
කෙටි මාර්ක ෝපකේශයක්:  ක වතු ව ාකවන් ක්ෂුද්ර කපෝෂෙ සුරක්ෂිතතාවයට මඟක්... 

එළවළු , පලතුරු,මාළු, මස ්ආදිය ඉතා අඩුවවන් පරිව ෝජනය කරන ආහාර රටාවක් සහිත නිවාස ඒකක තුල ක්ෂුද්ර  

වපෝෂක ඌනතාවය සුලබව දැකිය හැකිය. එළවළු හා පලතුරු තිරසාර වමන්ම ලා දායී ක්ෂුද්ර  වපෝෂක ප්ර ව වලස 

සැලවක්. 
 

වර්තමානවේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ අතයාවය ක්ෂුද්ර වපෝෂක වන යකඩ, සින්ක්, වසලීනියම්, විටමින් A, C, 

E අඩංගු ආහාර මිල දී ගැනීමට වනොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇත.  

අපවේ ආහාර වේවලහි  ක්ෂුද්ර වපෝෂක ඌනතාව මඟ හරවා ගැනීමට වගවතු වගාව මහත් රුකුලක් වනු ඇත. 
 

ඔබකේ ක වත්ත සැෙසීකේ දී පහත ෙරුණු පිළිබඳව අවධානය කයොමු කිරීමට සැලකිලිමත් වන්න. 
 

එළවළු හා පලතුරු වර් ය 5-6 සාමාජිෙයින් සහිත 

පවුලෙට   
විටමින්,ක්ෂුද්ර කපෝෂෙ හා තන්තු වලින් 

අනූන එළවළු  

වම්බටු පැළ 7-8   
බණ්ඩක්කා 

මාළු මිරිස ් 
පැළ 7-8  

පැළ 5-6 

 

තක්කාලි පැළ 5-6   

රාබු 3 x 1 m2 පාත්තිය  

කරවිල,පවතෝල ,වැටවකොළු වැල් 3-4   

විටමින් A සහ C, යෙඩ, ක ෝලික් අේල, 

සින්ක් සහ තන්තු වලින් අනූන එළවළු 

දඹල, පැණි දඹල 

අවර 
බුෂිටා මෑ, මෑ කරල් 

වැල් 1-2  

වැල් 1-2 

වැල් 10 

 

විටමින්   A, C, යෙඩ, ක ෝලික් අේල, 

සින්ක් සහ තන්තු වලින් අනූන පලා 

වර්   

වගොටුවකොළ, කංකුං, මුකුණුවැන්න 

නිවිති, 

තම්පලා 

කුරිඤ් ඤං 

අඟුණ 

වතබු 

කතුරුමුරුංගා 

මිටි මුරුංගා 

3 x 1 m2 පාත්තිය 
වැල් 1 
පැළෑටි 6-7 
වැල්1 

වැල්1 

පැළෑටි 4-5 

ගස ්1  

ගස ්1 

 

විටමින්   A, C හා තන්තු වලින් 

කපොකහොසත් පලතුරු 

පැෂන්ෆෘට් 
වකවසල්, අන්නාසි 

මිටි ඇඹරැල්ලා 

වැල් 2   

පඳුරු 4 - 5  

ගස ්1 

ගස ්2 - 3  

ගස ්1 
ගස ්1 

ගසල්බු 

වේර 

උගුරැසස් 

අල වර් / සංචිත මුල් 

(තත්ත්වකයන් උසස් ොකබෝහයිකේට් 

අඩංගු කේ.) 

මඤව්ඤොක්කා 
බතල 

කිරිඅල 

පඳුරු 5 - 10  

1-2 (3 x 1 m2) පාත්තිය 

පඳුරු 10 

 

 වහොඬල, දන්දිල, රාජ අල වැල් 1  
 

 ඔබකේ ප්රකේශයට වඩාත් උචිත, ඔකේ  පවුකල් රුචිෙත්වය සහ අවශයතාවය අනුව පැළ කතෝරා  න්න. 

 ඉහතින් සඳහන් ෙර ඇති පරිදි අතයාවශය ක්ෂුද්ර කපෝෂෙ ලබා කෙන පැළ කතෝරා  න්න. 

 අඛණ්ඩව ඵලොව ලබා ැනීමට මුල් ව ාකේ මැෙ භා කේ දී නැවත ව ා වටයක් ආරේභ ෙරන්න . 

 ඔබවේ ප්රාවද්ශීය වගොවිජන වසේවා මධ්යසා්ානවේ කෘෂිකර්ම උපවද්ක/ තාක්ෂණ සහකාරවගන් උපවදස ්

ලබාගන්න. 

- ඉඩෙඩ සීමාසහිත වූ විට ව ා ෙරන ක්රම පිළිබඳව 

- අඛණ්ඩ සැපයුමක් සඳහා ඊළඟ වටයට අවශය ව ා ෙරන අමුද්රවය / බීජ ෙල් තබා  ැනීම 

පිළිබඳව 

ගන්වනෝරුව ජාතික කෘෂිකාර්මික වතොරතුරු හා සංනිවේදන මධ්යසා්ානවේ සහ වසෞඛ්ය අමාතයාංවේ වපෝෂණ 

අංවේ ප්රකාන ඇසුවරන් සකසන ලදී. 

වගවතු වගාව පිළිබඳ තවදුරටත් තාක්ෂණික දැනුම කෘෂිකර්ම අමාතයාංවේ පහත වවබ් අඩවිවයන් ලබා ගත 

හැකිය.   

https://drive.google.com/file/d/1UzzP_V5M51lpVqgj6H9s5YPuqFbJJwjS/view 

https://drive.google.com/file/d/1UzzP_V5M51lpVqgj6H9s5YPuqFbJJwjS/view

