරහා ස ෞඛ්යමත් ආහාර පුරුදු හා ආදායම් මාර්ග 

විධිමත් ව කළමනාකරණය කිරීම, ගෘහ මේටමින් පුරුදු පුහුණු කළ යුතුය.  තිර ාර 

චර්යාත්මක සවන ක්ෂ  ඳහා  ාර්ථක මූලික පියවර සල , ස ෞඛ්ය හා ස ෞඛ්ය සනාවන අං  

අතර මනා  හසයෝගිතාවයක්ෂ සගාඩන ගීම සමන්ම  මාජසේ ප්රජා ස ෝෂණ ව ඩ ටහන් 

  ලසුම් කිරීම සහෝ ද නට  වතින ව ඩ ටහන් මනා  ම්බන්ීකරණයකින් සිදුකිරීම ද 

හඳුනාසගන ඇත.  සම්  ඳහා උ කාරී වන  රි රයක්ෂ නිර්මාණය කර ග නීම පිණි  ප්රජාවසේ 

ස ෝෂණ අව යතාවය  පුරා ග නීම  ඳහා බලවත් සල   ක   වූ සද්  ාලන හා  මාජීය 

නායකත්වයක්ෂ අතයාව ය සේ.   

 

   * අවුරුදු 5ට අඩු ළමුන්සේ කෘෂ බව හා මිටි බව  පිළිසවලින්   15% හා  17%  සේ (DHS, 2016). 

   1 -7  ඳහා  ාරි ාිත වාේ මාලාව බලන්න. 
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ආහාර නිෂ් ාදනය ව ඩි දියුණු කිරීම  ඳහා නවීන තාක්ෂෂණික ක්රම  ාවිතය, සද් ගුණික 

සවනස්වීම් ව නි විවිධ වය න තත්ත්වයන්ට ඔසරාත්තු දීසම් හ කියාව  හිත නිෂ් ාදන ඇති 

කිරීම  හ ආහාර නිෂ් ාදකයින්සේ ධාරිතාවය වර්ධනය කිරීම හඳුනාගත් පියවර සේ. 

ඉල්ලුමට  රිලන සල  ආහාර නිෂ් ාදනය හා සවළදස ාළ මිල  ාලනය කිරීම  හ ආදායම් 

උත් ාදන  ඳහා තිර ාර මාර්ග ඇති කිරීම තුළින් ස ාදු  ජනතාවට ස ෝෂයදායි ආහාර 

සේලක්ෂ ද රිය හ කි මිලකට ලබාග නීම  හතික කළ යුතු සේ. මීට අමතරව අඩු වරප්ර ාද ලත් 

ජනතාව  ඳහා ඇත ම් විට  මාජ ආරක්ෂෂණ ජාල හරහා  හසුකම්   ලසීම ද  හතික කළ 

යුතු සේ. 

  .   

ස ෝෂණ ප්රති ත්තිසේ අභිප්රාය, ස ෞඛ්ය හා ස ෞඛ්ය සනාවන අසනකුත් ප්රති ත්ති  මඟ 

 ම ාත සවමින්,  මාජ හා ආර්ික  ංවර්ධනය උසද ා වන රජසේ ප්රති ත්ති ක්රියාත්මක 

කිරීමට  හසයෝගය ද ක්ෂවීම ය.   සමම ප්රති ත්තිසයන්, ප්රාථමික ස ෞඛ්ය සස්වය සකසරහිද 

අවධානය සයාමු කරමින් විශ්වවීය ස ෞඛ්ය ආවරණය  ඳහා,  වත්නා ස ෞඛ්ය සස්වා  ද්ධතිය  

උ රීම ආකාරසයන් ක්රියාත්මක කරගත හ කි ආකාරය ද  ලකා බලු ඇත. මීට අමතරව  

සමම ප්රති ත්තිසේ ස ෞඛ්ය  ම්බන්ධ උ ාය මාර්ග ක්රියාත්මක කිරීම, ප්රාථමික ස ෞඛ්ය 

ආරක්ෂණ ප්රති ංස්කරණ වලට අුකූල ව විය යුතු ය. 

 

එබ වින්, ස ෝෂණයට අදාළ අසනකුත් සියළුම ජාතික  හ  ළාත් ස ෞඛ්ය (උදා; මාතෘ හා ළමා 

ස ෞඛ්යය, සබෝ සනාවන සරෝග, ව ඩිහිටි) සමන්ම ස ෞඛ්ය සනාවන ප්රති ත්තීන් ද, (උදා; 

කෘිකාර්මික, ජාතික  ානීය ජල, සවළඳ හා තීරු බදු ආදී) සමම ජාතික ස ෝෂණ 

ප්රති ත්තියට  හය ද ක්ෂවිය  යුතු ය.  

2. ප්රති ත්තති  සුබිම  

2.1. මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්වව ප්රකා නය (1948)  ඳහන් කරන  රිදි  ‘ආහාර  ඳහා 

වන අයිතිය’, රසේ ජනතාවසේ ස ෝෂණ තත්ත්වය, ගුණාත්මක ජීවන තත්ත්වය  හ 

ඵලදායිතාව ඉහළ න ංවීම  ඳහා අතයව ය, ‘ප්රමාණවත් ජිවන තත්ත්වයක්ෂ ගත කිරීම’  

 ඳහා වන අයිතිසේ අංගයකි. ශ්රී ලංකාව දකුණු ආසියාු රටවල්ල අතර ක පී ස සනන හා 

සබාසහෝ  ංවර්ධිත රටවල්ල හා    ඳිය හ කි උ ස් ස ෞඛ්ය කාර්ය  ාධනයක්ෂ අත්කර සගන 

තිසේ. සකසස් නමුත්  ාක්ෂි මත  දනම් කරගත් ස ෝෂණ ම දිහත්වීම් ක්රියාත්මක කර 

තිබියදීත්, ජනගහන ස ෝෂණ දර් ක වල  සුබෑමක්ෂ ස න්ුම් කිරීම, සමකී ම දිහත්වීම වල 

ගුණාත්මක ාවය හා ආවරණය යන අං යන් පිළිබඳ යළි  ලකා බ ලීසම් ව දගත්කම ඉස්මතු 

කරයි.  සුගිය ද ක සදක තුළ අඩු උ ත් බර, අවුරුදු  හට අඩු දරුවන් අතර මිටි බව හා කෘෂ 

බව ව නි මන්දස ෝෂණ දර් ක එකත නම රැදී  වතින අතර ජනගහනසේ ඇත ම් සකාටස් 

අතර අධික බර හා ස්ුලතාවය ව ඩිවීසම් ප්රවණතාවක්ෂ දක්ෂනට ල සේ. මීට අමතරව, ගර් ණි 

මේවරුන් අතර ස ෝෂණ රක්ෂතහීනතාවය  හ  ා ල්ල ළමුන් අතර විටමින් ඩී ඌනතාවය ව නි 

ක්ෂුද්ර ස ෝෂක ඌනතාවයන් ද මහජන ස ෞඛ්ය ග ටළු සේ. මන්දස ෝෂණය, අධිස ෝෂණය හා 

ක්ෂුද්ර ස ෝෂක ඌනතාවයන් (  ඟවුණු  ාගින්න) යන සමකී තත්ත්වයන් “විෂමස ෝෂණසේ 

ත්රිත්ව-  තිකඩ” සල  හ ඳින්සේ. මීට අමතරව දිස්ත්රික්ෂක අතරත් වතුකර හා නාගරික 
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ජනාවා  ප්රජාව ව නි අවදානම්  හිත කණ්ඩායම් අතරත්  විෂමස ෝෂණසේ  අ මානතා 

තවදුරටත් ද කගත හ ක. 

 

2.2. 2030 තිර ාර  ංවර්ධන නයාය  ත්රය  ඳහා සියළුම එක්ෂ ත් ජාතීන්සේ  ාමාජික 

රටවල්ල 2015 ව සර් දී, තිර ාර  ංවර්ධන ඉලක්ෂක 17 ක්ෂ (SDG)  ම්මත කර ගන්නා ලදී. ඒ 

අතරින් සදවන තිර ාර  ංවර්ධන ඉලක්ෂකය වන “ ාගින්න තුරන් කිරීම”, ස ෝෂණය ඍජුව 

ම ආමන්ත්රණය කරයි. තවද ‘පිරිසිදු ජලය  හ  නී ාරක්ෂෂාව’, ‘ද රිය හ කි  හ පිරිසිදු 

බල ක්ෂතිය’, ‘කර්මාන්ත, නසවෝත් ාදන හා යටිතල  හසුකම්’, ‘අ මානතාවයන් අවම 

කිරීම’, ‘තිර ාර නගර  හ ප්රජාවන්’, ‘වගකීසමන් යුතු  රිස ෝජනය  හ නිෂ් ාදනය’, 

‘සද් ගුණික ක්රියාකාරකම්’, ‘මිහිමත ජීවය’, ‘ඉලක්ෂකයන්  ඳහා  බඳතා’ යනාදී අරමුණු 

නවයක්ෂ කරා ළඟාවීම ස ෝෂණ ඉලක්ෂක  පුරා ග නීමට වක්ර සල   හසුකම්   යයි.  සලෝක 

ස ෞඛ්ය  ංවිධානය විසින් ස ෝෂණය හා  බ ඳි ක්රියාකාරකම්  ඳහා ද කයක්ෂ ප්රකා යට 

 ත් කරමින් 2025 වන විට මාතෘ, ළදරු හා ළමා ස ෝෂණය ව ඩි දියුණු කිරීම  ඳහා වූ සගෝලීය 

ඉලක්ෂක* හයක්ෂ අුමත කරන ලදී. ඒ අුව, සමම ප්රති ත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා වූ 

උ ායමාර්ගික රාමුව පිළිසයළ කිරීසම් දී  සමකී තිර ාර  ංවර්ධන ඉලක්ෂකයන්  හ  සගෝලීය 

ඉලක්ෂකයන්  ලකා බලන ලදී. 

 

2.3. විෂමස ෝෂණය  බහුවිධ ස්ව ාවයකින් යුක්ෂත වන අතර ඊට ඍජු හා වක්ර සල  සේතු 

වන  ාධක රාශියක්ෂ  වතී.  ළතුරු, එළවළු හා සප්රෝටීන් ප්ර වයන් ප්රමාණවත් සල  

 රිස ෝජනය සනාකිරීම, කාසබෝහයිසේට  හ සම්ද අධිකව  රිස ෝජනය ව නි ස ෞඛ්යමත් 

සනාවන ආහාර පුරුදු හා ක්රියාශීලි සනාවන ජීවන රටාවන්,  සමම තත්ත්වය  ඳහා  ෘජු සල  

දායක වන  ාධක සේ. රසේ ජනගහනසයන් දහසයන් එකකට  මණ ආහාර 

සුරක්ෂිතතාවයක්ෂ සනාම ත. එබ වින් අවදානම්  හිත ප්රජාව අතර විෂමස ෝෂණය අවම 

කිරීම  ඳහා ආරක්ෂිත හා ස ෞඛ්ය  ම් න්න ආහාර මිලදී ග නීසම් හ කියාව, ආහාර සුල ව 

  වතීම හා ඒවාට ඇති ප්රසේ ය ව ඩි කළ යුතුය. සනාදියුණු කෘිකාර්මික  ාවිතයන්, 

සද් ගුණික සවනස්වීම් වලට ඔසරාත්තු දීසම් හ කියාව ඇති ආහාර නිෂ් ාදන සනාම තිකම, 

සද්ශීය ආහාර හුවමාරු යාන්ත්රණ  ංවිධානාත්මකව සිදු සනාවීම  හ ස ෞඛ්යයට අහිතකර 

ආහාර ආනයනය කිරීම යන කරුණු ව ර පුරා ආරක්ෂිත හා ස ෞඛ්ය  ම් න්න ආහාර 

සුල තාවය සකසරහි අහිතකර සල  බල ායි. ස ෝෂයදායි ආහාර  ඳහා ප්රමාණවත් 

ප්රසේ යක්ෂ සනාම ති වීම හා ස ෝෂයදායි ආහාර  රිස ෝජනය අඩුවීම සකසරහි    යුම් 

දාමය පුරා සිදුවන ආහාර විනා ය8 හා නාස්තිය9, ස ෞඛ්ය  ම් න්න ආහාර අසලවි  ල්ල 

හිඟවීම  හ  දාචාර විසරෝී අසලවිකරණය බල ායි. සමම ග ටළු වි ඳීම  ඳහා ස ෝෂණය 

හා  ම්බන්ධ වගකීම් දරණ සියළුම  ාර් වකරුවන්  හ ාගිවීම අතයාව ය සේ. 

 
* වය  අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන්සේ මිටිබව 40% කින්  හ කෘෂබව 5%ට වඩා අඩු වීම,  වය  අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන් අතර අධි බර 

2012   වති සගෝලීය අගය වූ 7%  සිට තවදුරටත් ව ඩි සනාවීම, ප්රජනන වයසස්  සු වන කාන්තාවන්සේ රක්ෂතහීනතාවසේ 

සගෝලීය ප්රති තය  2012   වති 29% සිට 15.2% ක්ෂ දක්ෂවා 50% කින් අඩු කිරීම, අඩු උ ත් බර  හිත ළදරුවන්සේ ප්රති තය 30% 

කින් අඩු කිරීම, උ සත් සිට  ළමු මා  හසේදී මේකිරි  මණක්ෂ ලබා දීසම් සගෝලීය ප්රති තය 50%  වත්වා ග නීම (සගෝලීය 

ස ෝෂණ ඉලක්ෂක 2025).   

8-9  ඳහා  ාරි ාිත වාේ මාලාව බලන්න. 



4 
 

2.4. ආහාර ආරක්ෂිත ාවය යු ආහාර නිෂ් ාදනය,  රිහරණය, ගබඩා කිරීම, ප්රවාහනය 

 හ පිළිසයළ කිරීම ඇතුළුව ආහාර    යුම් දාමය පුරාම අන්තරාදායක ද්රවය10 වලට ආහාර 

නිරාවරණය වීම වළක්ෂවා ග නීම මගින් ගුණාත්මක ාවය  හතික කිරීමයි. අන්තරාදායක 

ආහාරයන්  ාරිස ෝගිකයාසේ ස ෞඛ්යයට සකටි හා දිගුකාලීන සල  හානිදායක වන අතර 

 ාරිස ෝගිකයා තුළ ස ෝෂයදායි ආහාර සකසරහි ඍණාත්මක ප්රතිචාර ඇති කළ හ කිය. 

ආහාර ආරක්ෂිතතා ක්රියාකාරකම්  තුටුදායක මේටමක සනාම ති වීම සකසරහි ප්රමාණවත් 

ර ායනාගාර  හසුකම් හා මානව  ම් ත් සමන්ම සස්වාවන්හි අීක්ෂෂණය හා ඇගයීම් 

සනාම තිකම ව නි කරුණු බල ායි. 

 

2.5. ප්රජාසේ ස ෝෂණ අව යතා  පුරාලීසම් දී ඔවුන්සේ චර්යාවන්,  මාජසේ  හ  ම වයසස් 

මිතුරන්සේ බල ෑම, ආර්ික තත්ත්වය, දදනික ප්රමුඛ්තාවයන්  හ සස්වාවන්  වතින්සන් 

ද යන්න  හ ඒවා  ඳහා ප්රසේ ය, මිථයාවන්, තහංචි  හ  ාරධර්ම ඇතුළු  ංස්කෘතික හා 

 මාජ  ම්මතයන් සමන්ම  වත්නා කෘිකාර්මික හා සවළඳ ළ  ද්ධති මත තීරණය සේ. 

ඉහත අව යතා  පුරාලීම  ඳහා  මාජ හ සිරීම් සවනස් කිරීසම්දී; උ සද් නය, චර්යා 

සවනස් කිරීසම්  න්නිසේදන උ ාය මාර්ග ක්රියාත්මක කිරීම, ප්රජාව බලමුළු ග න්වීම  හ 

බලකරණය  ලකා බ ලිය යුතුය. ස ෝෂණය හා  ම්බන්ධ ද ුම, ආකල්ල  හා පුරුදු යහ ත් 

සල  ව ඩි දියුණු කිරීම තුළින් චර්යා සවන ක්ෂ ඇති කිරීම පිණි  අන්තර් පුද්ගල 

 න්නිසේදනය, ජනමාධය හා  මාජ මාධය  මඟ අන්තර් ක්රියාකාරිත්වය දිරිගන්වන 

හිතකර  රි රයන් නිර්මාණය කිරීමට තිර ාර යාන්ත්රණ අතයව ය සේ. ස්ුලතාවය, 

මන්දස ෝෂණය  හ සද් ගුණික වි ර්යා  යනාදිය හා  මගාමීව  වතින සගෝලීය 

 මමුහුර්ත ව ංගතය11 මානව වර්ගයාට මහත් අවදානමක්ෂ වන අතර, සමම තත්ත්වය 

සවනස් කිරීමට ද්විත්ව12 හා ත්රිත්ව13 ස ෝෂණ ක්රියාකාරකම් සමන්ම හදිසි තත්ත්වයන් 

සකසරහි  නිසි ප්රතිචාර ද ක්ෂවීම හරහා ද හ කියාව ඇත. 

 

2.6. අතිගරු ජනාධි තිතුමාසේ   ා තිත්වසයන් යුත් ජාතික ස ෝෂණ කවුන්සිලය (NNC), 

ජාතික ස ෝෂණ සල්ලකම් කාර්යාලසේ විෂය  ථය යටසත් ස ෝෂණය  ම්බන්ධ ප්රති ත්ති 

තීරණයන් ග නීම හා  ම්බන්ීකරණය සිදු කරයි.  රි ාලන  ද්ධතීන්  හ  ාලනය  විමත් 

කිරීම, මූලයකරණය, යටිතල  හසුකම්  හ මානව  ම් ත් ඇතුළු ආයතනික ධාරිතාව ව ඩි 

දියුණු කිරීම, ජාතික ස ෝෂණ නිරීක්ෂෂණ  ද්ධතිසේ (NNSS) නිසි ක්රියාකාරීත්වය, ව ඩ ටහන් 

  ලසුම් කිරීසම්දී  ර්සේෂණ  ාක්ෂි හා නිරීක්ෂෂණ දත්ත උ සයෝගී කර ග නීම, ආහාර  නත 

(1980)  හ එහි සරගුලාසි විධිමත්ව ක්රියාත්මක කිරීම, ඉදිරිසේ දී  ාර්ලිසම්න්තු  නතක්ෂ සල  

 ම්මත කිරීමට නියමිත මේකිරි දීම ප්රවර්ධනය කිරීම, ආරක්ෂෂා කිරීම හා අුබල දීම  හ 

නම් කළ නිෂ් ාදන අසලවි කිරීම පිළිබඳ ශ්රී ලංකා රීති  ංග්රහය ( ංස ෝධිත 2002) ක්රියාත්මක 

කිරීම, ආහාර    යුම් දාමය පුරා අවදානම් කළමනාකරණය  හ ප්රජා ස ෝෂණය ව ඩි දියුණු 

කිරීම  ඳහා රාජය සනාවන අං සේ ක්රියාකාරී  හ ාගීත්වය යනාදිය වහා ඉටු විය යුතු 

අව යතා සල  පිළිසගන ඇත. ජාතික ස ෝෂණ නිරීක්ෂෂණ  ද්ධතිය,  ළාත්, දිස්ත්රික්ෂක හා 

සකාේඨා   ද්ධතීන් යනාදී  වත්නා වුහයන් හරහා බහුඅං  ස ෝෂණ ක්රියාකාරකම් 

 

 10-13  ඳහා  ාරි ාිත වාේ මාලාව බලන්න.  
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 ම්බන්ීකරණය හා ක්රියාත්මක කිරීම්  ක්ෂතිමත් කිරීම, ස ෝෂයදායි ආරක්ෂිත ආහාර 

නිෂ් ාදන  ඳහා ඉල්ලුම හා    යුම මත බල ෑම් ඇති කිරීම, ස ෝෂණය පිළිබඳ ඉලක්ෂක 

 පුරා ග නීම  ඳහා අව ය සේ.  

 
  

3. ජාතික ව ෝෂණ ප්රති ත්තතිය  2010 සංවශ්ෝධනය කිරීවේ අවශ්යතාවය  

ස ෝෂණය  ඳහා ව ය කරන  ෑම සඩාලර් එකකටම ප්රතිලා  සල  න වත සඩාලර් 16 ක්ෂ ලබා 

ගත හ කි බවට හඳුනාසගන ඇති අතර ශ්රී ලාංකිකයන්සේ ස ෝෂණ තත්ත්වය ව ඩි දියුණු 

කිරීම ජාතික ප්රමුඛ්තාවයක්ෂ බව ශ්රී ලංකා රජය අවධාරණය කරයි. සලෝක ස ෞඛ්ය  ංවිධානය 

විසින් ප්රකා යට  ත් කර ඇති ස ෝෂණය  ඳහා ක්රියාකාරී ද කය  ම්පුර්ණ වන  ව ර 2025 

වන විට, මාතෘ, ළදරු හා ළමා ස ෝෂණය ව ඩි දියුණු කිරීමට අව ය වන ජාතික ඉලක්ෂක හා 

තිර ාර  ංවර්ධිත ඉලක්ෂක සගෝලීය රාමුව තුළ සිදු කිරීමට ශ්රී ලංකා රජය පියවර සගන ඇත.  

අවුරුදු 5 ට අඩු ළමුන් අතර  ාසේක්ෂෂව ධනාත්මක සවන ක්ෂ සනාස න්වන ස ෝෂණ දර් ක 

 හ ආහාර  ම්බන්ධ සබෝ සනාවන සරෝග තත්ත්වයන් සීඝ්ර ඉහළ යෑම ව නි රසේ වර්තමාන 

ස ෝෂණ ග ටළු   ලකිල්ලලට ගත් කළ, සමම කාලය තුළ තිර ාර  ංවර්ධිත ඉලක්ෂක  හ 

සගෝලීය ස ෝෂණ ඉලක්ෂක  පුරා ග නීම  ඳහා, ස ෝෂණ ප්රති ත්තිය  ංස ෝධනය කිරීම 

වර්තමානසේ අව යතාවය වී ඇති බව හඳුනාසගන ඇත. 

 

4. ප්රති ත්තති ක්රියාවලිය  

ප්රමුඛ්ත්වය දිය යුතු ජාතික ස ෝෂණ ග ටළු, සියළුම අදාල අං  නිසයෝජනය වන  රිදි   දුම් 

ලත් විද්වත් තාක්ෂෂණික මඩුල්ලලක්ෂ මගින් හඳුනාගන්නා ලදී.  බාහිර උ සද් කවරයකුසේ 

විසින් 2010 ජාතික ස ෝෂණ ප්රති ත්තිය ක්රියාත්මක වූ ආකාරය  මාසලෝචනය සිදු කරන ලද 

අතර සිවිල්ල  මාජ  ංවිධාන මගින් ඉදිරි ත් කල නිර්සද්  ද   ලකිල්ලලට ගන්නා ලදී. සමම 

කණ්ඩායම් සදසකන්ම ලබා ගත් තාක්ෂෂණික අදහස්, මධයම මේටසම් කළමණාකරුවන්, අදාල 

අං  නිසයෝජනය කරන ප්රති ත්ති වි ාරදයන් හා සිවිල්ල  මාජ  ංවිධානවල නිසයෝජිතයන් 

 හ ාගී වූ ව ඩමුළුවකදී න වත පුළුල්ලව  මාසලෝචනය කරන ලදී. අදාල සියළුම 

 ාර් වකරුවන්  මඟ   වති  ාකච්ඡා කිහි යක දී ප්රති ත්ති  ංස ෝධනයට ඇතුළත් විය 

යුතු අන්තර්ගතය හඳුනා ගන්නා ලදී. විද්වත් අදහස් අන්තර්ගත කරමින් ප්රති ත්ති 

සකටුම් ත  කස් කළ අතර සියළු  ාර් වකරුවන් හා   වති උ සද් න ව ඩමුළුවක දී ඒ 

පිළිබඳ අව ාන එකඟතාවයකට එළ ඹිණි. ඉන් අනතුරුව ප්රති ත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම 

පිළිබඳ එකඟතාවයකට එළඹීම  ඳහා න වත උ සද් න ව ඩමුළුවක්ෂ  වත්වන ලදී.  සියළු 

විද්වත් අදහස්  හ  මහජන ප්රතිචාර ද   ලකිල්ලලට ගනිමින් 2021-2030 ජාතික ස ෝෂණ 

ප්රති ත්තිය  ක න ලදී. 

 

5. දැක්ම 

සියළු ශ්රී ලාංකිකයන්ට ප්ර ස්ත ස ෝෂණයක්ෂ.  
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6.  රමාර්ථය 

තිර ාර  ංවර්ධනය  ඳහා දායක වීමට හ කිවන සල  සියළු ශ්රී ලාංකිකයින්සේ ස ෝෂණ යහ 

  ව ත්ම  ාක්ෂෂාත් කර ග නීම  හ  වත්වාසගන යෑම. 

7. මාර්වගෝ වේශ් මුලධර්ම  

 හත  දහන් මග ස න්වීම් තුළින් ක්රසමෝ ායන් ක්රියාවට න ංසේ. 

 

I. සියළුම පුරව සියන් ඇතුළත් වීම 

II. ආරක්ෂිත හා ස ෝෂයදායි ආහාර ලබා ග නීසම් අයිතිය  

III. ජනතාව සක්ෂන්ද්ර කර ගත් ප්රති ත්තියක්ෂ වීම 

IV. ස්ී පුරුෂ  මානාත්මතාවය  හ  ංසේදීතාව  

V.  දාචාරාත්මක හා  ාක්ෂි  දනම් කරගත්  ාවිතයන් අුගමනය කිරීම 

VI. රාජය සනාවන හා ස ෞද්ගලික අං ය ඇතුළුව බහු  ාර් වකරුවන්සේ ම දිහත්වීම   

VII. රාජය හා ස ෞද්ගලික හවුල්ලකාරිත්වය  

VIII. ප්රජා  හ ාගීත්වය  හ බලග න්වීම  

IX.  ම් ත් ඵලදායී හා කාර්යක්ෂෂම සල   ාවිතා කිරීම  

X. ස ෝෂණ ම දිහත්වීම් තිර ාරව ක්රියාත්මක කිරීම  

 

8. ප්රති ත්තති අරමුණු  

 ාක්ෂි මත  දනම් වූ ඍජු හා වක්ර ස ෝෂණ ක්රියාමාර්ග හරහා සියළුම ශ්රී  ලාංකිකයින්සේ 

ස ෝෂණ අව යතා ජීවිත කාලය පුරා  හතික කිරීම තුළින් ව ර 2030 වන විට සියළු 

ආකාරසේ විෂමස ෝෂණ තත්ත්වයන් අව න්  කිරීම. 

 

9. ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්ර  

 

I. සියළුම පුරව සියන්  ඳහා ආහාර හා ස ෝෂණ සුරක්ෂිතතාවය  

II.  ම්බන්ීකරණය වූ බහු ආංශික  හසයෝගිතාව  හ හවුල්ලකාරිත්වය 

III. ආරක්ෂිත ආහාර  ඳහා වූ අයිතිය තහවුරු කිරීම  හ  දාචාර විසරෝී අසලවිකරණය 

ව ළක්ෂවීම  ඳහා වූ  ක්ෂතිමත් කළ නීතිමය රාමුව  

IV. ජීවිත කාලය පුරා ඉහළ නංවන ලද ස ෝෂණය  

V. හදිසි අවස්ථාවල දී  හ ඉතා අයහ ත් කාලගුණ තත්ත්වයන්හි දී ස ෝෂණ ප්රවර්ධනය  

VI.  ර්සේෂණ හා සතාරතුරු උ ායමාර්ගික කළමනාකරණය   
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10. ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්ර සඳහා මුලික උ ායමාර්ික නිර්වේශ්  

ප්රති ත්ති ක්රියාවට න ංවීසම් දී එක්ෂ එක්ෂ ප්රති ත්ති ප්රමුඛ්තාවයන්  ඳහා නිර්සද්ශිත 

උ ායමාර්ගික ක්රමසේදයන්  හතින් දක්ෂවා ඇත.  

10.1. ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්රය I - සියළුම පුරවැසියන්ව සඳහා ආහාර හා 

ව ෝෂණ සුරක්ිතතාවය  

ප්රජාසේ ස ෝෂණය නගා සිටුවීම  ඳහා ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඇති කිරීම අතයව ය කරුණකි. 

ගෘහස්ථ ආහාර සුරක්ෂිතතාව සනාම ති වීසම් ප්රතිඵලයක්ෂ සල  ප්රජාව තුළ  ාගින්න හා 

විෂමස ෝෂණය ඇති සේ. ස ෝෂයදායි ආහාර සුල  බව, ඒවා  ඳහා  හසුසවන් ප්රසේ  වීසම් 

හා මිල දී ග නීසම් හ කියාව  හ  රිස ෝජනය කිරීම, ආහාර හා ස ෝෂණ සුරක්ෂිතතාවය 

 ඳහා වූ ප්රධාන අංග සල    ලසක්ෂ. සියළුම කාලයන්හි දී,   මට ආහාර  හසුසවන් සමන්ම 

ප්රමාණවත් සල  ලබා ග නීමට හ කි විය යුතුය. ආහාර සුරක්ෂිතතාව සනාම ති වීම සකසරහි 

බල ාන ප්රධාන  ාධකයක්ෂ සල  දුගී බව හ දින්විය හ කි අතර ආහාර වල මිල ගණන් ඉහළ 

යෑම සමම තත්ත්වය තවත් උග්ර වීමට සේතු සේ.  මාජ, ආර්ික හා ජීවන රටා මගින් 

සමසහයවු ලබන ආහාර  රිස ෝජනසේ විවිධත්වය,  ළාත්, දිස්ත්රික්ෂක හා විවිධ අං යන්හි 

(නාගරික, ග්රාමීය, වතු) ජනතාව ආහාර  ඳහා ව ය කරන වියදම් රටාවන් මගින් ස න්ුම් 

කරයි. 

 

ස ෝෂයදායී ආහාර ප්රමාණවත් සල   ාවිතා කිරීමට ඇති බාධක සල , ආහාර නිෂ් ාදනසේ 

දී හා  ාවිතසේ දී සිදු වන නාස්තිය සේතුසවන් ඒවා අව යතා  හිත පුද්ගලයන්ට සනාල බීම 

, ස ෞඛ්ය  ම් න්න ආහාර  හිත අසලවි  ල්ල සනාම ති වීම, අනාරක්ෂිත ආහාර  හ  දාචාර 

විසරෝී අසලවිකරණය ආදී කරුණු    ලසක්ෂ. 

 

වතුකරසේ හා නාගරික ජනාවා  ප්රජාව, සකටිකාලීන සහෝ නිදන්ගත සරෝග ඇති පුද්ගලයින්, 

ගර් ණි මාතාවන් හා මන්දස ෝිත දරුවන්, අඩු උ ත් බර දරුවන් හා අන්ත දුගී බවින් 

ස සළන ජනගහනය, ස ෝෂණ අවදානමට ලක්ෂ වූවන් සල  හඳුනාසගන ඇත. 

 

ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්ර - I සඳහා වූ ප්රධාන උ ායමාර්ික නිර්වේශ්; 

10.1.1. ස ෝෂණ  ංසේදී ආහාර අගය දාමය14 මගින් ගුණාත්මක  හ ස ෞඛ්යාරක්ෂිත ආහාර 

වල සුල තාවය  හ   මට  මාන ප්රසේ ය ව ඩි දියුණු කිරීම 

 

10.1.2. ස ෞඛ්යාරක්ෂිත ආහාර චර්යාවන් ප්රවර්ධනය කිරීම  ඳහා සුදුසු මුලයමය උ ාය 

මාර්ගයන් අුගමනය කිරීම 

 

10.1.3. විවිධත්වසයන් යුතු ආහාර  රිස ෝජනය තුළින් සියළු ස ෝෂය  දාර්ථ ප්ර ස්ත 

මේටමින් ලබා ග නීම  හ ආහාර නාස්තිය අවම කිරීම  ඳහා ප්රජාව බලමුළු ග න්වීම  හා 

බලකරණය 

 

14  ඳහා   ාරි ාිත වාේ මාලාව බලන්න 
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10.2. ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්රය II - සේබන්වීකරණය වූ බහු ආංශික 

සහවයෝිතාව සහ හවුල්කාරිත්තවය  

ස ෝෂණ ම දිහත්වීම්  ඳහා ස ෞඛ්ය හා ස ෞඛ්ය සනාවන  ද්ධති  ක්ෂතිමත් කිරීම, ස ෝෂණය 

 ඳහා සද්  ාලන ක  වීම, ස ෝෂණ ව ඩ ටහන් වල මුලයකරණය  හ වගවීම යන කරුණු 

ස ෝෂණ  රමාර්ථ  ාක්ෂෂාත් කර ග නීසම්  දනම සේ. ජාතික ස ෝෂණ ප්රති ත්තිසේ 

අසේක්ෂිත ප්රතිඵල ලබා ග නීම  ඳහා පුළුල්ල  න්නිසේදන මාර්ගයන් ඔස්සස් රාජය, රාජය 

සනාවන,  ංවර්ධන ආයතන  හ ස ෞද්ගලික අං ය ඇතුළු අදාළ සියු  ාර් වකරුවන් 

ස ෝෂණ ප්රවර්ධනය  ඳහා බලමුළු ග න්වීම අව ය සේ. සියු  විෂමස ෝෂණ තත්ත්වයන් 

තුරන් කිරීම පිණි  ඍජු හා වක්ර ස ෝෂණ ක්රියාමාර්ග  ංසයෝජනය කිරීම අව ය වන අතර ඒ 

 ඳහා ස ෝෂණය පිළිබඳ බහු අංශික ක්රියාකාරී   ල ස්ම තීරණාත්මක සේ. 

ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්රය II සඳහා වූ ප්රධාන උ ායමාර්ික නිර්වේශ්; 

10.2.1. තමාසේ විෂය  ථයන්ට අුකුලව  ෘජු හා වක්ර ස ෝෂණ ම දිහත්වීම්  ඳහා ස ෞඛ්ය 

හා ස ෞඛ්ය සනාවන රාජය  ද්ධතීන්  ක්ෂතිමත් කිරීම. 

 

10.2.2. ස ෝෂණය  ඳහා වූ බහු ආංශික ක්රියාකාරී   ල ස්ම ඵලදායී සල  ක්රියාත්මක කිරීම 

 ඳහා තිර ාර සද්  ාලන ක  වීසමන් යුතු ඉහළ මේටසම්, ඒකාබද්ධ වූ හා  ක්ෂතිමත්ව 

සමසහයවු ලබන, උ ායමාර්ගික  ම්බන්ීකරණ යාන්ත්රණයක්ෂ ප්රතිස්ථා නය කිරිම. 

 

10.2.3. ජාතික,  ළාත්, දිස්ත්රික්ෂ, ප්රාසද්ශීය හා ග්රාමීය මේටමින්, බහු ආංශික ස ෝෂණ 

ක්රියාකාරකම්  හසයෝගිතාවසයන් යුතුව සිදු කිරීම  ඳහා වගවීසම් යාන්ත්රණයන් ද ඇතුළත් 

ඵලදායී  ම්බන්ීකරණ  ද්ධතියක්ෂ ස්ථාපිත කිරීම 

  

10.3. ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්රය III - ආරක්ෂිත ආහාර සඳහා වූ අයිතිය 

තහවුරු කිරීම සහ සදාචාර විවරෝී අවලවිකරණය වැළක්ීම සඳහා 

ශ්ක්තිමත්ත නීතිමය රාමුව  

ආහාර ආරක්ෂිතබව  ඳහා උ කාරී වන අං  සල  ආහාර නිෂ් ාදනය හා  ම්බන්ධ සියළු 

අං යන් හා ස ෞඛ්ය (ආහාර  ාලන  රි ාලන ඒකකය), සවළඳ,  ාරිස ෝගික කටයුතු 

නියාමන අධිකාරිය, ස ාලිසිය  හ  ළාත්  ාලන ආයතනයන් ව නි  රි ාලන ආයතනයන් 

හඳුනා ගත හ කි අතර ප්රමාණවත්  නී ාරක්ෂෂාව  හ ආරක්ෂිත ආහාරමය  රි රයක්ෂ ඇති 

කිරීම  ඳහා සමම ආයතන  හය සේ. කෘමිනා ක  හ  ළිසබෝධනා ක සයදූ  ාකමය 

නිෂ් ාදන, ප්රතිජීවක හා අසනකුත් ර ායනික අවසශ්වෂයන් අඩංගු වූ ීවර හා  ත්ත්ව 

නිෂ් ාදන හා ජානමය ව සයන් සවනස් කරන ලද ආහාර, ස ෝෂයදායී ආහාර  රිස ෝජනය 

පිළිබඳ ප්රජාවසේ විශ්වවා ය බිඳ ව ටීමට සේතු සේ. රට තුළ  රිස ෝජනය කරන ආහාර හා 

ජලසේ ආරක්ෂෂාව  හතික කිරීමට, ජලසේ ගුණාත්මක ාවය  හ ආහාර වල ර ායනික 

අවසශ්වෂ හා ජානමය  ංයුතිය විශ්වසල්ලෂණය  ඳහා  හසුකම්  හිත අීක්ෂෂණ  ද්ධතියක්ෂ 

ස්ථාපිත කිරීමත්, නියාමන යාන්ත්රණයන් නිසි සල  ක්රියාත්මක කිරීමත් අව ය සේ. 
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ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්රය III  සඳහා වූ ප්රධාන උ ායමාර්ික නිර්වේශ්; 

10.3.1 ආහාර    යුම් දාමය පුරා ආහාර පිළිබඳ වූ නීති  ද්ධති විධිමත් කිරීම. 

 

10.3.2  ක්ෂතිමත් නීතිමය යාන්ත්රණයක්ෂ තුළින්  දාචාර විසරෝී අසලවිකරණය  ාලනය කිරීම. 

 

10.3.3 ආහාරවල ආරක්ෂිතබව  ඳහා වූ අීක්ෂෂණ යාන්ත්රණය  ක්ෂතිමත් කිරීම. 

 

10.3.4 ජලසේ ගුණාත්මකබව හා ආරක්ෂිතබව පිළිබද සරගුලාසි, ප්රමිතීන් හා මාර්සගෝ සද්  

නිසි  රිදි බලාත්මක කිරීම 

 

10.3.5. ආහාර වල ආරක්ෂිතබව සුරැකීම පිණි   හ ගුණාත්මකබව  වත්වා ග නීම  ඳහා 

සියළු  ාර් වකරුවන් බලකරණය. 

 

10.4. ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්රය IV - ජීවිත කාලය පුරා ඉහළ නංවන ලද 

ව ෝෂණය  

පූර්ව ගර් ණී කාන්තාවන්සේ දුර්වල ස ෝෂණ තත්ත්වය විෂම චක්රයක්ෂ සල  ඉදිරි දරු 

 රපුසර් ජීවන චක්රය පුරා විහිසද්. ප්රජනන වයසස් දී කාන්තාවන්සේ ස ෝෂණය, කළලසේ 

වර්ධනය සමන්ම බිළිඳාසේ උ ත් බර  හ ස ෝෂණ තත්ත්වය සකසරහි බල ෑම් ඇති කරයි.  

 

සබාසහෝ අවස්ථාවන්හී දී, අඩු උ ත් බර  හිත ළදරුවන්, ඔවුන්සේ ළමාවිය, නව සයාවුන් විය, 

ව ඩිහිටි විය හා මහළුවිය දුර්වල  ාරීරික හා මානසික වර්ධනයක්ෂ  හිතව  ගත කරන අතර 

අඩු ඵලදායිතාවයක්ෂ හා අඩු  ගුණාත්මක බවින් යුතු ජීවන තත්ත්වයක්ෂ ස න්ුම් කරයි.  ජීවන 

චක්රසේ සියළු අවීන් පුරා ස ෝෂණසේ ව දගත්කම පිළිබඳව ජාතික ස ෝෂණ ප්රති ත්තියට  

අමතරව මාතෘ හා ළමා ස ෞඛ්ය, සබෝ සනාවන සරෝග, හා ව ඩිහිටි ස ෞඛ්ය ප්රති ත්ති වල ද 

අන්තර්ගත කර ඇත.  විෂමස ෝෂණය, සබෝ සනාවන සරෝග සකසරහි අවදානම්  ාධකයක්ෂ 

වන අතර එය මුළු රටට, ප්රජාවට හා ගෘහ මේටමින් ද  විවිධ බල ෑම් ඇති කරයි. විවිධ 

 ාර් වකරුවන්සේ  හාය ඇතිව පුද්ගල හා/සහෝ  වුල්ල  දනම් කරගත් ග ටළු විශ්වසල්ලෂණය 

කිරීමත් ත්රිත්ව ක්රියාකාරී ස ෝෂණ   ල ස්ම ක්රියාත්මක කිරීමත් ජීවන චක්රසේ සියළු අවීන් 

පුරා නිසි ස ෝෂණය  වත්වා ග නීමත් ජනතාවසේ ජීවිතසේ ගුණාත්මකබව ඉහළ නංවාලීමට 

 මණක්ෂ සනාව රසේ  මාජීය හා ආර්ික  ංවර්ධනයට ද ව දගත් ය. 

 

ශ්රී ලංකාසේ විවිධ භූසගෝලීය ප්රසද් යන් හි සවස න  හ විවිධ ආර්ික මේටම්  හිත ජන 

කණ්ඩායම් අුව ස ෝෂණ තත්ත්වසේ විෂමතා  වතින බව  ාක්ෂි මගින් ස න්වා දී ඇත. 

විසශ්වෂසයන් වතු  හ නාගරික ජනාවා  ප්රජාව මන්දස ෝෂණයට සගාදුරු වීසම් අවදානම ව ඩි 

අතර නාගරීකරණය සේතුසවන් සිදු වන ආහාර පුරුදු වල සවනස්කම් නාගරික ජනගහනසේ 

ස ෝෂණ තත්ත්වයට බල ායි. ජනතාව අතර සබෝ සනාවන සරෝග ඇති වීම සීඝ්රසයන් ව ඩි 
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සවමින්  වතින බ වින්, මන්දස ෝෂණය, අධිස ෝෂණය හා ක්ෂුද්ර ස ෝෂක ඌනතාවයන් අඩු 

කිරීම  ඳහා ත්රිත්ව ස ෝෂණ ක්රියාකාරී   ල සුම් ක්රියාත්මක කිරීම, තිර ාර බහු ආංශික 

ප්රසේ යක්ෂ තුළින් සිදු කිරීසම් අව යතාව ස නී යයි.  

ක්ෂෂය සරෝගය, ඒඩ්සස් ව නි සබෝ වන සරෝග වලින්  හ තරබාරුකම, පිළිකා  හ මානසික 

ස ෞඛ්ය ග ටළු ව නි සබෝ සනාවන සරෝග වලින්  පීඩා විඳින අය  හ ළමයින්, ව ඩිහිටියන් හා 

ආබාධිත පුද්ගලයන් ව නි ස ෝෂණය පිළිබඳ විසශ්වෂ අවධානයක්ෂ සයාමු කළ යුතු අයසේ 

ජිවිතසේ ගුණාත්මක බව උ ස් කිරීම  ඳහා ඔවුන්සේ ස ෝෂණ තත්ත්වය නිරන්තරසයන් 

අීක්ෂෂණය කරමින් අව ය පියවර ගත යුතුය. 

ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්රය IV සඳහා වූ ප්රධාන උ ායමාර්ික නිර්වේශ්; 

10.4.1 යුවළක්ෂ, තම  ළමු දරුවා සහෝ ඉන් අනතුරුව වන ග ේ ග නීම්   ලසුම් කිරීසම් දී 

හිතකර  රි රයක්ෂ තුළ ප්ර ස්ත ස ෝෂණයකින් යුතුව  ගර් ණී ාවයට එළ ඹීම පිණි   පුර්ව 

ගර් ණි රැකවරණ සස්වා    යීම.  

 

10.4.2 ගර් ණි  හ  සු ප්ර ව කාන්තාවන් (දරු ප්රසුතිසයන් මා  හයක්ෂ  ම්පුර්ණ වන තුරු) 

 ඳහා අව ය ස ෝෂණ සස්වා    යීම  ඳහා වන යාන්ත්රණයන්  ක්ෂතිමත් කිරීම තුලින් ඔවුන් 

 ඳහා නිසි ස ෝෂණ රැකවරණය   ලසීම. 

 

10.4.3 දරු උ තින්  සු ඉක්ෂමනින් මේකිරි ලබා දීම ඇරඹීම  ඳහාත්  ළමු  මා  හය   ම්පුර්ණ 

වන සතක්ෂ මේකිරි  මණක්ෂ  ලබාදීම  ඳහාත් හිතකර  රි රයක්ෂ  ෑම ස්ථානයක ම  

නිර්මාණය කිරීම.  

 

10.4.4 ස ෝෂයදායී හා  ආරක්ෂිතව නිවසස්දී   කස් කරන ලද සුදුසු,  අමතර  ආහාර ලබා දීම, 

ව ර සදකක්ෂ  හ ඉන් ඔේබට මේකිරි දීම  හ ප්ර ස්ථ මුල්ල ළමාවිය රැකවරණය  හ 

 ංවර්ධනය (ECCD) ප්රවර්ධනය කිරීම යන කරුණු සකසරහි විසශ්වෂ අවධානයක්ෂ සයාමු කරමින් 

 ාක්ෂි මත  දනම් වූ ස ෝෂණ ම දිහත්වීම් හරහා සියළුම ළදරුවන්, කුඩා දරුවන්  හ ස ර 

 ා ල්ල දරුවන්  ඳහා  ක්ෂතිමත්  දනමක්ෂ සගාඩන ගීම. 

 

10.4.5  ා  ල්ල විෂය නිර්සද් ය තුළින් ස ෝෂණ අධයා නය ලබා දීසමන් හා හිතකර  ා ල්ල 

 රි රයක්ෂ සගාඩ න ංවීසමන් ස ෞඛ්යමත් ආහාර පුරුදු හා  ාරීරික ක්රියාකාරකම් ඇති 

කරලීමට ප්රාථමික සේණි වල දරුවන් බලකරණය කිරීම. 

 

10.4.6  මාජ  ාධකයන් හඳුනා ගනිමින්, නව සයාවුන් හා සයාවුන් මිතුරු ප්රසේ යන් හරහා 

නව සයෞවනයන් හා තරුණයන් අතර ප්ර ස්ථ ස ෝෂණය  හ වර්ධනය, ප්රවර්ධනය කිරීම. 

 

10.4.7 පුළුල්ල ස ෝෂණ සස්වාවන්    යීම  මඟින් ස ෞඛ්යමත් ආහාර ඇතුළුව ස ෞඛ්ය 

 ම් න්න ජීවන රටාවකට හුරු වීම   ඳහා ව ඩිහිටියන්  විබල ග න්වීම. 
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10.4.8. සියළු වයස්ගත වූවන්  ඳහා ප්ර ස්ථ ස ෝෂණයක්ෂ  හ නිසි ස ෝෂණ සස්වාවන්  ඳහා 

ප්රසේ යක්ෂ ඇති කිරීමට හිතකර  රි රයක්ෂ ස්ථාපිත කිරීම. 

 

10.4.9 අවදානමට ලක්ෂවිය හ කි ජනතාවසේ ස ෝෂණ තත්ත්වය ව ඩි දියුණු කිරීම  ඳහා සුදුසු 

ම දිහත්වීම් ක්රියාත්මක කිරීම. 

 

10.4.10 සකටි කාලීන සහෝ නිදන්ගත සරෝග ආශ්රිතව හටගන්නා විෂමස ෝෂණය ව ළ ක්ෂවීම 

 හ කළමනාකරණය කිරීම. 

 

10.5. ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්රය V - හදිසි අවස්ථා වලදී සහ ඉතා අයහ ත්ත 

කාලගුණ තත්තත්තවයන්වි දී ව ෝෂණ ප්රවර්ධනය  

ආ දාවන්ට ලක්ෂවිය හ කි ප්රසද්  සිතියම් ගත කිරීම, ආ දා පුසරෝකථනය හා ආ දා වලදී 

ඉලක්ෂකගත ස ෝෂණ ක්රියාමාර්ග මගින් ස ෝෂයදායී ආහාර    යීම, ප්රජා ස ෝෂණය සුරැකීම 

හා ව ඩි දියුණු කිරීම  ඳහා අව ය සේ. නිරන්තරසයන් ඇති වන දීර්ඝ නියඟයන්  හ ගංවතුර 

තත්ත්වයන්, වාර්ිකව නිශ්වචිත කාල සීමාවන් තුළ  ාමානයසයන් සිදුවන්නකි. සද් ගුණික 

වි ර්යා  වල දී, ආහාර  ද්ධතිසේ ඔසරාත්තු දීසම් හ කියාව සකසරහි අවධානය සයාමු කිරීම,   

ආහාර අගය දාමයන්හි තිර ාර   ව ත්ම  ඳහා අව ය සේ. ප්රජාවසේ ස ෝෂණ අව යතා 

 පුරා ග නීම පිණි , සගෝලීය ව ංගතයන්හි දී ආහාර  ම්බන්ධ හදිසි තත්ත්වයන් අවම 

කිරීසම් පියවර සු රික්ෂෂාකරීව   ලසුම් කිරීම කළ යුතු සේ. 

 

ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්රය V සඳහා වූ ප්රධාන උ ායමාර්ික නිර්වේශ්; 

10.5.1 ආ දාවන්සගන් බල ෑමට ලක්ෂ වූ ජනතාවසේ ස ෝෂණ අව යතා    යීමට, ආ දා 

ස ර සූදානම්   ලසුම්  හසුසවන් ක්රියාත්මක කිරීමට හ කි වන  රිදි, ප්රතිසරෝී යාන්ත්රණයන් 

 ක්ෂතිමත් කිරීම හා විධිමත් කිරීම. 

 

10.5.2 සමසහයුම් මාර්සගෝ සද් යන්ට අුකූලව, පීඩාවට  ත් වූ ජනගහනය  ඳහා ආරක්ෂිත 

හා ප්රමාණවත්  ස ෝෂණය  හතික කිරීම  ඳහා ආ දා  හන කාර්ය මණ්ඩල  හ 

ව ඩ ටහන් කළමණාකරුවන් ඇතුළු අදාළ  ාර් වකරුවන් බලකරණය කිරීම 

10.6. ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්රය VI -  ර්වේෂණ හා වතාරතුරු උ ායමාර්ික 

කළමනාකරණය    

 ාක්ෂි මත  දනම් වූ ඉලක්ෂකගත ස ෝෂණ ක්රියාමාර්ග තුළින් වඩාත් ඵලදායී සල  රසේ 

ජනතාවසේ විෂමස ෝෂණය පිටු ද කිය හ කි සේ. සතාරතුරු උ ායමාර්ගික  ද්ධති  හ 

වලංගු  ර්සේෂණ හරහා ලබා ගන්නා  ාක්ෂි, විවිධ  ංවිධාන මේටම් වලින් ක්රියාත්මක වන 

ස ෝෂණ ව ඩ ටහන් කාර්යක්ෂෂමව හා ඵලදායීව සිදු කිරීම  ඳහා අව ය තීරණ ග නීසම් 

ක්රියාවලියට  හය සේ. 
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ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්රය VI සඳහා වූ ප්රධාන උ ායමාර්ික නිර්වේශ්; 

10.6.1  ාක්ෂි මත  දනම් වූ ව ඩ ටහන් හා ප්රති ත්තිමය තීරණ  ඳහා  හාය වීම පිණි  

උ ායමාර්ගික සතාරතුරු කළමනාකරණ  ද්ධති  ක්ෂතිමත් කිරීම. 

 

10.6.2 ආහාර චර්යා රටා ආසේක්ෂෂණ යාන්ත්රණයක්ෂ ස්ථාපිත කිරීම  හ එය ස ෝෂණ 

අීක්ෂෂණ හා ඇගයීම් ක්රියාවලියට අන්තර්ගත කිරීම.  

 

10.6.3  ාක්ෂි මත  දනම් වූ සතාරතුරු ජනනය කිරීම  ඳහා සුදුසු  ර්සේෂණ වලට  හාය 

වීම හා ස ෝෂණ ම දිහත්වීම් පිළිබඳ උ සද් නය,   ලසුම් කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම  හ නිති 

ඇගයීම  ඳහා සමම  ාක්ෂි උ සයෝගී කර ග නීම. 

 

11.  ප්රති ත්තතිවේ අවේක්ිත ප්රතිඵලය 

සමම ප්රති ත්තිසේ අසේක්ෂිත අව න් ප්රතිඵලය වන්සන් භූසගෝලීය හා  මාජ ආර්ික 

විෂමතා අවම තත්ත්වයක  වතිමින් ශ්රී ලාංකික ජනතාවසේ  ස ෝෂණ තත්ත්වය ව ඩි දියුණු 

වීමයි.  

සම්  ඳහා  හත  ඳහන් ප්රතිඵලයන්  ාක්ෂෂාත් කර ගත යුතු සේ. 

1. මන්දස ෝෂණය, අධි ස ෝෂණය හා ක්ෂුද්ර ස ෝෂක ඌනතාවය යනාදී වූ විෂමස ෝෂණය අඩු 

වීම. 

2. ස ෞඛ්ය  ම් න්න ආහාර සුල බව, ඒ  ඳහා  හසුසවන් ප්රසේ  වීසම් හා මිලදී ග නීසම් 

හ කියාව හා  රිස ෝජනය  යනාදී වූ ආහාර හා ස ෝෂණ සුරක්ෂිතතාව තහවුරු වීම. 

 

11.1. ශ්රී ලංකාවේ ජනතාවවේ විෂමව ෝෂණය  අඩු කිරීම පිණිස; 

 

11.1.1. මන්වදව ෝෂණය 

11.1.1.1. ව ර 2030 වනවිට මිටි බසවන් ස සළන  අවුරුදු 5 ට අඩු දරුවන්සේ ප්රති තය 17.3% 

සිට 10% දක්ෂවා අඩු කිරීම  (මුලාශ්රය - ජන විකා න හා ස ෞඛ්ය  මීක්ෂෂණය, 2016). 

11.1.1.2. ව ර 2030 වන විට, කෘෂ බසවන් ස සළන  අවුරුදු 5 ට අඩු දරුවන්සේ ප්රති තය 15.1 

% සිට 5 % ට වඩා අඩු කිරීම (මුලාශ්රය - ජන විකා න හා ස ෞඛ්ය  මීක්ෂෂණය, 2016).  

11.1.1.3. ව ර 2030 වන විට, ළදරුවන්සේ අඩු උ ත් බර අු ාතිකය 15.7 % සිට 10 % දක්ෂවා 

අඩු කිරීම (මුලාශ්රය - ජන විකා න හා ස ෞඛ්ය  මීක්ෂෂණය, 2016). 

11.1.1.4 ව ර 2030 වන විට, වය ට අුව  රීර ස්කන්ධ දර් කය අඩු අවුරුදු 10– 18 අතර 

ළමයින්සේ ප්රති තය 26.9% සිට 18% දක්ෂවා  අඩු කිරීම (මුලාශ්රය - ජාතික ස ෝෂණ  

 මීක්ෂෂණය, දවදය  ර්සේෂණායතනය, 2018).  
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11.1.2.  අධි බර හා ස්ුලතාවය  

11.1.2.1 ව ර 2030 වන විට අධි බර  හිත වය  අවු. 5 ට අඩු ළමයින්සේ ප්රති තය ද නට 

 වතින අගසයහි (0.6%) සිට තව දුරටත් ව ඩි සනාවී  වත්වා ග නීම (ජාතික  මීක්ෂෂණ, 

දවදය  ර්සේෂණායතනය, 2012). 

11.1.2.2 ව ර 2030 වන විට නව සයාවුන් දරුවන්සේ අධි බර  හ ස්ුලතාවය ද නට  වතින  

අගයන්සේ (අුපිළිසවලින් 7.6 % හා 2.2%) සිට තව දුරටත් ව ඩි සනාවී  වත්වා ග නීම (ජාතික 

 මීක්ෂෂණ, දවදය  ර්සේෂණායතනය, 2018 ). 

11.1.2.3. ව ර 2030 වන විට අධි බර  හිත ව ඩිහිටියන් හා වයස්ගත පුද්ගලයන්සේ  (අවුරුදු 

18-69) ප්රති තය 23.4% සිට 15% දක්ෂවා අඩු කිරීම හා ස්ුලතාව 5.9% සිට තව දුරටත් අඩු කිරීම 

(සබෝ සනාවන සරෝග  මීක්ෂෂණය, 2015). 

11.1.3 ක්ුද්ර ව ෝෂක ඌනතා 

11.1.3.1 ව ර 2030 වන විට අවුරුදු 5 ට අඩු ළමයින්, නව සයෞවනයින්, ව ඩිහිටියන් හා ගර් ණි 

මේවරුන් අතර සියළුම ක්ෂුද්ර ස ෝෂක ඌනතාවයන් 10 % ට වඩා අඩු කිරීම. 

 

11.2. ශ්රී ලාංකික ජනතාවවේ ආහාර සුරක්ිතතාවය හා ආරක්ිතබව  වැඩි 

කිරීම පිණිස; 

11.2.1. ආහාර සුරක්ිතතාව  

11.2.1.1. ව ර 2030 වන විට, ආහාර සුරක්ෂිතතාව සනාම ති ගෘහ ඒකක ප්රති තය  10.3% 

සිට 5% දක්ෂවා අඩු කිරීම (ආහාර සුරක්ෂිතතා  මීක්ෂෂණය 2014). 

 

11.2.1.1. ව ර 2030 වන විට, ගෘහස්ථ ආහාර අනාරක්ෂිත ප්රසේ   රිමාණසයහි (HFIAS) අගය 

9.2 සිට 5 දක්ෂවා අඩු කිරීම (ආහාර සුරක්ෂිතතා  මීක්ෂෂණය 2014) . 

 

11.2.2. ආහාර ආරක්ිතබව 

11.2.2.1. රට තුළ ඇති සියළුම ආහාර  රිස ෝජනය  ඳහා ආරක්ෂිත වීම 

 

12.  ප්රති ත්තතිය ක්රියාත්තමක කිරීම  

ජාතික,  ළාත්, දිස්තික්ෂක හා ප්රාසද්ශීය මේටමින් ස ෝෂණ  ම්බන්ධ ක්රියාකාරකම්   ලසුම් 

කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම, අීක්ෂෂණය  හ ඇගයීම  ඳහා, සමම ජාතික ස ෝෂණ ප්රති ත්තිය 

මාර්සගෝ සද්  සල්ලඛ්නයක්ෂ වු ඇත. රාජය, ස ෞද්ගලික හා කර්මාන්ත  අං   හ ාගි සකාට 

ගත් විවිධ ඍජු හා වක්ර ස ෝෂණ ක්රසමෝ ායන් සමහි ඇතුළත් සේ. සමය ක්රියාත්මක කිරීම 

රජසේ වගකීම වන අතර, එක්ෂ ත් ජාතීන්සේ  ංවිධාන, අසනකුත්  ංවර්ධන 
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 ාර් වකරුවන්, සිවිල්ල  මාජ  ංවිධාන හා ස ෞද්ගලික අං  ඇත ම් ක්රියාකාරකම් වල දී   

ඒවාට නියම කළ වගකීම්  ඳහා  හසයෝගය දක්ෂවයි.  සමම ප්රති ත්තිය 2030 අව ානය දක්ෂවා 

බලාත්මක වන අතර 2025 දී මධය කාලීන  මාසලෝචනසයන්  සුව අව සි නම් යාවත්කාලීන 

කළ හ ක. 

 

සමම ප්රති ත්තිය කාර්යක්ෂෂමව ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා තිර ාර හා ඵලදායී ආයතනික 

යාන්ත්රණයක්ෂ අනිවාර්ය සේ. ස ෞඛ්ය අමාතයං ය විසින් සමම සල්ලඛ්නය   කසීසම්  

ක්රියාවලියට නායකත්වය දුන් අතර ස ෞඛ්ය මුලික   ලසුමට අුගතව  ාක්ෂි මත  දනම් වූ, 

ඍජු ස ෝෂණ  ක්රියාකාරකම්   ලසුම් කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම, අීක්ෂෂණය හා ඇගයීම පිළිබඳ 

වගකීම දරයි. අදාල ස සු අමාතයාං  විසින් තම විෂය  ථයට අුකූලව, වක්ර ස ෝෂණ 

ක්රියාකාරකම් සිදු කරයි.  

 

ජනාධි ති සල්ලකම් කාර්යාලය යටසත් ක්රියාත්මක වූ  ජාතික ස ෝෂණ සල්ලකම් කාර්යාලය 

විසින් බහු ආංශික ස ෝෂණ ක්රියාකාරී   ල ස්ම (2018-2025)  කස් කළ අතර එමගින් ප්රධාන 

ව සයන් ඍජු හා වක්ර ස ෝෂණ ක්රියාකාරකම්  ම්බන්ීකරණය, අීක්ෂෂණය හා ඇගයීම 

පිළිබඳ වගකීම දරණ ලදී. 

 

ජාතික,  ළාත්, දිස්ත්රික්ෂ හා ප්රාසද්ශීය මේටමින්, ජාතික ස ෝෂණ ප්රති ත්තිය හා බහු ආංශික 

ස ෝෂණ ක්රියාකාරී   ල ස්ම, ඵලදායී සල   ම්බන්ීකරණය, අීක්ෂෂණය හා ඇගයීම සිදු කළ 

යුතුය. ජාතික ස ෝෂණ ප්රති ත්තිය, ජාතික මේටමින්  ම්බන්ීකරණය සිදු කිරීම ඉහළ 

මේටසම්  ම්බන්ීකරණ ආයතනයක්ෂ  හ අදාල අමාතයාං වල ඉහළ ස ළ 

නිසයෝජිතයන්සගන්  මන්විත ජාතික ස ෝෂණ සමසහයුම් කමිටුවක්ෂ විසින් සිදු කළ යුතුය. 

ජාතික ව සයන් ව දගත්,  ාක්ෂි මත  දනම් වූ ප්රති ත්තිමය තීරණ ග නීම හා ක්රියාකාරකම් 

අීක්ෂෂණය කිරීම එම ආයතනය විසින් සිදු කළ යුතුය.  

 

ජාතික ස ෝෂණ ප්රති ත්තිය තුළ, ප්රති ත්ති ප්රමුඛ්තා ක්ෂසෂ්ත්ර  හ හඳුනාගත් මුලික උ ාය 

මාර්ගික නිර්සද්  මත  දනම්ව   කසූ ක්රියාකාරී උ ායමාර්ගික   ල ස්මක්ෂ දක්ෂවා ඇත.   එහි 

එක්ෂ එක්ෂ මූලික උ ායමාර්ගික නිර්සද් යන්ට යටත්ව ප්රධාන ක්රියාකාරී ක්ෂසෂ්ත්ර, අසේක්ෂිත 

ප්රතිඵල හා අීක්ෂෂණ දර් කයන් ඇතුළත් කර ඇත. තවද සමකී ප්රධාන ක්රියාකාරකම් 

ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා වගකිවයුතු අං   හ  ංවිධාන ද ක්රියාකාරී උ ායමාර්ගික   ලසුම 

තුළ හඳුනාසගන තිසේ.  සමම සල්ලඛ්නය මත  දනම්ව  ළාත් සමන්ම  ස ෝෂණය හා  ම්බන්ධ 

අං   හ අසනකුත් ආයතනයන් හට ද  ස ෝෂණයට අදාළ උ ායමාර්ගික    ලසුම් සගාඩ 

නගා ගත හ ක. සමකී සියළුම උ ායමාර්ගික   ලසුම්  ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා අව ය  

පිරිව ය 2030 වන තුරු  ෑම ව රක්ෂ  ඳහාම ගණනය කළ යුතු සේ. 
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12.1. බහු  ආංශික ව ෝෂණ ක්රියාකාරී සැලැස්ම සේබන්වීකරණය 

 

 හත ද ක්ෂසවන බහු ආංශික  ම්බන්ීකරණ වුහයන්  මගින්, ජාතික,  ළාත්, දිස්ත්රික්ෂක හා 

ප්රාසද්ශීය මේටමින්, බහු  ආංශික ස ෝෂණ ක්රියාකාරී   ල ස්ම ක්රියාත්මක කිරීම ඵලදායි සල  

 ම්බන්ීකරණය, අීක්ෂෂණය හා ඇගයීම  හතික කළ යුතුය. 

 

ජාතික ව ෝෂණ සභාව  

අතිගරු ජනාධි තිතුමා සමහි මුලා නය දරණු ලබන අතර ස ෝෂණයට අදාළ ප්රති ත්තිමය 

මඟ ස න්වීම හා තීරණ ග නීම සිදු කරු ලබයි.  සමම ජාතික ස ෝෂණ   ාව ව රකට 

සදවරක්ෂ රැස්වීමට නියමිත අතර, සියළු ඇමතිවරුන්,   ළාත් ප්රධාන ඇමතිවරුන්, සියළු 

සද්  ාලන  ක්ෂෂ නිසයෝජනය කරමින්  ාර්ලිසම්න්තු මන්ීවරුන් හා අනිකුත් 

 ාර් වකරුවන්සේ ආයතන ප්රධානීන්  හ ාගි විය යුතුයි. 

 

ජාතික ව ෝෂණ වල්කේ කාර්යාලය 

සමය ජාතික ස ෝෂණ   ාසේ සල්ලකම් කාර්යාලය වන අතර, ජනාධි ති සල්ලකම්සේ විෂය 

 ථයට යටත් සේ.  සමම ආයතනය, බහු  ආංශික ස ෝෂණ ක්රියාකාරී   ල ස්ම 

 ම්බන්ීකරණය, අීක්ෂෂණය හා ඇගයීම  ඳහා වගකීම දරණු ලබයි. 

 

ව ෝෂණය පිළිබඳ ජාතික වමවහයුේ කමිටුව 

සමම කමිටුසේ මුලසුන ජනාධි ති සල්ලකම් විසින් දරණු ලබයි. සමය කාර්තුවකට වරක්ෂ රැස් 

විය යුතු අතර, අමාතයාං  සල්ලකම්වරුන්,  ළාත් ප්රධාන සල්ලකම්වරුන්, උ ස් අධයා න 

ආයතන නිසයෝජිතයන්, එක්ෂ ත් ජාතීන්සේ නිසයෝජිත ආයතන ඇතුළු  ංවර්ධන 

හවුල්ලකරුවන්සේ නිසයෝජිතයින්, සිවිල්ල  මාජ  ංවිධාන හා පුද්ගලික අං ය සම්  ඳහා 

 හ ාගි විය යුතුයි. ස ෝෂණය පිළිබඳ ජාතික සමසහයුම් කමිටුව විසින් ස ෝෂණය  ම්බන්ධ 

ක්රියාකාරකම් වල  මස්ථ ප්රගතිය  මාසලෝචනය කිරීමත්  ස ෝෂණ දර් කයන් ඉහළ න ංවීම  

 ඳහා බහු ආංශික   හසයෝගය  තහවුරු කිරීමත් කළ යුතුය. සමහි දී ඉදිරි ත් වන විසශ්විත 

ප්රති ත්තිමය සයෝජනා ඉහළ ස ළ බලධාරීන්සේ ම දිහත්වීම්  ඳහා සයාමු කිරිම, ජාතික 

ස ෝෂණ   ාසේ දී සිදු කළ යුතුය. 

 

ව ෝෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණික උ වේශ්ක කමිටුව  

සමය ස ෝෂණය පිළිබඳ ජාතික සමසහයුම් කමිටුසේ ක්රියාකාරකම්  ඳහා  හය වීමට ඇති 

තාක්ෂෂණික අං ය විය යුතු අතර බහු  ආංශික ස ෝෂණ ක්රියාකාරී   ල ස්ම  හ අනිකුත් 

ස ෝෂණය හා  ම්බන්ධ ප්රති ත්ති හා  උ ාය මාර්ග ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා තාක්ෂෂණික 

දායකත්වය    යීම ට සමම කමිටුව ස්ථාපිත කළ යුතුය. සමම  කමිටුව, ස ෝෂණය හා 

 ම්බන්ධ ග ටළු  ඳහා තාක්ෂෂණික මඟස න්වීම ලබා දීම පිණි  රජසේ ආයතනයන්, උ ස් 

අධයා න ආයතනයන්, එක්ෂ ත් ජාතීන්සේ නිසයෝජිත ආයතනයන් හා අසනකුත්  ංවර්ධන 
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හවුල්ලකරුවන්, සිවිල්ල  මාජ  ංවිධානයන් හා පුද්ගලික අං ය ආදී වූ විවිධ අං යන් හි  

තාක්ෂෂණික විසශ්වෂඥයන් එක්ෂ රැස් කළ යුතු සේ. 

 

ව ෝෂණය පිළිබද අමාතයාංශ් වමවහයුේ කමිටු  

සමම කමිටු වල මුලසුන අදාළ අමාතයාං  සල්ලකම්වරු විසින් ද රිය යුතු වන අතර ඒවාසේහි 

දී ගු ලබන සයෝජනා හා නිර්සද්  ස ෝෂණය පිළිබඳ තාක්ෂෂණික උ සද් ක කමිටුව ද ුවත් 

කළ යුතුය. සමම අමාතයං  සමසහයුම් කමිටු යටසත් තම විෂය  ථයට අුකූලව ස ෝෂණය 

පිළිබඳ නිර්සද්  ලබා දීම  ඳහා  තාක්ෂෂණික අු කමිටු පිහිටුවිය හ කිය. 

 

ව ෝෂණය පිළිබඳ වන  ළාත්ත වමවහයුේ කමිටුව  

සමම කමිටුසේහි මුලසුන  ළාත් ප්රධාන සල්ලකම්වරයා විසින් දරණු ලබන අතර සතම කට 

වරක්ෂ රැස් විය යුතුය. සමහි දී  ළාත් අමාතයාං  සල්ලකම්වරු, අදාළ රාජය ආයතන වල අං  

ප්රධානින්, උ ස් අධයා න ආයතන නිසයෝජිතයන්,  ංවර්ධන හවුල්ලකරුවන්සේ 

නිසයෝජිතයන්, හා  ළාත තුළ ක්රියාත්මක වන සිවිල්ල  මාජ  ංවිධාන හා ස ෞද්ගලික අං ය 

රැස් කළ යුතුසේ.  

 

ව ෝෂණය පිළිබඳ දිස්ික් වමවහයුේ කමිටුව 

දිස්ත්රික්ෂ සල්ලකම්වරයා විසින් සමහි මුලසුන සහාබවන අතර  සමම කමිටුව සදම කට වරක්ෂ 

රැස් විය යුතු සේ. සම්  ඳහා දිස්ත්රික්ෂකය තුළ ඇති අදාල රාජය ආයතන වල අං  ප්රධානීන්, 

උ ස් අධයා න ආයතන නිසයෝජිතයන්,  ංවර්ධනය හවුල්ලකරුවන්සේ නිසයෝජිතයන්,  සිවිල්ල 

 මාජ  ංවිධාන හා ස ෞද්ගලික අං ය රැස් කළ යුතුසේ.  

 

ව ෝෂණය පිළිබඳ වන ප්රාවේශීය වමවහයුේ කමිටුව  

ප්රාසද්ශීය සල්ලකම්වරයා විසින් මුලසුන දරණ සමම කමිටුව ම කට වරක්ෂ රැස් විය යුතු සේ. 

සමහි දී  ස ෞඛ්ය දවදය නිලධාරි කාර්යාල  ඇතුළු ප්රසද් සේ තුළ ඇති අදාල රාජය ආයතන 

වල අං  ප්රධානින්, උ ස් අධයා න ආයතන නිසයෝජිතයන්,  ංවර්ධන හවුල්ලකරුවන්සේ 

නිසයෝජිතයන්,  සිවිල්ල  මාජ  ංවිධාන හා ස ෞද්ගලික අං ය එක්ෂරැස් කළ යුතු සේ.  

 

 ළාත්, දිස්ත්රික්ෂ හා ප්රාසද්ශීය සමසහයුම් කමිටු, ප්රාසද්ශීය මේටමින් දිස්ත්රික්ෂ ස ෝෂණ 

ක්රියාකාරී   ල ස්ම අීක්ෂෂණය කිරීසම් මුලික වුහයන් විය යුතුය. බහු ආංශික 

 ම්බන්ීකරණය හරහා ප්රසද් සේ ස ෝෂණ ග ටළු වි ඳීම ඔවුන් විසින්  හතික කළ යුතු 

සේ. 
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12.2. ව ෝෂණ ප්රති ත්තතිය අීක්ෂණය සහ ඇගයීම 

 

බහු ආංශික ඍජු හා වක්ර ස ෝෂණ ක්රියාකාරකම් අීක්ෂෂණය හා ඇගයීම  ඳහා 

උ ායමාර්ගික සතාරතුරු කළමනාකරණ අං යක්ෂ ජාතික ස ෝෂණ සල්ලකම් කාර්යාලසයහි 

පිහිටු විය යුතුය. ස ෞඛ්ය අමාතයාං සේ ස ෝෂණ අං සයහි පිහිටුවන උ ායමාර්ගික 

සතාරතුරු කළමනාකරණ අං ය, ඍජු ස ෝෂණ ම දිහත්වීම් ප්රතිඵල අීක්ෂෂණය  හ 

ඇගයීම  ඳහා සක්ෂන්ද්රස්ථානය විය යුතු අතර එය ජාතික ස ෝෂණ සල්ලකම් කාර්යාලසයහි 

උ ායමාර්ගික සතාරතුරු කළමනාකරණ අං ය හා  ම්බන්ධ විය යුතුය. 
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13.  ක්රියාකාරී උ ායමාර්ික රාමුව  

 

ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්රය 1 -  සියලුම පුරවැසියන්ව සඳහා ආහාර හා ව ෝෂණ සුරක්ිතතාවය 

උ ායමාර්ික 

නිර්වේශ්යන්ව 

ප්රධාන ක්රියාකාරී 

ක්වේත්ර 

අීක්ෂණ දර්ශ්ක 

හා/වහෝ 2030 වන 

විට ඉලක්ක 

වගකිව යුතු  

ප්රධාන  අංශ් 

/සංවිධාන  

උ ායමාර්ික 

නිර්වේශ්යන්ව තුළින්ව 

අවේක්ිත ප්රතිඵල 

1.1. ස ෝෂණ 

 ංසේදී ආහාර 

අගය දාමය 

මගින් 

ගුණාත්මක  හ 

ස ෞඛ්යාරක්ෂිත 

ආහාර වල 

සුල තාවය  හ 

  මට  මාන 

ප්රසේ ය ව ඩි 

දියුණු කිරීම. 

1.1.1  

අ.) ස ෞඛ්ය  ම් න්න 

ආහාර වල 

සුල තාවය  හ 

ප්රසේ ය ව ඩි දියුණු 

කිරීම   ඳහා තිර ාර 

ස ෝෂණ  ංසේදී 

ආහාර අගය දාමයන් 

(කෘිකර්මාන්තය,  ශු 

 ම් ත්, ජලජීවි වගාව, 

ීවර කර්මාන්තය) 

 ක්ෂතිමත් කිරීම. 

 

ආ.) ව සර් විවිධ 

කාලයන්හි බහුල, 

 ාම්ප්රදායික හා ඌන 

 රිස ෝජිත ස ෝග 

ඇතුළු විවිධ වූ 

කෘිකාර්මික 

නිෂ් ාදන වල 

සුල තාව  හතික 

කිරීම. 

 

ඇ.) තිර ාර සල  

කෘිකාර්මික අං ය 

හරහා සතල්ල  හිත 

ඇට වර්ග  හ පියළි 

ඇට වර්ග වල 

සුල තාවය හා ඒවා 

 ඳහා ප්රසේ ය 

 හතික කිරීම. 

 

1.1.1.1. ජනතාව විසින් 

බහුලව  රිස ෝජනය 

කරු ලබන ආහාර වල  

තක්ෂසස්රු ගත  වාර්ික 

අව යතාවසයන්, රට 

තුළ  පුරා ගු ලබන 

ප්රති තය  

([නිෂ් ාදනය + 

ආනයනය]/අව යතාව

ය x 100) 

(මූලාශ්රය -කෘිකර්ම 

අමාතයාං  දත්ත) 

(2020 ව සර් දී  බහුලව 

 ාවිතා වන ආහාර 

 ඳහා වාර්ික 

තක්ෂසස්රුව සමට්රික්ෂ 

සටාන් වලින් ඇමුණුම 

1හි දක්ෂවා ඇත). 

 

1.1.1.2. ගෘහස්ථ 

ආහාර අනාරක්ෂිත 

ප්රසේ   රිමාණසයහි 

(HFIAS) අගය 9.2 (2014) 

සිට 5 දක්ෂවා අඩු කිරීම 

(මූලාශ්රය - ආහාර 

සුරක්ෂිතතා 

 මීක්ෂෂණය). 

- ජාතික 

ස ෝෂණ 

සල්ලකම් 

කාර්යාලය  

- කෘිකර්ම 

- ීවර 

- සවළඳ 

- මූලය 

-  ශු  ම් ත් 

 

 

1.1.1 ගුණාත්මක හා 

ස ෞඛ්ය  ම් න්න  

ආහාර ද්රවය 

(කෘිකාර්මික,  ශු 

 ම් ත් හා ීවර 

යනාදී),  රසේ 

 රිස ෝජනය  ඳහා  

ප්රමාණවත්ව   වතීම.  

 

1.1.2 සියළුම 

පුරව සියන්  ඳහා 

ව ර පුරා ගුණාත්මක 

හා ස ෞඛ්ය  ම් න්න 

ආහාර ලබා ග නීම 

 ඳහා ඇති ප්රසේ ය 

 හතික කර තිබීම. 

 

1.1.3 රට තුළ, 

ගුණාත්මක   හ 

ස ෞඛ්ය  ම් න්න 

ආහාර  ඳහා 

සරගුලාසි  හ 

අීක්ෂෂණ 

යාන්ත්රණයන්   වතීම. 

 

1.1.4  සු අස්වු 

හානිය අවම කිරීම 

 ඳහා යටිතල 

 හසුකම් ව ඩි දියුණු 

කර තිබීම. 
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1.1.2 ආරක්ෂිත  හ 

ස ෝෂයදායි ආහාර 

වල සුල තාවය හා 

ඒවා  ඳහා ප්රසේ ය 

ඉහළ න ංවීම  ඳහා 

සගවතු වගාව 

ප්රවර්ධනය කිරීම. 

1.1.2.1. ප්රාසද්ශීය 

ව සයන් වගා කළ 

හ කි විවිධ ප්රමාණසේ 

 හ  වර්ගසේ  සගවතු 

අතරින්  වගා කළ 

ප්රති තය, ද නට 

 වතින මේටමට වඩා 

30% කින් ව ඩි කිරීම 

(මූලාශ්රය - ප්රාසද්ශීය 

සල්ලකම් කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

- කෘිකර්ම  

-  මාජ  විබල 

ග න්වීම 

-  ළාත්/ 

ප්රාසද්ශීය   ා 

1.1.5 ප්රජාවන් තුළ 

ආහාර ස්දවරී ාවය 

 හ ස ෞඛ්ය  ම් න්න 

ආහාර රටා  ඳහා 

හිතකර  රි රයක්ෂ 

නිර්මාණය වී තිබීම. 

1.1.3  රිස ෝජනය 

 ඳහා සද්ශීයව 

අභිජනනය කළ 

 ත්ත්වයන් ඇති 

කරමින් ගෘහාශ්රිත  

 ත්ව  ාලනය 

 ක්ෂතිමත් කිරීම. 

1.1.3.1. එක්ෂ එක්ෂ ග්රාම 

නිලධාරී සකාේඨා ය 

තුළ  ගෘහාශ්රිත   ත්ත්ව 

 ාලනය   ඳහා සයෝගය 

ය යි ඇස්තසම්න්තු කර 

ඇති  වුල්ල  ංඛ්යාසවන්,  

ප්රමාණවත් සල  

 හසයෝගය ල බූ  වුල්ල 

වල ප්රති තය,  ද නට 

 වතින මේටමට වඩා 

30% කින් ව ඩි කිරීම 

(මූලාශ්රය - ප්රාසද්ශීය 

සල්ලකම් කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

-  ශු  ම් ත් 

-  මාජ  විබල 

ග න්වීම 

-  ළාත්/ 

ප්රාසද්ශීය   ා 

1.1.4 ඉඩම් 

 රිහරණසේ 

කාර්යක්ෂමතාවය, 

වාරිමාර්ග  හසුකම් 

 හ ස ෝග වගා 

තීව්රතාවය  ව ඩි දියුණු 

කිරීම  තුළින් ආහාර 

සුරක්ෂිතතාව ඉහළ 

න ංවීම. 

 

1.1.4.1. කෘිකාර්මික 

ඉඩම්  රිහරණය 

කිරීසම්  

කාර්යක්ෂෂමතාව ද නට 

 වතින අගයට වඩා 

10% කින් ව ඩි කිරීම 

(මූලාශ්රය - කෘිකර්ම 

සද ාර්තසම්න්තුව). 

- ජාතික 

  ලසුම් 

- වාරිමාර්ග 

- කෘිකර්ම  

1.1.5 අස්වු 

සනලීසම් 

තාක්ෂණයන්,    යුම් 

දාමය  ඳහා සුදුසු 

ප්රවාහන හා ගබඩා 

1.1.5.1. ආහාර හානි 

දර් කය, ද නට  වතින 

අගසයන් 30% දක්ෂවා 

අඩු කිරීම (මූලාශ්රය - 

ජනසල්ලඛ්න  හ 

- කෘිකර්ම 

-  ශු  ම් ත් 

- ීවර 

-  ළාත්/ 

ප්රාසද්ශීය   ා 
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 හසුකම් ව ඩි දියුණු 

කිරීම මගින්  සු 

අස්වු හානිය අඩු 

කිරීම. 

 ංඛ්යාසල්ලඛ්න 

සද ාර්තසම්න්තුව/DCS

). 

- ප්රවාහන 

- විදයා හා 

තාක්ෂෂණ 

- මූලය 

 

1.1.6  රි ර 

හිතකාමී ආහාර 

අගය දාමයන් 

ප්රවර්ධනය කිරීම.  

1.1.6.1. ලියා දිංචි වී 

ඇති මුළු සගාවි ළ 

වලින් මනා 

කෘිකාර්මික පිළිසවත් 

(GAP)  ඳහා  හතික 

කර ඇති සගාවි ළ වල 

අු ාතය (මූලාශ්රය -  

කෘිකර්ම 

සද ාර්තසම්න්තුව). 

 

- කෘිකර්ම 

-  ශු  ම් ත් 

-  රි ර 

1.1.7 ආහාර    යුම් 

දාම කළමනාකරණය 

 ඳහා අදාල සියළුම 

 ාර් වකරුවන් 

බලකරණය කිරීම 

(උදා. ගුණාත්මක 

ආහාර නිෂ් ාදනය, 

අස්ව න්සනන්  සු 

ආහාර හානිය අඩු 

කිරීම, ආහාර 

ස්දවරී ාවය15). 

 

1.1.7.1.  ළාත්, දිස්ත්රික්ෂ 

 හ ප්රාසද්ශීය මේටමින්  

හඳුනාගත් 

 ාර් වකරුවන්සගන් 

පුහුණුව ල බූ අු ාතය 

(මූලාශ්රය -  ළාත්   ා, 

දිස්ත්රික්ෂ හා  ප්රාසද්ශීය 

සල්ලකම් කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

- කෘිකර්ම 

-  ශු  ම් ත් 

- ීවර 

- සවළඳ 

- මූලය 

1.1.8 ආහාර 

සුරක්ෂිතතාවය  

 ඳහා වූ 

ආසේක්ෂෂණය 

 ක්ෂතිමත් කිරීම (උදා: 

අස්ව න්න  හ  

ආහාරසේ 

ගුණාත්මක ාවය 

නිරීක්ෂෂණය කිරීම,  

නිෂ් ාදන හා  

ආනයන පිළිබඳ 

  පුසරෝකථනය කිරීම). 

1.1.8.1. ආහාර 

සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ 

 මීක්ෂෂණ වාර්තා 

නියමිත කාල 

සීමාවන්හි දී තිබීම 

( ෑම ව ර තුනකට 

වරක්ෂ) 

(මූලාශ්රය - කෘිකර්ම 

අමාතයාං ය) 

1.1.8.2.   ම සදව රකට 

වරක්ෂ ආහාර පිරිව ය 

පිළිබඳ  මීක්ෂෂණ 

වාර්තා   වතීම 

(මූලාශ්රය -  කෘිකර්ම 

අමාතයාං ය). 

- කෘිකර්ම 

-  ශු  ම් ත් 

- ීවර 

- සවළඳ 

15 සඳහා පාරිභාිත් වාග් මාලාව බලන්වන. 
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1.1.9 ප්රධාන 

ආහාර/අතයව ය 

ආහාර 

 බලකරණය/දජව 

 බලකරණය  මගින්  

ස ෝෂක ප්රමාණය 

සයෝගය සල  ව ඩි 

දියුණු කිරීම. 

 

1.1.9.1. ව රක දී දජව 

 බලකරණය කරන ලද 

ස ෝග  ංඛ්යාව 

(මූලාශ්රය - කෘිකර්ම 

සද ාර්තසම්න්තුව). 

- කෘිකර්ම 

- සවළඳ 

- ස ෞඛ්ය 

1.1.10 වාණිජමය 

ව සයන්  කස් කළ 

ආහාර ස ෞඛ්ය 

 ම් න්න ආහාර 

 ඳහා වූ ස ෝෂණ 

ප්රමිතීන් /ස ෝෂක 

 ාධනීය මේටම් වලට 

අුකූලව න වත 

 කස් කිරීම. 

1.1.10.1. බහුලව 

 රිස ෝජනය කරන 

ආහාර අතරින්  

වාර්ිකව, ස ෞඛ්ය 

 ම් න්න සල  න වත 

 කස් කරන ලද ආහාර 

 ංඛ්යාව (මූලාශ්රය - 

 ාරි රික, වෘත්තීය 

ස ෞඛ්ය  හ ආහාර 

ආරක්ෂෂණ විදුත් දත්ත 

 ද්ධතිය). 

 

- කෘිකර්ම 

- සවළඳ 

- ස ෞඛ්ය 

- කර්මාන්ත 

1.2. ස ෞඛ්යා

රක්ෂිත ආහාර 

චර්යාවන් 

ප්රවර්ධනය කිරීම 

 ඳහා සුදුසු 

මූලයමය උ ාය 

මාර්ගයන් 

අුගමනය කිරීම 

1.2.1. ස ෞඛ්ය 

 ම් න්න සනාවන 

ආහාර  ඳහා බදු මුදල්ල 

ව ඩි කිරීම.  

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1. ස ෞඛ්ය 

 ම් න්න සනාවන 

ආහාර  ඳහා බදු 

සරගුලාසි තිබීම 

(මූලාශ්රය -  ාරි රික, 

වෘත්තීය ස ෞඛ්ය  හ 

ආහාර ආරක්ෂෂණ 

විදුත් දත්ත  ද්ධතිය). 

 

- මූලය 

- සවළද 

-  ාරිස ෝගික 

කටයුතු 

1.2.1. සියළුම 

පුරව සියන්  ඳහා 

ගුණාත්මක හා 

ස ෞඛ්ය  ම් න්න 

ආහාර මිලදී ග නීසම් 

හ කියාව  හතික කර 

තිබීම. 

 

1.2.2.  රට තුළ 

අතයව ය ආහාර ද්රවය 

වල මිල ස්ථාවර 

  වතීම. 
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1.2.2.  

අ.) ස ෞඛ්ය  ම් න්න 

ආහාර වල මිල 

 ාලනය කිරීම.  

 

ආ.) ආහාර මිසලහි 

අස්ථාවර ාවය සීමා 

කිරීම  ඳහා  හය වන 

සතාරතුරු  ද්ධතීන්  

(නිෂ් ාදනය, ප්රවණතා, 

සද් ගුණික  ාධක 

ආදී)  ම්බන්ීකරණය 

කිරීම.  

1.2.2.1. ආහාර මිල 

විෂමතා දර් කය 

මූලික මේටසම් සිට 30% 

කින් අඩු කිරීම ( 

මූලාශ්රය  -DCS). 

 

1.2.2.2. ආහාර හා 

මධය ාර සනාවන  ාන 

 ඳහා  ාරිස ෝගික මිල 

දර් කය  (Consumer 

price index) 131.8  (2018) 

සිට 110 දක්ෂවා අඩු 

කිරීම (මූලාශ්රය - DCS). 

- මූලය 

- සවළද 

-  ාරිස ෝගික 

කටයුතු 

- ස ෞඛ්ය 

- කෘිකර්ම 

-  ශු  ම් ත් 

- ීවර 

 

 

 

1.2.3. ඉලක්ෂකගත 

 මාජ ආරක්ෂක 

සයෝජනා ක්රම තුළින් 

අවදානම්  හිත  

පුද්ගලයන්සේ  

ස ෝෂණය ඉහළ 

න ංවීම. 

1.2.3.1. ප්රාසද්ශීය 

මේටමින් හඳුනා ගත්  

පුද්ගලයන් අතරින්, 

එක්ෂ එක්ෂ   මාජ 

ආරක්ෂණ සයෝජනා 

ක්රමය යටසත්  හය   

ල බූ පුද්ගලයන්සේ 

ප්රති තය (මූලාශ්රය - 

ප්රාසද්ශීය සල්ලකම් 

කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

- මූලය 

- සවළද 

-  මාජ  විබල 

ග න්වීම් 

1.2.4. අඩු 

ආදායම්ලාභී ජනතාව 

අතර ආදායම් 

උත් ාදනය කිරීම.  

1.2.4.1. ගිනි 

 ංගුණකය (Gini co-

efficient) 39.85% (2016) 

සිට 30% දක්ෂවා අඩු 

කිරීම (මූලාශ්රය - සලෝක 

බ ංකුව). 

1.2.4.2. ප්රාසද්ශීය 

මේටමින් හඳුනාගත් 

 වුල්ල අතරින්  

වාර්ිකව,  ආදායම් 

උත් ාදන 

ක්රියාකාරකම්  ඳහා 

 හය ල බූ ගෘහ ඒකක 

වල ප්රති තය (මූලාශ්රය 

- ප්රාසද්ශීය සල්ලකම් 

කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

- මූලය 

- ජාතික 

  ලසුම් 

-  මාජ  විබල 

ග න්වීම්  

-  ළාත්/ 

ප්රාසද්ශීය   ා 
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1.2.5. මූලය 

කළමනාකරණය 

තුළින් ගෘහස්ථ 

මේටමින් ස ෝෂයදායි 

ආහාර  රිස ෝජනය 

ඉහළ න ංවීම.  

1.2.5.1. වාර්ිකව 

ප්රාසද්ශීය මේටමින් සිදු 

කරු ල බූ, ගෘහ මූලය 

කළමනාකරණ 

ද ුවත් කිරීසම් 

ව ඩ ටහන් ගණන 

(මූලාශ්රය - ප්රාසද්ශීය 

සල්ලකම් කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

- මූලය 

- ජාතික 

  ලසුම් 

-  මාජ  විබල 

ග න්වීම් 

- ස ෞඛ්ය  

 

1.2.6. හඳුනාගත් 

ජනතාව  ඳහා 

 හනදායි මිලට 

අතයාව ය  හ  

ස ෞඛ්ය  ම් න්න 

ආහාර ද්රවය සබදා දීම.  

1.2.6.1. වාර්ිකව 

 හන මිලට සබදා 

හරින ලද 

අතයව ය/ස ෞඛ්ය 

 ම් න්න ආහාර ද්රවය 

ගණන (මූලාශ්රය - මුදල්ල 

අමාතයාං  දත්ත). 

 

- මූලය 

- ජාතික 

  ලසුම් 

-  මාජ  විබල 

ග න්වීම් 

- ස ෞඛ්ය  

 

1.3. විවිධත්ව

සයන් යුතු ආහාර 

 රිස ෝජනය 

තුලින් සියළු 

ස ෝෂය  දාර්ථ 

ප්ර ස්ත මේටමින් 

ලබා ග නීම,  හ 

ආහාර නාස්තිය 

අවම කිරීම  ඳහා 

ප්රජාව බලමුළු 

ග න්වීම හා 

බලකරණය.  

1.3.1. ස ෞඛ්ය 

 ම් න්න  ආහාර රටා 

ප්රවර්ධනය කිරීම 

පිණි  ජාතික   

ස ෝෂණ  න්නිසේදන 

උ ායමාර්ග   කසීම  

 හ    මාජ  චර්යා 

සවනස් කිරීසම් 

 න්නිසේදන 

ක්රියාත්මක කිරීම.  

1.3.1.1. යාවත්කාලීන 

කරන ලද  ජාතික 

ස ෝෂණ  න්නිසේදන 

උ ායමාර්ග   වතීම 

(මූලාශ්රය - ස ෞඛ්ය 

ප්රවර්ධන කාර්යාං ය -

ස ෞ.ප්ර.කා. දත්ත 

 ද්ධතිය). 

 

1.3.1.2. වාර්ිකව 

ස ෞඛ්ය  ම් න්න 

ආහාර රටා  ප්රවර්ධනය 

කිරීම  ඳහා 

ක්රියාත්මක කල  මාජ 

අසලවිකරණ වයා ෘති 

 ංඛ්යාව (මූලාශ්රය - 

ස ෞ.ප්ර.කා. දත්ත 

 ද්ධතිය). 

 

1.3.1.3. දිනකට  ළතුරු 

 හ එළවළු 5 ක්ෂ 

(එළවළු වර්ග 2 ක්ෂ,  ලා 

වර්ගයක්ෂ  හ  ළතුරු 

වර්ග 2ක්ෂ)  

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය  

- කෘිකර්ම 

-  ශු  ම් ත් 

- ීවර 

- අධයා න 

- මාධය 

-  මාජ  විබල 

ග න්වීම් 

- සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන 

- ප්රජා මූලික 

 ංවිධාන   

 

1.3.1. ප්රජාව තුළ 

විවිධත්වසයන් යුතු  

ආහාර  රිස ෝජනය 

ව ඩි දියුණු වී තිබීම.  

 

1.3.2. ගෘහස්ථ 

මේටමින්,  නාස්තිසයන් 

සතාරව  ආහාර  

ප්ර ස්ත සල  

 රිස ෝජනය කර 

තිබීම. 



24 
 

 රිස ෝජනය කරන 

අවුරුදු 18 සිට 69 දක්ෂවා 

ජනගහනසේ 

ප්රති තය 27.5% ( 2015) 

සිට සිට 40% දක්ෂවා 

ව ඩි කිරීම (මූලාශ්රය - 

සබෝ සනාවන සරෝග 

පිළිබඳ  මීක්ෂෂණය).   

 

 1.3.2. දිස්ත්රික්ෂ  හ 

ප්රාසද්ශීය ස ෝෂණ 

ප්රවර්ධන 

ක්රියාකාරකම්,  ජාතික 

උ ායමාර්ග (උදා. 

ස ෝෂණ  න්නිසේදන 

උ ායමාර්ග, ක්ෂුද්ර 

ස ෝෂක උ ායමාර්ග, 

සබෝ සනාවන සරෝග 

ව ළ ක්ෂවීම  හා  ාලනය 

 ඳහා වන උ ායන්) හා 

 ම ාත වන  රිදි 

විධිමත්ව    ලසුම් 

කිරීම හා ක්රියාත්මක 

කිරීම.  

 

1.3.2.1. දිස්ත්රික්ෂ හා 

ප්රාසද්ශීය මේටමින් 

  ලසුම් කළ  ස ෝෂණ 

ප්රවර්ධන ම දිහත්වීම්  

අතරින් ක්රියාත්මක 

කරන ලද ම දිහත්වීම් 

වල ප්රති තය (මූලාශ්රය 

- දිස්ත්රික්ෂ/ප්රාසද්ශීය 

සල්ලකම් කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

- ජාතික 

ස ෝෂණ 

සල්ලකම් 

කාර්යාලය  

- ප්රති ත්ති 

  ලසුම් 

- ස ෞඛ්ය 

-  ළාත්/දිස්ත්රික්ෂ

/ ප්රාසද්ශීය 

අධිකාරීන්  

 

 1.3.3. විදයාත්මක 

සතාරතුරු මත  

 දනම්ව,   මබල 

ආහාර, විවිධත්වසයන් 

යුතු ස ෝෂයදායි ආහාර 

 රිස ෝජනය  හ  

ආහාර වල 

ආරක්ෂිතබව යනාදී 

කරුණු  පිළිබඳව  

ද ුවත් කිරීම තුළින්,  

 මාජය සකසරහි 

බල ෑම් ඇති කළ හ කි 

පුද්ගලයන් හා ආයතන 

(උදා. සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන, ස ෞද්ගලික 

අං ය, මාධයසේදීන්)  

1.3.3.1.  මාජය 

සකසරහි බල ෑම් ඇති 

කළ හ කි 

පුද්ගලයන්/ආයතන 

 ඳහා     ලසුම් කළ, 

විවිධත්වසයන් යුතු 

ස ෞඛ්ය  ම් න්න 

ආහාර රටා පිළිබඳ 

ද ුවත් කිරීසම්  

ව ඩ ටහන් අතරින් 

ක්රියාත්මක කරන ලද 

 ංඛ්යාව ප්රති තයක්ෂ 

සල  (මූලාශ්රය - 

ස ෞඛ්ය අං  දත්ත 

 ද්ධතීන්).  

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය  

- අධයා න 

- මාධය 

-  මාජ  විබල 

ග න්වීම් 

-  ළාත්/දිස්ත්රික්ෂ

/ ප්රාසද්ශීය 

අධිකාරීන්  

- සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන 

- ප්රජා මූලික 

 ංවිධාන  
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බලකරණය  හ 

බලමුළු ග න්වීම.  

 

 1.3.4. ග්රාමීය මේටමින් 

ස ෞඛ්ය  ම් න්න 

ආහාර රටා 

ප්රවර්ධනය කිරීම 

 ඳහා  ාක්ෂි මත 

 දනම් වූ  ම දිහත්වීම් 

ක්රියාත්මක කිරීම.  

1.3.4.1. ග්රාමීය මේටමින් 

ස ෞඛ්ය  ම් න්න 

ආහාර රටා ප්රවර්ධනය 

කිරීම  ඳහා  

ක්රියාත්මක කිරීමට 

  ලසුම් කල 

ක්රියාකාරකම් වලින් 

ක්රියාත්මක කරු ල බූ 

 ංඛ්යාව ප්රති තයක්ෂ 

සල  (මූලාශ්රය - 

ස ෞඛ්ය දවදය 

නිලධාරී/ස ෞ.දව. නි.  

කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

- දිස්ත්රික්ෂ/ 

ප්රාසද්ශීය/ග්රාමී

ය ස ෞඛ්ය  

බලධාරීන්  

- ස ෝෂණය හා 

 ම්බන්ධ 

අසනකුත් අං  

- සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන 

- ප්රජා මූලික 

 ංවිධාන 

- රාජය සනාවන 

 ංවිධාන  

- ස ෞද්ගලික 

අං ය  

 

 1.3.5. සිල්ලලර සවළඳ 

 හ   ාරිස ෝගික 

මේටමින් සිදුවන 

ආහාර නාස්තිය අවම 

කිරීම  ඳහා  ප්රජාව 

බලකරණය.  

1.3.5.1. ස ර ව රට 

 ාසේක්ෂෂව  සිල්ලලර හා 

 ාරිස ෝගික මේටමින් 

සිදුවන  ඒක පුද්ගල 

ආහාර නාස්තිය අඩු 

වීම ප්රති තයක්ෂ සල  

(මූලාශ්රය - කෘිකර්ම 

අමාතයාං ය). 

 

- ස ෞඛ්ය  

- අධයා න  

- මාධය  

- සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන 
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ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්රය II - සේබන්වීකරණය වූ බහු ආංශික සහවයෝිතාව සහ හවුල්කාරීත්තවය 

උ ායමාර්ික 

නිර්වේශ්යන්ව 

ප්රධාන ක්රියාකාරී 

ක්වේත්ර 

අීක්ෂණ දර්ශ්ක 

හා/වහෝ 2030 වන විට 

ඉලක්ක 

වගකිව යුතු 

ප්රධාන අංශ් 

/සංවිධාන  

උ ායමාර්ික 

නිර්වේශ්යන්ව තුළින්ව 

අවේක්ිත ප්රතිඵල 

2.1. තමාසේ විෂය 

 ථයන් ට 

අුකුලව  ෘජු හා 

වක්ර ස ෝෂණ 

ම දිහත්වීම් 

 ඳහා ස ෞඛ්ය 

හා ස ෞඛ්ය 

සනාවන රාජය 

 ද්ධතීන් 

 ක්ෂතිමත් කිරීම. 

2.1.1. තත්ත්ව 

විශ්වසල්ලෂණයකින් 

 සුව තිර ාර ස ෝෂණ 

ම දිහත්වීම්  ඳහා 

සියළු අං වල 

ආයතනික 

ධාරිතාවයන් (උදා. 

මානව, මූලය, යටිතල 

 හසුකම්, 

තාක්ෂෂණික) 

 ක්ෂතිමත් කිරීම. 

2.1.1.1. අදාල අමාතයං  

වල ස ෝෂණය හා 

 ම්බන්ධ කාර්ය 

මණ්ඩල  ඳහා    ලසුම් 

කළ  ංඛ්යාසවන්   

බඳවා ගන්නා ලද 

 ංඛ්යාව ප්රති තයක්ෂ 

සල  (මූලාශ්රය - 

අමාතයාං  දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

2.1.1.2. අදාල අමාතයං  

වල, ඍජු  හ වක්ර 

ස ෝෂණ ක්රියාකාරකම් 

   යීසම් ධාරිතාව ව ඩි 

කිරීම පිණි    ලසුම් 

කළ ව ඩ ටහන් 

 ංඛ්යාසවන්  

ක්රියාත්මක කරන ලද 

 ංඛ්යාව ප්රති තයක්ෂ 

සල  (මූලාශ්රය - 

අමාතයාං  දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

  

2.1.1.3. ස ෝෂණ 

ක්රියාකාරකම්  ඳහා 

සවන් කරන ලද අරමුදල්ල 

ප්රමාණසයන්  ඒ  ඳහා 

ව ය කරු ල බූ මුදල 

ප්රති තයක්ෂ සල  

(මූලාශ්රය - අමාතයාං  

දත්ත  ද්ධතීන්). 

 

2.1.1.4. අදාල 

අමාතයාං  වල 

ස ෝෂණ ම දිහත් වීම් 

සිදු කිරීම  ඳහා, ව ඩි 

දියුණු කිරිමට   ලසුම් 

- ජාතික 

ස ෝෂණ 

සල්ලකම් 

කාර්යාලය  

- කළමනාකරණ 

සස්වා 

- ජාතික   ලසුම් 

- මූලය 

- ජාතික අයව ය 

සද ාර්තසම්

න්තුව 

- ස ෝෂණය හා 

 ම්බන්ධ 

වගකීම් දරණ 

සියළු 

අමාතයං   

2.1.1. අදාල 

අං / ංවිධාන වල, 

ස ෝෂණ හා  ම්බන්ධ 

ද ුවත්  හ 

කු ලතාවසයන් යුතු 

මානව  ම් ත්, මුලය 

 ම් ත්  හ යටිතල 

 හසුකම්   

අව යතාවය  රිදි ව ඩි 

දියුණු වී තිබීම.  
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කළ යටිතල  හසුකම් 

අතරින් ව ඩි දියුණු කළ 

 ංඛ්යාව ප්රති තයක්ෂ 

සල  (මූලාශ්රය - 

අමාතයං  දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

2.2. ස ෝෂණය 

 ඳහා වූ බහු 

ආංශික ක්රියාකාරී 

  ල ස්ම ඵලදායී 

සල  ක්රියාත්මක 

කිරීම  ඳහා 

තිර ාර, 

සද්  ාලන 

ක  වීසමන් යුතු 

ඉහළ මේටසම් 

ඒකාබද්ධ වූ හා 

 ක්ෂතිමත්ව 

සමසහයවු 

ලබන, 

උ ායමාර්ගික 

 ම්බන්ීකරණ 

යාන්ත්රණයක්ෂ 

ප්රතිස්ථා නය 

කිරිම 

2.2.1. සද්  ාලන 

නායකත්වය  හ 

අසනකුත් 

 ාර් වකරුවන් අතර 

නිරන්තර උ සද් නය 

 ඳහා විධිමත් 

යාන්ත්රණයක්ෂ  කස් 

කිරීම. 

 

 

2.2.1.1. ස ෝෂණය  ඳහා 

වූ බහු ආංශික 

ක්රියාකාරී   ල ස්ම 

ඵලදායි සල  

ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා 

ඉහළ මේටමින් 

ක්රියාත්මක වන 

 ම්බන්ීකරණ  හ 

උ සද් න  

යාන්ත්රණයක්ෂ තිබීම 

(මූලාශ්රය - ජාතික 

ස ෝෂණ සල්ලකම් 

කාර්යාලය). 

 

- ජාතික 

ස ෝෂණ 

කමිටුව 

- ජාතික 

ස ෝෂණ 

සල්ලකම් 

කාර්යාලය 

- ස ෝෂණය 

පිළිබඳ ජාතික 

සමසහයුම් 

කමිටුව 

 

2.2.1. බහු ආංශික 

ක්රියාකාරී   ල ස්ම 

ඵලදායි සල  

ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා 

තිර ාර සල  ඉහළ 

මේටසමන් ක්රියාත්මක 

වන  ම්බන්ීකරණ 

යාන්ත්රණයක්ෂ   වතීම. 

 

 

2.2.2. ස ෝෂණය හා 

 ම්බන්ධ සියළුම 

ප්රති ත්ති, අදාල 

ජාතික/ජාතයන්තර 

ප්රති ත්ති/උ ාය 

මාර්ග/ප්රමිතීන්  හ 

නීති වලට අුකුලව  

 ම් ාදනය කර තිබීම. 

 

 

2.2.2. ස ෝෂණය හා 

 ම්බන්ධ ප්රති ත්ති 

තුළට ඊට අදාල ජාතික 

 හ ජාතයන්තර 

ප්රති ත්ති,  උ ාය 

මාර්ග, ප්රමිතීන්  හ 

සරගුලාසි  අන්තර්ගත 

කිරීම. 

2.2.2.1. අදාල ජාතික 

ප්රති ත්තීන්  හ 

ජාතික හා ජාතයන්තර 

ස ෝෂණ උ ාය 

මාර්ග/ප්රමිතීන්  හ 

නීති  ංග්රහයන්ට 

අුකුලව ක්රියාත්මක 

වන  ස ෝෂණය  ඳහා වූ 

බහු ආංශික ක්රියාකාරී 

  ල ස්මක්ෂ තිබීම 

(මූලාශ්රය -  ජාතික 

ස ෝෂණ සල්ලකම් 

කාර්යාලය). 

- ජාතික 

ස ෝෂණ 

කමිටුව 

- ජාතික 

ස ෝෂණ 

සල්ලකම් 

කාර්යාලය 

- ස ෝෂණය 

පිළිබඳ ජාතික 

සමසහයුම් 

කමිටුව 

- ස ෝෂණය හා 

 ම්බන්ධ 

වගකීම් දරණ 

සියළු අං   

 

2.3. ජාතික, 

 ළාත්, දිස්ත්රික්ෂ, 

ප්රාසද්ශීය හා 

ග්රාමීය මේටමින්, 

බහු ආංශික 

2.3.1. ස ෝෂණය  ඳහා 

වූ බහු ආංශික 

ක්රියාකාරී   ල ස්ම 

කළමනාකරණය 

කිරීම  ඳහා ජාතික, 

2.3.1.1. කාර්ය  ටහනට 

අුව  වත්වන ලද 

රැස්වීම් ගණන;  

අ). ජාතික ස ෝෂණ 

  ාව - ව රකට වරක්ෂ 

- ජාතික 

ස ෝෂණ 

සල්ලකම් 

කාර්යාලය 

2.3.1. ස ෝෂණය 

 ඳහා වූ බහු ආංශික 

ක්රියාකාරී   ල ස්ම 

ඵලදායි  හ 
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ස ෝෂණ 

ක්රියාකාරකම් 

 හසයෝගිතාවසය

න් යුතු ව සිදු 

කිරීම  ඳහා 

වගවීසම් 

යාන්ත්රණයන් ද 

ඇතුළත් ඵලදායී 

 ම්බන්ීකරණ 

 ද්ධතියක්ෂ 

ස්ථාපිත කිරීම 

 

 ළාත්, දිස්ත්රික්ෂ, 

ප්රාසද්ශීය හා ග්රාමීය 

මේටමින් ක්රියාකාරී  

 ම්බන්ීකරණ 

යාන්ත්රණයක්ෂ ස්ථාපිත 

කිරීම. 

ආ). ස ෝෂණය පිළිබඳ 

ජාතික සමසහයුම් 

කමිටුව- මා  3 ට වරක්ෂ 

 

ඇ). ස ෝෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂෂණික උ සද් ක 

කමිටුව - අව යතාවය 

 රිදි) 

 

ඈ). ස ෝෂණය පිළිබඳ 

 ළාත් සමසහයුම් කමිටු 

- මා  3කට වරක්ෂ 

 

ඉ). ස ෝෂණය පිළිබඳ 

දිස්ත්රික්ෂ  සමසහයුම් 

කමිටු - මා  2කට වරක්ෂ 

 

ඊ). ස ෝෂණය පිළිබඳ 

ප්රාසද්ශීය   සමසහයුම් 

කමිටු - මා  1කට වරක්ෂ 

 

එ) ග්රාමීය කමිටු - මා  

1කට වරක්ෂ  

(මූලාශ්රය - අදාල 

ආයතන වල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

- දිස්ත්රික්ෂ සල්ලකම් 

කාර්යාල 

- ප්රාසද්ශීය 

සල්ලකම් 

කාර්යාල 

- ස ෞඛ්ය 

 

කාර්යක්ෂෂම සල  

ක්රියාත්මක කර තිබීම.  

2.3.2. ජාතික,  ළාත්, 

දිස්ත්රික්ෂ, ප්රාසද්ශීය හා 

ග්රාමීය මේටමින් 

ස ෝෂණ ප්රති ත්තීන්, 

උ ායමාර්ගික  හ 

ක්රියාකාරී   ලසුම් 

ක්රියාත්මක කිරීම 

 ම්බන්ීකරණය 

කිරීම.  

2.3.2.1. ජාතික, දිස්ත්රික්ෂ, 

ප්රාසද්ශීය  හ ග්රාමීය 

මේටමින් ස ෝෂණ 

ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ 

 මාසලෝචන 

වාර්තා/රැස්වීම් වාර්තා 

තිබීම  (මූලාශ්රය - අදාල 

ආයතන වල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

- ජාතික 

ස ෝෂණ 

සල්ලකම් 

කාර්යාලය 

- දිස්ත්රික්ෂ සල්ලකම් 

කාර්යාල 

- ප්රාසද්ශීය 

සල්ලකම් 

කාර්යාල 

- ස ෞඛ්ය 

 

2.3.3. බහු 

 ාර් වකරුවන්සේ 

 හසයෝගිතාවය 

හරහා  රජසේ, රාජය 

2.3.3.1. දිස්ත්රික්ෂ, 

ප්රාසද්ශීය, ග්රාමීය 

මේටමින් ස ෝෂණ 

ක්රියාකාරකම්  ඳහා 

- ස ෝෂණය හා 

 ම්බන්ධ 

වගකීම් දරණ 

සියු අං   
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සනාවන, ස ෞද්ගලික 

අං සේ  හ සිවිල්ල 

 මාජ  ංවිධාන  මඟ 

ඇති  ම්බන්ධතාවය 

 ක්ෂතිමත් කිරීම. 

 

 හ ාගී වූ රාජය 

සනාවන  ංවිධාන/ 

සිවිල්ල  මාජ  ංවිධාන/ 

ස ෞද්ගලික අං සේ 

 ංවිධාන  ංඛ්යාව 

(මූලාශ්රය - අදාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

- රාජය සනාවන 

 ංවිධාන  හ 

සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන 

- ස ෞද්ගලික 

අං ය  
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ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්රය III -  ආරක්ෂිත ආහාර සඳහා වූ අයිතිය තහවුරු කිරීම සහ සදාචාර විවරෝී 

අවලවිකරණය වැළක්ීම සඳහා වූ ශ්ක්තිමත්ත කළ නීතිමය රාමුව  

උ ායමාර්ික 

නිර්වේශ්යන්ව 

ප්රධාන ක්රියාකාරී 

ක්වේත්ර 

අීක්ෂණ දර්ශ්ක 

හා/වහෝ 2030 වන විට 

ඉලක්ක 

වගකිව යුතු 

ප්රධාන අංශ් 

/සංවිධාන  

උ ායමාර්ික 

නිර්වේශ්යන්ව තුළින්ව 

අවේක්ිත ප්රතිඵල 

3.1 ආහාර 

   යුම් දාමය 

පුරා ආහාර 

පිළිබඳ වූ නීති 

 ද්ධති විධිමත් 

කිරීම. 

 

3.1.1. වීදි ආහාර, 

ක්ෂෂණික ආහාර 

ඇතුළු ජනතාව විසින් 

සුල ව  රිස ෝජනය 

කරු ලබන ආහාර 

ද්රවය  ඳහා 

ප්රමුඛ්තාවය සදමින්  

ආහාර වල 

ආරක්ෂිතබව  පිළිබඳ 

නීති  හ   මිතීන්ප්ර 

හඳුන්වාදීම සහෝ 

 මාසලෝචනය  හ 

 ංස ෝධනය කිරීම . 

3.1.1.1. ආහාර පිළිබඳව 

  ලසුම් කළ නීති 

 ංඛ්යාසවන්   හඳුන්වා 

සදන ලද නව නීති 

 ංඛ්යාව ප්රති තයක්ෂ 

සල  (මූලාශ්රය - 

 ාරි රික, වෘත්තීය 

ස ෞඛ්ය  හ ආහාර 

ආරක්ෂෂණ විදුත් දත්ත 

 ද්ධතිය). 

 

3.1.1.2.  ංස ෝධනය 

කිරීමට   ලසුම් කළ 

ආහාර පිළිබඳව නීති 

 ංඛ්යාසවන්  

 ංස ෝධනය කළ නීති 

 ංඛ්යාව ප්රති තයක්ෂ 

සල  (මූලාශ්රය - 

 ාරි රික, වෘත්තීය 

ස ෞඛ්ය  හ ආහාර 

ආරක්ෂෂණ විදුත් දත්ත 

 ද්ධතිය).  

 

- ස ෞඛ්ය 

- නීති  

-  ාරිස ෝගික 

කටයුතු අධිකාරිය 

3.1.1. රට තුළ ඇති 

ආහාර,  රිස ෝජනය 

 ඳහා  දජව 

විදයාත්මකව, 

ර ායනිකව  හ 

ස ෞතික ව සයන් 

ආරක්ෂිතව   වතීම. 

3.1.2.  වත්නා  හ 

අළුතින්  කස් කරන  

ලද  නීති    ක්ෂතිමත් 

සල  බලාත්මක 

කිරීම.  

 

3.1.2.1. සියළුම ආහාර 

 රිශ්රයන්  ංඛ්යාසවන් 

ආහාර අධිකාරිය යටසත් 

ලියා දිංචි වී ඇති 

 රිශ්රයන්  ංඛ්යාව 

ප්රති තයක්ෂ සල   

(මූලාශ්රය - ප්රාසද්ශීය 

සල්ලකම් කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

3.1.2.2.   ාරිස ෝගික 

අධිකාරියට ල බුණු 

සියළුම   මිණිලි අතරින් 

විමර් නය කරන ලද 

- ස ෞඛ්ය  

- ප්රාසද්ශීය   ා  

-  ාරිස ෝගික 

කටයුතු අධිකාරිය 

- ආහාර  රිශ්රයන්  
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  මිණිලි  ංඛ්යාව 

ප්රති තයක්ෂ සල  (මූලාශ්ර 

-  ාරිස ෝගික 

අධිකාරිසේ දත්ත 

 ද්ධතිය). 

 

3.2  ක්ෂතිමත් 

නීතිමය 

යාන්ත්රණයක්ෂ 

තුළින්  දාචාර 

විසරෝී 

අසලවිකරණය 

 ාලනය කිරීම. 

3.2.1. ස ෝෂක 

ආකෘතිය (nutrient 

profile model) ඇතුළු 

ස ෞඛ්ය  ම් න්න 

සනාවන ආහාර 

ප්රවර්ධන නියාමනය 

 ඳහා  වතින  

යාන්ත්රණ විධිමත්ව 

ක්රියාත්මක කිරීම.  

3.2.1.1. ආහාර සවළඳ 

ද න්වීම්  ඳහා අුම තිය 

ලබා දීම පිණි  ජාතික 

කමිටුවක්ෂ තිබීම (මූලාශ්රය 

-  ාරි රික, වෘත්තීය 

ස ෞඛ්ය  හ ආහාර 

ආරක්ෂෂණ අං ය). 

 

3.2.1.2. සල්ලබල්ල කිරීම  හ 

ප්රචාරණය  ඳහා වන  

සරගුලාසි උල්ලලංඝනය 

කිරීම  ම්බන්ධසයන් 

සගාු කර ඇති නඩු 

 ංඛ්යාව (මූලාශ්රය - 

 ාරි රික, වෘත්තීය 

ස ෞඛ්ය  හ ආහාර 

ආරක්ෂෂණ විදුත් දත්ත 

 ද්ධතිය). 

 

- ස ෞඛ්ය  

-  ාරිස ෝගික 

කටයුතු අධිකාරිය 

- මාධය  

3.2.1. රට තුළ ආහාර 

 ාන (ළමුන්  ඳහා වූ 

ආහාර ානද ඇතුළුව) 

ප්රවර්ධනය නියාමනය 

කිරීම පිණි  

ක්රියාත්මක වන 

යාන්ත්රණයක්ෂ ස්ථාපිත 

කර තිබීම.  

 

3.2.2. මේකිරි දීම 

ප්රවර්ධනය කිරීම, 

ආරක්ෂෂා කිරීම හා 

අුබල දීම  හ නම් 

කළ නිෂ් ාදන අසලවි 

කිරීම පිළිබඳ ශ්රී ලංකා 

රීති  ංග්රහය 

 ාර්ලිසම්න්තු  නතක්ෂ 

සල   ම්මත කිරීම 

 හ ඊට අදාළ නීති 

පුර්ණ ව සයන් 

බලාත්මක කර තිබීම.  

3.2.2. මේකිරි 

ආසද් ක / ළදරුවන් 

 හ කුඩා දරුවන් 

 ඳහා වන කිරිපිටි, 

කිරි  හ කිරි 

නිෂ් ාදන, ළදරුවන් 

 හ කුඩා දරුවන් 

 ඳහා වාණිජමය 

ව සයන්  ක න ලද 

ආහාර ාන  

නියාමනය කිරීම 

 ඳහා  ක්ෂතිමත් නීති 

ක්රියාත්මක කිරීම.  

 

3.2.2.1. අීක්ෂෂණය කරන 

ලද සවළද ද න්වීම් අතරින් 

මේකිරි ආසද් ක / 

ළදරුවන්  හ කුඩා 

දරුවන්  ඳහා වන 

කිරිපිටි, කිරි  හ කිරි 

නිෂ් ාදන, ළදරුවන්  හ 

කුඩා දරුවන්  ඳහා 

වාණිජමය ව සයන් 

 ක න ලද ආහාර ාන  

ප්රචාරණය  ඳහා වන 

නීති වලට අුගත සනාවූ 

සවළඳ ද න්වීම්  ංඛ්යාසේ  

ප්රති තය (මූලාශ්රය - 

 ාරි රික, වෘත්තීය 

ස ෞඛ්ය  හ ආහාර 

- ස ෞඛ්ය  

-  ාරිස ෝගික 

කටයුතු අධිකාරිය 

- ආහාර 

නිෂ් ාදකයන් 

 හ 

සබදාහරින්නන්  

-  ාරිස ෝගික 

 ංවිධාන  

 



32 
 

ආරක්ෂෂණ විදුත් දත්ත 

 ද්ධතිය). 

 

3.3 ආහාර වල 

ආරක්ෂිතබව 

 ඳහා වූ 

අීක්ෂෂණ 

යාන්ත්රණය 

 ක්ෂතිමත් කිරීම. 

3.3.1. ආහාර වල 

ස ෝෂක  ංයුතිය   

 හ දජව 

විදයාත්මක (ජානමය 

ඇතුළුව), ර ායනික, 

ස ෞතික (විකිරණ 

ඇතුළුව) විෂකාරක 

තක්ෂසස්රුව  ඳහා 

විශ්වසල්ලෂණ ධාරිතාව 

 ක්ෂතිමත් කිරීම. 

3.3.1.1. ජාතික  

විදයාගාරයක්ෂ සල  නව 

විදයාගාරයක්ෂ  ස්ථාපිත 

සකාට තිබීම සහෝ  

 වත්නා 

ර ායනාගාරයක්ෂ ව ඩි 

දියුණු සකාට තිබීම 

(මූලාශ්රය - ස ෞඛ්ය 

අමාතයාං ය). 

 

3.3.1.2.  අවම ව සයන් 

 ෑම  ළාතකටම රජසේ 

ර   රීක්ෂෂක 

සද ාර්තසම්න්තු 

 ාඛ්ාවක්ෂ  හ ආහාර 

විශ්වසල්ලෂණය  ඳහා 

අව ය සියළු  ම් ත් 

 හිත  ර ායනාගාරයක්ෂ  

තිබීම (මූලාශ්රය -   ළාත් 

ස ෞඛ්ය සස්වා අධයක්ෂෂ 

කාර්යාල දත්ත/ රජසේ 

ර   රීක්ෂෂක 

සද ාර්තසම්න්තුව). 

 

- ස ෞඛ්ය  

- මූලය  

- ජාතික   ලසුම් 

-  ළාත්/ප්රාසද්ශීය 

  ා 

- රජසේ ර  

 රීක්ෂෂක 

සද ාර්තසම්න්තු

ව  

3.3.1. අරක්ෂිත ආහාර 

 ඳහා ඇති අයිතිය 

තහවුරු කිරීම පිණි  

ආහාර ආරක්ෂිතබව 

අීක්ෂෂණය කිරීසම් 

යාන්ත්රණය  ක්ෂතිමත් 

කර තිබීම. 

 

3.3.2. ආහාර වල, 

දජව විදයාත්මක, 

ර ායනික, ස ෞතික 

 හ ස ෝෂණ ඇගයීම 

 ඳහා යටිතල 

 හසුකම්, මානව හා  

අසනකුත්  ම් ත් 

ඇතුළු විශ්වසල්ලෂණ 

ධාරිතාව  ක්ෂතිමත්ව 

  වතීම.   

 3.3.2.  ාංශු 

 ංරක්ෂෂණ  නත 

බලාත්මක කිරීම 

 ඳහා අදාල අං  

 ක්ෂතිමත් කිරීම. 

3.3.2.1.  ාංශු  ංරක්ෂෂණ 

 නත බලාත්මක කිරීම 

 ඳහා අදාල අං  මගින් 

සගන ඇති පියවරයන් 

 ංඛ්යාව (මූලාශ්රය - ඉඩම් 

අමාතයාං ය). 

 

- කෘිකර්ම 

-  ාරි රික  

- ව විලි 

- මූලය 

- අසනකුත් අදාල 

අං   

3.4. ජලසේ 

ගුණාත්මකබව 

හා ආරක්ෂිතබව 

පිළිබද සරගුලාසි, 

ප්රමිතීන් හා 

මාර්සගෝ සද්  

නිසි  රිදි 

3.4.1.  ානීය ජලසේ 

ගුණාත්මක ාවය හා  

ආරක්ෂෂාව පිළිබඳ 

සරගුලාසි  කස් 

කිරීම. 

 

 

3.4.1.1. ජලසේ 

ගුණාත්මක ාවය  හ 

ආරක්ෂිතබව  පිළිබඳ 

සරගුලාසි තිබීම (මූලාශ්රය 

-  ාරි රික, වෘත්තීය 

ස ෞඛ්ය  හ ආහාර 

ආරක්ෂෂණ විදුත් දත්ත 

 ද්ධතිය). 

- ස ෞඛ්ය 

- ජල  ම් ාදන  

-  රි ර 

- ප්රාසද්ශීය   ා  

- මහව ලි 

 ංවර්ධන 

3.4.1. සියුම 

ආකාරසේ ජල    යුම් 

වයා ෘති  හ සබෝතල්ල 

කළ ජලය,  ානය 

 ඳහා ආරක්ෂිතව 

තීබීම. 
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බලාත්මක 

කිරීම. 

 

 

3.4.2 ජලසේ 

ගුණාත්මකබව  ඳහා 

වූ සරගුලාසි බලාත්මක 

කර තිබීම. 

 

 3.4.2. ජලසේ 

ගුණාත්මක ාවය 

ආසේක්ෂෂණය 

 ක්ෂතිමත් කිරීම. 

3.4.2.1.  රික්ෂෂාවට ලක්ෂ 

කළ සියළුම ජල  ාම් ල 

අතරින්   තුටුදායක 

 ාම් ල වල ප්රති තය 

(මූලාශ්රය -.ස ෞ.දව.නි. 

කාර්යාල දත්ත). 

 

- ස ෞඛ්ය 

- ජල  ම් ාදන  

 

3.5. ආහාර වල 

ආරක්ෂිතබව 

සුරැකීම පිණි  

 හ 

ගුණාත්මකබව  

 වත්වා ග නීම 

 ඳහා සියළු 

 ාර් වකරුවන් 

බලකරණය. 

3.5.1. ආහාර පිළිබඳ 

සරගුලාසි ද ඇතුළුව 

ඒවාසේ  

ආරක්ෂිතබව 

පිළිබඳව, ආහාර 

නිෂ් ාදකයින්, 

සබදාහරින්නන්, 

හසුරුවන්නන්  හ 

 ාරිස ෝගිකයින් 

අතර ද ුවත් ාවය 

ව ඩි කිරීම. 

 

 

3.5.1.1. සියළුම 

 ාර් වකරුවන් අතර 

ආහාර ආරක්ෂිතබව 

පිළිබඳ ද ුවත් ාවය 

ව ඩි දියුණු කිරීම  ඳහා 

ගත් උ ාය මාර්ග   වතීම 

(මූලාශ්රය -  ාරි රික, 

වෘත්තීය ස ෞඛ්ය  හ 

ආහාර ආරක්ෂෂණ  දත්ත 

 ද්ධතිය). 

 

3.5.1.2. ප්රාසද්ශීය මේටමින් 

ක්රියාත්මක වන 

 ාරිස ෝගික 

 මාජ/ ංවිධාන  ංඛ්යාව 

(මූලාශ්රය - ප්රාසද්ශීය 

සල්ලකම් කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

- ස ෞඛ්ය  

-  ාරිස ෝගික 

අධිකාරිය  

3.5.1. අදාල 

 ාර් වකරුවන්සේ 

ධාරිතාවය  හ ආහාර 

ආරක්ෂිතතාව පිළිබඳ 

 ද්ධති ව ඩි දියුණු කර 

තිබීම. 

 3.5.2. ආහාර 

ආරක්ෂිතබව පිළිබඳ  

සරගුලාසි ක්රියාත්මක 

කිරීම  ඳහා අදාල 

සියළු 

 ාර් වකරුවන්සේ 

හා  ද්ධතිවල 

ධාරිතාව වර්ධනය. 

3.5.2.1. ආහාර 

ආරක්ෂිතබව  හ 

 විත්රතාවය පිළිබඳ ග ටළු 

  මිණිලි කිරීම  ඳහා 

ක්ෂෂණික දුරකථන 

අංකයක්ෂ   වතීම 

(මූලාශ්රය -  ාරි රික, 

වෘත්තීය ස ෞඛ්ය  හ 

ආහාර ආරක්ෂෂණ  දත්ත 

 ද්ධතිය). 

 

- ස ෞඛ්ය 
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ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්ර IV - ජීවිත කාලය පුරා ඉහළ නංවන ලද ව ෝෂණය 

උ ායමාර්ික 

නිර්වේශ්යන්ව 

ප්රධාන ක්රියාකාරී 

ක්වේත්ර 

අීක්ෂණ දර්ශ්ක 

හා/වහෝ 2030 වන විට 

ඉලක්ක 

වගකිව යුතු 

ප්රධාන අංශ් 

/සංවිධාන  

උ ායමාර්ික 

නිර්වේශ්යන්ව තුළින්ව 

අවේක්ිත ප්රතිඵල 

4.1 යුවළක්ෂ, තම 

 ළමු දරුවා සහෝ 

ඉන් අනතුරුව 

වන ග ේ ග නීම් 

  ලසුම් කිරීසම් 

දී හිතකර 

 රි රයක්ෂ තුළ, 

ප්ර ස්ත 

ස ෝෂණයකින් 

යුතුව 

ගර් ණී ාවයට 

එළ ඹීම පිණි   

පුර්ව ගර් ණී 

රැකවරණ සස්වා 

   යීම.  

 

4.1.1.  

අ.) නව විවා ත් යුවල්ල 

අතර මන්දස ෝෂණය 

 ඳහා අවදානම් 

 ාධක  ඳහා නිසි 

පියවර ග නීම පිණි   

පූර්ව ගර් ණී 

රැකවරණ 

  සක්ෂජයක්ෂ විධිමත්ව 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

 

ආ.) යුවලක්ෂ තම  ළමු 

දරු උ තින් 

අනතුරුව, මීළඟට 

  ලසුම් කරන ග ේ 

ග නීම්  ඳහා 

අන්තර්-ගර් ණී 

රැකවරණ    සක්ෂජය 

 ක්ෂතිමත්ව 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

 

4.1.1.1. ගර් ණී 

කාන්තාවන්සගන් 80% 

කට වඩා පුර්ව ගර් ණී 

රැකවරණ සස්වා ලබා 

තිබීම (මූලාශ්රය: eRHMIS). 

 

4.1.1.2. මුල්ල  ායන 

  මිණීසම්දී,  මානය 

 රීර ස්කන්ධ දර් ක 

අගය  (18.5 - 24.9) ඇති 

ගර් ණී කාන්තාවන්සේ 

ප්රති තය 57% (2017) සිට 

65% දක්ෂවා ව ඩි වීම 

(මූලාශ්රය: eRHMIS). 

 

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය  

4.1.1. පුර්ව ගර් ණී 

රැකවරණය තුළින් 

අනාගත සදමේපියන් 

අතර සුදුසු ස ෝෂණ 

තත්ත්වයක්ෂ  වත්වා 

ග නීම. 

 

4.1.2.  කාන්තාවන්  තම 

 ළමු දරු උ තින් 

අනතුරුව සිදුවන ග ේ 

ග නීම්   ඳහා ප්ර ස්ත 

ස ෝෂණ මේටමක්ෂ 

ඇතිව එළ ඹීම.  

 

4.1.3. පුර්ව ගර් ණී 

ස ෝෂණ තත්ත්වය  නිසි 

සල   වත්වා ග නීම 

 ඳහා,  ප්රජනන  වයසස් 

කාන්තාවන් සිටින ගෘහ 

ඒකක  බලකරණය 

සකාට තිබීම. 

 4.1.2.  මාජ අවදානම් 

 ාධක අවම කිරීම 

පිණි  අව ය    

යාන්ත්රණ ස්ථාපිත 

කිරීසමන් 

ගර් ණී ාවයට 

 ත්වීමට  ස ර 

ප්ර ස්ත ස ෝෂණ 

තත්ත්වයක්ෂ සවත 

ළඟා වීම  ඳහා නව 

විවාහ ත් යුවළ, නව 

සයාවුන් විසේ ග හ ණු 

දරුවන්  හ 

සයෝගයතා  වුල්ල 

බලකරණය කිරීම. 

4.1.2.1. වය  අවුරුදු 15-49 

අතර විවාහකව 

සිටින/සිටි, අඩු බරක්ෂ 

 හිත කාන්තාවන්සේ 

ප්රති තය ද නට  වතින   

9.1% (2016) සිට 5% දක්ෂවා 

අඩු වීම (මූලාශ්රය: ජන 

විකා   හ ස ෞඛ්ය 

 මීක්ෂෂණය - 

ජ.වි.ස ෞ. .).  

 

4.1.2.2. වය  අවුරුදු 15-49 

අතර විවාහකව 

සිටින/සිටි, අධි බරක්ෂ 

 හිත කාන්තාවන්සේ 

-  මාජ  විබල 

ග න්වීම්  

- අධයා න 

- වනිතා කටයුතු 

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය 

- සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන 

- ජාතික ස ෝෂණ 

සල්ලකම් 

කාර්යාලය  
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ප්රති තය  32% (2016)  සිට 

15% දක්ෂවා අඩු වීම 

(මූලාශ්රය: ජ.වි.ස ෞ. .).  

 

4.1.2.3. වය  අවුරුදු 15-49 

අතර විවාහකව 

සිටින/සිටි, 

තරබාරුබසවන් ස සළන  

කාන්තාවන්සේ 

ප්රති තය  13% (2016) සිට 

10% ට වඩා අඩු විම 

(මූලාශ්රය: ජ.වි.ස ෞ. .). 

 

4.1.2.4.  ළමු 

දත්රමාසිකසේ 

රක්ෂතහීනතාවය  හිත 

මේවරුන්සේ ප්රති තය   

I8.3% (2019) සිට 9% දක්ෂවා 

අඩු විම (මූලාශ්රය: 

eRHMIS). 

 

4.1.3. දරු ප්රසුතිසයන් 

මා  6 කට  සු, 

මේකිරි ලබා 

සදන/ සු ප්ර ව 

මේවරුන්සේ ස ෝෂණ 

තත්ත්වය 

අීක්ෂෂණය කිරීම 

 හ විෂමස ෝෂණය 

දුරු කිරීම පිණි  නිසි 

පියවර ග නීම  ඳහා 

යාන්ත්රණයක්ෂ 

ස්ථාපිත කිරීම.  

 

4.1.3.1. මේකිරි සදන /  සු 

ප්ර ව කාන්තාවන්  ඳහා 

දරු ප්රසූතිසයන් මා  

හයකට  සු  සිදු කරන 

ස ෝෂණ ඇගයුම 90% ක්ෂ 

ආවරණය කිරීම. 

(මූලාශ්රය: eRHMIS) 

  

 

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය 

4.2. ගර් ණී  හ 

 සු ප්ර ව 

කාන්තාවන් (දරු 

ප්රසුතිසයන් මා  

හයක්ෂ  ම්පුර්ණ 

වන තුරු)  ඳහා 

අව ය ස ෝෂණ 

සස්වා    යීම 

4.2.1. ගර් ණී 

කාන්තාවන්සේ  හ 

 සු ප්ර ව 

මේවරුන්සේ  

ස ෝෂණය ව ඩි දියුණු 

කිරීම/නිසි සල  

 වත්වා ග නීම  හා 

ප්ර ස්ථ උ ත් බරක්ෂ 

4.2.1.1. ගර් ණි 

කාන්තාවන් අතරින් අවම 

ව සයන් 80% ක්ෂ වත් 

ගර් ණී  මය තුළ 

අසේක්ෂිත බර අත් ත් 

කර ග නීම (මූලාශ්රය: 

eRHMIS). 

 

- ස ෞඛ්යය  

- සද්ශීය දවදය 

 

4.2.1. සියළුම ගර් ණී  

 හ  සු ප්ර ව 

මේවරුන්ට  ජාතික 

මාර්සගෝ සද් යන්ට 

අුකූලව ගුණාත්මක 

ස ෝෂණ සස්වාවන් ල බී 

තිබීම. 
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 ඳහා වන 

යාන්ත්රණයන් 

 ක්ෂතිමත් කිරීම 

තුළින් ඔවුන් 

 ඳහා නිසි 

ස ෝෂණ 

රැකවරණය 

  ලසීම. 

 හිත ළදරුසවකු බිහි 

කිරීම   ඳහා මාතෘ 

රැකවරණය පිළිබඳ 

ජාතික 

මාර්සගෝ සද්  

විධිමත් සල  

ක්රියාත්මක කිරීම. 

4.2.1.2.  ති 28 දී, ස ෝෂණ 

රක්ෂතහීනතාවසයන් 

ස සළන ගර් ණී 

කාන්තාවන්සේ 

ප්රති තය,  වතින අගය 

වූ  30.3% (2019)  සිට 15% 

දක්ෂවා අඩු වීම (මූලාශ්රය - 

eRHMIS). 

 

4.2.1.3. ළදරුවන්සේ අඩු 

උ ත් බර අු ාතිකය 

15.7 % (2016) සිට 10 % 

දක්ෂවා අඩු කිරීම (මූලාශ්රය: 

IMMR  හ DHS    ඳීම). 

 

4.2.2. ගර් ණී   හ  සු 

ප්ර ව මේවරුන්ට 

ස ෝෂණ සස්වා    යීම 

 ඳහා ප්රමාණවත් 

 ම් ත්, සරෝග නිවාරණ 

 හ ප්රතිකාරක ස ෞඛ්ය 

අං වලට ලබා දී තිබීම. 

 

4.2.3. ගර් ණී  හ  සු 

ප්ර ව මේවරුන්ට නිසි 

ස ෝෂණය ලබා ග නීම 

පිණි  ඔවුන්සේ  ගෘහ 

ඒකක  විබල ගන්වා 

තිබීම. 

 

4.2.4. ගර් ණී  හ  සු 

ප්ර ව මේවරුන් සේ 

ස ෝෂණ තත්ත්වය 

ප්රවර්ධනය කිරීම  ඳහා 

සියළුම අදාල 

 ාර් වකරුවන් 

 ක්රීයව  ම්බන්ධ වීම. 

 

4.2.5 ගර් ණී  හ  සු 

ප්ර ව මේවරුන් අතර 

විෂමස ෝෂණය අඩු වී 

තිබීම.  

 

4.2.6. සියළුම ළදරුවන් 

ප්ර ස්ත උ ත් බරක්ෂ 

 හිතව උ ත ල බීම. 

4.2.2. හඳුනාගත් 

ස ෝෂණ ග ටළු  ඳහා 

ප්රතිචාර සල  සස්වා 

   යීමට  හ 

ගර් ණී  හ  සු 

ප්ර ව මේවරුන්සේ 

නිසි ස ෝෂණ 

තත්ත්වය  හතික 

කිරීම  ඳහා 

ප්රමාණවත්  ම් ත් 

(කු ලතා පුර්ණ 

කාර්ය මණ්ඩල, මූලය 

ප්රති ාදන  හ 

අසනකුත්  ම් ත්) 

සවන් කිරීම. 

 

4.2.2.1. ගර් ණී  හ  සු 

ප්ර ව මේවරුන් ඉලක්ෂක 

කර ගනිමින් සිදු කළ  

ස ෝෂණ ප්රවර්ධන 

කටයුතු  ඳහා ව ය කළ 

ඒක පුද්ගල වියදම 

(මූලාශ්රය -  ළාත් ස ෞඛ්ය 

සස්වා අධයක්ෂෂ කාර්යාල 

දත්ත  ද්ධතීන්). 

 

4.2.2.2. අුමත ස ෞඛ්ය 

සස්වා නිලධාරිණීන් (PHM)  

 ංඛ්යාසවන්  පුරේ ාඩුව 

ඇති ප්රති තය (මූලාශ්රය - 

 ළාත් ස ෞඛ්ය සස්වා 

අධයක්ෂෂ කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

- ජාතික   ලසුම් 

- මූලය 

- ස ෞඛ්ය 

-  ළාත්  ාලන 

ආයතන  

4.2.3. ප්ර ස්ත මාතෘ 

ස ෝෂණයක්ෂ  හතික 

කිරීම පිණි  ගර් ණි 

 හ  සු ප්ර ව 

මේවරුන් සිටින ගෘහ 

ඒකක  විබල 

ග න්වීම  ඳහා බහු 

ආංශික ක්රියාකාරකම් 

 ක්ෂතිමත් කිරීම. 

4.2.3.1. විවිධ 

 ාර් වකරුවන් විසින් 

එක්ෂ එක්ෂ  වුල්ල ස ෞඛ්ය 

සස්වා නිලධාරි 

සකාේඨා  මේටමින් සිදු 

කිරීමට   ලසුම් කළ 

ස ෝෂණ ප්රවර්ධන 

ම දිහත්වීම්  ංඛ්යාසවන් 

සිදු කළ ම දිහත්වීම් 

-  මාජ සස්වා 

- වනිතා කටයුතු 

- සයෞවන 

- ස ෞඛ්ය  

- සද්ශීය දවදය 

- සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන  



37 
 

 ංඛ්යාව ප්රති තයක්ෂ 

සල  (මූලාශ්රය - ස ෞඛ්ය 

නිලධාරි කාර්යාල, සිවිල්ල 

 මාජ  ංවිධාන, 

අසනකුත් අදාල අං  

දත්ත  ද්ධතීන්). 

 

4.3. දරු උ තින් 

 සු  ඉක්ෂමනින් 

මේකිරි ලබා දීම 

ඇරඹීම  ඳහාත් 

 ළමු  මා  හය  

 ම්පුර්ණ වන 

සතක්ෂ මේකිරි 

 මණක්ෂ  ලබාදීම 

 ඳහා ත්, 

හිතකර 

 රි රයක්ෂ  ෑම 

ස්ථානයකම  

නිර්මාණය 

කිරීම. 

4.3.1.  මාජීය  හාය 

 විමත් කිරීම   හ 

නිව රිදි ස ෝෂණ 

සතාරතුරු    යීම 

තුළින්    ළමු මා  

හසේ දී ළදරුවන් 

 ඳහා මේකිරි 

 මණක්ෂම ලබා දීම 

 හතික කිරීමට, එම 

ළදරුවන් සිටින ගෘහ 

ඒකක බලකරණය 

කිරීම.  

 

4.3.1.1.  ළදරුවා සේ වය  

මා  හය වන තුරු මේකිරි 

 මණක්ෂ ලබා දීසම් 

ප්රති තය 82% (2016). සිට 

90% දක්ෂවා ව ඩි කිරීම 

(මූලාශ්රය: ජ.වි.ස ෞ. .). 

 

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය 

 

4.3.1. දරු ප්රසූතිසයන් 

 සු  ෑම නව 

ජන්මිසයකුටම, වහාම 

මේකිරි ලබා දීම ඇරඹීම 

හා   ළමු  මා  6 

 ම්පූර්ණ වන තුරු 

ළදරුවාට  මේකිරි 

 මණක්ෂම ලබා  දීම  

ව ඩි දියුණු කර තිබීම.  

 

4.3.2. මාතෘ සස්වාවන් 

 හිත සියළු සරෝහල්ල 

වල ‘මේ  හ ළදරු 

මිතුරු  ංකල්ල ය’ 

ක්රියාත්මක කර තිබීම. 

 

4.3.3. ‘ වුල්ල මිතුරු 

රැකියා ස්ථාන  

 ංකල්ල ය’ දී  

වයාේතව ක්රියාත්මක 

කර තිබීම. 

 

4.3.4.  ළමු මා  6 

 ම්පූර්ණ වන තුරු 

ළදරුවාට   මේකිරි 

 මණක්ෂම ලබා  දීම 

 ඳහා     සියළුම මේකිරි 

සදන මේවරුන්ට මාතෘ 

වරප්ර ාද ලබා දීම.  

 

4.3.2. ‘මේ  හ ළදරු 

මිතුරු සරෝහල්ල 

 ංකල්ල ය’ 

ක්රියාත්මක විම 

 හතික කිරීම. 

 

 

4.3.2.1. දරු උ තින්  සු 

වහාම මේකිරි දීම 

ආරම්  කිරීම 98% ක්ෂ 

දක්ෂවා වර්ධනය කර 

 වත්වා ග නීම. (මූලාශ්රය: 

eRHMIS/  ජ.වි.ස ෞ. .)   

 

4.3.2.2. අවම ව සයන් 

ස ෞඛ්ය සස්වා 

  යන්නන්සගන්  90% 

කටවත්, මේකිරි ලබා දීම 

හා ‘මේ  හ ළදරු මිතුරු 

සරෝහල්ල  ංකල්ල ය’ 

පිළිබඳ නිපුණතා  

ධාරිතාව ව ඩි දියුණු 

කිරීසම් ව ඩ ටහන් 

 වත්වා තිබීම (මූලාශ්රය: 

eRHMIS, ස ෞ.දව.නි. 

කාර්යාල දත්ත). 

 

4.3.2.3. ‘මේ හා ළදරු 

මිතුරු සරෝහල්ල  ංකල්ල ය’ 

- මූලය 

- ජාතික   ලසුම් 

-  ළාත්  ාලන 

ආයතන 

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය 

- ජල    යුම්  
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සියළුම ස ෞඛ්ය  ත්කාර 

ආයතනයන්හි 

ක්රියාත්මක වීම (මූලාශ්රය - 

ස ෞඛ්ය අමාතයාං ය). 

 

4.3.3. ඕනෑම 

ස්ථානයක දී   මේකිරි 

දීම  ඳහා සුදුසු 

 රි රයක්ෂ ඇති 

කිරීම. 

 

 

4.3.3.1. රජසේ ස ෞඛ්ය 

 ත්කාර ආයතනයන් 

අතරින් අවම ව සයන්   

75% ක අුමත මාතෘ  හ  

ළමා රැකවරණ සස්වා 

   යීම  ඳහා වූ  

නිලධාරීන්  ංඛ්යාව 

සස්වය කිරීම (මූලාශ්රය - 

ස ෞඛ්ය අමාතයාං ය). 

- මූලය 

- කම්කරු 

- රාජය  රි ාලන  

- ජාතික   ලසුම් 

-  ළාත්  ාලන 

ආයතන  

-  මාජ  විබල 

ග න්වීම් 

- වනිතා කටයුතු 

- රාජය, 

ස ෞද්ගලික  හ  

අවිධිමත් අං  

ආයතන  

 

4.3.4. රැකියාවල 

නියුතු සියළු 

කාන්තාවන්  ඳහා 

මාතෘ වරප්ර ාද 

බලාත්මක සකාට 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

4.3.4.1.  රැකියා ස්ථාන 

අතරින් අවම ව සයන් 

40% ක්ෂ වත් ‘ වුල්ල මිතුරු 

රැකියා ස්ථාන’ සල  

 හතික සකාට තිබීම 

(මූලාශ්රය - ප්රාසද්ශීය 

ස ෞඛ්ය සස්වා අධයක්ෂෂ 

කාර්යාල දත්ත  ද්ධතීන්). 

 

- කම්කරු 

-  මාජ  විබල 

ග න්වීම් 

- වනිතා කටයුතු 

- රාජය  රි ාලන 

- රාජය, 

ස ෞද්ගලික  හ  

අවිධිමත් අං  

ආයතන  

 

4.4 ස ෝෂයදායී 

හා  ආරක්ෂිතව 

නිවසස්දී   කස් 

කරන ලද සුදුසු,  

අමතර  ආහාර 

ලබා දීම, ව ර 

සදකක්ෂ  හ ඉන් 

ඔේබට මේකිරි 

දීම  හ ප්ර ස්ථ 

මුල්ල ළමාවිය 

රැකවරණය  හ 

 ංවර්ධනය  

(ECCD) 

4.4.1.  

අ.) ළදරුවන්ට හා 

කුඩා දරුවන්ට ආහාර 

ලබා දීම  (IYCF)  ඳහා 

ප්රජාව  විබල 

ග න්වීම. 

ආ.) ළදරුවන්ට හා 

කුඩා දරුවන්ට ආහාර 

ලබා දීම   ඳහා  ප්රජාව 

සකසරහි න ඹුරුව, 

ප්රාසද්ශීය ව සයන් 

විසශ්වෂසයන්    කසූ 

4.4.1.1. මා  20-23 අතර 

ළමුන් අතර සනාකඩවා 

මේකිරි දීසම් වයාේතිය 

86.6% (2016) සිට 95% 

දක්ෂවා ව ඩිවීම (මූලාශ්රය: 

ජ.වි.ස ෞ. .) 

 

4.4.1.2. වය  මා   6-23 

අතර දරුවන්සගන්, 

පිළිගත හ කි අවම ආහාර 

විවිධත්වය16  හිත 

ආහාර ලබා ගන්නා 

ප්රති තය 72.6% (2016) 

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය 

- ළමා සල්ලකම් 

කාර්යාලය 

- කෘිකර්ම/ීවර

/ ශු  ම් ත් 

-  මාජ  විබල 

ග න්වීම්  

- සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන  

- මූලය 

- සවළඳ 

4.4.1. සියළු මේවරුන්  

 ළමු ව ර සදක   හ 

ඉන් ඔේබට මේකිරි 

සනාකඩවා ලබා දීම. 

 

4.4.2. ළදරුවන්  හ 

කුඩා දරුවන්   ඳහා 

පිළිගත හ කි අවම 

ගුණාත්මක  ආහාර 

(අවම ආහාර 

විවිධත්වය  හ අවම 

ආහාර සේල්ල) ලබා දීම 

ව ඩි දියුණු වී තිබීම. 

16 සඳහා පාරිභාිත් වාග්මාලාව බලන්වන. 
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ප්රවර්ධනය කිරීම 

යන කරුණු 

සකසරහි විසශ්වෂ 

අවධානයක්ෂ 

සයාමු කරමින් 

 ාක්ෂි මත 

 දනම් වූ 

ස ෝෂණ 

ම දිහත්වීම් 

හරහා සියළුම 

ළදරුවන්, කුඩා 

දරුවන්  හ ස ර 

 ා ල්ල දරුවන් 

 ඳහා 

 ක්ෂතිමත් 

 දනමක්ෂ 

සගාඩන ගීම. 

ක්රියාකාරකම්,  

ජනගහනසේ විවිධ 

උ   ංස්කෘතීන්ට 

අයත් ජන සකාේඨා  

සවත ළඟා විය හ කි  

ජාතික රාමුවක්ෂ තුළ 

  ලසුම් කිරීම  හ 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

සිට 95% දක්ෂවා ව ඩි කිරීම 

(මූලාශ්රය: ජ.වි.ස ෞ. .).  

 

4.4.1.3. වය  මා  6-23 

අතර දරුවන්සගන්  

පිළිගත හ කි අවම ආහාර 

සේල්ල  ගණන17 ගන්නා  

ප්රති තය 86.1% (2016) 

සිට 90% දක්ෂවා ව ඩි කිරීම 

(මූලාශ්රය: ජ.වි.ස ෞ. .).  

 

4.4.1.4. වය  මා  6-23 

අතර දරුවන්සගන්  

පිළිගත හ කි අවම 

ගුණාත්මක  ආහාර18 

(අවම ආහාර විවිධත්වය 

 හ අවම ආහාර සේල්ල) 

ලබා ගන්නා ප්රති තය  

62% (2016) සිට 90% දක්ෂවා 

ව ඩි කිරීම (මූලාශ්රය: 

ජ.වි.ස ෞ. .).    

 

- ස ෞද්ගලික 

අං ය  

-  ංවර්ධන 

 ාර් වකරුවන්  

 

4.4.3. ළදරුවන්  හ 

කුඩා දරුවන්  ඳහා වන 

පිළිගත හ කි අවම 

ආහාර සේල්ල  ගණන 

ලබා දීම ව ඩි දියුණු වී 

තිබීම. 

 

4.4.4. ළදරුවන්  හ 

කුඩා දරුවන්  ඳහා 

අවම ආහාර විවිධත්වය 

 හිත ආහාර ලබා දීම  

ව ඩි දියුණු වී තිබීම.  

 

4.4.5. වය  අවුරුදු  හට 

අඩු ළමුන්සේ ස ෝෂණ 

තත්ත්වය ව ඩි දියුණු වී 

තිබීම. 

 

4.4.6. මේකිරි දීම 

ප්රවර්ධනය කිරීම, 

ආරක්ෂෂා කිරීම හා 

අුබල දීම  හ නම් 

කළ නිෂ් ාදන අසලවි 

කිරීම පිළිබඳ  නත, 

මාතෘ වරප්ර ාද හා 

ආහාර  නත  ඇතුළුව 

ළදරුවන්ට හා කුඩා 

දරුවන්ට ආහාර ලබා 

දීමට අදාල නීති 

බලාත්මක කර තිබීම. 

 

4.4.7. ස ර  ා ල්ල දිවා 

ආහාර ව ඩ ටහසන් 

ආවරණය ව ඩි දියුණු 

සකාට තිබීම. 

 

4.4.8. හිතකර  රි රය 

ක්ෂ   තුළින් පුර්ව ළමාවිය 

 ංවර්ධන  

ක්රියාකාරකම් 

 ක්ෂතිමත් සකාට තිබීම  

4.4.2.  ෑම 

ස්ථානයකදීම , ඉහළ 

ආවරණයකින්  හ 

ප්රමිතියකින් යුතුව  

වය  අවුරුදු 5 ට අඩු 

සියළුම දරුවන්සේ 

වර්ධනය, විධිමත්ව 

හා ගුණාත්මකව   

ඇඟයීම  හ 

ප්රවර්ධනය කිරීම. 

4.4.2.1. මිටි බසවන් 

ස සළන  අවුරුදු 5 ට අඩු 

දරුවන්සේ ප්රති තය 

17.3% (2016) සිට 10% 

දක්ෂවා අඩු කිරීම  (මූලාශ්රය 

- ජ.වි.ස ෞ.  ).  

 

4.4.2..2. කෘෂ බසවන් 

ස සළන  අවුරුදු 5 ට අඩු 

දරුවන්සේ ප්රති තය 15.1 

% (2016) සිට 5 % ට වඩා 

අඩු කිරීම (මූලාශ්රය - 

ජ.වි.ස ෞ.  ).  

 

4.4.2.3. අධි බර19  හ 

ස්ුලතාවසයන්20 

ස සළන වය  අවු. 5 ට 

අඩු දරුවන්සේ ප්රති තය 

ද නට  වතින  අගසයහි  

සිට තව දුරටත් ව ඩි 

- ස ෞඛ්ය 

17-20 සඳහා  පාරිභාික වාග්මාලාව බලන්වන. 
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සනාවී  වත්වා ග නීම 

(මූලාශ්රය - ජාතික දවදය 

 ර්සේෂණායතනය, 

2012). 

 

 

4.4.3. මේකිරි දීම 

ප්රවධනය කිරීම, 

ආරක්ෂෂා කිරීම හා 

අුබල දීම  හ නම් 

කළ නිෂ් ාදන අසලවි 

කිරීම පිළිබඳ  නත, 

මාතෘ වරප්ර ාද හා 

ආහාර  නත  

ඇතුළුව ළදරුවන්ට 

හා කුඩා දරුවන්ට 

ආහාර ලබා දීමට 

අදාළ නීති විධිමත්ව 

ක්රියාත්මක කිරීම  හ 

 ක්ෂතිමත් කිරීම. 

 

4.4.3.1. ක බිසනේ 

මණ්ඩලසේ අුමත වූ මේ 

කිරි ලබා දීම පිළිබඳ 

 නතක්ෂ   වතීම  හ 

ආහාර  නත,  මාතෘ 

වරප්ර ාද පිළිබඳ නීති 

 ංස ෝධනය කර 

බලාත්මකව   වතීම   

(මූලාශ්රය - ස ෞඛ්ය/ 

කම්කරු/ රාජය  රි ාලන 

අමාතයං ). 

- ස ෞඛ්ය 

- නීති 

-  ාරිස ෝගික 

කටයුතු 

- ළදරුවන් හා 

කුඩා දරුවන් 

 ඳහා ආහාර 

නි දවන / 

ආනයනය කරන 

කර්මාන්ත/වාණි

ජ ආයතන  

4.4.4. දිවා ආහාර 

ව ඩ ටහන් ඇතුළුව 

අදාල ම දිහත්වීම් 

තුළින් සියළුම ස ර 

 ා ල්ල දරුවන් අතර  

නිවසස්දී  හ ස ර 

 ා ල්ලවල දී  ස ෞඛ්ය 

 ම් න්න ආහාර 

චර්යාවන් සගාඩ 

න ංවීම  හතික 

කිරීම. 

4.4.4.1. හඳුනාගත් ස ර 

 ා ල්ල අතුරින් අවම 

ව සයන් 50% කට වත් 

දිවා ආහාරය ල බීම 

(මූලාශ්රය - ළමා කටයුතු 

අමාතයාං ය). 

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය 

-  ළාත් ස ර 

 ා ල්ල අධිකාරීන් 

- ළමා සල්ලකම් 

කාර්යාලය 

-  මාජ  විබල 

ග න්වීම්  

- මූලය 

- සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන  

-  ංවර්ධන 

 ාර් වකරුවන් 

 

 4.4.5. වය  අවුරුදු 

 හට අඩු ළමුන්සේ  

මනා  ස ෝෂණය 

 ඳහා දායක වන 

ප්ර ස්ත  මසනෝ 

 මාජීය  ංවර්ධනය  

උසද ා  නිසවස්හිදී, 

දිවා සුරැකුම් 

4.4.5.1.   ංවර්ධනය 

උත්සත්ජනය කිරීම  ඳහා  

උ කාරී වන ස ාත් සහෝ 

ක්රීඩා  ාණ්ඩ ව නි ද්රවය 

 ඳහා ළමුන්හට ඇති  

ප්රසේ ය ද නට  වතින 

අගසේ (2016) සිට 15%  

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය 

-  ළාත් ස ර 

 ා ල්ල බලධාරීන්  

- ළමා සල්ලකම් 

කාර්යාලය 

-  මාජ  විබල 

ග න්වීම්  
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මධයස්ථානයන්හිදී 

 හ ස ර  ා ල්ල වලදී  

සිදු කරන  පුර්ව 

ළමාවිය  ංවර්ධන 

ක්රියාකාරකම්  ඳහා 

බහු ආංශික 

දායකත්වය 

 ක්ෂතිමත් කිරීම. 

 

කින් ව ඩි දියුණු කිරීම 

(මූලාශ්රය - ජ.වි.ස ෞ.  ). 

 

 

- සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන 

 4.4.6. කාලීන 

අව යතාවයන්ට 

 රිලන  රිදි  ඍජු 

 හ වක්ර ස ෝෂණ 

ම දිහත්වීම් 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

4.4.6.1. වාර්ිකව, වය  

අවුරුදු 5 ට අඩු ළමුන් 

 ඳහා   ලසුම් කල  ෘජු 

ස ෝෂණ ම දිහත්වීම් 

අතුරින්  වත්වු ල බූ 

 ංඛ්යාව ප්රති තයක්ෂ 

සල  (මූලාශ්රය - ප්රාසද්ශීය 

ස ෞඛ්ය සස්වා අධයක්ෂෂ 

කාර්යාල දත්ත  ද්ධතීන්). 

 

4.4.6.2. වාර්ිකව, වය  

අවුරුදු 5 ට අඩු ළමුන් 

 ඳහා   ලසුම් කළ වක්ර 

ස ෝෂණ ම දිහත්වීම් 

අතරින්  වත්වු ල බූ 

 ංඛ්යාව ප්රති තයක්ෂ 

සල  (මූලාශ්රය - අදාල 

අමාතයං  දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය 

- ළමා සල්ලකම් 

කාර්යාලය 

-  මාජ  විබල 

ග න්වීම්  

- මුලය 

- කෘිකර්ම/ීවර

/ ශු  ම් ත් 

- සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන  

 

4.5  ා  ල්ල විෂය 

නිර්සද් ය තුළින් 

ස ෝෂණ 

අධයා නය ලබා 

දීසමන් හා 

හිතකර  ා  ල්ල 

 රි රයක්ෂ 

සගාඩ 

න ංවීසමන් 

ස ෞඛ්යමත් 

ආහාර පුරුදු හා 

 ාරීරික 

ක්රියාකාරකම් 

4.5.1. දදනික ක ලරි 

අව යතාවසයන් 

තුසනන් එකක්ෂ 

ආවරණය වන  රිදි 

ප්රාථමික සේණි වල 

දරුවන්   ඳහා  ා ල්ල 

දිවා ආහාර 

ව ඩ ටහන විධිමත් 

කිරීම හා වයාේත 

කිරීම. 

 

 

4.5.1.1.  හඳුනාගත්  ා ල්ල 

වල ප්රාථමික සේණි වල 

දරුවන්  ඳහා දිවා 

ආහාරය ව ඩ ටහන 

100% ක ආවරණයක්ෂ 

 හිතව ක්රියාත්මක කිරීම 

(මූලාශ්රය - අධයා න 

අමාතයාං  දත්ත 

 ද්ධතිය). 

 

4.5.1.2. අවුරුදු 6-12 

දරුවන් අතර කෘෂ21 

බසවහි වයාේතිය 30.2% 

- අධයා න 

- මූලය 

- ස ෞඛ්ය 

- එක්ෂ ත් 

ජාතීන්සේ 

නිසයෝජිත 

 ංවිධාන 

- සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන  

 

4.5.1.  ා  ල්ල දරුවන් 

හට  ස ෝෂයදායි ආහාර 

 ඳහා ඇති ප්රසේ ය 

ව ඩි දියුණු වී තිබීම. 

 

4.5.2.  ෑම  ා ල්ල 

දරුසවක්ෂම ස ෞඛ්ය 

 ම් න්න ජීවන 

රටාවක්ෂ  ඳහා 

බලග න්වී සිටීම. 

 

4.5.3. ප්ර ස්ත  

ස ෝෂණයක්ෂ හා ජීවන 

21 සඳහා පාරිභාිත් වාග් මාලාව බලන්වන. 
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ඇති කරළීමට 

ප්රාථමික සේණි 

වල දරුවන් 

බලකරණය 

කිරීම. 

 

 

(2016) සිට 15% දක්ෂවා අඩු 

කිරීම (මූලාශ්රය - ජාතික 

දවදය 

 ර්සේෂණායතනය). 

  

4.5.1.3. අවුරුදු 6-12 අතර 

දරුවන් අතර මිටි 

බසවහි22 වයාේතිය 11.5 

(2016) සිට 10% දක්ෂවා අඩු 

කිරීම. (මූලාශ්රය - ජාතික 

දවදය 

 ර්සේෂණායතනය). 

 

4.5.1.4. ප්රථමික සේණිවල 

දරුවන් අතර 

නීරක්ෂතිසයහි හි 

වයාේතිය 11.7% (2016) 

සිට 10% ට වඩා  අඩු කිරීම 

(මූලාශ්රය - ජාතික දවදය 

 ර්සේෂණායතනය). 

 

රටාවක්ෂ ළඟා කර 

ග නීමට සියළුම  ා ල්ල  

තුළ  හසුකම්   යා 

තිබීම. 

 

4.5.4. සියළු  ා ල්ල තුළ 

ජලය,  නී ාරක්ෂෂක 

හා ස්වස්ථතා  හසුකම් 

ව ඩි දියුණු වී තිබීම. 

 

4.5.2. ස ෞඛ්ය 

 ම් න්න  ා ල්ල 

ආ න ාලා 

මාර්සගෝ සද්  

ක්රියාත්මක කිරීම ද 

ඇතුළුව නිවසස් දී හා  

 ා සල්ලදී ස ෞඛ්යමත් 

ආහාර පුරුදු 

ප්රවර්ධනය කිරීම. 

 

 

4.5.2.1. දිවයිසන්  වතින 

සියළුම  ා ල්ල 

ආ න ාලා අතුරින්, 

 ා ල්ල ආ න ාලා 

ප්රති ත්තියට අුකූලව 

ක්රියාත්මක වන ( A  හ B 

සේණිය) ආ න ාලා 

 ංඛ්යාසේ ප්රති තය 

(මූලාශ්රය - ජාතික 

 මික්ෂෂණ). 

 

4.5.2.2.  අධි බර23 හා 

ස්ුලතාවසයන්24 

ස සළන වය  අවුරුදු 6-

12 අතර දරුවන්සේ 

ප්රති තය  2016 දී   වතී  

6.1% හා 2.9% සිට තව 

දුරටත් ව ඩි සනාවී 

 වත්වා ග නීම (මූලාශ්රය - 

ජාතික දවදය 

 ර්සේෂණායතනය). 

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය 

- අධයා න 

- ආ න ාලා  

22-24 සඳහා පාරිභාිත් වාග් මාලාව බලන්වන. 
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4.5.3.  ා ල්ලවලට 

යාබදව ස ෞඛ්යයට 

අහිතකර ආහාර වල 

සුල තාවය  

නියාමනය කිරීම 

 ඳහා,  ා ල්ල 

ආ න්නසේ (මීටර් 

200ක්ෂ ඇතුළත) 

ස ෞඛ්යයට අහිතකර 

ආහාර අසලවි  ල්ල 

තහනම් කිරීම 

ඇතුළුව අව ය නීති 

 ම් ාදනය කර 

ක්රියාත්මක කිරීම.   

 

4.5.3.1.  ා ල්ලවලට 

යාබදව ස ෞඛ්යයට 

අහිතකර ආහාර  ඳහා 

ඇති ප්රසේ ය   නියාමනය 

කිරීම පිණි  නීති   වතීම 

(මූලාශ්රය -  ාරි රික, 

වෘත්තීය ස ෞඛ්ය  හ 

ආහාර ආරක්ෂෂණ විදුත් 

දත්ත  ද්ධතිය). 

- නීති 

- සවළඳ 

- ආහාර 

කර්මාන්ත 

- විධිමත්  හ 

අවිධිමත් ආහාර 

අසලවි ආයතන  

4.5.4.  ෑම සයෝගය 

ස්ථානයකදීම ( ා ල්ල, 

නිවා  යනාදී) ක්රීඩා 

හා  ාරීරික 

ක්රියාකාරකම් 

ප්රවර්ධනය කිරීම. 

 

4.5.4.1. ප්රාථමික සේණි වල 

සියළුම දරුවන් දිනකට 

අවම ව සයන්   යක්ෂවත් 

ක්රීඩා හා  ාරීරික 

ක්රියාකාරකම් වල නිරත 

වීම (මූලාශ්රය - ජාතික 

 මීක්ෂෂණ). 

 

4.5.4.2.  තියකට   ය 3ක 

 ාරීරික ක්රියාකාරකම් 

ඇතුළත් වන  රිදි 

ප්රාථමික  ා ල්ල විෂය 

මාලාව  කස් කර තිබීම 

(මූලාශ්රය - අධයා න 

අමාතයං  දත්ත 

 ද්ධතිය). 

4.5.4.3. සියළු ප්රාථමික 

 ා ල්ල දරුවන් අතුරින් 

තරඟකාරී සනාවන ක්රීඩා 

සදකක නිය ලී සිටින 

ප්රාථමික  ා ල්ල ළමුන්සේ 

ප්රති තය (මූලාශ්රය - 

අධයා න අමාතයාං  

දත්ත  ද්ධතිය). 

 

- මුලය 

- ජාතික   ලසුම් 

- නාගරික 

 ංවර්ධන 

- ක්රීඩා 

- අධයා න 

- ළමා සල්ලකම් 

කාර්යාලය 

- ප්රාසද්ශීය   ා 
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4.5.5. වය ට  රිලන 

 රිදි  ස ෞඛ්ය  හ 

ස ෝෂණ අධයා නය ද  

ඇතුළත් ව  ා  ල්ල 

ස ෞඛ්ය  ව ඩ ටහන් 

විධිමත්ව ක්රියාත්මක  

කිරීම. 

 

 

4.5.5.1. ප්රාථමික  ා ල්ල 

ළමුන්  ඳහා සුදුසු 

ස ෞඛ්ය  හ ස ෝෂණ 

අධයා නය,  ා ල්ල විෂය 

මාලාවට අන්තර්ගත කර 

තිබීම (මූලාශ්රය - 

අධයා න අමාතයාං  

දත්ත  ද්ධතිය). 

  

4.5.5.2. නියමිත කාල 

 රා යන්හි දී, ප්රාථමික 

 ා ල්ල ළමුන් අතර සිදු 

කළ ජාතික ස ෝෂණ 

 මීක්ෂෂණ  වාර්තා 

  වතීම (මූලාශ්රය - 

ජාතික දවදය 

 ර්සේෂණායතනය). 

 

- අධයා න 

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය 

4.5.6.  ා  ල්ල තුළ 

ජලය,  නී ාරක්ෂෂක 

හා ස්වස්ථතා 

 හසුකම් ව ඩි දියුණු 

කිරීම  හ නඩත්තු 

කිරීම. 

4.5.6.1. ජාතික ව සයන් 

පිළිගත්   ම්මතයන්ට 

අුකූල වන  රිදි  ෑම 

 ා ලකම ප්රමාණවත්, 

 හ ක්ෂුද්ර විදයාත්මකව 

හා ර ායනිකව  ආරක්ෂිත 

ජල    යුමක්ෂ   වතීම 

(මූලාශ්රය -  ාරි රික, 

වෘත්තීය ස ෞඛ්ය  හ 

ආහාර ආරක්ෂෂණ විදුත් 

දත්ත  ද්ධතිය). 

 

4.5.6.2. ජාතික ව සයන් 

පිළිගත්  ම්මතයන්ට 

අුකූල වන සල    ම 

 ා ලකම නිසි  රිදි 

නඩත්තු කරු ල බූ 

ව සිකිළි   හසුකම් 

  වතීම (මූලාශ්රය - 

අධයා න අමාතයාං  

දත්ත  ද්ධතිය). 

 

4.5.6.3.  ෑම  ා ලකම 

 නී ාරක්ෂෂක තුවා 

- ප්රාසද්ශීය   ා 

- ජල    යුම් 
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බ හ ර කිරීසම්  හසුකම් 

ද ඇතුළත්  විධිමත් ක ළ 

බ හ ර කිරීසම් 

යාන්ත්රණයක්ෂ තිබීම 

(මූලාශ්රය - අධයා න 

අමාතයාං  දත්ත 

 ද්ධතිය). 

 

4.6. නව සයාවුන් 

හා සයාවුන් 

මිතුරු 

ප්රසේ යන් 

හරහා  මාජ 

 ාධකයන් 

සකසරහි 

ම දිහත් සවමින්,  

නව සයෞවනයන් 

හා තරුණයන් 

අතර ප්ර ස්ථ  

ස ෝෂණය  හ 

 ංවර්ධනය  

ප්රවර්ධනය 

කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1.  ා ල්ල, 

අසනකුත් අධයා න 

 හ පුහුණු  ආයතන, 

රැකියා ස්ථානයන් හි  

ආ න ාලා 

ප්රති ත්තීන් හා 

ස ෞඛ්ය  ම් න්න 

ආහාර  

මාර්සගෝ සද්  

ස්ථාපිත 

කිරීම/විධිමත් සල  

ක්රියාත්මක කිරීම.   

 

 

4.6.1.1.  ා ල්ල, අසනකුත් 

අධයා නික  හ පුහුණු 

ආයතන  හ සස්වා 

ස්ථානවල ආ න ාලා 

 ඳහා ස ෞඛ්ය  ම් න්න 

ආහාර වල  සුල තාවය 

 හ ආහාර ආරක්ෂිතබව 

මත  දනම් වූ  සේණිගත 

කිරීසම් ක්රමයක්ෂ (A/B/C 

සේණිය) තිබීම (මූලාශ්රය - 

 ාරි රික, වෘත්තීය 

ස ෞඛ්ය  හ ආහාර 

ආරක්ෂෂණ විදුත් දත්ත 

 ද්ධතිය). 

 

4.6.1.2. අධි බර23 හා 

ස්ුලතාවසයන්24 ස සළන 

වය  අවුරුදු 10-18ත්  

අතර දරුවන්සේ 

ප්රති තය  2018 දී 

අුපිළිසවලින්   වති  

7.6% හා 2.2% සිට තව 

දුරටත් ව ඩි සනාවී 

 වත්වා ග නීම (මූලාශ්රය - 

ජාතික දවදය 

 ර්සේෂණායතනය). 

 

4.6.1.3. ස්ුලතාවසයන් 

ස සළන වය  අවුරුදු 18-

29 ත් අතර 

සයෞවනයන්සේ 

ප්රති තය  2015 දී   වති  

3.0% සිට තව දුරටත් ව ඩි 

සනාවී  වත්වා ග නීම 

- ස ෞඛ්ය 

- අධයා න 

- උ ස් අධයා න 

- වෘත්තීය පුහුණු 

- ආහාර 

කර්මාන්ත 

- ආහාර අසළවි 

ආයතන 

4.6.1. අව යතා අුව  

ස ෝෂණ ම දිහත් වීම් 

සිදු කිරීම පිණි    ා  ල්ල 

ස ෞඛ්යය ව ඩ ටහන 

මගින්  ෑම  ා  ල්ල 

සිසුසවකුම අීක්ෂෂණය 

කර තිබීම. 

 

4.6.2. අධයා න ආයතන 

තුළ ආ න ාලා 

ප්රති ත්තිය  හ 

මාර්සගෝ සද්  

ක්රියාත්මක කර තිබීම. 

. 

4.6.3. අව ය සියළුම  

 ා ල්ල දරුවන්  ඳහා 

 ා  ල්ල දිවා ආහාරය 

  යා තිබීම. 

 

4.6.4. නව සයාවුන්  හා 

සයෞවනයන් සේ 

ස ෞඛ්ය තත්ත්වය හා  

වය ට අුව නිසි  

 ාරීරික 

ක්රියාකාරකම්හි නිරත 

වීම. 

 

4.6.5. සයෞවනයන් අතර 

මනා ස ෝෂණ 

තත්ත්වයක්ෂ තිබීම. 

 

4.6.6. ස ෞඛ්ය  ම් න්න 

ජිවන රටාවකට 

හුරුවීමට  ෑම 

23-24 සඳහා පාරිභාිත් වාග් මාලාව බලන්වන. 
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 හ අධි බර  හිත 

සයෞවනයන්සේ 

ප්රති තය 15.8% (2015) 

සිට 12% දක්ෂවා අඩු කිරීම  

(මූලාශ්රය -  සබෝ සනාවන 

සරෝග පිළිබඳ 

 මීක්ෂෂණය). 

 

සයෞවනසයක්ෂ ම බල 

ගන්වා තිබීම. 

 

4.6.7. ස ෞඛ්ය  ම් න්න 

චර්යාවන් ප්රවර්ධනය 

 ඳහා සයාවුන් පුහුණු 

ආයතන වලට 

 හසුකම්  ල ා තිබීම. 

 

4.6.8. සගෝලීය  ා ල්ල 

ස ෞඛ්ය  මීක්ෂෂණයන් 

නියමිත කාලයන්හි දී 

  ව ත්වීම. 

 

4.6.2. හඳුනාගත් 

සියළුම  ා ල්ල 

ආවරණය වන  රිදි  

 ා  ල්ල  දිවා ආහාර 

ව ඩ ටහන  පුළුල්ල 

කිරීම 

 

 

 

4.6.2.1. හඳුනාගත්  ා ල්ල 

වල නව සයාවුන් දරුවන් 

 ඳහා දිවා ආහාරය 

ව ඩ ටහන 100% ක 

ආවරණයක්ෂ  හිතව 

ක්රියාත්මක කිරීම 

(මූලාශ්රය - අධයා න 

අමාතයාං  දත්ත 

 ද්ධතිය). 

 

- අධයා න 

- මූලය 

- ස ෞඛ්ය 

-  ංවර්ධන 

 ාර් වකරුවන්  

- සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන 

4.6.3. වය ට   රිලන 

 රිදි  ස ෞඛ්ය  හ 

ස ෝෂණ අධයා නය ද  

ඇතුළත් කරගනිමින් 

 ා  ල්ල ස ෞඛ්ය 

ව ඩ ටහන විධිමත් 

ක්රියාත්මක  කිරීම. 

 

 

 

4.6.3.1.  ා ල්ල යන නව 

සයාවුන් දරුවන්  ඳහා 

වය ට  රිලන ස ෞඛ්ය 

 හ ස ෝෂණ අධයා නය 

100% ක ආවරණයක්ෂ 

 හිතව ක්රියාත්මක වීම 

(මූලාශ්රය - අධයා න 

අමාතයාං  දත්ත 

 ද්ධතිය).  

 

4.6.3.2. නියමිත කාල 

 රා යන්හි දී සිදු කළ 

ජාතික නව සයාවුන් 

ස ෝෂණ  මීක්ෂෂණ 

(ජාතික දවදය 

 ර්සේෂණායතනය)  හ 

සගෝලීය  ා  ල්ල ස ෞඛ්ය 

 මීක්ෂෂණ ( . ස ෞ. කා.) 

වාර්තා   වතීම.  

 

4..6.3.3. අවුරුදු 10-18 ත් 

දරුවන් අතර කෘෂ 

බසවහි21 වයාේතිය 26.9% 

(2018) සිට 10% දක්ෂවා අඩු 

- අධයා න 

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය  
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කිරීම (මූලාශ්රය - ජාතික 

දවදය 

 ර්සේෂණායතනය). 

  

4.6.3.4. අවුරුදු 10-18 ත් 

අතර දරුවන් අතර මිටි   

බසවහි22 වයාේතිය 13% 

(2016) සිට 10% දක්ෂවා අඩු 

කිරීම. (මූලාශ්රය - ජාතික 

දවදය 

 ර්සේෂණායතනය). 

 

4.6.4. හිතකර 

 රි රයක්ෂ තුළින් 

සියළුම   ා ල්ල 

දරුවන්සේ  හ 

සයෞවනයන්සේ 

 ාරීරික සයෝගයතාව 

ව ඩි දියුණු කිරීම. 

 

 

4.6.4.1.  ා ල්ල යන සියළුම 

නව සයාවුන් දරුවන්  

අතුරින්  ාරීරික 

සයෝගයතාවය  ඳහා 

ඇගයීමට ලක්ෂ කළ 

දරුවන්සේ ප්රති තය 

(මූලාශ්රය - අධයා න 

අමාතයාං  දත්ත 

 ද්ධතිය). 

 

4.6.4.2. අධයා න 

අං /අමාතයාං  

සතාරතුරු  ද්ධතිසේ 

දරුවන්සේ  ාරීරික 

සයෝගයතාව  හ ස ෝෂණ 

තත්ත්වය පිළිබඳ 

සතාරතුරු   වතීම 

(මූලාශ්රය - අධයා න 

අමාතයාං  දත්ත 

 ද්ධතිය). 

 

4.6.4.3. වය  අවුරුදු 13-17 

අතර සිසුන් අතරින් ස ර 

 තිය තුළ  දින 7 පුරා 

අවම ව සයන්  දිනකට 

මිනිත්තු 60 ක්ෂ වත් 

 ාරීරික ක්රියාකාරකම් 

වල නිරත වූ සිසුන්සේ 

ප්රති තය 2016 දී   වති 

15.5%  සිට 50% දක්ෂවා ව ඩි 

- මූලය 

- ජාතික   ලසුම් 

- නාගරික 

 ංවර්ධන 

- අධයා න 

- ළමා සල්ලකම් 

කාර්යාලය 

- ක්රීඩා 

- සයෞවන  

-  ළාත්  ාලන 

21-22 සඳහා පාරිභාිත් වාග් මාලාව බලන්වන. 
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කිරීම (මූලාශ්රය - සගෝලීය 

 ා ල්ල ස ෞඛ්ය 

 මීක්ෂෂණය). 

 

4.6.4.4. වය  අවුරුදු 13-17 

සිසුන් අතුරින්  ාමානය 

 රිදි සගසවන දිනකදී 

 ා සල්ල සහෝ සගදර ව ඩ 

වල සනාසයදී සිටින 

කාලසේ   ය තුනක්ෂ සහෝ 

ව ඩි ගණනක්ෂ වාඩිවී, 

රු වාහිනිය. නරඹමින්, 

 රිඝනක ක්රීඩාවල නිරත 

සවමින්, සහෝ මිතුරන් 

 මඟ කතාබස් කරමින් 

ගත කරන සිසුන්සේ 

ප්රති තය 2016 දී   වති 

37.3% සිට 10%  සහෝ ඊට 

වඩා අඩු කිරීම (මූලාශ්රය - 

සගෝලීය  ා ල්ල ස ෞඛ්ය 

 මීක්ෂෂණය). 

 

4.6.5. සයෞවනයන් 

අතර ස ෞඛ්ය 

 ම් න්න ආහාර 

රටා,  ාරීරික 

ක්රියාකාරකම් හා 

මසනෝ- මාජීය 

 හසයෝගිතාව 

ප්රවර්ධනය කිරීම 

 ඳහා නව සයාවුන් 

හා සයාවුන් මිතුරු 

ස ෞඛ්ය සස්වා 

(AYFHS) මධයස්ථාන 

පිහිටුවීම හා විධිමත් 

කිරීම. 

  

 

4.6.5.1. නව සයාවුන් හා 

සයාවුන් මිතුරු ස ෞඛ්ය 

සස්වා  මධයස්ථාන මගින් 

වාර්ිකව   ව ත්වීමට 

  ලසුම් කළ ස ෝෂණය 

 හ  ාරීරික 

ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ 

ව ඩ ටහන් අතුරින් 

  වත් වූ ව ඩ ටහන් 

 ංඛ්යාසේ ප්රති තය  

(මූලාශ්රය - දිස්ත්රික්ෂ 

 මාසලෝචන දත්ත). 

 

4.6.5.2. අවුරුදු 15-24 අතර 

නව සයාවුන් විසේ දරුවන් 

 හ සයෞවනයන් අතුරින් 

ස ර  තිය තුළ 

ස ෞඛ්යයට අහිතකර 

ආහාර සනාගත් 

දරුවන්සේ   හ 

- ස ෞඛ්ය 

- අධයා න 

- උ ස් අධයා න 

- වෘත්තීය පුහුණු 

- සයෞවන  
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සයෞවනයන්සේ  

ප්රති තය 33.4% (2012-13) 

සිට 40% දක්ෂවා ව ඩි වීම 

(මූලාශ්රය- ජාතික තරුණ 

ස ෞඛ්ය  මීක්ෂෂණය). 

 

4.6.6. උ ස් අධයා න 

ආයතන, වෘත්තීය 

පුහුණු මධයස්ථාන 

 හ රැකියා ස්ථාන 

වල සිටින 

සයෞවනයන්සේ 

ස ෝෂණ තත්ත්වය 

ඇගයීම  ඳහා 

යාන්ත්රණ ස්ථාපිත 

කිරීම. 

 

4.6.6.1. නියමිත කාල 

 රා යන්හි දී සිදු කළ 

ජාතික නව සයාවුන් 

ස ෝෂණ  මීක්ෂෂණ 

වාර්තා   වතීම (මූලාශ්රය 

-  වුල්ල ස ෞඛ්ය 

කාර්යාං ය). 

 

 

- ස ෞඛ්ය 

- උ ස් අධයා න 

- වෘත්තීය පුහුණු 

- සයෞවන 

 

4.6.7. සයෞවනයන් 

 ඳහා වූ සියළුම  

 ා ල්ල, අධයා න, 

පුහුණු   හ රැකියා 

ආයතන  ඳහා 

ප්රමාණවත් ජලය, 

 නී ාරක්ෂෂක හා 

ස්වස්ථතා   හසුකම් 

   යීම. 

4.6.7.1 ජාතික ව සයන් 

පිළිගත්  ම්මතයන්ට 

අුකූල වන සල   ෑම 

අධයා න, පුහුණු   හ 

රැකියා ආයතනයකම 

ජලය,  නී ාරක්ෂෂක හා 

ස්වස්ථතා   හසුකම් 

  වතීම (මූලාශ්රය - 

 ාරි රික, වෘත්තීය 

ස ෞඛ්ය  හ ආහාර 

ආරක්ෂෂණ විදුත් දත්ත 

 ද්ධතිය).  

 

-  ළාත්  ාලන  

- ජල    යුම්  

4.7 පුළුල්ල 

ස ෝෂණ 

සස්වාවන් 

   යීම  මඟින්  

ස ෞඛ්යමත් 

ආහාර  ඇතුළුව  

ස ෞඛ්ය 

 ම් න්න ජීවන 

රටාවකට හුරු 

වීම   ඳහා 

ව ඩිහිටියන් 

 විබල ග න්වීම. 

4.7.1. ස ෞඛ්ය 

 ම් න්න ආහාර රටා 

 ඳහා වූ ආහාර 

මාර්සගෝ සද්   ඳහා 

උ ායමාර්ගික 

අසලවිකරණ  හ 

 න්නිසේදන   ල ස්ම 

ක්රියාත්මක වීම 

විධිමත් කිරීම. 

4.7.1.1.  ංස ෝධිත  ශ්රී 

ලාංකිකයන්  ඳහා වූ 

ආහාර මාර්සගෝ සද්  

සබදා හ රීම  ඳහා උ ාය 

මාර්ගික අසලවිකරණ 

 හ  න්නිසේදන 

  ල ස්මක්ෂ තිබීම 

(මූලාශ්රය - ස ෝෂණ 

අං ය). 

 

4.7.1.2.  ංස ෝධිත ශ්රී 

ලාංකිකයන්  ඳහා වූ 

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය 

- කෘිකර්ම/  ශු 

 ම් ත්/ීවර 

- සවළඳ 

-  ාරිස ෝගික 

කටයුතු 

අධිකාරිය  

- විදයා  හ 

තාක්ෂෂණ 

-  ළාත්  ාලන  

- ක්රීඩා 

4.7.1. ස ෞඛ්ය 

 ම් න්න ආහාර 

සුල තාව,  ාරීරික 

ක්රියාකාරකම් ව ඩි 

දියුණු කිරීම හා  

මත්ද්රවය අනිසි  ාවිතය 

ව ළ ක්ෂවීම  ඳහා  

ජාතික හා ප්රාසද්ශීය 

ප්රති ත්ති, නීති  හ 

මාර්සගෝ සද්  

  වතීම. 
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 ආහාර මාර්සගෝ සද්   

සබදා හ රීම  ඳහා   කසූ 

උ ායමාර්ගික 

අසලවිකරණ  හ 

 න්නිසේදන   ල ස්සම් 

ක්රියාකාරකම් වලින් අවම 

ව සයන් 10% ක්ෂ 

වාර්ිකව  ම්පූර්ණ කර 

තිබීම (මූලාශ්රය - ස ෝෂණ 

අං ය). 

 

- අධයා න 

- මාධය 

 

4.7.2. ව ඩිහිටියන් 

අතර විෂමස ෝෂණය 

අඩු වී තිබීම. 

 

4.7.3. 4.7.3. රැකියා 

ස්ථානවල ආ න ාලා 

ප්රති ත්තිය  හ 

මාර්සගෝ සද්  විධිමත් 

ව ක්රියාත්මක වීම.   

 

4.7.4. ප්රජා මේටමින්  

ස ෞඛ්ය  ම් න්න 

ආහාර අසලවි ල්ල  හ  

 ාරීරික ක්රියාකාරකම් 

ව ඩි දියුණු කිරීම  ඳහා 

 හසුකම් ස්ථාපිත කර 

තිබීම. 

 

 

 

 4.7.2.  ෑම 

ස්ථානයකදීම  

හිතකර  රි රයක්ෂ 

තුළින් ස ෞඛ්ය 

 ම් න්න ආහාර 

චර්යාවන් ඇති කර 

ග නීමට ව ඩිහිටියන් 

බලකරණය කිරීම.   

4.7.2.1. අවුරුදු 30-44 අතර 

ව ඩිහිටියන්සේ අධි 

බසරහි25 වයාේතිය 2015 

  වතී 29.3% සිට 24% 

දක්ෂවා අඩු කිරීම (මූලාශ්රය 

-  සබෝ සනාවන සරෝග 

පිළිබඳ  මීක්ෂෂණය). 

 

4.7.2.2. අවුරුදු 45-59 අතර 

ව ඩිහිටියන්සේ අධි 

බසරහි වයාේතිය 2015 

  වතී 28.2% සිට 26% 

දක්ෂවා අඩු කිරීම (මූලාශ්රය 

-  සබෝ සනාවන සරෝග 

පිළිබඳ  මීක්ෂෂණය). 

 

4.7.2.3. අවුරුදු 18-59   

අතර ව ඩිහිටියන්සේ 

තරබාරු බසවහි26   

වයාේතිය  2015 දී   වති 

5.9% සිට 3% දක්ෂවා අඩු 

කිරීම (මූලාශ්රය -  සබෝ 

සනාවන සරෝග පිළිබඳ 

 මීක්ෂෂණය). 

 

4.7.2.4. දින තා එළවළු 

හා  ළතුරු වර්ග 5 ක්ෂ 

ආහාරයට ගන්නා 

ව ඩිහිටියන් ප්රති තය 

2015 දී   වතී 27.5% සිට 

35% දක්ෂවා ව ඩි කිරීම 

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය 

- කෘිකර්ම/  ශු 

 ම් ත්/ීවර 

- සවළඳ 

-  මාජ  විබල 

ග න්වීම් 

- සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන  

- මූලය 

- ආහාර අසලවි 

  ල 

-  කර්මාන්ත 

- ස ෞද්ගලික 

අං ය  

25 - 26 සඳහා  පාරිභාිත් වාග් මාලාව බලන්වන. 
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(මූලාශ්රය -  සබෝ සනාවන 

සරෝග පිළිබඳ 

 මීක්ෂෂණය).  

  

 4.7.3. රැකියා ස්ථාන 

වල ආ න ාලා 

මාර්සගෝ සද් යන් 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

4.7.3.1. රැකියා ස්ථානවල 

ආ න ාලා  ඳහා 

ස ෞඛ්ය  ම් න්න ආහාර 

වල  සුල තාවය  හ 

ආහාර ආරක්ෂිතබව මත 

 දනම් වූ  සේණිගත 

කිරීසම් ක්රමයක්ෂ (A/B/C 

සේණිය) තිබීම (මුලාශ්රය - 

 ාරි රික, වෘත්තීය 

ස ෞඛ්ය  හ ආහාර 

ආරක්ෂෂණ විදුත් දත්ත 

 ද්ධතිය). 

 

- ස ෞඛ්ය 

- ආහාර 

කර්මාන්ත 

- ආහාර  

 4.7.4.  ෑම 

ස්ථානයකදීම  

ව ඩිහිටියන්  ඳහා 

අව ය  ස ෝෂණ 

රැකවරණ සස්වා 

   යීම. 

 

4.7.4.1. ප්රාසද්ශීය 

මේටමින්, නිශ්වචිත කාල 

සීමාවන්හි දී ව ඩිහිටි 

ජනගහනය අතර  

ස ෝෂණ තක්ෂසස්රු 

කිරීසම් යාන්ත්රණයක්ෂ 

තිබීම (මූලාශ්රය - සබෝ 

සනාවන සරෝග ඒකකය). 

 

4.7.4.2. ප්රාසද්ශීය මේටමින් 

 ෑම ව ර තුනකට වරක්ෂ 

ස ෝෂණ තත්ත්වය  ඳහා 

ඇගයීමට ලක්ෂ කළ 

ව ඩිහිටියන්සේ ප්රති තය 

(මූලාශ්රය - සබෝ සනාවන 

සරෝග ඒකකය).  

 

- ස ෞඛ්ය  

- සද්ශීය දවදය 

 4.7.5. හිතකර 

 රි රයක්ෂ  හ 

ද ුවත් ාවය සගාඩ 

න ඟීම හරහා 

අවදානම්  හගත 

පුද්ගයන් ඇතුළු 

සියළුම ව ඩිහිටියන් 

 ාරීරික 

4.7.5.1.  ෑම 

දිස්ත්රික්ෂකයකම වාර්ිකව 

ස්ථාපිත කරන ලද  විවෘත 

වයායාම  ාලා/ ඇවිදීසම් 

මං තීරු  ංඛ්යාව 

(මුලාශ්රය - දිස්ත්රික්ෂ සල්ලකම් 

කාර්යාල දත්ත  ද්ධතීන්). 

 

- මූලය 

- ජාතික   ලසුම් 

- නාගරික 

 ංවර්ධන 

- ක්රීඩා 

- ස ෞඛ්ය 

- ප්රාසද්ශීය   ා  
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ක්රියාකාරකම්  ඳහා 

බලකරණය කිරීම. 

4.7.5.2. ක්රියාකාරී  ාරීරික 

ක්රියාකාරකම් 

ව ඩ ටහනක්ෂ  හිත 

ස ෞඛ්ය සස්වා ආයතන 

 ංඛ්යාව (මූලාශ්රය: සුවදිවි 

 ායන  මාසලෝචනය/ 

සබෝ සනාවන සරෝග 

ඒකකය). 

 

4.7.5.3. මහජනතාව අතර 

කායික ක්රියාකාරකම් 

ප්රවර්ධනය කිරීම  ඳහා 

පුහුණු කරන ලද ස ෞඛ්ය 

සස්වකයින්  ංඛ්යාව 

(මූලාශ්රය: සුවදිවි  ායන 

 මාසලෝචනය/ සබෝ 

සනාවන සරෝග ඒකකය).  

 

4.7.5.4. ප්රමාණවත්  රිදි 

 ාරීරික ක්රියාකාරකම් 

වල සනාසයසදන වය  

අවුරුදු 18-59 

ව ඩිහිටියන්සේ  

ප්රති තය 30.4% (2015) 

සිට 25% දක්ෂවා අඩු කිරීම 

(මූලාශ්රය -  සබෝ සනාවන 

සරෝග පිළිබඳ 

 මීක්ෂෂණය). 

 

 4.7.6. ව ඩිහිටියන් 

ඉලක්ෂක කරගත් 

ස ෝෂණ ම දිහත්වීම් 

අීක්ෂෂණය හා 

ඇගයීම.  

4.7.6.1. නිශ්වචිත 

කාලයන්හි සිදු කරන ලද  

ව ඩිහිටියන් අතර සබෝ 

සනාවන සරෝග  ඳහා 

අවදානම්  ාධක හඳුනා 

ග නීම  ඳහා සිදු කරන  

STEP  මීක්ෂෂණ වාර්තා 

  වතීම  (මූලාශ්රය - සබෝ 

සනාවන සරෝග ඒකකය). 

 

- ස ෞඛ්ය 

-  මාජ  විබල 

ග න්වීම්  

4.8. සියළු 

වයස්ගත 

පුරව සියන්  

4.8.1. සියළුම ස්ථාන 

වල (ප්රජාව, 

ආයතනගත) 

4.8.1.1. ප්රාසද්ශීය මේටමින් 

වයස්ගත පුද්ගලයන්සේ 

ස ෝෂණ ඇගයීසම් 

- ස ෞඛ්ය 

- ව ඩිහිටි සල්ලකම් 

කාර්යාලය  

4.8.1.  වයස්ගත 

පුද්ගලයන්  ඳහා 

 ාක්ෂි  දනම් කර ගත්,  
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 ඳහා ප්ර ස්ථ   

ස ෝෂණයක්ෂ  හ 

නිසි ස ෝෂණ 

සස්වාවන්  ඳහා 

ප්රසේ යක්ෂ ඇති 

කිරීමට හිතකර 

 රි රයක්ෂ 

ස්ථාපිත කිරීම. 

සවස න   වයස්ගත 

පුරව සියන්  ඳහා 

ස ෝෂණ ඇගයුම, 

ස ෝෂණ  හාය  හ 

රැකවරණය ඇතුළු  

ස ෝෂණ  ත්කාර 

සස්වා    යීම පිණි   

 රිපුර්ණ 

යාන්ත්රණයක්ෂ  

ස්ථාපිත  කිරීම. 

ආවරණය  (මූලාශ්රය -

ස ෞඛ්ය අමාතයාං  

දත්ත  ද්ධතිය). 

 

4.8.1.2. අවුරුදු 60-69   

අතර ව ඩිහිටියන්සේ අඩු 

බසරහි   වයාේතිය  2015දී 

  වති 16.4% සිට 10%  

දක්ෂවා සහෝ ඊට වඩා අඩු 

කිරීම (මූලාශ්රය -  සබෝ 

සනාවන සරෝග පිළිබඳ 

 මීක්ෂෂණය).  

 

 රිපූර්ණ ස ෝෂණ 

 ත්කාර  හ උ කාරක 

සස්වා    ලසුම් කර 

තිබීම. 

 

4.8.2.  සියළුම 

වසයෝවෘද්ධ පුරව සියන් 

 ඳහා සයෝගය, ස ෝෂණ 

ක්රියාකාරකම්  හ 

රැකවරණ සස්වා ල බීම. 

 

4.8.3. ව ඩිහිටියන්  ඳහා 

ස ෝෂණ  හය  හ 

රැකවරණ සස්වා පිළිබඳ 

කාර්යක්ෂෂම අීක්ෂෂණ 

යාන්ත්රණයක්ෂ   වතීම.   

4.8.2. ස ෝෂණ සස්වා 

 ඳහා ප්රසේ  වීමට 

වයස්ගත පුද්ගලයන් 

බලකරණය කිරීම. 

4.8.2.1. අවුරුදු 60-69 අතර 

ව ඩිහිටියන්සේ අධි 

බසරහි වයාේතිය 2015 

  වති 23.7% සිට 17% 

දක්ෂවා සහෝ ඊට වඩා අඩු 

කිරීම (මූලාශ්රය -  සබෝ 

සනාවන සරෝග පිළිබඳ 

 මීක්ෂෂණය). 

 

4.8.2.2. අවුරුදු 60-69   

අතර ව ඩිහිටියන්සේ 

තරබාරු බසවහි   

වයාේතිය  2015 දී   වති 

6.3% සිට 5% ට වඩා අඩු 

කිරීම (මූලාශ්රය -  සබෝ 

සනාවන සරෝග පිළිබඳ 

 මීක්ෂෂණය).  

 

-  

4.8.3. සියළුම  

වයස්ගත පුරව සියන් 

 ඳහා සයෝගය, 

 රිපුර්ණ ස ෝෂණ 

ම දිහත්වීම්  

ක්රියාත්මක කීරීම 

 ඳහා අව ය  ම් ත් 

(මානව, මූලය, යටිතල 

 හසුකම්) ඉහළ 

න ංවීම. 

 

4.8.3.1. වයස්ගත 

පුද්ගලයන්  ඳහා 

ස ෝෂණ රැකවරණය 

  ලසීම පිණි  රාජය 

සස්වයට/ ද්ධතියට 

ඇතුළත් කර ගු ල බූ 

ස ෝෂණ වෘත්තිකයන් සේ 

 ංඛ්යාව (මූලාශ්රය - 

ස ෞඛ්ය අමාතයාං ය). 

- ස ෞඛ්ය 

- මුලය 

- ජාතික   ලසුම් 
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4.8.4. ව ඩිහිටි 

සන්වාසික  ත්කාර 

ආයතන  ඳහා වූ 

ජාතික ස ෝෂණ 

ගුණාත්මක ප්රමිතීන්  

  කසීම හා  

ක්රියාත්මක කිරීම. 

 

4.8.4.1. ලියා දිංචි 

වයස්ගත පුද්ගලයන් 

 ඳහා රැකවරණය 

 ල න ආයතන අතුරින් 

ජාතික ස ෝෂණ 

ගුණාත්මක ප්රමිතීන් 

අුගමනය කරන 

ආයතන  ංඛ්යාසේ 

ප්රති තය (මූලාශ්රය - 

ස ෝෂණ අං ය). 

 

- ස ෞඛ්ය 

- ව ඩිහිටි සල්ලකම් 

කාර්යාලය 

-  මාජ සස්වා 

- සන්වාසික 

රැකවරණ 

ආයතන   

 

 

4.8.5.  ෑම 

ස්ථානයකදීම  

වයස්ගත පුද්ගලයන් 

 ඳහා ඔවුන්සේ  

හ කියාව/ධාරිතාව 

අුව  ාරීරික 

ක්රියාකාරකම් සිදු 

කිරීම පිණි  

 හසුකම්    යීම. 

4.8.5.1. වයස්ගත 

පුද්ගයන්ට  ාරීරික 

ක්රියාකාරකම් වල 

නිරතවීම  ඳහා 

 හසුසවන් ප්රසේ  විය 

හ කි විවෘත ස්ථාන 

  වතීම (මූලාශ්රය - 

ප්රාසද්ශීය සල්ලකම් 

කාර්යාල දත්ත  ද්ධතීන්). 

 

4.8.5.2. එක්ෂ එක්ෂ 

දිස්ත්රික්ෂකය තුළ 

වාර්ිකව ස්ථාපිත කරන 

ලද විවෘත වයායාම  ාලා, 

ඇවිදින මංතීරු  ංඛ්යාව 

(මූලාශ්රය - ප්රාසද්ශීය 

සල්ලකම් කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්).  

 

4.8.5.3. ප්රමාණවත්  රිදි 

 ාරීරික ක්රියාකාරකම් 

වල සනාසයසදන වය  

අවුරුදු 60-69 

ව ඩිහිටියන්සේ  

ප්රති තය 36% (2015) සිට 

15% දක්ෂවා අඩු කිරීම 

(මූලාශ්රය -  සබෝ සනාවන 

සරෝග පිළිබඳ 

 මීක්ෂෂණය).  

 

- මුලය 

- ජාතික   ලසුම් 

- නාගරික 

 ංවර්ධන 

- ක්රීඩා 

-  ළාත් 

 ාලන/ප්රාසද්ශීය 

  ා   
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4.8.6.  සියළු 

ස්ථානයන්  හා සියළු 

තලයන්හි සවස න  

ව ඩිහිටියන්  ඳහා 

ස ෝෂණ  හාය  හ 

රැකවරණ සස්වාවන්  

පිළිබඳ නිරන්තර 

අීක්ෂෂණ කිරීසම් 

යාන්ත්රණයක්ෂ 

ස්ථාපිත කිරීම.   

4.8.6.1. වාර්ිකව එක්ෂ එක්ෂ 

මේටමින්,  වයස්ගත 

පුද්ගලයන්  ඳහා 

ස ෝෂණ සස්වා    යීම 

පිළිබඳව  වත්වන ලද 

 මාසලෝචන රැස්වීම් 

 ංඛ්යාව (මූලාශ්රය - 

ස ෞඛ්ය 

අමාතයං / ළාත්/දිස්ත්රි

ක්ෂ/ප්රාසද්ශීය දත්ත 

 ද්ධතීන්).  

 

- ස ෞඛ්ය 

4.9 අවදානමට 

ලක්ෂවිය හ කි 

ජනතාවසේ 

ස ෝෂණ 

තත්ත්වය ව ඩි 

දියුණු කිරීම 

 ඳහා සුදුසු 

ම දිහත්වීම් 

ක්රියාත්මක 

කිරීම. 

4.9.1. ප්රාසද්ශීය 

මේටමින් ස ෝෂණ 

අවදානමට ලක්ෂවිය 

හ කි පුද්ගලයින් / 

ගෘහයන්  / ප්රජාවන්  

(අඩු  හසුකම්  හිත/ 

සකටි කාලීන සහෝ 

නිදන්ගත සරෝග 

වලින් ස සළන්නන්/ 

වතුකර හා නාගරික 

ජනාවා  ප්රජාව 

ආදිය) සිතියම් ගත 

කිරීම. 

 

4.9.1.1. ප්රාසද්ශීය මේටමින් 

ස ෝෂණ අවදානම  හිත 

ගෘහ ඒකක පිළිබඳ 

යාවත්කාලීන වූ සිතියමක්ෂ 

තිබීම (මූලාශ්රය - 

ප්රාසද්ශීය සල්ලකම් 

කාර්යාල දත්ත  ද්ධතීන්). 

 

- ජාතික   ලසුම් 

- මූලය 

- ස ෞඛ්ය 

-  ළාත්/ප්රාසද්ශී-

ය බලධාරීන්  

4.9.1.  අවදානමට 

ලක්ෂවිය හ කි/ අවදානම් 

තත්ත්වයන්ට ලක්ෂ වූ 

ජනතාවසේ ස ෝෂණය 

දියුණු වී තිබීම.    

 

4.9.2. අවදානමට ලක්ෂ වූ 

ප්රජාවන් තුළ සකටි 

කාලීන ආ ාදනයන් 

ව ළ ක්ෂවීම හා  ාලනය 

පිණි  ජීවන තත්ත්වය 

හා ස ෞඛ්ය  ම් න්න 

වටපිටාව/ රි රය 

ඉහළ නංවා තිබීම. 

4.9.2. අවදානම් 

තත්ත්වයන්සේ 

ස්ව ාවය අුව  

ඉලක්ෂකගත ඍජු හා 

වක්ර ස ෝෂණ 

ම දිහත්වීම්   ලසුම් 

කිරීම හා ක්රියාත්මක 

කිරීම. 

 

4.9.2.1. අවදානමට ලක්ෂවිය 

හ කි, අඩු බර  හිත 

පුද්ගලයින්සේ ප්රති තය 

  වති අගයට වඩා 30% 

කින් අඩු වීම (මූලාශ්රය - 

ප්රාසද්ශීය ස ෞඛ්ය සස්වා 

අධයක්ෂෂ කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

4.9.2.2. අවදානමට ලක්ෂවිය 

හ කි පුද්ගලයින් අතර අධි 

බර  හ ස්ුලතාවසේ 

ප්රති තය   වති අගයට 

වඩා 30% කින් අඩු වීම 

(මූලාශ්රය - ප්රාසද්ශීය 

- ස ෞඛ්ය 

- ජල    යුම් 

-  ළාත් 

 ාලන/ප්රාසද්ශී

ය   ා 

-  මාජ  විබල 

ග න්වීම්  

- සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන  
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ස ෞඛ්ය සස්වා අධයක්ෂෂ 

කාර්යාල දත්ත  ද්ධතීන්).  

 

4.10 සකටි 

කාලීන සහෝ 

නිදන්ගත සරෝග 

ආශ්රිතව 

හටගන්නා 

විෂමස ෝෂණය 

ව ළ ක්ෂවීම  හ 

කළමනාකරණය 

කිරීම. 

 

4.10.1. නිදන්ගත 

සරෝග  හිත බාහිර 

සරෝගීන්  ඳහා 

ස ෝෂණ සස්වා 

   යීම  පිණි  

ස ෞඛ්ය  ද්ධතිය 

 ක්ෂතිමත් කිරීම. 

4.10.1.1. එක්ෂ එක්ෂ 

දිස්ත්රික්ෂකය තුළ ස්ථාපිත 

කර ඇති ස ෝෂණ  ායන 

 ංඛ්යාව (මූලාශ්රය - 

ප්රාසද්ශීය ස ෞඛ්ය සස්වා 

අධයක්ෂෂ කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්).  

 

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය 

4.10.1. අවදානමට 

ලක්ෂවිය හ කි පුද්ගලයින් 

අතර සකටි කාලීන හා 

නිදන්ගත ආ ාදන / 

සරෝග ව ළ ක්ෂවීම  හ 

 ාලනය කිරීම  ඳහා 

ජීවන තත්ත්වය උ ස් 

කර තිබීම  හ  ස ෞඛ්ය 

 ම් න්න  රි රයක්ෂ 

ස්ථාපිත කර තිබීම. 

 

4.10.2. සකටිකාලින  හ 

/ සහෝ නිදන්ගත සරෝග 

ඇති සරෝගීන් අතර 

විෂමස ෝෂණය 

ව ළ ක්ෂවීම  හ  ාලනය 

කිරීම  ඳහා යාන්ත්රණ 

ක්රියාත්මක කර තිබීම. 

 

4.10.2.  සරෝගීන් 

සන්වාසිකව ප්රතිකාර 

ලබන  හ  

පුුරුත්ථා නය වන 

 මය තුළ   මනා 

ස ෝෂණය  හතික 

කිරීමට යාන්ත්රණය 

විධිමත් කිරීම. 

4.10.2.1. සකටි කාලීන  හ 

/ සහෝ නිදන්ගත සරෝග 

වලින් ස සළන සරෝගීන් 

අතර විෂමස ෝෂණය 

ව ළ ක්ෂවීම  හ  ාලනය 

කිරීම  ඳහා යාන්ත්රණ 

ක්රියාත්මක කර තිබීම 

(මූලාශ්රය - ස ෞඛ්ය 

අමාතයාං ය). 

 

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය 

4.10.3.  මාජ චර්යා 

සවනස් කිරීම  ඳහා 

වූ  න්නිසේදනය 

හරහා ගෘහාශ්රිත හා 

ප්රජා මේටසමන් සකටි 

කාලීන/ නිදන්ගත 

සරෝග වලින් ස සළන 

අතරතුර  හ ඉන් 

අනතුරුව සරෝගීන් 

 ඳහා ප්ර ස්ත  

ස ෝෂණයක්ෂ    යීම   

උසද ා ප්රජාව  විබල 

ග න්වීම. 

4.10.3.1. එච්.අයි.වී./ඒඩ්සස් 

 මඟ ජීවත් වන 

පුද්ගලයින් අතුරින් කෘෂ 

බවින් ස සළන 

පුද්ගලයන්සේ ප්රති තය 

(මූලාශ්රය - ජාතික 

ලිංගාශ්රිත සරෝග හා ඒඩ්සස් 

මර්දන ව ඩ ටහන). 

 

4.10.3.2. ක්ෂෂය සරෝගසයන් 

ස සළන පුද්ගලයින් 

අතුරින් කෘෂ බවින් 

ස සළන පුද්ගලයන්සේ 

ප්රති තය (මූලාශ්රය - 

ක්ෂෂය සරෝග මර්දන හා 

ළය සරෝග පිළිබඳ ජාතික 

ව ඩ ටහන). 

4.10.3.3. පිළිකා ඇති 

පුද්ගලයින් අතුරින් කෘෂ 

බවින් ස සළන 

පුද්ගලයන්සේ ප්රති තය 

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය 

-  මාජ  විබල 

ග න්වීම්  

- සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන  
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(මූලාශ්රය - ජාතික පිළිකා 

මර්දන ව ඩ ටහන). 

 

4.10.4. ආදායම් 

උත් ාදනය, ස ෞඛ්ය 

 ම් න්න ආහාර  හ 

ස ෝෂණ අතිසර්ක 

 ඳහා ප්රසේ ය, 

ආරක්ෂිත ජලය  හ 

 නී ාරක්ෂෂාව තුළින් 

මන්දස ෝෂණය 

ව ළ ක්ෂවීම  හ 

 ාලනය කිරීම  ඳහා 

සබෝ සනාවන සරෝග 

 හ සබෝ වන සරෝග 

(ක්ෂෂය සරෝගය,  ාචන 

සරෝග, HIV/AIDS, 

ආදිය)  හිත ජනතාව 

බලකරණය කිරීම. 

4.10.4.1. ආරක්ෂිත ජල 

 හසුකම්  හිත 

ජනතාවසේ ප්රති තය 

94% (2014) සිට 100% 

දක්ෂවා ඉහළ න ංවීම 

(මූලාශ්රය - GLAAS). 

 

4.10.4.2.  වය  අවුරුදු 5ට 

අඩු දරුවන් අතර සකටි 

කාලීන ශ්වව න ආ ාදන 

  වති මේටසම් සිට 50% 

කින් අඩු කීරීම (මූලාශ්රය - 

ස ෞඛ්ය අමාතයාං ය). 

. 

 

4.10.4.3. වය  අවුරුදු 5ට 

අඩු දරුවන් අතර  ාචන 

සරෝග   වති මේටසම්   

සිට 50% කින් අඩු කීරීම` 

(මූලාශ්රය - ස ෞඛ්ය 

අමාතයාං ය). 

 

- ස ෞඛ්ය 

- සද්ශීය දවදය 

- ජල    යුම් 

- ප්රාසද්ශීය   ා  
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ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්ර V -  හදිසි අවස්ථා වලදී සහ ඉතා අයහ ත්ත කාලගුණ තත්තත්තවයන්වි දී ව ෝෂණ 

ප්රවර්ධනය  

උ ායමාර්ික 

නිර්වේශ්යන්ව 

ප්රධාන ක්රියාකාරී 

ක්වේත්ර 

අීක්ෂණ දර්ශ්ක 

හා/වහෝ 2030  වන විට 

ඉලක්ක 

වගකිව යුතු 

ප්රධාන අංශ් 

/සංවිධාන 

උ ායමාර්ික 

නිර්වේශ්යන්ව තුළින්ව 

අවේක්ිත ප්රතිඵල 

5.1. 

ආ දාවන්සගන් 

පිඩාවට ලක්ෂ වූ 

ජනතාවසේ 

ස ෝෂණ 

අව යතා 

   යීමට, ආ දා 

ස ර සූදානම් 

  ලසුම් 

 හසුසවන් 

ක්රියාත්මක 

කිරීමට හ කි වන 

 රිදි, ප්රතිසරෝී 

යාන්ත්රණයන් 

 ක්ෂතිමත් කිරීම 

හා විධිමත් 

කිරීම. 

 

 5.1.1 සියළු තලයන්හි 

(ජාතික,  ළාත්, 

දිස්ත්රික්ෂ හා ප්රාසද්ශීය), 

ස ෝෂණයට අදාල 

ආ දා ස ර සූදානම්  

හා අවම කිරීසම් 

  ලසුම්  ක්ෂතිමත්ව 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

 

5.1.1.1 ජාතික,  ළාත්, 

දිස්ත්රික්ෂ   හ ප්රාසද්ශීය 

තලයන්හි ඇති සියළුම 

ආ දා ස ර සූදානම්   හ 

අවම කිරීසම්   ලසුම් 

වලට ස ෝෂණ 

ක්රියාකාරකම් ඇතුළත් වී 

තිබීම (මූලාශ්රය - ආ දා 

කළමනාකරණ 

මධයස්ථාන දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

5.1.1.2. ආ දාවට ලක්ෂ වූ 

සියළු ගෘහයන් අතරින්  

අතයාව ය ස ෝෂයදායී 

ආහාර මල්ලලක්ෂ ල බූ 

ගෘහයන්  ංඛ්යාව 

ප්රති තයක්ෂ සල  

(මූලාශ්රය - ප්රාසද්ශීය 

සල්ලකම් කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

5.1.1.3. ප්රාසද්ශීය මේටමින් 

ස ෝෂක අතිසර්කයන් 

(ආහාර ද ඇතුළත්ව) ලබා 

දීම  ඳහා හඳුනාගත් 

අවදානම්  හිත 

පුද්ගලයින් අතරින් ඒවා 

ල බූ  ංඛ්යාව 

ප්රති තයක්ෂ සල  

(මූලාශ්රය - ප්රාසද්ශීය 

සල්ලකම් කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

5.1.1.4. ග්රාමීය මේටමින් 

පිඩාවට ලක්ෂ වූ ජනතාව 

- ආ දා 

කළමනාකරණ 

මධයස්ථාන 

 

- ස ෞඛ්ය 

 

- ජාතික ස ෝෂණ 

සල්ලකම් 

කාර්යාලය  

 

-  ළාත්/ දිස්ත්රික්ෂ 

/ප්රාසද්ශීය 

සල්ලකම් 

කාර්යාලය 

 

-  ළාත්  ාලන 

ආයතන 

 

-  

5.1.1. ආ දා 

කළමනාකරණ   ලසුම් 

වල අවදානමට ලක්ෂ විය 

හ කි ජනතාවසේ 

ස ෝෂණ අව යතා 

ප්රමාණවත් සල  

ඇතුළත් සකාට 

ක්රියාත්මක කර තිබීම. 

 

5.1.2. ආ දා ස ර 

සූදානම  හ හදිසි 

අවස්ථා අවම කිරීම 

 ඳහා අදාල සියළුම 

 ාර් වකරුවන් 

බලකරණය කර තිබීම.  

 

5.1.3. අහිතකර 

කාලගුණික 

තත්ත්වයන්ට 

ඔසරාත්තු සදන  ාක 

ප්රසේද   වතීම  
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අතුරින්  සු ආ දා 

ස ෝෂණ ආසේක්ෂෂණයට 

ඇතුළත් වූ  ංඛ්යාව 

අු ාතයක්ෂ සල  

(මූලාශ්රය - ස ෞ.දව. නි.  

කාර්යාල දත්ත  ද්ධතීන්).  

 

 5.1.2. සද් ගුණික 

වි ර්යා   හ ඉතා 

අයහ ත්  

කාලගුණික 

තත්ත්වයන්  ඳහා 

පුසරෝකථන කිරීසම් 

 හ පූර්ව අනතුරු 

ඇඟවීසම් 

යාන්ත්රණයක්ෂ, බහු 

ආංශික 

 හසයෝගසයන් 

යුතුව   ග්රාමීය  

මේටමින් ස්ථාපිත 

කිරීම . 

 

 

5.1.2.1. ග්රාමීය මේටමින් 

සිදුවූ සියළු ඉතා අයහ ත් 

කාලගුණික තත්ත්වයන් 

අතුරින් පුර්ව අනතුරු 

ඇඟවීම් නිකුත් කරන ලද 

 ංඛ්යාව ප්රති තයක්ෂ 

සල  (මූලාශ්රය - ආ දා 

කළමනාකරණ 

මධයස්ථාන දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

- ආ දා 

කළමනාකරණ 

මධයස්ථාන 

 

-  ාරි රික 

 

- දිස්ත්රික්ෂ/ප්රාසද්ශී

ය සල්ලකම් 

කාර්යාල 

 

-  ළාත්  ාලන 

ආයතන/ ග්රාම 

නිලධාරීන් 

5.1.3. සද් ගුණික 

වි ර්යා , ඉතා 

අයහ ත්  

කාලගුණික 

තත්ත්වයන්  හ 

සවනත් ආ දා  ඳහා 

පූර්ව සුදානම පිණි  

ප්රජාව  බලකරණය 

කිරීම. 

 

5.1.3.1. දිස්ත්රික්ෂ මේටමින් 

ආ දාවන්  ඳහා 

අවදානම් යයි 

ඇස්තසම්න්තු කර ඇති 

ප්රජාවන් අතුරින් පුර්ව 

සුදානම් ව ඩ ටහන් 

(අ යා ) ක්රියාත්මක කළ 

 ංඛ්යාව ප්රති තයක්ෂ 

සල  (මූලාශ්රය -  දිස්ත්රික්ෂ 

සල්ලකම් කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

- ආ දා 

කළමනාකරණ 

මධයස්ථාන 

 

- ස ෞඛ්ය 

 

- ජාතික ස ෝෂණ 

සල්ලකම් 

කාර්යාලය 

 

- දිස්ත්රික්ෂ සල්ලකම් 

කාර්යාලය 

 

-  ළාත්  ාලන  

-  ාරි රික 

-  ංවර්ධන 

 ාර් වකරුවන්/ 

සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන  
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5.1.4. හදිසි අවස්ථා 

වලදී  හ ඉන් 

අනතුරුව 

විෂමස ෝෂණය නිසි 

සල  

කළමනාකරණය 

කිරීම  ඳහා ස ෞඛ්ය 

සස්වකයින්සේ 

ධාරිතාව වර්ධනය 

කිරීම 

5.1.4.1. දිස්ත්රික්ෂ මේටමින් 

හදිසි අවස්ථා  හ ඉන් 

අනතුරුව විෂමස ෝෂණය  

නිසි සල  

කළමනාකරණය කිරීම 

 ඳහා පුහුණු කළ අදාල 

ස ෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩල 

 ංඛ්යාව (මූලාශ්රය -  

ප්රාසද්ශීය ස ෞඛ්ය සස්වා 

අධයක්ෂෂ  කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

- ස ෞඛ්ය 

 

5.1.5  අහිතකර 

කාලගුණ 

තත්ත්වයන්ට  

ඔසරාත්තු සදන 

 ාකමය ආහාර වර්ග 

( හල්ල, පියළි හා ඇට 

වර්ග,  එළවළු  හ 

 ළතුරු ආදිය) නිසි 

 ර්සේෂණ මගින් 

හඳුන්වා දීම  හා අදාල 

වයා ෘතීන් අඛ්ණ්ඩව 

ක්රියාත්මක කිරීම 

 

5.1.5.1 කාලගුණයට 

ඔසරාත්තු සදන  ාකමය 

ආහාර ප්රසේද හඳුනා 

ග නීම  ඳහා වාර්ිකව 

සිදු කරන ලද  ර්සේෂණ 

ගණන (මූලාශ්රය - 

කෘිකර්ම 

සද ාර්තසම්න්තුව). 

.  

5.1.5.2 වාර්ිකව 

 ර්සේෂණ කිරීසමන් 

හඳුනාගත් සද් ගුණයට 

ඔසරාත්තු සදන නව 

ආහාර   ළෑටි වර්ග 

අතුරින් වගා කරන ලද 

 ංඛ්යාව ප්රති තයක්ෂ 

සල  (මූලාශ්රය - 

කෘිකර්ම 

සද ාර්තසම්න්තුව).  

 

- කෘිකර්ම 

 

- විශ්වවවිදයාල  

 

-  ර්සේෂණ 

ආයතන 

 

5.2. සමසහයුම් 

මාර්සගෝ සද් ය

න්ට අුකූලව, 

පීඩාවට  ත් වූ 

ජනගහනය 

 ඳහා ආරක්ෂිත 

හා ප්රමාණවත්  

ස ෝෂණය 

 හතික කිරීම 

 ඳහා ආ දා 

5.2.1. හදිසි අවස්ථා 

වලදී ස ෝෂණ  හය 

ලබා දීම  ඳහා 

සමසහයුම් 

මාර්සගෝ සද්   කස් 

කිරීම/යාවත්කාලීන 

කිරීම/ ංස ෝධනය 

කිරීම. 

5.2.1.1 හදිසි අවස්ථා වලදී 

ස ෝෂණ  හාය ලබා දීම 

 ඳහා  කස් කළ සහෝ 

 වතින සමසහයුම් 

මාර්සගෝ සද්   ංඛ්යාව 

(මූලාශ්රය - ආ දා 

කළමනාකරණ 

මධයස්ථාන දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

- ස ෞඛ්ය 

 

- ජාතික ස ෝෂණ 

සල්ලකම් 

කාර්යාලය 

- ආ දා 

කළමනාකරණ 

මධයස්ථාන 

 

 

 

5.2.1. පීඩාවට  ත් වූ 

ජනතාවට ප්රමාණවත් 

හා ගුණාත්මක 

සස්වාවන්    යීමට 

 ාර් වකරුවන් 

බලකරණය කිරීම.   
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 හන කාර්ය 

මණ්ඩල  හ 

ව ඩ ටහන් 

කළමණාකරුව

න් ඇතුළු අදාල 

 ාර් වකරුන් 

බලකරණය 

කිරීම. 

 5.2.1.2.  යාවත්කාලීන 

කිරීමට සහෝ  ංස ෝධනය 

කිරීමට අව ය  සමසහයුම් 

මාර්සගෝ සද්  අතුරින් 

එසස් කළ මාර්සගෝ සද්  

 ංඛ්යාව ප්රති තයක්ෂ 

සල  (මූලාශ්රය - ආ දා 

කළමනාකරණ 

මධයස්ථාන දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

5.2.2. විවිධ විෂයන්ට 

අදාල විසශ්වෂඥ 

කණ්ඩායමක්ෂ සයදවීම 

හරහා ආහාර නිසි 

සල   රිස ෝජනය 

 හ නාස්තිය 

ව ළ ක්ෂවීම පිළිබඳව  

විසශ්වෂ අවධානය 

සයාමු කරමින්  ෑම 

දිස්ත්රික්ෂකයකම හදිසි 

ස ෝෂණ   ලසුම් 

ක්රියාත්මක කිරීම.  

 

5.2.2.1. හදිසි අවස්ථාවන් 

වලදී ස ෝෂණ   ලසුම් 

ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා 

විවිධ විෂයන්ට අදාල 

විසශ්වෂඥ කණ්ඩායම් 

සයදවූ දිස්ත්රික්ෂක  ංඛ්යාව 

(මූලාශ්රය -  දිස්ත්රික්ෂ 

සල්ලකම් කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

- ආ දා 

කළමනාකරණ 

මධයස්ථාන 

 

- ස ෞඛ්ය 

 

- දිස්ත්රික්ෂ සල්ලකම් 

කාර්යාලය 

 

 

 

5.2.3.  ෑම 

දිස්ත්රික්ෂකයකම 

ආ දා තත්ත්වයන්හි 

දී ක්රියාකාරී ස ෞඛ්ය 

හා අදාල ස ෞඛ්ය 

සනාවන අං  

ඇතුළත්  

 ම්බන්ීකරණ 

කමිටුවක්ෂ විධිමත්ව 

ක්රියාත්මක කිරීම 

හරහා හදිසි 

අවස්ථාවන් වලදී 

ජනතාවසේ නිසි  

ස ෝෂණය  වත්වා 

ග නීම. 

5.2.3.1. නයාය  ත්රසේ 

ස ෝෂණය ඇතුළත් සකාට 

ක්රියාත්මක වන ස ෞඛ්ය 

 හ අදාල ස ෞඛ්ය 

සනාවන අං  ඇතුළත් 

 ම්බන්ීකරණ 

කමිටුවක්ෂ  හිත 

දිස්ත්රික්ෂක වල  ංඛ්යාව 

(මූලාශ්රය -  දිස්ත්රික්ෂ 

සල්ලකම් කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

- ස ෞඛ්ය 

 

- ආ දා 

කළමනාකරණ 

මධයස්ථාන 

 

- දිස්ත්රික්ෂ සල්ලකම් 

කාර්යාල 
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ප්රති ත්තති ප්රමුඛතා ක්වේත්ර IV -   ර්වේෂණ හා වතාරතුරු උ ායමාර්ික කළමනාකරණය   

  

උ ායමාර්ි

ක 

නිර්වේශ්යන්ව 

 

ප්රධාන ක්රියාකාරී 

ක්වේත්ර 

අීක්ෂණ දර්ශ්ක 

හා/වහෝ 2030 වන විට 

ඉලක්ක 

වගකිව යුතු 

ප්රධාන 

අංශ්/සංවිධා

න  

උ ායමාර්ික 

නිර්වේශ්යන්ව තුළින්ව 

අවේක්ිත ප්රතිඵල 

6.1.  ාක්ෂි මත 

 දනම් වූ 

ව ඩ ටහන් 

හා 

ප්රති ත්තිමය 

තීරණ  ඳහා 

 හය වීම 

පිණි  

උ ායමාර්ගික 

සතාරතුරු 

කළමනාකර

ණ  ද්ධති 

 ක්ෂතිමත් 

කිරීම. 

6.1.1. සියළුම  ෘජු 

 හා වක්ර ස ෝෂණ 

ම දිහත්වීම් තතය 

කාලීන අීක්ෂෂණයට 

 හ ඇගයීමට ලක්ෂ 

කිරීම. 

6.1.1.1 ස ෝෂණය පිළිබඳ  

ක්රියාකාරී උ ාය මාර්ගික 

සතාරතුරු 

කළමනාකරණ 

 ද්ධතියක්ෂ  හිත 

 ාර් වකරුවන් 

 ංඛ්යාව (මූලාශ්රය - . 

ජාතික ස ෝෂණ සල්ලකම් 

කාර්යාලය) 

- ජාතික 

ස ෝෂණ 

සල්ලකම් 

කාර්යාලය 

-  ංගණන හා 

 ංඛ්යාසල්ලඛ්න 

සද ාර්තසම්

න්තුව 

- අදාල සියළුම 

අමාතයාං  

-  ළාත්, 

දිස්ත්රික්ෂ හා 

ප්රාසද්ශීය 

අධිකාරීන් 

 

6.1.1. ස ෝෂණ ප්රතිඵල 

 හ පුසරෝකථන පිළිබඳව 

ඇති  ාක්ෂි  අදාල 

 ාර් වකරුවන්ට  හ / 

සහෝ ප්රජාවට 

 න්නිසේදනය කර තිබීම. 

 

 

6.1.2 ප්රජා ස ෝෂණය 

ව ඩි දියුණු කිරීම හා 

ආරක්ෂෂා කිරීම  ඳහා 

තීරණ ග නීම පිණි   

ස ෝෂණ ආසේක්ෂෂණ 

 ද්ධතියක්ෂ   ාවිතා 

කිරීම . 

 

 

6.1.2.1 ජාතික මේටසම් 

ක්රියාකාරී  රිපූර්ණ 

ස ෝෂණ ආසේක්ෂෂණ 

 ද්ධතියක්ෂ තිබීම 

(මූලාශ්රය - . ජාතික 

ස ෝෂණ සල්ලකම් 

කාර්යාලය). 

 

- අදාල සියළුම 

අමාතයාං  

 

-  ළාත්, 

දිස්ත්රික්ෂ හා 

ප්රාසද්ශීය 

අධිකාරීන් 

 

- ස ෝෂණය 

 ම්බන්ධ 

ක්රියාකාරකම් 

 ඳහා වගකිව 

යුතු අසනකුත් 

සියළුම අං / 

 ංවිධාන 

 

6.1.3. ස ෝෂණ 

 ම්බන්ධ සතාරතුරු 

පිළිබඳ ප්රජාව ද ුවත් 

කිරීම . 

 

6.1.3.1. දිස්ත්රික්ෂ මේටමින් 

මහජනතාව  මඟ 

ස ෝෂණ දත්ත හුවමාරු 

කිරීසම් යාන්ත්රණයක්ෂ 

තිබීම (මූලාශ්රය -  දිස්ත්රික්ෂ 

- අදාළ සියළුම 

අමාතයාං  

-  ළාත්, 

දිස්ත්රික්ෂ හා 
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 සල්ලකම් කාර්යාල දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

6.1.3.2. ප්රාසද්ශීය 

මේටමින් විසශ්විත 

ස ෝෂණ ග ටළු පිළිබඳව 

මහජනතාව ද ුවත් 

කිරීම  ඳහා අන්තර් 

ක්රියාකාරී සේදිකාවන් 

තිබීම (මූලාශ්රය - 

ස ෞ.දව. නි.  කාර්යාල 

දත්ත  ද්ධතීන්) 

 

ප්රාසද්ශීය 

අධිකාරීන් 

 

-  ංවර්ධන 

 ාර් වකරුව

න් 

 

- සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන 

 

 

6.2. ආහාර 

චර්යා රටා 

අසේක්ෂෂණ 

යාන්ත්රණයක්ෂ 

ස්ථාපිත කිරීම 

 හ එය 

ස ෝෂණ 

අීක්ෂෂණ හා 

ඇගයීම් 

ක්රියාවලියට 

අන්තර්ගත 

කිරීම. 

 

6.2.1. ආහාර හ සිරීම් 

අීක්ෂෂණය කිරීම  හ 

ඇගයීම. 

6.2.1.1. ආහාර චර්යා 

ආසේක්ෂෂණය, 

උ ායමාර්ගික 

සතාරතුරු 

කළමනාකරණ 

 ද්ධතියට ඇතුළත් කර 

තිබීම (මූලාශ්රය- ස ෝෂණ 

අං ය) 

 

- ජාතික 

ස ෝෂණ 

සල්ලකම් 

කාර්යාලය  

- ස ෞඛ්ය 

 

 

6.2.1. ස ෝෂණ 

ම දිහත්වීම්   ලසුම් 

කිරීම  හ ක්රියාත්මක 

කිරීම  ඳහා ප්රජාව තුළ 

ආහාර චර්යා රටා  

අීක්ෂෂණය  කර ඵලදායී 

සල   ාවිතා කර තිබීම  

 

6.2.2.  ඉලක්ෂක කරගත් 

 මාජ චර්යා සවනස් 

කිරීසම්  න්නිසේදන 

ම දිහත්වීම් ක්රියාවට 

න ංවීම  ඳහා ආහාර 

චර්යා රටා 

ආසේක්ෂෂණ 

සතාරතුරු  ාවිතා 

කිරීම  

 

6.2.2.1 ප්රාසද්ශීය 

මේටමින්  ස ෞඛ්ය 

 ම් න්න සනාවන 

ස ෝෂණ චර්යා රටා   

සවනස් කිරීමට  

ක්රියාත්මක කල  මාජ 

චර්යා සවනස් කිරීසම් 

ව ඩ ටහන්  ංඛ්යාව 

(මූලාශ්රය - ස ෞ.දව. නි.  

කාර්යාල/සිවිල්ල  මාජ 

 ංවිධාන දත්ත  ද්ධති) 

- ජාතික 

ස ෝෂණ 

සල්ලකම් 

කාර්යාලය  

- ස ෞඛ්ය 

- ස ෝෂණය හා 

 ම්බන්ධ 

කටයුතු 

 ඳහා වගකිව 

යුතු සියළුම 

අං  

 

6.2.3.  ප්රජාව තුළ 

 රිස ෝජන රටාවන් 

 හ ස ෝෂණ 

තත්ත්වයන් හඳුනා 

ග නීමට නිශ්වචිත කාල 

සීමාවන්හිදී   මීක්ෂෂණ 

සිදු කිරීම 

6.2.3.1 ප්රජාව තුළ 

ස ෝෂණ තත්ත්වයන්  

 හ  රිස ෝජන රටා 

හඳුනා ග නීම  ඳහා 

  ලසුම් කරන ලද 

 මීක්ෂෂණ අතරින් 

නිශ්වචිත කාල සීමාවන්හි 

- ජාතික 

ස ෝෂණ 

සල්ලකම් 

කාර්යාලය  

- ස ෞඛ්ය 
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දී  සිදු කරන ලද 

 මීක්ෂෂණ  ංඛ්යාව 

ප්රති තයක්ෂ සල  

(මූලාශ්රය - ස ෞඛ්ය 

අමාතයං  / ජනසල්ලඛ්න 

හා  ංඛ්යාසල්ලඛ්න 

සද ාර්තසම්න්තුව දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

- ජනසල්ලඛ්න 

හා 

 ංඛ්යාසල්ලඛ්න 

සද ාර්තසම්

න්තුව  

 

6.3.  ාක්ෂි 

මත  දනම් වූ 

සතාරතුරු 

ජනනය කිරීම 

 ඳහා සුදුසු 

 ර්සේෂණ 

වලට  හාය 

වීම හා 

ස ෝෂණ 

ම දිහත්වීම් 

පිළිබඳ 

උ සද් නය, 

  ලසුම් කිරීම, 

ක්රියාත්මක 

කිරීම  හ නිති 

ඇගයීම  ඳහා 

සමම  ාක්ෂි 

උ සයෝගී කර 

ග නීම. 

 

 

6.3.1.  ාක්ෂි මත 

 දනම් වූ  ෘජු  හ වක්ර 

ස ෝෂණ ම දිහත්වීම් 

  ලසුම් කිරීම  හ 

ක්රියාත්මක කිරීම 

 ඳහා  ර්සේෂණ 

අව යතා හඳුනා 

ග නීම  හ ඒවා මත 

 දනම්ව  ර්සේෂණ 

සිදු කිරීම. 

6.3.1.1. ස ෝෂණය 

 ම්බන්ධසයන් 

හඳුනාගත්  ර්සේෂණ 

අව යතා  දනම් කර 

ගනිමින්  සිදු කරන ලද 

 ර්සේෂණ  ංඛ්යාව 

(මූලාශ්රය - ස ෞඛ්ය 

අමාතයාං / විශ්වව 

විදයාල දත්ත  ද්ධතීන්). 

 

6.3.1.2. ආහාර 

 රිස ෝජනය හා 

 ම්බන්ධ සවළඳස ාළ 

හ සිරීම් පිළිබඳ සිදු කළ 

 මීක්ෂෂණ  ංඛ්යාව 

(මූලාශ්රය - ස ෞඛ්ය 

අමාතයාං  / විශ්වව 

විදයාල/ දත්ත  ද්ධතීන්). 

 

- අදාල සියළුම 

අමාතයාං  

-  ංවර්ධන 

 ාර්ශ්වවකරුව

න් 

- රජය සනාවන 

 ංවිධානය 

 

6.3.1. ස ෝෂණ 

ම දිහත්වීම්  ඳහා  

ප්රමුඛ්තාවය දීම  හ 

ක්රියාත්මක කිරීම පිණි  

වඩාත් ප්රතිසරෝී ආහාර 

චර්යා හඳුනාසගන තිබීම. 

 

6.3.2. හඳුනාගත් 

ස ෝෂණ තත්ත්වයන් 

අීක්ෂෂණය  කිරීම  ඳහා 

මූලික අගයන් නිශ්වචය 

කර තිබීම. 

  

 

6.3.2 ජාතික ස ෝෂණ 

ප්රති ත්තිය ක්රියාවට 

න ංවීම අීක්ෂණය 

කිරීම  ඳහා අව ය 

සියළුම  ෘජු  හ වක්ර 

ස ෝෂණ ම දිහත්වීම් 

 ඳහා මූලික අගයන් 

නිශ්වචය කිරීම. 

6.3.2.1 ජාතික ස ෝෂණ 

ප්රති ත්තිය අීක්ෂෂණය 

 හ ඇගයීම  ඳහා 

මූලික අගයන්  හ 

නිශ්වචිත කාල සීමාවන්හි 

 වත්නා අගයන් 

  වතීම (මූලාශ්රය - 

ස ෞඛ්ය අමාතයාං  / 

ජනසල්ලඛ්න හා 

 ංඛ්යාසල්ලඛ්න 

සද ාර්තසම්න්තුව/විශ්වව 

විදයාල දත්ත  ද්ධතීන්). 

 

- අදාල සියළුම 

අමාතයාං  

- ජනසල්ලඛ්න 

හා 

 ංඛ්යාසල්ලඛ්න 

සද ාර්තසම්

න්තුව  

- විශ්වව විදයාල / 

 මීක්ෂෂණ 

ආයතන 

-  ංවර්ධන 

 ාර් වකරුව

න් 
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 - රාජය සනාවන 

 ංවිධාන 

 

6.3.3.   නිතර 

ආහාරයට ගන්නා  හ 

 ාම්ප්රදායික සනාවන 

ආහාර වල ස ෝෂණ 

 ංයුතිය විශ්වසල්ලෂණය 

 හ දජව 

උ සයෝගීතාව පිළිබඳ 

 ර්සේෂණ   ව ත්වීම . 

 

 

6.3.3.1. යාවත්කාලීන 

කරන ලද ආහාර  ංයුති 

වගු   වතීම (මූලාශ්රය - 

දවදය 

 ර්සේෂණායතන දත්ත 

 ද්ධතිය ). 

 

6.3.3.2. ස ෝෂය  දාර්ථ 

වල දජව උ සයෝගීතාව 

පිළිබඳව සිදු කළ 

 ර්සේෂණ ගණන 

(මූලාශ්රය - ස ෞඛ්ය 

අමාතයාං  /විශ්වව 

විදයාල දත්ත  ද්ධතීන්). 

 

- ස ෞඛ්ය 

-  ංගණන හා 

 ංඛ්යාසල්ලඛ්න 

සද ාර්තසම්

න්තුව  

- විශ්වව විදයාල  / 

 මීක්ෂෂණ 

ආයතන 

 

6.3.4.  ප්රමුඛ්තා 

 ර්සේෂණ  හ 

නිශ්වචිත කාලයන්හි දී 

සිදු කරන   මීක්ෂෂණ 

 ඳහා අව ය  ම් ත් 

නියමිත කාල සීමාවන් 

තුළදී ලබා දීම. 

 

 

6.3.4.1 අව ය  රිදි මූලය 

 ම් ත් තිබීම (මූලාශ්රය - 

අදාළ අං යන්හි දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

6.3.4.2.  ර්සේෂණ  ඳහා 

හඳුනාගත් යටිතල 

 හසුකම් අතරින් 

 වතින ප්රමාණය 

ප්රති තයක්ෂ සල  

(මූලාශ්රය - අදාල 

අං යන්හි දත්ත 

 ද්ධතීන්). 

 

- අදාල සියළුම 

අමාතයාං  

- මූලය 

- විදයා  හ 

තාක්ෂෂණ 

- ජාතික 

  ලසුම් 
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14.  ාරිභාිත වාේ මාලාව 

 

1. ආහාර සුරක්ෂිතතාව -  ෑම සදනාටම ක්රියාශීලී  හ ස ෞඛ්ය  ම් න්න ජීවිතයක්ෂ පිණි  

අව සි ආරක්ෂිත  හ ස ෝෂයදායි ආහාර, තමාසේ ආහාර අව යතාවය හා  අභිමතය  රිදි 

 පුරා ග නීම  ඳහා ප්රසේ යක්ෂ ස ෞතිකව  හා ආර්ික ව සයන්  ෑම විටම   වතීම ආහාර 

සුරක්ෂිතතාවය සේ (සගෝලීය ආහාර අනාරක්ෂිතබව පිළිබඳ වාර්තාව 2001, සලෝක ආහාර  හ 

කෘිකර්ම  ංවිධානය). 

 

2. ව ෝෂණ සුරක්ෂිතතාව -  ෑම සදනාටම ක්රියාශීලී  හ ස ෞඛ්ය  ම් න්න ජීවිතයක්ෂ  ඳහා 

අව සි ආහාර, තමාසේ ආහාර අව යතාවය හා  අභිමතය  රිදි, ප්රමාණවත් සල ත්, 

ගුණාත්මක (විවිධත්වය, අන්තර්ගත ස ෝෂය  දාර්ථ  හ ආරක්ෂිතබව ආදී) සල ත් 

 රිස ෝජනය කිරීම පිණි   ෑම විටම   වතීම ස ෝෂණ සුරක්ෂිතතාවය සේ.  නී ාරක්ෂිත 

 රි රය, ප්රමාණවත් ස ෞඛ්ය තත්ත්වය, අධයා නය  හ රැකවරණය සම් හා බ ඳී  වතින 

අසනකුත් කරුණු සේ (සගෝලීය ආහාර අනාරක්ෂිතබව පිළිබඳ වාර්තාව, සලෝක ආහාර  හ 

කෘිකර්ම  ංවිධානය, සලෝක ආහාර ව ඩ ටහන, කෘිකර්ම  ංවර්ධනය  ඳහා වන 

ජාතයාන්තර අරමුදල, 2012). 

 

3. විෂමව ෝෂණය- පුද්ගලසයකු විසින්  ක්ෂතිය  හ/සහෝ ස ෝෂය  දාර්ථ ලබා ග නීසම් ඌනතා, 

අතිරික්ෂතයන් සහෝ අ මතුලිතතාවයන්   වතීම විෂමස ෝෂණය සේ (සතාරතුරු  ත්රිකාව, 

සලෝක ස ෞඛ්ය  ංවිධානය, 2020). මන්දස ෝෂණය, අධිස ෝෂණය  හ ක්ෂුද්ර ස ෝෂක ඌනතා 

ඊට ඇතුළත් සේ. 

 

4. අවුරුදු 5 ට අඩු ළමුන්ව අතර කෘෂ බව - දරුවාසේ උ ට අදාළ බර, සලෝක ස ෞඛ්ය 

 ංවිධානසේ ළමා වර්ධන ප්රමිති මධයනසේ සිට  ම්මත අ ගමනයන් සදකකට වඩා  හළින් (-

2SD)   වතීමයි. එය ආ න්න කාල සීමාව තුළ වි ාල සල  බර අඩු වූ බව ස න්ුම් කරන අතර 

සකටි කාලීන  ාගින්න සමයට සේතු සේ. 

 

5. අවුරුදු 5 ට අඩු ළමුන්ව අතර මිටි බව - දරුවාසේ වය ට අදාළ උ , සලෝක ස ෞඛ්ය 

 ංවිධානසේ ළමා වර්ධන ප්රමිති මධයනසේ සිට  ම්මත අ ගමනයන් සදකකට වඩා  හළින් (-

2SD)    වතීමයි. සමමගින් දරුවාසේ වර්ධනය  හ  ංවර්ධනය අඩාල වීම ස න්ුම් කරයි. සමය 

සබාසහෝ විට දුර්වල ස ෝෂණය, නිතර නිතර ආ ාදනයන්ට සගාදුරු  වීම  හ ප්රමාණවත් 

සනාවන මසනෝ  මාජීය උත්සත්ජනයන්සේ ප්රතිඵලයකි. 

 

6. සෘජු (ව ෝෂණ විවේිත) මැදිහත්තීේ - විෂමස ෝෂණය සකසරහි  ෘජුව බල ාන  හ 

ආ න්නතම  ාධක ඉලක්ෂක කර ගනිමින් සිදු කරන ම දිහත්වීම් සේ (උදා: ළමුන්  ඳහා විටමින් 

A  හ සින්ක්ෂ අතිසර්කය,  ළමු මා  හසේදී මේකිරි  මණක්ෂ දීම, ආහාර විවිධත්වය ප්රවර්ධනය 

කිරීම  හ ආහාර  බලකරණය).  

 

7. වක්ර (ව ෝෂණ සංවේදී) මැදිහත්තීේ - ස ෝෂණය සකසරහි වක්රව බල ාන  හ ඊට  ාදක වූ 

 ාධක (උදා, දරිද්රතාවය; ආහාර අනාරක්ෂිත ාවය; ප්රමාණවත්  ත්කාර  ම් ත්  ඳහා ප්රසේ  

වීසම් සනාහ කියාව) ඉලක්ෂක කර ගනිමින් සිදු කරන ම දිහත්වීම් වන අතර කෘිකර්මාන්තය, 
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ස ෞඛ්යය,  මාජ ආරක්ෂෂණය, පුර්ව ළමාවිය  ංවර්ධනය, අධයා නය, ජලය  හ 

 නී ාරක්ෂෂාව ව නි ස ෝෂණයට අදාළ ක්ෂසෂ්ත්ර මගින් සිදු කරු ල සේ.  

 

8. ආහාර හානිය - අස්වු සනලා ගත් අවස්ථාසේ සිට සිල්ලලර සවළඳ මේටම දක්ෂවා (එනම් 

සිල්ලලර සවළඳ මේටම හ ර) ආහාර අගය දාමය පුරා සිදු වන ආහාර අ සත් යාම සේ. 

 

9. ආහාර නාස්තිය - සිල්ලලර සවසළඳ , ආහාර සස්වා (ආහාර අසලවි  ල්ල, ආ න ාලා)  හ 

 ාරිස ෝගික යන මේටම්වල දී ආහාරවල සිදු වන ප්රමාණාත්මක සහෝ ගුණාත්මක හානිය සේ. 

 

10. අන්වතරාදායක ද්රවය - ජීව විදයාත්මක, ජානමය, ර ායනික  හ ස ෞතික සේතු නි ා, 

ආහාර මගින් සබෝ වන සහෝ සබෝ සනාවන සරෝග වලට තුඩු සදන ද්රවය සේ. 

 

11. තරබාරුකම, මන්වදව ෝෂණය සහ වේශ්ගුණික වි ර්යාස පිළිබඳ වගෝලීය සමමුර්ත 

වසංගතය - තරබාරුකම, මන්දස ෝෂණය  හ සද් ගුණික වි ර්යා   මගාමී සල  සිදු වන 

සගෝලීය ව ංගත සේ. 

 

12. ේවිත්තව රාජකාරි ව ෝෂණ මැදිහත්තීේ - මන්දස ෝෂණය  හ අධිස ෝෂණය ඉලක්ෂක සකාට 

සිදු කරන ස ෝෂණ ම දිහත්වීම් සේ. 

 

13. ිත්තව රාජකාරි ව ෝෂණ මැදිහත්තීේ  - මන්දස ෝෂණය, අධිස ෝෂණය සමන්ම ක්ෂුද්ර 

ස ෝෂක ඌනතාවයන් යන විෂමස ාෂණසේ ත්රිත්ව ස්වරූ යන් ඉලක්ෂක සකාට සිදු කරන 

ස ෝෂණ ම දිහත්වීම් සේ. 

 

14. ආහාර අගය දාමය - ආහාර නිෂ් ාදන   කසීම  ඳහා අව ය වන  ම්බන්ීකරණ වූ 

නිෂ් ාදන  හ අගය එකතු කිරීසම් ක්රියාකාරකම්වලට  හ ාගී වන සියළුම 

 ාර්ශ්වවකරුවන්සගන්  මන්විත    යුම් දාමය සේ (ස ෝෂණය පිළිබඳ සදවන ජාතයන්තර 

 ම්මන්ත්රණය, සරෝමය, 2014). 

 

15. ආහාර ස්වවරීභාවය-  රි ර හිතකාමී, තිර ාර ක්රම මගින් නි දවන, ස ෞඛ්ය  ම් න්න 

 හ  ංස්කෘතිකමය ව සයන් සුදුසු ආහාර ලබා ග නීම  හ ඔවුන්ටම ආසේනික ආහාර  හ 

කෘිකාර්මික ක්රියාවලින්  ඳහා සයාමු වීමට  ඳහා මිනිසුන්ට ඇති අයිතිය (Nyeléni/න්සේලනී 

ප්රකා ය, ආහාර ස්දවරී ාවය පිළිබඳ  ළමු සගෝලීය  ං දය, මාලි, 2007 ). 

 

16. පිළිගත හැකි අවම ආහාර විවිධත්තවය- දින තා, ස ෝෂණීය ව සයන් ප්රමාණවත්  හ 

විවිධාංගීකරණය වූ ආහාර ලබා ග නීම  ඳහා සලෝක ස ෞඛ්ය  ංවිධානය මගින් නිර්සද්ශිත 

ආහාර කාණ්ඩ අසටන් අවම ව සයන්  හක්ෂවත් ඇතුළත් ආහාර  රිස ෝජනය කිරීම සේ 

(ස ෝෂණ දත්ත  ද්ධතිය, සලෝක ස ෞඛ්ය  ංවිධානය). සලෝක ස ෞඛ්ය  ංවිධානය මගින් 2021 

ව සර් ප්රකා යට  ත්කළ ළදරුවන්ට හා කුඩා දරුවන්ට ආහාර ලබා දීම පිළිබඳ ඇගයීසම් 

දර් කයන්ට අුව, ස ර දින තුළදී, නිර්සද්  කරන ලද ආහාර කාණ්ඩ අසටන්, අවම ව සයන් 

කාණ්ඩ  හක්ෂ ඇතුළත් ආහාර ාන  රිස ෝජනය කළ මා  6-23 අතර ළමුන්සේ ප්රති තයක්ෂ 

සල  සමම දර් කය ගණනය සකසර්. සකසස් සවතත්, උ ායමාර්ගික රාමුසේ  ඳහන්  මූලික 

අගය ඊට ස ර නිකුත් කළ මාර්සගෝ සද් යට අුව ලබා දී ඇත. 
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17. පිළිගත හැකි අවම ආහාර වේල් ගණන- මා  6-23 අතර ළමුන්   ඳහා දිනක දී, ඝන, අර්ධ 

ඝන සහෝ මෘදු ආහාර, මා  6-8 ළමුන්  ඳහා අවම ව සයන් සදකක්ෂ  හ වය  අවුරුදු 9-23 

ළමුන්  ඳහා අවම ව සයන් තුනක්ෂ සේ. සලෝක ස ෞඛ්ය  ංවිධානය මගින් 2021 ව සර් 

ප්රකා යට  ත් කළ ළදරුවන්ට හා කුඩා දරුවන්ට ආහාර ලබා දීම පිළිබඳ ඇගයීසම් 

දර් කයන්ට අුව, ස ර දිනය තුළ දී, ඝන, අර්ධ ඝන සහෝ මෘදු ආහාර (නමුත් මේකිරි සනාසදන 

ළමුන්  ඳහා කිරි ආහාර ද ඇතුළුව) අවම වාර ගණන සහෝ  රිස ෝජනය කළ මා  6-23 අතර 

දරුවන්සේ ප්රති තය සල  සමම දර් කය ගණනය සකසර්. සකසස් සවතත්, උ ායමාර්ගික 

රාමුසේ  ඳහන්  මූලික අගය ඊට ස ර නිකුත් කළ මාර්සගෝ සද් යට අුව ලබා දී ඇත. 

 

18. පිළිගත හැකි අවම ගුණාත්තමක  ආහාර-  මේකිරි දීසම් තත්ත්වය   ලකිල්ලලට ගනිමින්,  

ආහාර විවිධත්වය  හ ආහාර සේල්ල ගණන පිළිබඳ ප්රමිතීන් ඒකාබද්ධ කළ දර් කයකි (සලෝක 

ස ෞඛ්ය  ංවිධානය මගින් ප්රකා යට  ත් කළ ළදරුවන්ට හා කුඩා දරුවන්ට ආහාර ලබා දීම 

පිළිබඳ ඇගයීසම් දර් කයන්, 2007  ාවිතසයන් සගාඩනඟන ලදී).  

පිළිගත හ කි අවම ගුණාත්මක ආහාර සේල  හත  රිදි අර්ථ ද ක්ෂසේ: 

මේකිරි වබාන දරුවන්ව සඳහා: ස ර දිනය තුළ පිළිගත හ කි අවම ආහාර විවිධත්වය  හ 

ඔවුන්සේ වය   ඳහා අවම ආහාර සේල්ල ගණන ලබා ග නීම. 

මේකිරි වනාවබාන දරුවන්ව සඳහා: ස ර දිනය තුළ,  පිළිගත හ කි අවම  ආහාර විවිධත්වය 

 හ ඔවුන්සේ වය   ඳහා අවම ආහාර සේල්ල ගණන සමන්ම කිරි ආහාර සදකක්ෂ ලබා ග නීම 

සලෝක ස ෞඛ්ය  ංවිධානය මගින් 2021 ව සර් ප්රකා යට  ත් කළ ළදරුවන්ට හා කුඩා 

දරුවන්ට ආහාර ලබා දීම පිළිබඳ ඇගයීසම් දර් කයන්ට අුව, ස ර දින තුළදී, පිළිගත හ කි  

අවම ගුණාත්මක  ආහාර  රිස ෝජනය කළ මා  6-23 අතර ළමුන්සේ ප්රති තයක්ෂ සල  සමම 

දර් කය ගණනය සකසර්. සකසස් සවතත්, උ ායමාර්ගික රාමුසේ  ඳහන්  මූලික අගය ඊට 

ස ර නිකුත් කළ මාර්සගෝ සද් යට අුව ලබා දී ඇත. 

 

19. අවුරුදු 5 ට අඩු ළමුන්ව අතර අධි බර - දරුවාසේ උ ට අදාළ බර,  සලෝක ස ෞඛ්ය 

 ංවිධානසේ ළමා වර්ධන ප්රමිති මධයනසේ සිට  ම්මත අ ගමනයන් සදකකට වඩා ඉහළින් 

(+2SD)    වතීමයි.  

 

20. අවුරුදු 5 ට අඩු ළමුන්ව අතර තරබාරුකම/ස්ූලතාවය - දරුවාසේ උ ට අදාළ බර,  සලෝක 

ස ෞඛ්ය  ංවිධානසේ ළමා වර්ධන ප්රමිති මධයනසේ සිට  ම්මත අ ගමනයන් තුනකට වඩා 

ඉහළින් (+3SD)    වතීමයි.  

 

21. අවුරුදු 5-19 අතර ළමුන්ව අතර කෘෂ බව - දරුවාසේ වය ට අදාළ  රීර ස්කන්ධ දර් කය 

සලෝක ස ෞඛ්ය  ංවිධානසේ 5-19 වයස් කාණ්ඩය  ඳහා වන වර්ධන ප්රමිති මධයනසේ සිට 

 ම්මත අ ගමනයන් සදකකට වඩා  හළින් (-2SD)    වතීමයි. 

22. වයස අවුරුදු 5-19 අතර ළමුන්ව අතර මිටිබව - දරුවාසේ වය ට අදාළ උ ,  සලෝක ස ෞඛ්ය 

 ංවිධානසේ ළමා වර්ධන ප්රමිති මධයනසේ සිට  ම්මත අ ගමනයන් සදකකට වඩා  හළින් (-

2SD)    වතීමයි. 
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23. අවුරුදු 5-19 අතර ළමුන්ව අතර අධි බර - දරුවාසේ වය ට අදාළ  රීර ස්කන්ධ දර් කසේ 

අගය සලෝක ස ෞඛ්ය  ංවිධානසේ අවුරුදු 5-19 වයස් කාණ්ඩය  ඳහා වන ප්රමිති මධයනසේ සිට 

 ම්මත අ ගමනයකට වඩා ඉහළින් (+1SD)    වතීමයි.  

 

24. අවුරුදු 5-19 අතර ළමුන්ව අතර තරබාරුකම - දරුවාසේ වය ට අදාළ  රීර ස්කන්ධ 

දර් කසේ අගය  සලෝක ස ෞඛ්ය  ංවිධානසේ අවුරුදු 5-19 වයස් කාණ්ඩය  ඳහා වන ප්රමිති 

මධයනසේ සිට  ම්මත අ ගමනයන් සදකකට වඩා ඉහළින් (+2SD)    වතීමයි.  

 

25. වැඩිිටියන්ව අතර අධි බර -  රීර ස්කන්ධ දර් කසේ අගය 25 සහෝ ඊට වඩා ව ඩි වීම සේ 

(ව ඩිහිටියන්  ඳහා  රීර ස්කන්ධ දර් කය ගණනය කරු ලබන්සන් බර (kg) උස හි 

වර්ගසයන් (m2) සබදීසමනි; BMI = බර (Kg)/උ 2 (m2). 

 

26. වැඩිිටියන්ව අතර තරබාරුකම -  රීර ස්කන්ධ දර් කසේ අගය 30 සහෝ ඊට වඩා ව ඩි වීම 

සේ. 
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15. ඇමුණුම 

 

සුල ව  ාවිත කරන ආහාරවල වාර්ික මූලික ඇස්තසම්න්තුව 2020 ව ර   ඳහා සමට්රික්ෂ 

සටාන් (MT) වලින්. (සමය වාර්ිකව සිදුවන ජනගහන සවන  අුව සවනස් කළ යුතුය). 

 

1.  හල්ල - 1,663,200MT 

2. පියළි ඇට වර්ග - 415,800MT 

3. මාළු - 418,857MT 

4. කුකුල්ල මස් - 147,420MT 

5. ස ෝයා - 29,484 

6. හරක්ෂ මස් - 29,484MT 

7. එළු මස් - 29,484MT 

8. ඌරු මස් - 29,484MT 

9. මූල එළවළු - 491,400 

10. සකාළ   හ ති එළවළු - 491,400 

11.  ලා - 737,100 

12. අසනකුත් එළවළු - 638,820 

13.  ළතුරු - 1,965,600 

14. ඇට වර්ග (රටකජු ආදිය) -189,000 

15. බිත්තර ( ංඛ්යාව) -7,560,000 

16. කිරි (කිසලෝ ලීටර්) - 756,000 

17. ස ාල්ල (සගඩි ගණන) - 3,931,200 

18. ස ාල්ල සතල්ල (කිසලෝ ලීටර්) - 49,140 

19. සවනත් සතල්ල (ඒක-දාම අ ංතෘේත සම්ද) - කිසලෝ ලීටර් 98,280 

20. සීනි  හ හකුරු - 294,840 

 

(මූලාශ්රය – දවදය  ර්සේෂණ ආයතනය) 

 

 

 

 


