ආහාර හා ප ෝෂණ අයිතිය සඳහා ජනතා අධීක්ෂණය
ආහාර හා ප ෝෂණ අයිතිය සඳහා සංප ෝධිත අධීක්ෂණ ක්රමපේදය - පමවලම්
උ පදස් සඳහා පෙටුම් ත් සංෙල් සටහන 25-04-2019
සුබිම

•

2007 දී, FIAN ජාත්යන්ත්රය විසින් "කුසගින්නට එරරහි රාජය ක්රියායාකාරිත්වය" යන මාත්ෘකාව
යටරත් ප්රමාණවත් ආහාර හා ර ෝෂණය සඳහා මානව අයිතිය (RtFN) පිළිබඳ මහජන ප්රති ත්ති
අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා රමවලමක් ඉදිරි ත් කරන ලදී. රමම රමවලම දනම් වී ඇත්රත් 2004 දී
FAO විසින් සම්මත් කරන ලද ජාතික ආහාර සුරක්ෂිත්ත්ාවරේ (රමත්ැන් සිට ආහාර සඳහා ඇති අයිතිය
පිළිබඳ) සන්දර්භය තුළ ප්රමාණවත් ආහාර සඳහා ඇති අයිතිය අවරබෝධ කර ගැනීමට සහාය වන
ස්රේච්ඡා මාර්රගෝ රේශ රලසයි..

•

රමම රමවලම ග්වාත්මාලාව සහ රකාරලාම්ියාව ඇතුළු රබාරහෝ රටවල භාවිත්ා කර ඇති අත්ර
ආර්ික, සමාජීය හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කමිටුවට FIAN විසින් ඉදිරි ත් කරන ලද
සමාන්ත්ර වාර්ත්ා රබාරහාමයකට රමමගින් වුහය හා රාමුව ස යා දී ඇත්ආහාර හා ර ෝෂණ
අයිතිය සඳහා වූ රගෝලීය ජාලරේ රාමුව තුළ (රමත්ැන් සිට රගෝලීය ජාලය) FIAN ඉන්ටර්නැෂනල්,
RtFN අධීක්ෂණය කිරීම විදහා ාමින් අඛණ්ඩව සුගිය වසරවලදී, ක්රියාත්මක විය. එය “මහජන
අධීක්ෂණය” රලස නම් කර ඇත්.

•

මහජන අධීක්ෂණය (සබැඳිරේ ප්රති ත්ති ප්රකාශනය රගෝලීය ජාලරේ 2019 රගෝලීය රැස්වීරම්දී
සමාරලෝචනය රකරර්) යනු 2016 දී රගෝලීය ජාලරේ සාමාජිකයින් විසින් ඉදිරි ත් කරන ලද
මුලපිරීමකි. එය අධීක්ෂණ හා ත්ාක්ෂණික ත්ක්රස්රු වලින් ඔබ්බට රගාස් වඩාත් ගුණාත්මක ඇගයීම්
කරා යාමට උත්සාහ කරයි. එහිදී ආහාර හා ර ෝෂණය සඳහා ඇති අයිතිය සහ ඒ ආශ්රිත් අයිතිවාසිකම්
උල්ලංඝනය කිරීම් සඳහා වුහාත්මක රහ්තු ර න්වා රදන අත්ර එමගින් විවිධ ප්රති ත්ති සහ
අධීක්ෂණ අවකාශයන් අත්ර සහජීවනය අරේක්ෂා කරයි.

•

එරස් කිරීරමන්, මහජන අධීක්ෂණ වැඩසටහන මඟින් ජාතික ආහාර හා මානව හිමිකම් අධීක්ෂණය
සඳහා ක්රමරේදයන් සංරශෝධනය කිරීමටත්, අධීක්ෂණ කටයුතු වල ඵලදායීත්ාවය ඉහළ නැංවීමටත්,
CSOs / CSO ක්රියාවලීන් ශක්තිමත් කිරීමටත්, මානව හිමිකම් අධීක්ෂණය තුළ සිදුවන ක්රියාදාමයන්
සමඟ සංවාදයට / සංවාද රයාමු කිරීමටත් අරේක්ෂා රකරර්. අධීක්ෂණ ේධති රමන්ම නිේරයෝර්ක් හි
SDGs පිළිබඳ ස්රේච්ඡා ජාතික සමාරලෝචන, ැරිස් ගිවිසුරම් ජාතික වශරයන් තීරණය කරන ලද
දායකත්වය, ජජව විවිධත්වය පිළිබඳ අයිචි (Aichi ) ඉලක්ක, ර ෝෂණය පිළිබඳ ක්රියාකාරී දශකය සහ
CFS අධීක්ෂණ කටයුතු වැනි රවනත් යාන්රණ පිළිබඳ සලකා බැරල්.

1

•

රමම ක්රමරේදය සංරශෝධනය කිරීම සඳහා FIAN සැලසුම් කිරීමට එක් ප්රධාන රහ්තුවක් වන්රන් 2004
දී ආහාර සඳහා වූ අයිතීන් පිළිබඳ මාර්රගෝ රේශ පිළිගත් දා ටන් ආහාර හා ර ෝෂණ අයිතිරේ අර්ථ
නිරූ ණය සමඟ ප්රගතියක් අත්කර ගැනීම සහ කලින් තිබූ ප්රමිති පුළුල් කිරීරමන් නිර්මාණය කරන
රවනත් රමවලම් පිළිගැනීමයි. ඒවා නම් ඉඩම්, ධීවර හා වනාන්ත්ර පිළිබඳ මාර්රගෝ රේශ (2012),
ග්රාමීය කාන්ත්ාවන්රග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ර ාදු නිර්රේශ 34 (2016) සහ ග්රාමීය ප්රරේශවල
ජීවත්වන රගාවීන්රග් සහ අරනකුත් පුේගලයින්රග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්රකාශය (2012) 2018).

•

මීට අමත්රව, 2007 සිට අධීක්ෂණ ක්රමරේදයන්හි ප්රාරයෝගික භාවිත්රේ අත්දැකීම් රාශියක් ලැබී ඇති
අත්ර, එමඟින් FIAN හට එහි ශක්තීන් සහ දුර්වලත්ා පිළිබඳව වැඩි අවරබෝධයක් හිමි විය. රම් අනුව,
රමහි අරමුණ වන්රන් ක්රමරේදය සංරශෝධනය කිරීම සහ සමහර රටවල සහභාගීත්ව ක්රියාවලියක්
මගින් එය යාවත්කාලීන කිරීම සහ විවිධ මට්ටම්වල විවිධ කණ්ඩායම් සඳහා භාවිත්ා කළ හැකි /
පිළිගත් හැකි ක්රමරේදයක් සකස් කිරීමයි.

2. පමවලම් ෙට්ටලපේ ස්වභාවය සහ රමාර්ථය
අධීක්ෂණ රමවලම් කට්ටලය RtFN අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා සංවිධාන විසින් ජාතික මට්ටමින්
(ප්රාරේශීය, රභෞමික) භාවිත්ා කරයි. රමම රමවලම් ර ර අත්දැකීම් මත්, විරශ්ෂරයන් “කුසගින්නට
එරරහි ැහැදිලි ක්රියාමාර්ග”, විරශ්ෂරයන් එහි භාවිත්රයන් උගත් ාඩම් අනුව, රගාඩ නැරගනු ඇත්.
නමුත් ඒවා අන්ත්ර්ගත්ය සහ ප්රතිඵල යන යන රදකම ඉක්මවා යනු ඇත්.
අ) අන්තර්ගතය:
නව රමවලම RtFN හි “පූර්ණ ප්රරේශය” මත් දනම් වන අත්ර ඊට අදාළ නව රමවලම් වන ඉඩම්,
ධීවර හා වනාන්ත්ර පිළිබඳ මාර්රගෝ රේශ (2012), ග්රාමීය කාන්ත්ා අයිතිවාසිකම සඳහා CEDAW
ර ාදු නිර්රේශ 34 (2016)රමයට ඇතුළත් රේ. ග්රාමීය ප්රරේශවල ජීවත්වන රගාවීන්රග් සහ අරනකුත්
පුේගලයින්රග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්රකාශය (2018) ද අනිකුත් ඒවා අත්ර රවයි. RtFN හි විවිධ
ගැටළු (එනම් බීජ, කාන්ත්ා අයිතිවාසිකම්, ර ෝෂණය, රේශගුණික වි ර්යාස යනාදිය) ආමන්රණය
කිරීම තුළින්,සහභාගීත්ව අධීක්ෂණ ක්රියාවලීන් හා ක්රමරේදයන් තුලින් හා විවිධ මානයන්රගන් RtFN
භාවිත්ා කිරීමට දිරි ගැන්වීම හා අන්ත්ර් රකාටස් විශ්රල්ෂණය හරහා RtFN හි සම්පූර්ණ ප්රරේශයක්
ඉදිරි ත් කිරීමට හා ප්රධාන ධාරාවට රගන ඒමට එයින් බලාර ාරරාත්තු රේ.
ආ) ප්රතිඵල: සම් ත් පම් සඳහා ඉඩ පදන්පන් නම්, ප්රතිඵල වනුපේ:
• රමම අත්ර ාත්ට රූ , සිේි අධයයන යනාදිය ඇතුළත් වන අත්රම ඒය
ක්රරමෝ ායික මග ර න්වීමක් සිදු කරයි.
•

රිශීලකයින් සඳහා

වීඩිරයෝ සහ රවනත් ජනප්රිය ද්රවය ඇතුළුව අන්ත්ර්ක්රියාකාරී අන්ත්ර්ජාල රමවලම්.
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ඉලක්ෙ ෙණ්ඩායම් අනුව:
•

අධීක්ෂණ රමවලම ප්රධාන වශරයන් අරමුණු කරන්රන් මානව හිමිකම් සමඟ වැඩ කිරීරම් අත්දැකීම්
ඇති ජාතික / ප්රාරේශීය සංවිධාන සහ රාජය රනාවන සංවිධාන රවත්ය.

•

එයට ඉහළ මට්ටරම් ත්ාක්ෂණික විරශ්ෂඥත්ාවයක් අවශය රනාවන බව සහතික කිරීම සඳහා හැකි
ත්රම් ප්රරේශ විය යුතුය

3. අධීක්ෂණ පමවලම් ෙට්ටලය ප පනන්පන් පෙපස්ද (අත්ප ාත / ෙඩදාසි ලියවිලි)
අත්ර ාත් මුද්රිත් හා අන්ත්ර්ජාලය හරහා සකස් කිරීම FIAN අරමුණුයි. රමම රල්ඛනය පිළිරගන
රේශීය භාෂාවලට රිවර්ත්නය කළ හැකිය.
- අත්ර ාත් රවනස්වන සුළු හා වර්ණවත් වනු ඇත්. ඉඩම්, ධීවර හා වනාන්ත්ර පිළිබඳ කාලීන
මාර්රගෝ රේශ පිළිබඳ මහජන අත්ර ාරත්හි උදාහරණ රමයට ඇතුළත් රේ (රමහි ඇත්), රමයට
රලාව පුරා තිරසාර උදාහරණ / අත්දැකීම් ඇතුළත් රේ. අත්ර ාත්ට ඇතුළත් වන්රන්:
• පින්ූර, පින්ූර සහ චිර
• වගු සහ ප්රස්ත්ාර
• උදාහරණ / සිේි අධයයන (සෑම අංශයකින්ම!) - ප්රාරේශීය / ජාතික මට්ටරම් මණක්
රනාව, එය කළාපීය / ජාත්යන්ත්ර මට්ටරම් ප්රවණත්ා සමඟ සම්බන්ධ කිරීම.
• අනිකුත්
අත්ප ාපතහි පෙටුම් ත් වුහය:
0. ප රවදන (පිටුව 1)
1. හැඳින්ීම (උ රිම පිටු 2-3)
ප්රති ත්ති ප්රකාශනරේ අංග
රමම රමවලම කුමක්ද, එය ඉලක්ක කර ඇත්රත් කවුරුන් සඳහාද සහ එහි ඉලක්කය කුමක්ද
- රකටිරයන් (ඉදිරි රකාටස්වල ත්වත් විස්ත්ර )
අධීක්ෂණය යනු කුමක්ද, අධීක්ෂණය කිරීරම් වටිනාකම කුමක්ද? මිනිසුන් එය කර ඇති
ආකාරය, කුමක් සඳහාද? ප්රතිඵලය කුමක්ද? පිළිබඳ ස්ිර උදාහරණ ඉස්මතු කරන්න,
(ග්වාත්මාලාව, රකාරලාම්ියාව? ලතින් ඇමරිකාරවන් පිටත් රවනත් අවස්ථා) - උ රේශනය
සහ වගවීම පිළිබඳ අවසාන රිච්රේදයට සබැඳි ගැටලු

2. ක්රපමෝ ායිෙ ගැටළු / “අධ්යා නය” (පිටු 3-4 උ රිම)
• රමම රමවලම භාවිත්ා කරන්රන් රකරස්ද: කාව අරමුණු කරරගන රමාඩියුල
රත්ෝරාගන්රන්ද?
3

•

අධීක්ෂණ ක්රියාවලිය වටා ඇති ගැටළු (සහ සුව අධීක්ෂණරේ ප්රතිඵල භාවිත්ා කිරීම),
මිනිසුන් අධීක්ෂණය කර ඇති ආකාරය, ක්රියාවලිරයහි වටිනාකම (ග්වාත්මාලාව,
රකාරලාම්ියාව? ලතින් ඇමරිකාරවන් පිටත් රවනත් අවස්ථා ?) සහ සහභාගීත්ව
ක්රියාකාරී ර්රේෂණ

•

ිම් මට්ටරම් ගැටලුව සලකා බලන්න: රාජය රනාවන සංවිධාන / සංවිධාන ිම්
මට්ටමට රගාස් අධීක්ෂණය / යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා රමම රමවලම භාවිත්ා
කරන්රන් රකරස්ද (උදාහරණ, රකාරලාම්ියාව, රමක්සිරකෝව සහ රවනත් අය
භාවිත්ා කිරීම) - රදබස් වැනි නිර්මාණාත්මක ක්රම, නාටය, චිර, එම්රරායිඩර් යනාදිය
RtFN හි ධාරිත්ා වර්ධනය කරයි.

3. RtFN හි සම්ූර්ණ ප්රපේ ය (පිටු 2)
• 2018 වාර්ත්ාව මත් දනම් වූ රකටි සාමානය අනුවාදය
3. මාතෘො / අරගල මගින් පමාඩියුල
4. ප ාදු වුහය:
1. ප රවදන (පිටුව 1)
5. හැඳින්ීම (උ රිම පිටු 2-3)
6. ක්රපමෝ ායිෙ ගැටළු / “අධ්යා නය” (පිටු 3-4 උ රිම)
7. RtFN හි සම්ූර්ණ ප්රපේ ය (පිටු 2)
8. මාතෘො අනුව පමාඩියුල, පමය තාවොලිෙ ලැයිස්ුවකි
4.1. ප්රජාතන්රවාදය සහ වගීම
4.2. තිරසාර ආහාර ද්ධ්ති (සහ ආහාර)
4.3. ස්වාභාවිෙ සම් ත් පෙපරහි ජනතාවපේ රමාධි තය
4.4. පසෞඛ්ය සම් න්න රිසරයක්
4.5. පස්වෙයාපේ අයිතිවාසිෙම්
4.6. ොන්තා හිමිෙම්
9. උ පද් ණ උ ායමාර්ග - අධීක්ෂණපයන් සු කුමක් සිදුපේද?
10. ඇමුණුම්
සම්මත් රාමුව ඇතුළත් කරන්න
එක් එක් පමාඩියුලපේ පෙටුම් ත් වුහය
අ) මාතෘොව හඳුන්වා පදන පෙටි සටහන සහ RtFN (1 පිටුව) පවත සබැඳිය - පමය “සම්මත රාමුව” පේ
•

CSM වාර්ත්ාව පිළිගැනීම / සරල කිරීම (නීතිමය / සම්මත් ප්රභවයන් සහිත් අනුවාදය
භාවිත්ා කරන්න)
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•

හැකි නම්, රූ රහෝ නිදර්ශන භාවිත්ා කරන්න

ආ) ප්රධ්ාන වචන ලැයිස්ුව (උදාහරණයක් පලස ධූර ොල මාර්පගෝ පද් සඳහා මහජන අත්ප ාපත්
“ සු -එහි” බලන්න),
ඇ) පමය හසුරුවනු ලබන ප්රධ්ාන උ ෙරණවල ලැයිස්ුවක් / දෘ ය නිරූ ණය (එනම්, ධූර ොල
මාර්පගෝ පද් , පගාීන්පේ ප්රො , CEDAW නිර්පද් 34, CBD, ආදිය)
ඉ) නි ්ිත සහ එකිපනෙට සම්බන්ධ් අසමාන සහ ඛ්ණ්ඩනය වූ ඒවා ඇුළුව ොණ්ඩ අනුව සංවිධ්ානය
ෙරන ලද ප්ර ්න
රජරේ ක්රියාව රිශීලනය කරන්න, නමුත් වඩාත් සරල වීමට උත්සාහ කරන්න
වුහය, ක්රියාවලිය සහ ප්රතිඵල පිළිබඳ රසායා බලන්න (එනම් නීතියක් තිරබ් නම් මණක් රනාව, ඒ වටා
සහභාගීත්වයක් තිබුරන් නම් සහ එය ඵලදායී රලස ක්රියාත්මක රේද යන්න; බල සම්බන්ධත්ා, රවනස්
රකාට සැලකීම යනාදිය ගැන ද විමසන්න).
ප්රශ්න සමඟ රකටි ැහැදිලි කිරීරම් වාකය සහ සිේි අධයයන ද ඇතුළත් විය හැකිය.
➢ ප්රශ්නය: “ඉඩම් අවට තීරණ ගැනීරම්දී මිනිසුන්ට සහභාගී විය හැකිද…? උදාහරණයක්
රලස, රජය විසින් උ රේශන සංවිධානය කර තිරබ්ද…? “(වාකය 1-2 කින්)
➢ ප්රශ්නය: ඉඩම් කුලී යනාදිය සඳහා කාන්ත්ාවන්ට සමාන ප්රරේශයක් තිරබ්ද?
කාන්ත්ාවන්ට ඉඩම් උරුම කර ගත් රනාහැකි අවස්ථාවන්හි රකටි රකාටුවක් / ර ළක්
ඇතුළත් කරන්න - සිේි අධයයනය නරඹන්න)
ඊ) බැලිය යුු පද් පිළිබඳ මග ප න්ීම - එනම් ප්ර ්නවලට පිළිුරු පසායාගත හැක්පක් පොතැනින්ද?
➢ අපි රමය රවන රවනම රහෝ එක් එක් ප්රශ්නවලට අදාළව ඇතුළත් කරන්රන්ද යන්න
සලකා බැලිය යුතුය
➢ රම්වා උදා. නීති රහෝ නිශ්චිත් රගෝලීය රත්ාරතුරු ප්රභවයන් (උදා: FAO සංඛයාරල්ඛන)
රහෝ ජාතික මට්ටරම් රත්ාරතුරු / සංඛයාරල්ඛන සඳහා උදාහරණ, නමුත් ගුණාත්මක
දත්ත් සලකා බැලීම වැදගත් රේ
➢ ගුණාත්මක දත්ත් සම්බන්ධරයන් ගත් කල, සමහර විට සහභාගීත්ව අධීක්ෂණ ක්රම
පිළිබඳ රාමු ඇතුළත් කිරීම සලකා බලන්න (උදා: රකාරලාම්ියාරේ CEDAW 2019
වාර්ත්ාරේ ග්රාමීය කාන්ත්ාවන්රග් අයිතිවාසිකම් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ග්රාමීය
කාන්ත්ාවන් සමඟ ඔවුන් කටයුතු කළ ආකාරය)
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උ) පවනත් අත්ප ාත් වලට හරස් පයාමු කිරීම (උදා: පමම මාතෘොව සඳහා මහජන අත්ප ාත, රාජය
ක්රියාොරිත්වය ද)
ඌ ) සඳහන් ෙර ඇති ගැටළු සඳහා උදාහරණ සහිත පොටු ඇුළත් ෙරන්න - උදා. උරුම නීති අසමාන
නම් ොන්තාවන්ට ඉඩම් සඳහා සමාන ප්රපේ යක් ලබා ගත පනාහැකි ීම
රේශීය / ජාතික මට්ටරම් උදාහරණ භාවිත්ා කරන්න. නමුත් ප්රවණත්ා දෘශයමාන කිරීම සඳහා ඒවා
ජාත්යන්ත්ර ප්රවණත්ා සමඟ සම්බන්ධ කරන්න. ඊට සම්බන්ධ ක්රියාකාරීන් හඳුනා ගන්න
(ප්රාරේශීය / ජාතික මට්ටරමන් ඔබ්බට) - උදා. ඉඩම් රකාල්ලයට සම්බන්ධ ජාත්යන්ත්ර මූලය
ක්රියාකාරීන් එක් ස්ථානයක
එ) මාතෘොවට අදාළ පතාරුරු ගන්නා පිටු ලැයිස්ුව
11. උ ාය මාර්ග - අධීක්ෂණපයන් සු කුමක් සිදුපේද?
➢ පිටු 1-2 ක් රහෝ හැකියාවන් පිළිබඳ රත්ාරතුරු විස්ත්රයක් ඇතුළත් විය හැකිය
➢ උ රේශන කටයුතු කිරීම උ ාය මාර්ගිකව සිදු කරන්රන් රකරස්ද? - ඉන් ඔබ්බට
උ රේශන ත්ර්කය ශක්තිමත් කිරීම
12. ඇමුණුම්:
o ප්රධාන වචන ලැයිස්තුව
o සබැඳි සහිත් ජාත්යන්ත්ර රමවලම්වල වගුව / ලැයිස්තුව (උදා: CEDAW 34) (සහ / රහෝ
රමාඩියුල වලට ඒකාබේධ කර ඇත්)
o සාමානය සම් ත් ඇති රවබ් අඩවි ලැයිස්තුව? (රමාඩියුලවලට ඒකාබේධ කිරීමට නිශ්චිත්
ඒවා)
o ප්රමිතිගත් රාමුව වැඩි දියුණු කිරීම
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