මානව ෙපෝෂණය සඳහා ෛජව
විවිධත්(Bio-diversity for food
and Nutrition - BFN) ව්පෘති
සංවර්ධන ඉලක්ක සපුර මින් ජ ාතිෙය
සුරක්ෂිතතාව සංවර්ධනය ෙමමපෘතිෙය
මූලි ක අරමුණ වන , එම අරමුණ
මුදුන්පත් කර ගැනීම වසපෘතිය මග,
ආහාර  සුරක්ෂිතත සාක්ෂාත් කර ගැ,
ෙපෝෂණය  වැඩිදිය ුණු කිරිම හා 
කෘෂිකාර්ම ිවර්ධනය යන කරු ණු ඔස්ෙ
මානව ෙපෝෂණය  සඳහා  ෛජව විවිධත
ව්පෘතිය යාත්මක කරනු ලැ.
මානව ෙපෝෂණය  සඳහා  ෛජව විවිධත්
ව්පෘති, ජාතික ආහාර සුරක්ෂිත,
කෘෂි ෛජව විවිධත්වය තිරසා ර හා
භාවිතය මත පධාන  වත්මන ් ගැටලු වි
සඳහා මූලික දැ, පතිපත් ති හා නිය
රාමුව හා දැනුවත් කිරීමයාත්මක ෙ.
ෙමම  ව්පෘතිය  ලංකාව, ෙකන්යා,
බසීල, තුර්කිය  යන රට 04 අතර 
�යාත්මක ව්පෘතිය. මානව ෙපෝෂණය 
සඳහා ෛජව විවිධත්ව ජන්තර ව්පෘතිය
සඳහා මුලමය දායකත්වය GEF (Global
Environment Facility)   ව්පෘති යටෙත
UNEP (United Nations Environment  
Programme) සහ  FAO (Food &
Agriculture Organization of the United
Nations) මඟන් ලබාෙ. � ලංකාව තුළ
ෙමම ව්පෘතිය සඳහා මහවැලි සංවර්ධන 
පරිසර අමාත්ශය  අනුහය ලබා ෙදන 
අතර  කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම් යටෙත
�යත්මක ෙ.

BFN ව්පෘතිය ජාතික මට්ටෙම් 
කරුවන ් සම ග ඇතිකරගත් බහු 
සහෙයෝගිතාවය තුලියාත්මක කරන
ලබන  වයාපෘතිය. ෙමම  ව්පෘතිය යටෙත
දැනුවත් කිරීෙම් වැ, පුහුණු 
වැඩමුළු ෙතොරාගත් පෘති ෙද්ශන්හි
ජාතික මට්ටමියාත්මක කිරීම ,
ආහාර  සුරක්ෂිත, ෙපෝෂණය ඉහළ 
නැංවීම සහ ෙසෞඛ වැඩිදියුණු කිරි,
කෘෂි ෛජව විවිධත්වය සහ ති
කෘෂිකර්මයලදායි ෙලස ෙයොදා ගැනී
වැඩිදියුණු කිරීම සිදු .
මානව ෙපෝෂණය  සඳහා  ෛජව විවිධත්
ව්පෘතිෙ පධාන  පාර්ශව කරුවන් ෙ
ෙප්රාෙදණිය විශ්ව වලය, වයඹ විශ්ව
විද්ලය, කෘෂිකර්ම ෙදපාර්න්ෙව්
කාන්තා කෘෂ ව්ප්ති අං, ෙතොරතුරු හ
සන්නිෙව මධ්ස්ථානය, පළතු ෙබෝග 
පර්ෙය්ෂණ මස්ථානය, පළතරු පර්ෙය්
ඒකකය, ශාක ආරක්ෂණ ෙසේව ෙමන්ම
ජාතික ආහාර වර්ධන මණ්ඩ, අරණායක
පජා  සංවර්ධන  මධසථ
් ානය, ආයුර්ෙව
ෙදපාර්තෙම්න හා
පළාත් සභා
හදුනාෙගන  ඇ. BFN ව්පෘති කාර්යාල
ගන්ෙනෝරු ව පිහිටි පැලෑට සම්පත
මධ්සථ
් ානෙයහි පිහිටා.
� ලංකාෙවහි ෙමම ව්පෘතිය
• උඩුදුම්බර ෙද්ශ ෙල්කම
ෙකොට්ඨාශෙයඋඩුකු,
• රුවන්වැල්ලෙද්ශීය ෙල්
ෙකොට්ඨාශෙයනිවුන්හැ

• ගල්ගමුව ෙද්ශීය ෙල්
ෙකොට්ඨාශෙය් ගම්ෙප
ග්මයන් මූලික කරෙගයාත්මක ෙ.  

ලංකාවට ආෙව්ණික වූ ෙභෝග ෙබොෙහෝම
තිබුණද ඒවාෙය් භාවිතය ඉතා අඩු ම
පවත. එෙසේම  එම ෙභෝගයන්හ ගුණාත්ම
භාවය පිළඳ අවෙබෝධය මද නිසා එම
ෙභෝගයන් සංරක්ෂණය කිරීම ෙක
අවධානය ඉතා අඩුෙවන ් ෙයොමු . ෙමම 
පරමාර්ථ මුදුන ්පත් කර ගැනීෙම
ඇතිව මානව ෙපෝෂණය හා යහපැවැම වැඩි 
දියුණු කිරිම සඳහ විවිධත්වය 
තිරසාර භාවිතය අවහගත කිරිෙ
ව්පෘතිය යාවට නංවය.

1.නිවුන්හ, රුවන්වැ

2. උඩුකු, උඩුදුම

3.ගම්ෙපො, ගිරිබ

� ලංකාව ෛජව විවිධත්වය බහුල 
පවතින  රටක ් ෙලස හදුනාෙ ගන ඇති 

ෙමම ව්පෘතිය මග,
කෘෂි ෛජව විවිධත්වය ශක්ති,
සංරක්ෂණය කිර , මානව ෙපෝෂණය 
වැඩිදිය ුණු කිරිම හා තිරසාර භාවි
සහ ෙගෝලීය මට්ටමින් සිදු කිරීමත්
ජීවෙනෝපාය ආරක්ෂිත උපාය මාර්ග
වැඩසටහන් හරහා කෘෂිකාර්මික 
විවිධත්වය සංරක හා තිරසාර
කළමණාකරණය  ශක්තිමත් කිරීමත්
ෙකොටෙගන ෙමම  ව්පෘතිය දැනුම
ෙගොඩනැගී, නීති සහතිපත්ති ෙගොඩනැග
හා දැනුවත් කිරීම ය�යාත්මක ෙ.
දැනට, සාම්දායික  ලාංෙක්ය ආහාර
ෙපෝෂණ  සංයුතිය පිළිබඳ ෙතොරතුර
වන අතර, තාක්ෂණික දියුණුඟ දැනට 
පවතින  ෙතොරතු රු යල් පැනගිය ත
පත්ෙවමින් . එනිසාආහාරයට ගත හැකි
සාම්දායික වී ව, ෙවනත් ධාන වර්
(කුරක්, ෙමෙන්), අල වර්, පලා වර්,
එළවළු වර, පලතුරු ව ඇතුළ වර් 58
ක ෙපෝෂණ අගය, සංයුතිය විශ්ෙල්
කිර ෙප්රාෙදණිය විශ්ව වලය  හා  වයඹ
විශ්ව විදලය මඟන් සිදුක ලබන අතර 

එමගින ් ලැෙබන ෙතොරතුරු අන්තර්
හරහා හා මුත මාර්ගයන ් ඔස්ෙසේකාශයට 
පත් කරත ජාතික මට්ටමින් ෙපෝෂණ 
බැංකුවක් ස්ථාපිත ත සිදු කරනු ල.

බත්තරමුල ෙහළ ෙබොජුන් ස්ථාපිත
කිරීසඳහා දායක වීමදැක්විය හැ.

බත්තරමුල්ල ෙහළෙබ හල ස්ථාපිත කි

ෙද්ශීධාන් වර්

ෙද්ශීය පලතුර ෙද්ශීය

ෙද්ශීය එළවළු සහ පලා 

ෛජව විවිධත්වය ආරක්ෂා කර ග
ෙපෝෂණීය වටිනාකමක් ෙද්ශීය ආහා
විවිධත පිළඳ උනන්දුව අවදි කිරීම
ව්පෘතිෙය් මූලික අරම. ෙමම අරමුණ
මල්පල ගැන්විෙම් එක් පියවර

පාසල් ෙගවතු වගාවන් ස්ථාපිත කිරි
මානව ෙපෝෂණය  සඳහා ෙගවතු වගාව
ෙයොදාගත හැකි ආකාරය පිඳ පාසල් සිස
දැනුවත් ක, කෘෂි ෛජව විවිධත
ආරක්ෂා කර ගනි, ෙගවත්තක් සකස් ක
ගන්නා ආකාරය පිඳ පාසල් සිස
දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් පැ,
ලබා ගත් දැනුම උපෙයෝගී කර ගන
සිසුන්ෙග් නිෙවස් වලද ෙගවතු වගා
කිරිෙම් වැදගත ්කම ෙපන්ව, එමගි
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගත හැකි 
පිළඳ සිසුන් දැන ුවත්  ෙමම 
ව්පෘතිය යටෙත සිදුකරන  අතර,
ගිරිබ, ගම්පල කණිෂ්ඨ විලෙය් ෙගවතු
වගාව සථ
් ාපිත කල අත, කාබනික
ෙපොෙහොර නිෂ්පාදන, ෙකොම්ෙපෝස්ට් ස හ
මැසි පාලනය වර්ධනය කිරිෙම් වැඩස
ද ෙම් වන විට ආභ කර ඇත.

                                       

පාසල් ෙගවත්ත ස්ථාපිත 

BFN ව්පෘතිෙය හවුල්කකු ෙලස
කටයුතු කරනු , රාජ් ෙනොවන 
සංවිධානයක් වන අරණායකජා  සංවර්ධන
මධ්ස්ථානෙයහි ෙපෝෂණ ගුණෙයන් අ
පාරම්පරික ෙද්ශීය වැල් අල ආද
ස්ථාපිත කිර, ෙද්ශීය අල ත නව
නිෂ්පාදන  ෙලස කිරි  අල , කිරි අ
මුරු, වැල් අල ෙදොෙදො, වැල් අල
ෙටොෆ, දම්දින අල කැද ආදිය  ෙවළදෙපො
හදුන්වාද, සම්දායික දැනුම ෙයොද
ගනිමින් ෙද්ශීය වැල් අල වගා කිර
පුහුණු වැඩසටහන් පැව, වැල් අල
ආ�ත ෙද්ශීය ආහාර වට්ෙටෝරු හද
දීම, ෙමම පජා  සංවර්ධන  මධසථ
් ානය 
මගින් සිදුකරනු. ෙද්ශී ආහ, වැල් අල
ආ�ත නිෂ්පාදන  අෙලවි කිරඳහා අෙලවි
සැලක් BFN ව්පෘතියට සමගාමිව ආරම
කර ඇත.

ෙද්ශිය වැල් අලත නිෂ්පාද

අරණායක ෙද්ශීඅල ආදර්ශනය ස්ථාප කිර

ෙහළ ෙබොජුන ් අෙලවි ස්ථානයන්
ඉදිකිරීමට දායකත්වය ලබා ෙදමින්
ආහාර  පාන නගා සිටුවීමට කට තිරී,
ෙහලෙබොජුන ් අෙලවි සථ
් ානයන්හි ඇ
සාම්දායික ආහාර වට්ෙටෝරුවල ෙපෝ
සංයුතිය නිර්ණය දර්ශනය කිරිම සදහ
කටයුතු කරන යන අතර, එමගින ් සමබ
ආහාර ෙව්ලකට මිනිසා හුරුකි
සම්දායික ආහාර ඳහා මිනිසා නැව
ෙයොමු කිරිමට උත්සාහ කරනු. තවද 
ෙද්ශීය එළවළු සහ පලතුරු නවතා
මහජනතාව ෙවත ලබාදීම ඳහා  කෘෂි කර්
ෙදපාර්තෙම්න්ත කාන්තා කෘෂි වප්ත
අංශය සමග අත්වැල් බැදමන් පුහ
වැඩසටහන් පැවැත්වී, ව්පෘතිය මගි
ඉටුකරන ලද කාර්යයන් අතර.

පුහුණු වැඩස

ජාතික ආහාර වර්ධන මණ්ඩලෙය් නාග
ෙගවත්තක් ස්ථාපිත කහා � ලංකාව තුල
ඌණ  භාවිත පලතු රු රැසක් පවති
ෙවරළ, අෙනෝදා, ෙද්ශීය අඹ ආද
පෙයෝජනයට ගනිමින් පලතුරු යුෂ
සකස් කිරිම හා එමගින් වාණිජ ෙවළද
කරා ෙයොමු වීෙමයාවලියBFN ව්පෘතිය
හා ජාතික ආහාර වර්ධන මණ්ඩලය මග
ෙම් වන විට ආරම්භ කර.

තුලින් කාන්තාඳහා සව
් යං රැකියාඟා
කරගැනිම ඳහා පුහුණු වැඩසට
පැවැත්වීම  ෙපොත් එළිදැක්, ෙමම 
ව්පෘතිෙය් අහය යටෙත් සිදුකරනු.

ෙපෝෂ්දායී ඖෂධ  ආහාර  චලිතකිරී
සදහා පුහුණු වැඩස

අඩු ඉඩකින් වැඩි අස්වැ

ඌණ භාවිත පලතුරචලිත කි

කෘෂි ෛජව විවිධත්වය තුලි න් ඉහ
ෙපෝෂණයක් ලගා කර
ගැනිම සදහ
ආයුර්ෙ ෙදපාර්තෙම්න සමඟ ද 
අත්වැල් බැදගත් එහිදී කාන්තා
සවිබල
ගැන්වීම හා ස්වයං රැ
වැඩසටහන් හරහ ෙපෝෂ්දායී ඖෂධ  ආහාර
හා  පාන  වර්ග භාවිතා කිරචලිත කිර

කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න ෙතොරතු හා 
සන්නිෙව්දන ස්ථානය මඟන ෙමම සියළ
ෙතොරතුරු අන්තර්ජ
ෙවත 
www.bfnsrilanka.org ෙවබ් අඩවි
හරහා නිකුත් කි මහඟ වූ කාර්යය
භාරව කටයුතු කරනු ල.
මානව ෙපෝෂණය  සඳහා  ෛජව විවිධත
ව්පෘතිෙයහි විවිධාකායාකාරකම්
මගි, ලංකාෙව් ෙගෝලීය කුසගිනි ද
අඩු කිරීමට හා ආහාර සුරක්ෂිත 
බිහිකිරීමට ෙමන්ම ඵලදායී පර,
සංරක්ෂණය හා තිරසාර කෘෂිකාර
පවර්ධනය කරා ලාංකිකයන් ෙයොමු ක
මා හැගි කාර්යයට දායකත්වය ෙදනු
ලැෙබ.

