
සමබර ප ෝෂණය සදහා ආහාර විවිධත්වය

ආචාර්ය W. L. G. සමරසිංහ
අතිපර්ක අධයක්ෂක,  ැළෑටි ජාන සම් ත් මධයස්ථානය

ජාතික වයා ෘති සම්බන්ධීකාරක, 

මානව ප ෝෂණය සඳහා ජජව විවිධත්ව වයා ෘතිය



ශ්රී ලිංකාව: ජජව විවිධත්වපයන් උණුසුම් ස්ථානයකි

ශ්රී ලිංකාව තුල ඉහළ ජාන 

විවධත්වයකින්

යුත් කෘෂිකාර්මික ජජව විවිධත්වයක්

දැකිය හැක. 

ධාන්ය වර්ග 5300 
එළවළු වර්ග 2500
පළතුරු වර්ග 400

ධාන්ය වර්ග 

එළවළු වර්ග 

ළතුරු වර්ග 



Crop No. 
Acc. 

Crop No. Acc.

Rice & related spp. 4902 Other vegetables 459

Other cereals 1779 Leafy vegetables 183
Grain legumes 2172 Root and tubers 09
Vegetable legumes 1582 Mustard related 

species
134

Solanaceous spp. 1376 Oil crops 441
Cucurbit vegetables 838 Fiber crops 67
Brassicaceae veg. 31 Medicinal plants 29
Allium 21 Fruits 165

Total 14,187

PGRC Gene bank holdings



Diversity of food crops in Sri Lanka



ආහාර  සදහා ජජව විවිධත්වය

Ambul Kolikuttu Seenikesel Puwalu Rathambala Malwana   Karthakolomban Kohuamba

Wood apple             Anoda Katuala Raja ala             Udala Agili ala               Kukulala Innala

Wambatu ; Anjalee Lena iri Elabatu Thibbatu Athdala Bandakka Kalu Karavila Thumba Karavila

Ash Plantain      Jack Fruit – Kos              Polos Pumpkin

Sarana Curry         Thebu Kohila

Leaves                      Stem 

Wel Weda Kowakka Thampala Thampala –red  Kathurumurunga Aguna Kola  

Gotukola Mukunuwnna



ආහාර උළලේදී දක්න්ට ලැබුණු කෘෂි ජෛව විවිධත්වය

Pulses Grain Fruit Vegetables Yams Other Total

No. 06 08 39 22 07 12 104



ආහාර උළලේදී දක්න්ට ලැබූ පළතුරු 

1. Papaya
2. Beli
3. Lime
4. Garcenia
5. Katu Anoda
6. Amla
7. Mango
8. Wood apple
9. Banana
10. Jack

11. Strawberry
12. Pineapple
13. Mandarine
14. Lemon
15. Guava
16. Tamarind
17. Weralu
18. Sadikka
19. Mal berry
20. Lovi

21. Namnang
22. Nelli
23. Laulu
24. Ambul pera
25. Kamaranga
26. Keena
27. Uda handu
28. Cocoa
29. Jagus
30. Berry

31. Ketakeela
32. Jamsun
33. Masan
34. Ambilla
35. Dodam
36. Weli anoda
37. Kohu kirilla
38. Jambu
39. Water melon



බහුතරයක් ශාක විලශේෂ ඌන් භාවිතයි. 80,000 
ක් පමණ ආහාරයට ගත හැකි ශාක විලශේෂ  
අතුරින් 150 ක් පමණක් දැන්ට ආහාරයට ලයොදා 
ගැලන්. ලලෝකලේ ආහාර අවශයතාලවන් 90% ක් 
ශාක විලශේෂ 30 න් පමණ සම්පූර්ණ ලේ. 

ආහාර, ලකඳි, ආහාරයට, ලතේ හා ඖෂධීය 
වටින්ාකමක් සහිතයි

පුරාණ කාලලේ සිට මිනිසාලේ විවිධ ලපෝෂණ 
අවශයතා ඉටු කිරීම සඳහා පලතුරු, ලකොළ, 
බීෛ, එළවළු, අල, ශාක හා සත්ව ආහාර ලයොදා 
ගන්න්ා ලදී

ආහාර, ලකඳි, ආහාරයට, ලතේ හා ඖෂධීය 
වටින්ාකමක් සහිතයි

පුරාණ කාලලේ සිට මිනිසාලේ විවිධ ලපෝෂණ 
අවශයතා ඉටු කිරීම සඳහා පලතුරු, ලකොළ, 
බීෛ, එළවළු, අල, ශාක හා සත්ව ආහාර ලයොදා 
ගන්න්ා ලදී

ලපෝෂණ අවශයතා, ශරීරලේ 
වර්ධන්ය, න්ඩත්තුව සහ සංවර්ධන්ය 
කිරීම,ලරෝගී තත්වයන් පාලන්ය, 
මන්දලපෝෂණය අවම කිරීම, යහපත්

ලසෞඛ්ය තත්වයක් පවත්වා ගැනීම

කෘෂි ජජව විවිධත්වය සහ එහි වැදගත්කම



එළවළු සහ  ළතුරු  රිප ෝජනය

ශ්රී ලාිංකික 

වැඩිහිටියන්පේ දල

 රිප ෝජන මට්ටම 

(දවසකට පකොටස)්

ජාතික නිර්පේශය 

(දවසකට පකොටස්)

එක්සත් ජන දපේ 

නිර්පේශය (දවසකට 

පකොටස)්

පළතුරු 0.4 2-3 2-4

එළවළු 1.7 3-4 3-5

පළතුරු සහ එළවළු 2.1 ≥ 5 ≥ 5

පිෂ්ඨය 14.1 6 -11 6-11



ශ්රී ලිංකාපේ    පසෞඛ්ය තත්වය

• ලරොග වලින් 71 %ක් ම  නිදන්ගත ලරෝග ලේ.

වයස අවුරුදු 5 ට අඩු ළමුන් ලගන් 

17.3% ක් උසන් අඩුය, 4%ක් අතිශය උසන් අඩුය

15.1% ක් පකට්ටුය, 3% අතිශය පකට්ටුය

20.5% ක් අඩු බර, අතිශය අඩු බර 4%

• කාන්තාවන් ලගන් 45.3% - අධි බර ලහෝ ස්ථූල තාවය

• ගැබිනි කාන්තාවන් ලගන් 58%ක් - විටමින් A ඌන්තාවය

• ළමුන් ලගන් බහුතරයක් විටමින් A ඉතා අඩු ආහාර ලබා 
ගැනීම

(Sri Lanka Demographic and Health Survey 2016) 



Global Hunger Index-ශ්රී ලංකාව

ශ්රී ලංකාව 2017 GHI 25.5
ඉතා පහළ මට්ටමක

ශ්රී ලංකාව 2017 GHI 25.5
ඉතා පහළ මට්ටමක

Sri Lanka
Score- 25.5

Level- Serious



ශ්රී ලිංකාපේ    පසෞඛ්ය තත්වය

Prevalence of Vitamin A Defficiency Prevalence of Iron Defficiency

(Source- World bank development Economics database 2013)



විටමින්

• විටමින්A -
ශරීරලේ ප්රතිශක්තිකරණ කටයුතු සහ ලපනීම පවත්වා 

ගැනීමට දායක ලේ

• විටමින් B (ල ෝලේට්) –
හෘද ලරෝග වල අවදාන්ම අඩු කිරීමට දායක ලේ

• විටමින් C –
දත්, විදුරුමස,් අස්ථි ශක්තිමත් කිරීමට, රුධිර ධාවන්ය 

ක්රමවත් කිරීමට, තුවාල ුව වීමට දායක ලේ



යහපත් දිවියකට සම බර ආහාර පේලක්

 ළතුරු
 ළතුරු පකපරහි අවධානය පයොු කරන්න

•විවිධ පළතුරු වර්ග කන්න්

•න්ැවුම්,, වියලූ ලහෝ ශීත කළ පළතුරු ලතෝරා ගන්න්

•පළතුරු යුෂ පාන්ය කරන්න්

එළවළු

ඔලේ එළවළු විවිධත්වයකින් යුක්ත කර 

ගන්න්

•වර්ණවත් එළවළු අුභභව කරන්න්

•තැඹිලලි පැහැ එළවළු වැඩිලයන් කන්න්

ශාරීරික ක්රියාකාරකම්
ඔපේ පසෞඛ්ය ආහාර හා ශාරීරික 

ක්රියාකාරකම් විනන් සමබර කර ගන්න

•දින්කට මිනිත්තු30 ශාරීරික ක්රියාකාරකම්හි 

ලයලදන්න්

•ළමුන් සහ තරුණ පිරිස දින්කට මිනිත්තු

60ක් ශාරීරික ක්රියාකාරකම්හි ලයලදන්න්

ලතේ 
•ඔලේ ලම්දය ප්රභවය මාළු, එළවළු, 

බීෛ වර්ග කරගන්න්

•බටර්, මාගරින් වැනි ඝණ ලම්දය

සීමා කරන්න්

මස් සහ ලබෝංචි.

ලප්රෝටීන් ලබා ගන්න

•අඩු ලම්දය ලහෝ ලතේ අඩු මස ්ලහෝ කුකුළු

මස් වර්ග ලතෝරා ගන්න්

•ඔලේ ලතෝරාගැනීම විවිධ කර ගන්න් 

-වැඩිපුර මාළු, ලබෝංචි සහ ටට වර්ග සමග 

ධානය
අවම වශපයන් ඔබපේ ධානය

විනන්  ාගයක්වත් සම්පූර්ණ ධානය

ලබා ගන්න

•අවම වශලයන් අවුන්ස 3ක් දින්කට 
ආහාරයට ගන්න්

කිරි
කැල්සයම් ප ොපහොසත් ආහාර ලබා 

ගන්න.

• ලම්දය අඩු ලහෝ ලන්ොමැති

• ඔබට කිරි ආහාරයට ගත 

ලන්ොහැකි න්ම් ලැක්ලටෝස් 

රහිත ලවන්ත් කැේසියම්

අඩංගු ආහාර ගන්න්



Food security 

Food production 

and Availability Access
Nutritional 

Availability



Model Home garden for  Biodiversity & Nutrition

16

An edible landscape usually combines ornamental plants with vegetables,
herbs, root crops and fruit and nut trees and present them in captivating
designs.
Crops: bitter gourd , luffa , snake gourd , Yard long bean , winged bean , bottle 

gourd , ash gourd , katuru murunga)and drumstick trees , coconut, winged 
bean, bottle gourd, banana, Papaw, mango, Rambutan, Jack
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