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ප්රවෘත්ති නිවේදනය
ගතහ කාණ්ඩ ආහාර සුරක්ෂිතතාතතාාවෘය ළිබ ඳ සමීක්ෂණ වෘාර්තතාාවෘ - 2014
ජනවේඛන හා සංඛයාවේඛන වදරාර්තතාව්තුවවෘ
ජාික ප්රිර්ති හා ආර්ිකක කයුතව මාාතතායාංශය

දුරකථන: 011-2147464

ෆැක්ස් : 011-2147463

ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව විසින් ගෘහ කාණ්ඩවල ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ සමීක්ෂණය ප්රථම
වතාවට 2013/14 දී සිදු කරන ලදී. මුළු දිවයින නිලයෝජනය වන පරිදි නිවාස ඒකක 25,000 ක නියැදියක් ල සඳහා භාවිත
කරන ලදී.
කාර්යක්ෂ හා ීරලරෝි  ීවවිතයක් සඳහා රටක සියලු වැසියන්ට සෑ අවස්ථමාවකදී ප්ර ාණවත් ලලස ආරක්ෂිත සහා ලපෝෂ්යොී
ආහාර ලබා ගැීර ට ඇති හැකියාව ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ලලස සයකයි. රී ලංකාලේ මුළු ගෘහ කාණ්ඩ අතරින් ආහාර සුරක්ෂිත
වු ගෘහ කාණ්ඩ ප්රතිතතය 90% ක් තරේ ඉහය අගයක් වන බව ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුලේ අධ්යක්ෂ
ජනරාේ ආචාර්ය අ ර සතරසිංහ හතා පැවසීය.
ආහාර අනාරක්ෂිතතාවය තවදුරටත් විත්ලේෂ්ණය කර කාණ්ඩ හතරකට වර්ග කර ෙක්වන ලදී. එනේ අනාරක්ෂිතතාවයට
ආසන්න, තර ක් අනාරක්ෂිත, ධ්යස්ථම අනාරක්ෂිත සහ ්ර අනාරක්ෂිත ලලසය. ඒ අනුව රී ලංකාලේ මුළු ගෘහ කාණ්ඩ අතරින්,
ආහාර අනාරක්ෂිතතාවයට ආසන්න ගෘහ කාණ්ඩ ප්රතිතතය 0.9% ක් ෙ තර ක් අනාරක්ෂිතතාවයට පත් ගෘහ කාණ්ඩ ප්රතිතතය
2.2% ක් ෙ ධ්යස්ථම අනාරක්ෂිතතාවයට පත් ගෘහ කාණ්ඩ ප්රතිතතය 4.1% ක් සහ ්ර අනාරක්ෂිතතාවයට පත් ගෘහ කාණ්ඩ
ප්රතිතතය 3.1% ක් ෙ ලේ .
එක්සත් ජනපෙ ජාතයන්තර සංවර්ධ්න නිලයෝජිත ආයතනලේ (USAID), ආහාර සහ ලපෝෂ්ණය පිළිබෙ තාක්ෂණිකක
සහලයෝි තාවය ලබා දීලේ වයාපෘතිය FANTA) ි න් හදුන්වා දී ඇති ආහාර අනාරක්ෂිතතාවයට මුණ ණ දී සින න ගෘහ
කාණ්ඩවල එ අත්ෙැකි ප්ර ාණාත් කව ැන ෙැක්විය හැකි ්ර ලේෙයක් ලලස ගෘහ කාණ්ඩ ආහාර අනාරක්ෂිතතා ප්රලේත
ෙර්තක අගය Household Food Insecurity Access Scale - HFIAS) හැඳින්විය හැකිය. ල
HFIAS අගය, 0 ත් 24 ත් අතර
පවතී. අගය 0 ලෙසට ආසන්න විල න් අෙහස් වන්ලන් අව ආහාර අනාරක්ෂිතතාවයක් පවතින බව වන අතර අගය 24 ලෙසට
ආසන්න වීල න් අෙහස් වන්ලන් ්ර ආහාර අනාරක්ෂිතතාවයක් පවතින බවය. රී ලංකාලේ ආහාර මනාරක්ෂිතතාතතාාවෘයය පත් වූ
ගෘහ කාණ්ඩ සඳහා HFIAS අගය 9.20 ක් ලේ.
තවෙ, මුළු ගතහ කාණ්ඩ මතතාරිතු, ඔවුන් මුණ ණ දුන් අත්ෙැකිේ අනුව ගුණාත් ක බවින් අඩු ආහාර පරිලභෝජනය කරන ගෘහ
කාණ්ඩ ප්රතිතතය 3% ක් ෙ ප්ර ාණාත් ක ලනොවන ආහාර ලේලක් පරිලභෝජනය කරන ගෘහ කාණ්ඩ ප්රතිතතය 3.7% ක් ෙ වන
බව සමීක්ෂණ ෙත්ත වලින් අනාවරණය ලේ.
සමීක්ෂණලේ සියළු ලතොරතුු  ඇතුයත් වාර්තාව ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුලේ නිල ලව ප පිව,ව,
www.statistics.gov.lk ි න් ප්රසි්ධධ් කර ඇත. එලසේ ල
සමීක්ෂණය ඉදිරිලේදී අඛන්ඩව පවත්වාලගන යා ට
ලෙපාර්තලේන්තුව සැලසුේ කර ඇත.
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