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National Nutrition Month 2021
“Nutrition for Protection”

National Nutrition Month 2021 will be held under the theme of “Nutrition for
Protection” with the emphasis on achieving proper nutrition through healthy
eating which is important during this COVID 19 pandemic era. Healthy eating is
crucial for maintaining proper balance of the immune system. A Healthy diet
promotes immune defensive functions of intestines, reduces systemic
inflammatory responses and ensures proper functioning of immune cells.
Unhealthy diet increases the risk of diet related NCDs such as diabetes mellitus,
cancers and cardiovascular disease, promotes inflammation and sometimes
increases the risk of certain autoimmune diseases.
Food Based Dietary Guidelines for Sri Lankans (FBDGs) provide guidance for
adapting culturally appropriate country specific healthier dietary pattern via 14
general and 4 age specific key messages for healthy eating and lifestyle. Five key
messages, which contribute to overall health and immunity, will be emphasized
during the National Nutrition Month 2021.They are as follows;
1. Add colour to your daily meals balancing the correct amounts
2. Eat whole grains and their products including less polished or parboiled
rice, instead of refined grains and their products
3. Eat at least two vegetables, one green leafy vegetable and two fruits daily
4. Eat fish or egg or lean meat with pulses at every meal
5. Limit sugary drinks, biscuits, cakes, sweets and sweeteners
For further details, please contact Nutrition Division, Ministry of Health on 0112368320/21/23 or email to nutritiondivision@health.gov.lk

ජාතික ෙපෝෂණ මාසය - ෙදසැම්බර් 2021
"නිසි ෙපෝෂණෙයන් රැකවරණය"
ෙමවර ජාතික ෙපෝෂණ මාසය 2021 , "නිසි ෙපෝෂණෙයන් රැකවරණය"යන ෙත්මාව යටෙත්
COVID 19 වසංගත සමෙය්දී වඩාත් වැදගත් වන ෙසෟඛ්ය සම්පන්න ආහාර ගැනීම තුළින්

ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතිෙය් නිසි සමතුලිතතාවය පවත්වා ගැනීෙම් අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම,
අවධාරණය කිරීම උෙදසා පැවැත්ෙව්. ෙසෟඛ්ය සම්පන්න ආහාර මගින් බඩවැල්වල
ප්රතිශක්තිකරණ ආරක්ෂක �යාකාරකම් ප්රවර්ධනය කරයි, ප්රදාහමය ප්රතිචාර අඩු කරයි. එෙමන්ම
ප්රතිශක්තිකරණ ෛසලවල නිසි �යාකාරිත්වය සහතික කරයි. ෙසෟඛ්ය සම්පන්න ෙනාවන
ආහාර ගැනීම දියවැඩියාව, පිළිකා සහ හෘද වාහිනී ෙරෝග වැනි ආහාර ආ�ත ෙබෝ ෙනාවන ෙරෝග
වල අවදානම වැඩි කරයි, ප්රදාහයන් ප්රවර්ධනය කරයි. ඇතැම් සමහර ස්වයං ප්රතිශක්තිකරණ
ෙරෝග ඇතිවීෙම් අවදානම වැඩි කරයි.
� ලාංකිකයන් සඳහා වන ආහාර පණිවුඩ පදනම් කරගත් ආහාර මාර්ෙගෝපෙද්ශ (FBDGs)
ෙසෟඛ්ය සම්පන්න ජීවන රටාවකට අනුගත වීම සඳහා ආහාර ගැනීම සහ ජීවන රටාව පවත්වා
ගැනීමට ෙයෝග්ය ෙපාදු වයස් කාණ්ඩ සඳහා පණිවුඩ 14ක් ද, වයස 10 ට අඩු පිරිස ෙවත පණිවුඩ
04ක් ද, වන පරිදි සංස්කෘතික වශෙයන් අප රටට වඩාත් ෙයෝග්ය මාර්ෙගෝපෙද්ශ සපයනු ලබයි.
2021 ජාතික ෙපෝෂණ මාසය තුළ සමස්ත ෙසෟඛ්යයට සහ ප්රතිශක්තියට දායක වන ප්රධාන පණිවිඩ
පහක් අවධාරණය ෙකෙර්. ඒවා පහත පරිදි ෙව්;
1. වර්ණවත් හා විවිධත්වෙයන් යුතු ආහාර නියමිත ප්රමාණවලින් දිනපතා ගන්න
2. පාහින ලද ධාන්ය සහ නිෂ්පාදන ෙවනුවට තම්බන ලද ෙහෝ නිවුඩු සහිත සහල් ඇතුළු
කුරුට්ට සහිත ධාන්ය හා නිෂ්පාදන ආහාරයට ගන්න
3. දිනකට අවම වශෙයන් එළවළු වර්ග ෙදකක්, පළා වර්ගයක් සහ පලතුරු ෙදකක්
ආහාරයට ගන්න
4. සෑම ආහාර ෙව්ලකටම පියළි ඇටවර්ගයක් සමග, මාළු ෙහෝ බිත්තර ෙහෝ ෙතල් ෙකාටස්
ඉවත් කළ මස් එකතු කර ගන්න
5. පැණිබීම, බිස්කට්, ෙක්ක්, රසකැවිලි සහ සීනි ආෙද්ශක සීමා කරන්න
වැඩි
විස්තර
සඳහා
කරුණාකර
011-2368320/21/23
ෙහෝ nutritiondivision@health.gov.lk විද�ත් තැපෑෙලන් ෙසෟඛ්ය අමාත්යාංශෙය් ෙපෝෂණ
අංශය අමතන්න.

Njrpa Nghrhf;F khjk; – khu;fop 2021
"ghJfhg;gpw;fhd Nghrhf;F"
Njrpa Nghrhf;F khjk; 2021 MdJ> "ghJfhg;gpw;fhd Nghrhf;F" vd;w
njhdpg;nghUspd; fPo;> ,e;j Nfhtpl; 19 cyfg; ngUe;njhw;WNeha; Afj;jpy;>
MNuhf;fpakhd czT %yk;> Nehnajpu;g;G njhFjpapd; Kiwahd rkepiyia
NgZtjd; Kf;fpaj;Jtj;ij typAWj;JfpwJ.
Nehnajpu;g;G
njhFjpapd;
Kiwahd
rkepiyia
rupahd
guhkupf;f
MNuhf;fpakhf
cz;gJ
mtrpakhdJ.
MNuhf;fpakhd
czT>
Flypd; Nehnajpu;g;G jw;fhg;G
nraw;ghLfis Cf;Ftpf;fpwJ;;: njhFjpthup mow;rpf;fhd gjpy;fisf; (systemic
inflammatory response) Fiwg;gJld;>
Nehnajpu;g;G fyq;fspd; rupahd
nraw;ghl;il cWjp nra;fpwJ. MNuhf;fpakw;w czT> ePupopT Neha;> Gw;WNeha;
kw;Wk; ,Uja Neha; Nghd;w czT njhlu;ghd njhw;whNeha;fspd; mghaj;ij
mjpfupg;gJld;> mow;rpiaAk; Cf;Ftpj;J> rpy Neuq;fspy; rpy jd;Dly; jhf;Fk;
Neha;fspd; (Autoimmune disease) mghaj;ij mjpfupf;fpwJ.
,yq;ifau;fSf;fhd czT mbg;gilapyhd Nghrhf;F czT topfhl;Ljy;fs;
(FBDGs) MdJ> MNuhf;fpakhd czT kw;Wk; tho;f;if Kiwf;fhd 14 nghJ

kw;Wk; 4 taJnjhlu;ghd Kf;fpa nra;jpfs; %yk; fyhrhu
nghUj;jkhdJk;>
ehl;bw;F
jdpj;JtkhdJkhd
MNuhf;fpakhd
KiwfSf;Fupa topfhl;Ljiy toq;FfpwJ. Njrpa Nghrhf;F khjk;

uPjpahf
czT

2021-d; NghJ xl;Lnkhj;j MNuhf;fpak; kw;Wk; Neha; vjpu;g;G rf;jpf;F gq
;fspf;Fk; Ie;J Kf;fpa nra;jpfs;> typAWj;jg;gLk;. mit gpd;tUkhW:
1. cq;fs; jpdrup cztpy; midj;J Nghrizfspd; rupahd msTfis
rkepiyg;gLj;Jk; gyth;z czTfisr; Nrh;f;fTk;.
2. jPl;lg;gl;l jhdpaq;fSf;Fk; mtw;wpd; jahupg;GfSf;Fk; gjpyhf GOq;fy;
muprp my;yJ Fiwthf jtpL ePf;fg;gl;l muprp> KOj;jhdpaq;fs; kw;Wk;
mtw;wpdhyhd jahhpg;Gf;fis cz;zTk;.
3. xU ehisf;F Fiwe;jJ 2 tif fha;fwpfs;> 1 fPiu tif kw;Wk; 2 tif
goq;fis cz;zTk;;.
4. Xt;nthU czT Ntisf;Fk; gUg;G tiffSld; kPd; my;yJ Kl;il
my;yJ nfhOg;gfw ;wpa ,iwr;rpiar; Nrh;j;J cz;zTk
5. ,dpg;Gr; RitA+l;lg;gl;l ghdq;fs;> gp];fl;Lfs;> Nff;Ffs;> ,dpg;Gg;gz;lq;fs;
kw;Wk; rPdp RitA+l;bfs; NrHj;j czTfis kl;Lg;gLj;jTk;.

NkYk; tpguq;fSf;F> jaT nra;J Rfhjhu mikr;rpd; Nghrhf;F gpuptpd;
njh.Ng.,y.
011-2368320/21/23
my;yJ
kpd;dQ;ry;
Kftup
nutritiondivision@health.gov.lk fspy; njhlu;Gnfhs;sTk;.

