
 

  



මානව ෙපෝෂණය සඳහා ෛජව 
වවවිවය (Bio-diversity for food 
and Nutrition - BFN) ව්ාපෘතය 

සංවර්ධන  ඉලකන ස සපුන මින් නාතිසන
සසලක්්ිවන සංවර්ධරන ්නනන වමිපෘන් න
මූකන කසඅරන වධන ක්ස,න එනන කසඅරන
අුුපනන කසන  කරනන වසීන වමිපෘනරන නමු,න
ාතිසන සසලක්්ිවන සිල්ිනන කසන  කගන,න
්පෝ්රරන වකඩිදින ුණනන තින නසසිසන
කෘකකිරපකනිවර්ධරනරධනකකිනණසී්සන්
නිධවන ්පෝ්රරන සඳතින ෛමවන වව්නවන
වමිපෘනරන රිනනකනකසරනඉක්ැ. 
 
නිධවන ්පෝ්රරන සඳතින ෛමවන වව්නවරන
වමිපෘනර,න මිනකන ාතිසන සසලක්්ිවර,න
කෘකනෛමවන වව්නවරන නසසිසන තින රඉහි න
භිව්රන න්න ි්ිධන වනනුන  කගැන වස නන
සඳතින මූකන හකරන,න ිනපනනන තින ගරිනධන
සිඅවනතිනහකරවනනු් නන්න රිනනකන්ෙ. 
න
්නනන වමිපෘනරන  න ඉංකිව,න ්කුරිව,න
බසඉර,න තරුරන න රධන සගවරන 04න ක්සන
 රිනනකන වමිපෘනරු.න නිධවන ්පෝ්රරන
සඳතිනෛමවනවව්නවනමි්මු්සනවමිපෘනරන
සඳතින අඉමනරන හිරකනවරන GEFන (Globalන
Environmentන Facility)න න වමිපෘනන රග්නන
UNEPන (Unitedන Nationsන Environmentනන
Programme)න සතන FAOන (Foodන &න
Agricultureන Organizationන ofන theන Unitedන
Nations)න නඟුන ඉලි්ෙ.න  න ඉංකිවන තුන
්නනනවමිපෘනරනසඳතිනනතවකූනසංවර්ධනතින
පණසසන කනි්මිංශරන කරුතරන ඉලින ්හධන
ක්සන කෘකකරනන ්හපිර්් ුතවන රග්නන
 රනනකන්ෙ.නන
 

BFNන වමිපෘනරන මිනකන න ග් න තමරන
කකවුන සන න ගනකස නන ලතන ාංහකන
සත්රෝම්ිවරන තූුන  රිනනකන කසරන
ඉලධනෙනරිපෘනරු.න්නනනවමිපෘනරනරග්නන
හකරවනන ු්් න වකමසගතු,න  තින තින
වකමඅුන ්්ෙසි නන වමිපෘනන ි්ෙශුනන තින
මිනකන න ගපුන  රිනනකන ු්නන නමු,න
ාතිසන සසලක්්ිව,න ්පෝ්රරන  තුන
ධකංවනනසතන්සසෞමනවකඩිදිනුණනන්නුන,න
කෘකන ෛමවන වව්නවරන සතන නසසිසන
කෘකකරනරන රඉහියන ්ඉසන ්රෙහින  කරනන
වකඩිදිනු්නනකුනකසරනඉක්ැ.න 
න

නිධවන ්පෝ්රරන සඳතින ෛමවන වව්නවරන
වමිපෘන් න ි්ිධන පිරශවන කකවුන ්ඉසන
්පසි්හදරන වශීවන වහමිඉර,න වරඹන වශවීන
වහමිඉර,න කෘකකරනන ්හපිර්් ුත්ෙන
කිු්ින කෘකන වමිපනන කංශර,න ්්ෙසතකන තින
සුග්ෙහධන න්මසථීිධර,න පුතකන ්ලෝ න
පර් ්රනන්මසීථිධර,නපුතකනපර් ්රන
ඒකකර,න ශිකන ාසල්රන ්ස්වරන ්නුනන
මිනකනාතිසනිවර්ධනනමමඉර,නකසරිරකන
ිමින සංවර්ධන න්මසථීිධර,න ාදර්ෙහන
්හපිර්් ුතවන තින න පුිනන සභින
තුධි් ධන ග්.න BFNන වමිපෘනන කිරරිඉරන
 ු්ධෝකවන වනපන පකඉිපන මිධන ස පනන
න්මසථීිධ්රනනවනගිනග්.න
න

 නඉංකි්වනන්නනනවමිපෘනරනන
• උඩු ලසන න ිි්ේරන ්රක න

්කෙ ්ිශ් නඋඩුකස,නන
• නකවුවකරඉන ිි්ේරන ්රක න
්කෙ ්ිශ් නගමුතකරඉනන

•  ර අවන ිි්ේරන ්රක න
්කෙ ්ිශ් න  ්පෙඉනන
ුිනරුනමූකනකස් ධන රිනනකන්ෙ.නනන
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 න ඉංකිවන ෛමවන වව්නවරන ලතඉන ්ඉසන
පවනධන සගලන ්ඉසන තුධි් ධනගනනධඅනන

ඉංකිවගනා්ෙදකනකන්භෝ න්ලේතෝනරලන
නිරහන ඒවි් න භිව්රන  ්ින කඩන න ගනකන
පවත.න එ්සන්න එනන ්භෝ රුනන ගරිනනකන
භිවරන විලඳන කව්ලෝ්රන නහන ගසින එනන
්භෝ රුන සංසල්රරන ු්නන ්ක්සනන
කව්ිධරන ්ින කඩ්වුන්රෙඅනකසය.න ්නනන
පසනිරථන අුුපනන කසන  කර් න කසඅරන
ගනවනනිධවන්පෝ්රරනතිනරතපකවකනනනවකඩනන
ිදින ුණනන සඳතින ෛමවන වව්නවරන තින
නසසිසන භිව්රන කරිවත ්න ුණ් න
වමිපෘනරන රිවගනධංවය.න
න
ෙමම ව්ාපෘතය මමග, න
කෘකන ෛමවන වව්නවරන ශලනනනන ුණන,න
සංසල්රරන ු්නන ,න නිධවන ්පෝ්රරන
වකඩිදිනුණනනතිනනසසිසන භිව්රන ්ේරන
සතන් ෝලරනන ගපුනකුනු්නනනාතිසනසතන
ජව්ධෝපිරන ාසලක්න උපිරන නිර න තින
වකමසගතුන තසතින කෘකකිරපකන ෛමවන
වව්නවරනසංසල්රරනතිනනසසිසනන
කුනරිකසරරනශලනනනනු්නනන කසඅින
්කෙග් ධන ්නනන වමිපෘනරන හකරනන
් ෙමධකගන,නරනනසතනිනපනනන් ෙමධකමනනන
තිනහකරවනනු්නනරග්නන රිනනකන්ෙ.න
න
හකධග,න සි ිහියකන  න ඉිං්ලරන ාතිසන
්පෝ්රන සංදනරන විලඳන ්්ෙසතකන සප්න
වධනක්ස,න්ිල්දකනිදිවනනසනඟනහකධගන
පවනධන ්්ෙසතකන රරන පකධමරන ්නවරගන
පන්වපුනන්ැ.නනඑගසිනාතිසරගන ්නතකුන
සි ිහියකන වන වර ,න ්වධනන ්ිධමන වර න
(ුසලකු,න්න්ුණ),නකඉනවර ,නපඉිනවර ,න
එුවුන වර ,න පඉතකන වර නගතුන වර න 58න
කන ්පෝ්රන ක ර,න සංදනරන වශී්ර්රරන
ු්නන ්පසි්හදරන වශීවන වහමිඉරන තින වරඹන
වශවීන වහමිඉරන නඟුන කුකසරන ඉලධන ක්සන

1.නිගහන්හ, රවගවන්හ 
 

2. උඩුකු, උඩුදුු 
 

3.ගදෙපපහ, මිුාව 
 



එනමුන ඉක්ලධන ්්ෙසතකන කු්රන මිඉරන
තසතින තින අු්නනිර රුනණසී්ස්න ිකිශරගන
පනනක්නනනමිනකනන ගපුන්පෝ්රනහන්න
ලකංුවලනසීථිව්නු්නනනකුනකසරනඉක්ැ.නන
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ෛමවන වව්නවරන ාසල්ින කසන  ගපුන
්පෝ්ණරන වපධිකනලන ගනන ්ේරන ාතිසන
වව්නවරනවිලඳනඋධුුවනකවිනු්නන්නනන
වමිපෘන් නමූකනකසඅරන්ෙ.න්නනනකසඅරන
නරපඉන  කුව් න එලන වරවසලන ්ඉසන

ලන්සඅරඉන ්තුන ්ලෙජුතඉන සථීිව්න
ු්නනසඳතිනහිරකනවනනහකලවරනතකුර.නන
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පිසරන් වතනව ිවුනසීථිව්නුණනනනමුන
නිධවන ්පෝ්රරන සඳතින ් වතන ව ිවන
්රෙහි ්නතකුනාකිසරනවිලඳනපිසරනකසුන
හකරවනන ු්න,න කෘකන ෛමවන වව්නවරන
ාසල්ිනකසන ගපු,න් වන්ලනසකසීනකසන
 ුධින ාකිසරන විලඳන පිසරන කසුන
හකරවනන ු්් න වකමසගතුන පකවකනවනන,න
ඉලින  නන හකරනන උප්රෝගන කසන  ගපුන
කසු්නන ග්වසීන වඉහන ් වතන ව ින සකසනී
ුණ් න වකහ නකනන ්පුවින ිනන,න එනමුන
ාර්කරනශලනනනනකසන ්නතකුනාකිසරන
විලඳන කසුන හකරවනන ුණනනන ්නනන
වමිපෘනරන රග්නන කුකසධන ඉින ක්ස,න
මණලිව,න   පඉනකද්ී්න වහමිඉ් න ් වතන
ව ිවන සථීිව්න කඉන ක්ස,න කිලගකන
්පේතෙසනග්ීපිහධර,න්කෙ ්පෝස ීනසතනහන
නකකනපිඉධරනිවර්ධරනුණ් නවකමසගතුන
හන් නවධනවගනාස භනකසනග්. 

ෙද්ය වාන් වරග 
 

ෙද්ය පහපර සහ ෙද්ය යහ 
 

 

ෙද්ය ය වළ සහ පහා වරග 
 

ුි්ුර්හ ෙහ ෙුෝෙග හහ ස්ථාප්  කම 
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නනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනන
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BFN වමිපෘන් න තමරකකවුන ්ඉසන
කගදතන කසරන ඉලධ,න සිමමන ්ධෙවධන
සංව්ිධරලනවධන කසරිරකනිමින සංවර්ධන
න්මසථීිධ්රනන ්පෝ්රන ගර්රුන ක්ධන
පිස පණකන ්ේරන වකරන කඉන ාහරශධරලන
සීථිව්න ුණනන,න ්ේරන කඉන ා ්න ධවන
ග්ීපිහධන ්ඉසන ුණන කඉන අපක,න ුණන කඉන
අකලු,න වකරන කඉන ්හේහෙර,න වකරන කඉන
්ගෙෆ,නහ ිධනකඉනකකහනාිරනන්වුහ්පෙඉගන
තුුවිිනන,න ස ිහියකන හකරනන ්රෙහින
 ගපුන්ේරන වකරන කඉන ව ිනුණනන විලහන
 තින වකමසගතුන පකවකනවන,න වකරන කඉන
ා ්න ්ේරන ාතිසන ව ්ගෝකන තුුවින
දනන,න ්නනන ිමින සංවර්ධන න්මසථීිධරන
නමුනකුකසරනඉක්ැ.න්ේනාතිස,නවකරනකඉන
ා ්නග්පීිහධනක්ඉවනු්නනසඳතින ක්ඉවන
සකඉලන BFN වමිපෘනරගන සන ිපවන ාස භන
කසනග්. 
 

න
 
 
්තුන ්ලෙජුන ක්ඉවන න්මසීථිධරුන
 ිු්නගන හිරකනවරන ඉලින ්හපුන ්ේරන
ාතිසන පිධනධ ින කිවනගනකගදතනන්නන,න
්තඉ්ලෙජුන ක්ඉවන න්මසථීිධරුනන ගනන
සි ිහියකන ාතිසන ව ්ගෝකවඉන ්පෝ්රන
සංදනරනගරරරනකසනිහරශධරනුණනනසහතිහන
කගදතනකස් ධනරධනක්ස,නඑනමුනසනලසන
ාතිසන ්ෙඉකගන පගසින තකු්නන තින
ස ිහියකන ාතිසන සඳතින පගසින ධකව්න
්රෙඅන ුණනගන උනසිතන කසරන ඉක්ැ.න ්වහන
්ේරන එුවුන සතන පඉතකන ධව්ිවරුුන
නතමධ්ිවන්ව්නඉලිදනනසඳතිනකෘකනකරනන
්හපිර්් ුත්ෙන කිු්ින කෘකන වමිපනන
කංශරන සන න කනවකරන ලකහ ගපුන  තින
වකමසගතුන පකවකනවනහ,න වමිපෘනරන නමුන
 ිකසධනඉහනකිරරරුනක්සන්ෙ.න
 
 
 
 
 
 
 
 

පාස් ෙගවි් ස්ථාප්  කම 
 

යුණායක ෙද්ය යහ ආදර්නය ස්ථාප්  කම 
 

පුහ වන සැහග 
 

ෙද්ය වන් යහ ආල් නෂ්පාදන 
 



මිනකනාතිසනිවර්ධනනමමඉ් නධි ණකන
් වන්ලනසථීිව්නු්නනතින නඉංකිවනතඉන
ඌරන භිව්න පඉතකන රසලන පවනධන ක්සන
්වසු,න ක්ධෝහි,න ්ේරන කඹන ාිරන
ි්රෝමධරගන  ගපුන පඉතකන ද්න පිධරන
සකසීනුණනනතිනඑනමුනවිදමන්වුහ්පෙඉන
කසින්රෙඅනව් න රිවූරනBFNනවමිපෘනරන
තින මිනකනාතිසන ිවර්ධනනමමඉරනනමුන
් නවධනවගනාස භනකසනග්.නන
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
කෘකනෛමවන වව්නවරන තූුන  තුන නිධවන
්පෝ්රරලන ඉ ින කසන  කගනන සහතින
ාදර්ෙහ ්හපිර්් ුතවන සනඟන හන
කනවකරන ලකහ නන ක්සන එනදන කිු්ිවුන
සවලඉන  කුවනන තින සීවරංන රුරින
වකමසගතුනතසතින්පෝ්මහි න ්්නනාතිසන
තින පිධන වර න භිව්ින ු්නන ිචූ්න ුණනන

තූුනකිු්ිවුනසඳතිනසීවරංනරුරිනඉඟින
කස කගනන සඳතින  තින වකමසගතුන
පකවකනවනන තින ්පෙනන එිහකලවනන,න න ්නනන
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කෘකකරනන ්හපිර්් ුත්ෙන ්්ෙසතකනතින
සුග්ෙහධනන්මසීථිධරනනඟුන්නනනකරුන
්්ෙසතකන කු්රමිඉරන ්ව්න
www.bfnsrilanka.org ්වැන කමවරන
තසති ගුනන ු්් න න නතඟන කන කිරරරන
භිසවනකගදතනකසරනඉක්ැ. 
 
නිධවන ්පෝ්රරන සඳතින ෛමවන වව්නවන
වමිපෘන්රනන වව්ිකිසකන  රිකිසක න
නමු,න ඉංකි්ෙන ් ෝලරන ුසමගන හරශකරන
කඩන ු්නගන තින ාතිසන සසලක්න මිනරලන
බනු්නගන ්නුනන රඉහි න පණ්භෝමධර,න
සංසල්රරන තින නසසිසන කෘකකිරපකන
ිවර්ධරන කසින ඉිංුකරුන ්රෙඅන ු්් න
නින තකමන කිරරරගන හිරකනවරන ඉලි්හරන
ඉක්ැ.න 
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යඩ    ග වන  යස්වනගනව  
 

ඌණ භාව් පහපර රචල්  ිම 
 

්පෝ්මහි න ්්නනාතිසනනිචූ්නු්නන
සහතින තිනවකමසගතු 
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