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ව ෞඛ්ය , වපෝෂණ හා වේශීය වවද  මාාත තුාාව  පිවිඩයය 
 

ශ්රීය ංාික ක නනනණතාවවයන් යු්  වශීයය ෛවදණ ්රතම  ම ත පදනේ ූ  වග   

නිවාගණ හා ප්රීතිකකාග වස වා ිළිබඳවව වශීයයව වම න්ම  ාාතණන්තගව ද වඩි 

නවධානයක් වයොමු වී ඇතික නවධියක ඒ වවනුවවන්ම  ිළහිටවනු ංඩබූ ගාාණ ආයතනය 

වන ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව විසින් එිබදක්වන ංද 2015 වර්ෂය සවහා ූ  

කාර්ය සාධන වාර්තාව වවනුවවන් ප්රීථමම වයන් ම ාව  ුභාාිංිසන ිළිනනම ි. 

1961 වසවර්  නික 31 දගණ පනත යටව්  ස්ථමාිළත කගනු ංඩබූ ආයුර්වේද 

වදපාර්තවේන්තුව යටව්  ිංක්ෂණ සහ පර්වේෂණ වග හල්, පුහුණු ආයතනයක්, පර්වේෂණායතනයක් 

වම න්ම  දිවයිවන් විවිධ කංාපවං ිළහිටි පර්වේෂණ ඔුභ උයන්ද පාංනය වන නතග, එම ඟින් වශීයය 

වවදකම  වම න්ම , ආයුර්වේද, සිශධ සහ යුනානි ෛවදණ ්රතම යන්හි නිවවදශධිය සහ ිරගස්ිතතිකය උවදසා 

ඉටුවන වම වහය නපම ණය. 

වර්තම ාන වං ක ප්රීාාවව න් ඳහුතගයක්  විවිධාකාග ූ  වසෞඛ්යණ  ඩටු  වංට මුහුණ ීමම  ීඝ්රථවයන් සිු වන 

නතග වර්තම ානවේ සිුවන ම ගණ වලින් 70% කට පම ණ වහ තු වනුවේ වඳ  වනොවන වග   වන නතග 

ඉන් ඳහුතගයක් පාිනසිනක විනාශයන්, වනො ඩළවපන ආහාග සහ ජීවන ගටාවන් වහ තුවවන් සිු වේ. 

වකවස  වවත්  එකී වහ තුන් විදණා් ම කව තහරු ව වීවම න් නනතු වව, ිනිසා නඩවත්  වසොඳා දහම  

වකවගහි නඩඹු ව වී ඇත. එහිීම  වස විවසන් වතොග ආහාග පිනවා ානය වම න්ම , නතු ව ආඳාධ නවම  ූ  

ෛවදණ ්රතම යන් ිළිබඳව  විශ්වාසය ද ඉහළ නඩිවී ඇත. වේ වන විට ඳටහිග ෛවදණ පර්වේෂකයින් පවා 

ගසායනික ඖෂධ වංට වඩා පඩරැන්නන් ාාවිතා කළ ස්වාාාවික ශාක සාග ඇුභ ව කග  ්  ඖෂධ 

නූතනයට  ඩළවපන ආකාගයට සකස් ක රීම  වකවගහි වඩි උනන්ුවක් දක්වනු වපවන්. එවන් ූ  

වකවානුවක වශීයය ෛවදණ ්රතම යන්හි නිවවදශධිය හා ුභගක්ිතතතාව සේඳන්ධ ව කීේ පඩවරී ඇතික 

ප්රීධානතම  ආයතනය වන ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව, වසඳාදහම  හා ඳඩඳුණු ජීවන හා ආහාග ගටාවන්ට 

ිනිුභන් නඩඹු ව කගවීම , වග   නිවාගණය හා වඩළඩක්වීම  සවහා ූ  වස වා සඩපයීම , වශීයය ෛවදණ ්රතම  

ම ත පදනේ ූ   නධණයන හා පර්වේෂණ ක්වෂ ්ර යන්හි දියුණුව වම න්ම  ශ්රීය ංිකාවේ ස්වාාාවික ඖෂධ ශාක 

සිගක්ෂණය හා ුභගක්ෂණය ිළණිස ද කටයුතු කගින් සිටී. 

2015 වසවර් ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව විසින් එකී කාර්යයන් ඉටු ක ිනවේ ප්රී තිකය වම ම  වාර්තාව ම ඟින් 

ඉදිිනප්  කග ඇත. ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව සතු ම ානව හා වාෞතිකක සේප්  ම නාව කළම නාකගණය 

කගින් සම ස්ත ංක්වඩසි ානතාවව  යහපත ිළණිස කටයුතු කගන වදපාර්තවේන්තුවේ කාර්ය ම ණ්ඩංය 

වවත ම ාව  හදදයි ම  සත්ුතිකය ිළිනනම ි.  එවස ම   එළවෙන වසවර් ක්රි්යා් ම ක ක රීම ට සඩංුභේ කග ඇතික 

සියලු කාර්යයන් සාර්ථමක කග  ඩනීම ට නවශණ ශක්තිකය හා ෛධර්යය වනොනුවව ංඩවේවායි ද ප්රීාර්ථමනය 

කගි. 

වවද  ාාිතත ව  ාාා්ා  

වසෞඛ්යණ, වප ෂණ සහ වශීයය ෛවදණ නම ාතණ  
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ව ෞඛ්ය , වපෝෂණ  හ වේශීය වවද  ියවයෝ්  මාාත තුාාව  පිවිඩයය 
 

ශ්රිය ංිකාවේ වශීයය ෛවදණ ්රතම ය වසග 2500ක පම ණ ඉතිකහාසයකට දිවයන 

පාගේපිනක සේප්රීදායික දඩනුම  ම ත පදනේ ූ වක . සහජීවනය හා සම ානා් ම තාවය 

පාදක කග ්  සම ාාම ය නවශණතාවයන් සහතිකක වන්නා ූ  පුභිමම ක් නිර්ම ාණය වී 

ඇතික කාංවකවානුවක ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව 2015 වසග සවහා ූ  තම  

කාර්ය සාධන වාර්තාව වම වස  එිබ දඩක්වීම ට ිළයවග ව න ඇත.  

ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව, ආයුර්වේද, සිශධ, යුනානි සහ පාගේපිනක වශීයය ෛවදණ ්රතම  සිගක්ෂණය, 

සිවර්ධනය හා නනනණතාවය ුභගක්ිතත ක රීම  තුිබන් සඩම ට ුභවවසත ළාාකග ීමම  සවහා ාාතිකක ම ට්ටින් 

වඩඩසටහන් සඩංුභේ කග ක්රි්යා් ම ක ක රීම  තම  වම වහවග වංස සංකා දිවයින පුගා ප්රීතිකස්ථමාපනය කග 

ඇතික ආයුර්වේද වග හල් පශධතිකය තුිබන්  ඳාහිග වග ගී ප්රීතිකකාග වස වා වම න්ම  වඳ  වනොවන වග   

විෂයවයහි වන සායන හගහා විශාං සම ාා වම වහවගක නිගත වවින් සිටියි. විෂයවයහි පුහුණු සහ නතික 

දක්ෂ ෛවදණව වන් හා කාර්ය ම ණ්ඩං ිමහි ක රීවේ නගමුණින් ිළහිටුවා ඇතික වශීයය ෛවදණ ්රතම  ිළිබඳව 

ාාතිකක ආයතනය වම න්ම  සාහිතණ, ඖෂධ සහ සායනික පර්වේෂණ ඔස්වස  විවිධ වග   විෂයවයහි 

ප්රීතිකකාග ිළණිස නව වසොයා  ඩනීේ එිබදඩක්වීවේ නගමුණින් ක්රි්යා් ම ක ඳණ්ඩාගනායක නනුස්ම ගණ 

ආයුර්වේද පර්වේෂණායතනය ද, ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුවේ වම වහවග සාක්ෂා්  කගීමම  ිළණිස 

විිංෂ්ට වස වා සපයන ඒ යටව්  ක්රි්යා් ම ක වන ප්රීධාන ආයතන වේ. 

ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව, විවිධ වශශගුණික කංාප නිවය ානය වන පිනදි ස්ථමාපනය කග ඇතික ඔුභ 

උයන් ාාංය ශ්රීය ංාික ක ානතාව වවත ඖෂධීය ශාක හඳුන්වා වදින් ඒවා ව ා ක රීම  වම න්ම  ඳහුවිධ 

ාාවිතයට හු ව කගවීවේ ප්රීය් නයක වයීම සිටියි. විවිධ ක්වෂ ්ර  නිවය ානය වන වස  නිර්ම ාණය වී ඇතික 

කාර්ය ම ණ්ඩං වුීහය ද ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුවේ කාර්ය සාධන ඉංක්ක වවත ිළවිීම  උවදසා ම නා 

ිළටිවහංක් වී ඇත.  

වශශයක නිවවදශධිය උවදසා ගාාණ ආයතන වුීහය තුළ වාර්ිතක සඩංුභේ සපුගාම ම  වවනුවවන් නව 

ම ානයන් ඔස්වස  විිංෂ්ට ූ  වම වහවගක නියඩිබ ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව 

වවනුවවන් ම ාව  ුභාාිංිසන වම වස  ිළිනනම ි. ඉදිින වර්ෂවේ ීම ශ්රීය ංාිකීය ාන සම ාාය තුළ, වහළ 

වවදකම  ිළිබඳව වනොම ඩවකන සංකුණු තඩබීම ට හඩක  කර්තවණයන්හි නියඩවළින්,ාාතණන්තගය තුළ 

ායවකවහිබ නඩිවීම ට ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුවට නවස්ථමාව උදාවේවා යි ප්රීාර්ථමනා කගි. 

 

ෆයි ාල් කාසීේ  

වසෞඛ්යණ වප ෂණ සහ වශීයය ෛවදණ නිවය ාණ නම ාතණ  
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v 

 

ව ෞඛ්ය , වපෝෂණ හා වේශීය වවද  වල්කේතුාාව  පිවිඩයය 

 

වග  යක මූං බීාය වසොයා ඊට ිළිබයේ වයීමවම න් එය සම නය කගන, එවම න්ම  

නතු ව ආඳාධ නවම  ූ  ෛවදණ ්රතම  වංස, ානතාවව  විශ්වාසයට ඳඳුන් ූ  

පාගේපිනක වහළ වවදකම  වම න්ම  ආයුර්වේද, සිශධ හා යුනානි ෛවදණ ්රතම  

හඳුන්වා දිය හඩක ය. වර්තම ානවේ ශ්රීය ංාික ක ප්රීාාව තුළ වග   ුභවප්  ක රීම  

වම න්ම  නිවාගණය උවදසාද වම ම  ෛවදණ ්රතම යන් ම ාහඩඟි වම වහවගක් ඉටු කගනු 

ංඳයි. 

නපව  වසෞඛ්යණ ක්වෂ ්ර ය තුළ ුභවිවශ ී  කාර්යාාගයක් ඉටුකගන ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව හා ඊට 

නනුඳශධ ඳණ්ඩාගනායක නනුස්ම ගණ ආයුර්වේද පර්වේෂණායතනය, වශීයය ෛවදණ ්රතම  ිළිබඳව ාාතිකක 

ආයතනය, ිංක්ෂණ හා පර්වේෂණ වග හල් වම න්ම  පර්වේෂණ ඔුභ උයන් ආදිය වශීයය ෛවදණ 

ක්වෂ ්ර වේ උන්නතිකය උවදසා ංඳාවදන දායක් වය නනිවඳවනීය වේ.  එවම න්ම  කාම න 

නවශණතාවයන්ට  ඩළවපන පිනදි නව ආයතන වංස වකු ුව වග   හා වඳ  වනොවන වග   ආදිය ිළිබඳව 

පර්වේෂණ වග හල් වම න්ම , පාගේපිනක ෛවදණ ්රතම  ිළිබඳව පර්වේෂණ වග හල් ිළහිටුවීවේ කටයුතු ද 

ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව විසින් ඉටු කගින් පවතී. තව ද ඉහත කී ෛවදණ ක්වෂ ්ර  යටතට  ඩවනන 

වපෞශ ලික ආයුර්වේද වග හල් හා ආයතන නියාම නය ක රීම ද ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව ම ඟින් සිු 

කගනු ංඳයි. 

වම ම  කාර්ය සාධන වාර්තාවේ නන්තර් තය වන්වන්, ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව සහ ඊට  නනුඳශධ 

ආයතන 2015 වසවර් ීම න් ප්  කග  න්නා ංද ප්රී තිකය ිළිබඳව සික්ිත්තතයක . 

වශීයය ෛවදණ ්රතම ය, ආයුර්වේද, සිශධ සහ යුනානි ෛවදණ ්රතම  සිවර්ධනය හා සිගක්ෂණය සවහා, 

ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුවේ, ආයුර්වේද වකොම සාිනස් ප්රීමුඛ්ය කාර්ය ම ණ්ඩංය විසින් සිුකගනු ංඳන 

වස වාව සහ කඩප ක රීම  ඉතා න ය වකොට සංකි. 

 

මනුා ්යිඩක්ර ා 

වල්කේ  

වසෞඛ්යණ, වප ෂණ සහ වශීයය ෛවදණ  නම ාතණාිශය 
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vi 

 

ආයුර්වේද වකොා ාරි ත්ුාාව  පිවිඩයය 

 

වං කවේ  ඇතඩේ ගටවං ඒ ඒ ගටවංට ආවේණික ූ  පාගේපිනක ෛවදණ 

්රතම යන් නූතන ෛවදණ ්රතම  සම ා ාාවිතා වේ. චීනය, වකොිනයාව, ාර්ම නිය, 

ඉන්දියාව එඳඳු පාගේපිනක ෛවදණ ්රතම යන් ාාවිත වකවගන ගටවල් නතිනන් 

ක හිපයක . පාගේපිනක ෛවදණ ්රතම යට ඉදිිනවයන්, නතික නවීන ඳටහිග ෛවදණ 

්රතම ය ඒ ගටවං ාාවිත වක වණ ද, පාගේපිනක ෛවදණ ්රතම යද ඊට සම  ාමීව 

ආගක්ෂා වවින් පවතී. 

 

නව්ත ගවට් ත් ් වය විශ්වල්ෂණය ක රීවේීම ඳටහිග ෛවදණ ්රතම ය සම ා වශීයය 

ෛවදණ ්රතම යද පාගේපිනක ෛවදණ ්රතම යද නවීන ෛවදණ ්රතම  වංට වනොවදවවනි ආකාගවේ ප්රීතිකකාග 

විධි, සහ වග   නිවාගණ ්රතම  වලින් යුතු වීම  විවශ ෂ් වයක . ගවට් නතික විශාං ිළිනසකව  වසෞඛ්යණ  ඩටු  

නිගාකගණය ක රීම ට එය වයදා  ඩවන්. එවම න්ම  වසිනන් වසග වශීයය ෛවදණ ්රතම ය  උවදසා වවන් 

වකවගන මුදල් ප්රීම ාණයද ඉහළ යින් පවතී. එවස  වවන් කගනු ංඳන ගාවේ මුදල්, වශීයය ෛවදණ 

ක්වෂ ්ර වේ උන්නතිකය උවදසා උපවය ානය කග ඇතික ආකාගය වම ම  කාර්ය සාධන වාර්තාවවන් 

විශ්වල්ෂණය වකවර්. 

 

නපව  ප්රීධාන වස වාංාිවයා වග ගීයා වන නතග, ඔරුනව  නවශණතා සපුගාම ම  සවහා විවිධ වණාපදතික හා 

වඩඩසටහන්  ණනාවක් ක්රි්යා් ම ක වකිනණි.  ඒ නනුව 2015 වසවර් වඩි නවධානයක් වයොමු වක වවණ් 

වකු ුව වග   පාංනය වකවගහිය.  ඒ නනුව නනුගාධපුගය, ම ඩදවච්ිරය වක්න්ද්රව කග  නිින් වකු ුව වග   

නිවාගණ වඩඩසටහන් හා ආයුර්වේද ෛවදණ සායන ම ාංාවක් වසග පුගාවට පව් වන ංීම. එවම න්ම  

වකු ුව වග  , වඳ  වනොවන වග   නිවාගණය හා ප්රීතිකකාග කටයුතු වවනුවවන්ම  විවශ ිතත වග හල් 

වදකක් නනුගාධපුග ම ඩදවච්ිරය සහ නේපාග නින්දූ ර්හි ආගේා ක රීම ට කටයුතු කගින් පවතී. වකු ුව 

වග   නිවාගණය සහ පර්වේෂණ සවහා සඩංුභේ කළ ම ඩදචච්ිරය වග හවල් ඉදි ක රීේ කටයුතු වේ වන විට 

නිම  වවින් පවතිකන නතග, වඳ  වනොවන වග   ිළිබඳව පර්වේෂණ පඩවඩ් වීම  සවහා සඩංුභේ කළ 

නින්දූ ර් වග හං ඉදික රීවේ කටයුතු ද ඉදිිනවේීම ආගේා ක රීම ට ද නියිතය.  

 

වහෞතිකක සිවර්ධනයට නම තගව ම ානව සේපත දියුණු ක රීම  උවදසා ද, නදාළ කාර්ය ම ණ්ඩංය විවදස් 

ිංෂණ් ව, පුහුණු වඩඩසටහන් සහ පශ්චා්  උපාධි පාඨම ාංාවංට වයොමු ක රීම ට ද එම  වසවර් සඩංක ය යුතු 

ප්රීතිකපාදන ප්රීම ාණයක් වවන් ක රීම ට හඩක යාව ංඩිමණ. දිවනන් දින දියුණු වන වං කවේ නවීන කාර්ික 

හා තාක්ෂණික ්රතම වේදයන් ඔස්වස  කාර්යාං කටයුතු කාර්යක්ෂම  ක රීම ටද හඩක යාව ංඩබුණු නතග, ඒ 

ිළිබඳව වතොගතු වද වම ම  කාර්ය සාධන වාර්තාවේ ඇතුළ් ය.  

 

වම ම  ප්රී තිකය න් ප්  කග  ඩනීම  සවහා නපට ම   වපන්ූ    ව නම ාතණතුම න් නිවය ාණ නම ාතණතුම න්,  

නම ාතණිශ වල්කේතුම ා ඇතුු  නම ාතණාිශවේ කාර්යම ණ්ඩංය සවහා කඩපවීවම න් ක්රි්යා කළ 

වදපාර්තවේන්තුවේ සියලුම  කාර්ය ම ණ්ඩංයද කදතවේීමව සිහිප්  කගි. 

 

 

පී.එ ්.වේ.ආර්.වීාවකෝන් 

ආයුර්වේද වකොම සාිනස් 
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1. ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව  
 

1.1 හැඳින්වීා  

 

1961 නික 31 දගණ ආයුර්වේද පනත නනුව ස්ථමාිළත කග ඇතික 

ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව, වසෞඛ්යණ, වප ෂණ සහ වශීයය 

ෛවදණ නම ාතණිශවේ, වශීයය ෛවදණ නිශවේ කාර්ය ාාගය ඉටු 

ක රීවම හි ංා මූලිකව කටයුතු කගනු ංඳන ආයතනය වන්වන්ය. 

ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව වවත පඩවරී ඇතික පිනපාංන ව කීේ හා 

කාර්යයන් ඉටු ක රීවම හිංා 2015 වදසඩේඳර්  ම ස 31 දිනට නදාළ 

ප්රී තිකය වම ම  කාර්ය සාධන වාර්තාව ම ඟින් ඉදිිනප්  වකවර්. 

 

1.2 දැේා 

“ආයුර්වේද හා වශීයය ෛවදණ ්රතම  තුිබන් සඩම ට ුභවවසත” 

 

1.3 වාවහවා 

 
“ආයුර්වේද හා පාගේපිනක වශීයය ෛවදණ ්රතම  සිගක්ෂණය, සිවර්ධනය හා නනනණතාව ුභගක්ිතත ක රීම  

තුිබන් සඩම ට ුභවවසත ළාා කග ීමම  සවහා ාාතිකක ම ට්ටින් වඩඩසටහන් සඩංුභේ කග ක්රි්යා් ම ක ක රීම ”  

  

ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව 
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1.4 ප්ර්ධාාා කාර්යයන් 

 පර්වේෂණ හා ිංක්ෂණ කටයුතු සවහා වග හල් හා නවනකු්  නිශ ිළහිටුවීම  හා නඩ් තු ක රීම  

 සේම න්්ර ණ, නාණාස පන්තික, හා නධණයන පාඨම ාංා පඩවඩ් වීම  

 සායනික ෛවදණ වස වා හා සාහිතණ පර්වේෂණ පඩවඩ් වීම  

 ඖෂධීය ශාක ව ා ක රීම , සිගක්ෂණය හා ප්රීචලිත ක රීම  

 දිවයිවන් සියලු ලියාපදිිිර ආයුර්වේද ෛවදණව වන් නධීක්ෂණය ක රීම  හා පිනපාංනය ක රීම  

 ආයුර්වේද වග හල්, ම ධණම  වඳවහ්  ශාංා, ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදන ආයතන හා වපෞශ ලික 

ආයුර්වේද නධණාපනයට නදාළ කටයුතු සවහා නීතික හා වගගුංාසි සකස් ක රීම   

 

 

1.5 ප්ර්ධාාා කාර්යයන් ඉටු කානු ලබා ආයතා 

 වග හල් වස වා (වඳොරැල්ං,  ේපහ, කයිති, ම න්චන්වතොුවවායි, නේපාග, ත්රිඩකුණාම ංය) 

 පර්වේෂණ කටයුතු (නාවින්න ඳණ්ඩාගණායක නනුස්ම ගණ ආයුර්වේද පර්වේෂණායතනය, චම ල් 

ගාාපක්ෂ ආයුර්වේද mර්වේෂණ, හේඳන්වතොට)  

 නධණාපන හා පුහුණු ක රීේ (වශීයය ෛවදණ ්රතම  ිළිබඳව  ාාතිකක ආයතනය, නාවින්න)  

 ඔුභ උයන් (හල්ුේමුල්ං, පට්ටිවපොළ, ගිගාඳු වවක ට්වට්, පල්වංකඩවල්, නාවින්න, ිළන්නදූව, 

කන්වනලිය) 
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1.6  ාාාා   පරිපාලාය 

1. ප්රීධාන කාර්යාංය 

a. ආයතන සහ පාංන නිශය 

b. සිවර්ධන නිශය       

c. ිංල්පීය නිශය   

d. මූංණ නිශය         

e. විාා  නිශය 

2. ආයුර්වේද ිංක්ෂණ වග හං, වඳොරැල්ං  

3.  ේපහ වි්රතම ාගච්ිර ආයුර්වේද වග හං (ිංක්ෂණ) -යක්කං  

4. සිශධ ිංක්ෂණ වග හං - කයිති  

5. ආයුර්වේද වග හං - ම න්චන්වතොුවවායි  

6. ආයුර්වේද වග හං - නේපාග 

7. සිශධ ිංක්ෂණ වග හං - ත්රිඩකුණාම ංය 

8. ඳණ්ඩාගණායක නනුසම් ගණ ආයුර්වේද පර්වේෂණායතනය - නාවින්න 

9. චම ල් ගාාපක්ෂ ආයුර්වේද පර්වේෂණ වග හං - හේඳන්වතොට 

10. වශීයය ෛවදණ ්රතම  ිළිබඳව  ාාතිකක ආයතනය 

11. ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තු ඔුභ උයන් (හල්ුේමුල්ං, පට්ටිවපොළ, ගිගාඳු වවක ට්වට්, 

පල්වංකඩවල්, නාවින්න, ිළන්නදූව, කන්වනලිය) 
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1.7 ආයතියක වතහය 

 

  

ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව 

ප්රීධාන කාර්යාංය 

ආයතන හා පාංන 
නිශය 

ිංල්පීය නිශය 

ෙූංණ  නිශය 

සිවර්ධන නිශය 

විාා  නිශය 

ආයුර්වේද ිංක්ෂණ වග හල් 

ආයුර්වේද ිංක්ෂණ වග හං - වඳොරැල්ං 

 ේපහ වි්රතම ාගච්ිර ආයුර්වේද වග හං 
(ිංක්ෂණ) -යක්කං 

සිශධ ිංක්ෂණ වග හං - කයිති 

සිශධ ිංක්ෂණ වග හං- ත්රිඩකුණාම ංය 

ආයුර්වේද වග හං - ම න්චන්වතොුවවායි 

ඳණ්ඩාගණායක නනුස්ම ගණ 
ආයුර්වේද 

පර්වේෂණායතනය, නාවින්න 
ආයුර්වේද පර්වේෂණ වග හල් 

චම ල් ගාාපක්ෂ ආයුර්වේද පර්වේෂණ 
වග හං - හේඳන්වතොට 

ආයුර්වේද වග හං - නේපාග  

ඳණ්ඩාගණායක නනුස්ම ගණ ආයුර්වේද 
පර්වේෂණ වග හං 

වශීයය ෛවදණ ්රතම  ිළිබඳ ව 
ාාතිකක ආයතනය 

ඔුභ උයන් 

ගිගාඳු වවක ට්වට් 

පල්වංකඩවල් 

හල්ුේමුල්ං 

ිළන්නදූව 

පට්ටිවපොළ  

කන්වනලිය 

නාවින්න 

5 

 

4
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1.8 මූල  ප්ර්ගතිය - 2015 

 

 

 

  

කාණ්යය/ වැය ිඩෂය/මයිතාය 
2015 වර්ෂවේ 

ප්ර්ිපාදා (රු.) 

2015 වර්ෂවේ 

ිඩයදා (රු.) 

ිඩයදේ ප්ර්ිතතය 

% 

පුාාාවර්තා ිඩයදේ 1,166,967,000 1,109,013,253 95 

1. සාම ානණ පිනපාංනය 106,835,000 97,796,505 92 

2.  වග හල් වස වා 788,022,000 753,799,553 96 

3. පර්වේෂණ 165,690,000 157,721,611 95 

4. නධණාපන හා පුහුණු 37,145,000 33,674,864 91 

5. ඖෂධ ව ාව, සිගක්ෂණය හා 

වණා්තතිකය 
69,275,000 66,020,720 95 

ප්ර්ා ධාා ිඩයදේ 575,000,000 413,011,407 72 

1. සාම ානණ පිනපාංනය 15,400,000 10,583,899 69 

2. වග   නිවාගණ වස වා 335,022,000 312,740,010 93 

3. පර්වේෂණ 192,778,000 69,508,318 36 

4. නධණාපන හා  පුහුණු 6,100,000 1,852,303 30 

5. ඖෂධ ව ාව,  සිගක්ෂණය හා 

වණා්තතිකය 
25,700,000 18,326,877 71 

මුළු ිඩයදේ 1,741,967,000 1,522,024,662 87 

1. සාම ානණ පිනපාංනය 122,235,000 108,380,405 89 

2. වග   නිවාගණ වස වා 1,123,044,000 1,066,539,564 95 

3. පර්වේෂණ 358,468,000 227,229,929 63 

4. නධණාපන හා  පුහුණු 43,245,000 35,527,167 82 

5. ඖෂධ ව ාව,  සිගක්ෂණය හා 

වණා්තතිකය 
94,975,000 84,347,597 89 
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2. ආයතා  හ පාලා මංතය 

 

ආයතා  හ පාලා මංතවේ කාර්ය භාාය 

1. වසෞඛ්යණ, වප ෂණ සහ වශීයය ෛවදණ නම ාතණාිශය හා වශීයය ෛවදණ නිශය යටව්  ආයුර්වේද 

වදපාර්තවේන්තුවේ පාංන කටයුතු සිු ක රීම . 

2. සියලු පළා්  සාාවං වශීයය හා ආයුර්වේද නිශයන්ට නදාළ සේඳන්ධීකගණ කටයුතු සිු ක රීම  

3. පළා්  සාා සහ පළා්  පාංන ආයතනවංට නනුයුක්ත ආයුර්වේද ෛවදණව වන්ව  පිනපාංන 

කටයුතු හා ආයතනික කටයුතු පව් වාව න යාම . 

4. ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුවේ ම ධණම  ගාය යටව්  ඇතික සියලුම  ආයතනවං කාර්ය ම ණ්ඩං 

සේඳන්ධව ආයතනික සහ පාංන කටයුතු පව් වාව න යාම . 

5. ඒ ඒ නිශයන්හි ආයතනික ප්රී තිකය සම ාවං නය ක රීම . 

6. කාර්ය ම ණ්ඩංවේ සියලුම  පිනපාංන කටයුතු සිු ක රීම . 

7. වදපාර්තවේන්තුවේ ඳවවා  ඩනීවේ ප්රීතිකප් තික සකස් ක රීම  සහ වස වා වණවස්ථමා සඩකීම . 

8. වදපාර්තවේන්තුවේ වතොගතු ව තාක්ෂණ සේඳන්ධ කටයුතු පව් වාව න යාම . 

9. වවේ නඩවිය (www.ayurveda.gov.lk) පව් වාව න යාම . 

10. ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුවේ නීතික සහ විනය කටයුතු පව් වාව න යාම . 

 

ආයතා  හ පාලා මංතවේ ප්ර්ගතිය 

1. 2015 වර්ෂවේ PL – 02 ප්රීාථමික ව  ණිවේ නර්ධ ිංල්පීය තනතු ව සවහා නිංධාරීන්  90 වදවනකුට 

උසස්වීේ ංඳා වදන ංීම. 

2. ආයුර්වේද ෛවදණව ව I ව  ණියට උසස් ක රීම  සවහා නයුේප්  කඩවවා ඇතික නතග සේමුඛ්ය 

පරීක්ෂණ 2015.11.30 දින පව් වා ඇත. 

3. සේඳාහන තනතු ව සවහා ඳවවා  ඩනීම ට නයුේප්  කඩවවා ඇතික නතග ඊට නවශණ ලිිතත විාා ය 

සවහා කටයුතු ුභදානේ වවින් පවතී. 

4. තාක්ෂණික නිංධාරීන් ඳවවා  ඩනීම  සවහා  ඩසට් නිවේදනය සඩකීම ට නදාළව ගාාණ පිනපාංන 

නම ාතණාිශය සම ා සාකච්ඡා වාග ක හිපයක් පව් වා නිවේදනවේ නවසාන වකොටස් සකස් කගින් 

පවතී.  

  

http://www.ayurveda.gov.lk/
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පුහුණු වැය ටහන් - 2015 වර්ෂය 

නනු 

නිකය 
ආයතාය ිඩ ්තාය කාල සීාාව 

1.  හල්ුේමුල්ං ඖෂධ උදණානය 

ඖෂධ නිෂ්පාදනා ාගවේ ඵංදායිතාව 

සිවර්ධනය 

වග හල් කාර්ය ම ණ්ඩංය - 45 වදවනකු 

දින 03 

2.  නිපුණතා සිවර්ධන නගමුදං 
ගාාණ ආයතනවං වි ණන ප්රීශ්න නවම  ක රීම  

වි ණන සහකාග 01 
දින 02 

3.  කාර්ික තාක්ෂණ ආයතනය 

Certificate Course on Herbal 

Drugs and Cosmetics Value 

Addition Techniques - ෛවදණව ව 03 

ම ාස 1     

4.  නිපුණතා සිවර්ධන නගමුදං ඳවවා  ඩනීවේ පටිපාටි - ගා.ක.ස. 04 දින 02 

5.  
වම  ටර් ගථම ප්රීවාහන 

වදපාර්තවේන්තුව 

වායු විවම  චන ප්රීිතීන් පව් වාව න යාම  

ිළිබඳවව ගාාණ ආයතනවං ිනයුගන් දඩනුව්  

ක රීම  - ිනයුගන් 06 

දින 01 

6.  නිපුණතා සිවර්ධන නගමුදං ිනයු ව පුහුණුව - ිනයු ව 03 දින 02 

7.  PRAG Institute 
විස්තගා් ම ක ප්රීසේපාදන පටිපාටිය - 

 ණකාධිකාින 01 
දින 01 

8.  නිපුණතා සිවර්ධන නගමුදං 
How to be a Brilient Manager - ෛවදණව ව 

02 
දින 01 

9.  
ාාතිකක වල්ඛ්යනාගක්ෂක 

වදපාර්තවේන්තුව 

ෛවදණ වල්ඛ්යන ිළිබඳව  ගාවේ නිංධාරීන් 

දඩනුව්  ක රීම  - ෛවදණව ව 12 
දින 01 

10.  ාාතිකක විදණා පදනම  

සේප්රීදායික ාන සිගීත නාද ම ාංා හා තාං 

ගටාවන්ව  විදණා් ම ක පුභිමම  හා එහි 

ිරක ් ීය ගුණය ිළිබඳව  වඩඩමුු ව - 

ෛවදණව ව 04 

දින 01 

11.  
ාාතිකක වල්ඛ්යනාගක්ෂක 

වදපාර්තවේන්තුව 

ගාාණ වල්ඛ්යන කළම නාකගණය සහ 

සිගක්ෂණය ිළිබඳව  එක්දින වඩඩමුු ව - 

සහකාග වකොම සාිනස් (සිවර්ධන) 

දින 01 

 

12.  නිපුණතා සිවර්ධන නගමුදං 
ගාවේ කාර්යාංයක ගිණුේ ලිිළක වවන්ව  

කාර්යාාගය හා ව කීේ - ගා.ක.ස. 07 
දින 02 

13.  
වම  ටර් ගථම ප්රීවාහන 

වදපාර්තවේන්තුව 

වායු විවම  චන ප්රීිතීන් පව් වාව න යාම  

ිළිබඳව  ගාාණ ආයතනවංට සේඳන්ධ ප්රීවාහන 

නිංධාරීන් දඩනුව්  ක රීම  - කාර්ික නිංධාරී 

වම  ටර් ගථම 

දින 01 

 

14.  

වසෞඛ්යණ හා වශිංය ෛවදණ  

 නම ාතණිශය 

Non Communicable Disease for Special 

Grade Nursing Officers - වහද පාලිකා 01 

දින 01 

 

15.  Seronity, Kalutuwawa 
ආකල්ප සිවර්ධන වඩඩමුු ව - 

වදපාර්තවේන්තු කාර්ය ම ණ්ඩංය 

දින 01 

 

16.  ගාාණ ාාෂා වදපාර්තවේන්තුව 
වදම ළ ාාෂා පාඨම ාංාව - වදපාර්තවේන්තු 

නිංධාරීන් 
ම ාස 06 

17.  ාාතිකක ාාෂා හා පුහුණු ආයතනය වදම ළ ාාෂා වඩඩමුු ව - ගා.ක.ස. 03 දින 12 
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3.  ංවර්ධාා මංතය 

 ංවර්ධාා මංතවේ කාර්ය භාාය 

1. වදපාර්තවේන්තුව හා ඒ යටව්  ඇතික ආයතනවං ඉදි ක රීේ හා නඩ් තු කටයුතු සිු ක රීම . 

2. වදපාර්තවේන්තුව සතු ඔුභ උයන් පාංනය සහ නඩ් තු ක රීම . 

3. පාසඩල් ඔුභ උයන් වණා්තත ක රීම . 

4. වශීයය ඖෂධීය පාන වර්  ානප්රි ය ක රීම . 

5. වශීයය ෛවදණ ක්වෂ ්ර ය පුු ල් ක රීම  සහ එම  ෛවදණ ්රතම  ප්රීචලිත ක රීම  උවදසා ප්රීදර්ශන පඩවඩ් වීම . 

6. පාසඩල්, ආ ික සිශධසථ්මාන, ගාාණ ආයතන සවහා වනොිවල් ඔුභ පඩළ ංඳා ීමම . 

7. ාාතිකක උ් සව සිවිධානය ක රීම  (හිසවතල්  ෑවේ ගාාණ උ් සවය). 

8. ඖෂධ පඩළෑටි සිගක්ෂණය සහ වණා්තත ක රීවේ කටයුතු සිවිධානය ක රීම . 

9. ආයුර්වේද සිගක්ෂණ සාා සේඳන්ධ කටයුතු ඉටු ක රීම . 

10. ාි ම  සායන පඩවඩ් වීම  සවහා සේඳන්ධීකගණ කටයුතු සිු ක රීම . 

 

2015 ව වර් ප්ර්ගතිය -  ංවර්ධාා මංතය 

 හි වතල් ගතෑවේ ාා්  උ් වය - 2015.04.15  

 
නතික  ව ානාධිපතික ෛම ත්රීයපාං සිිනවස න ම ඩතිකතුම ාව  

ප්රීධාන් වවයන් සහ වසෞඛ්යණ, වප ෂණ සහ වශීයය ෛවදණ 

නම ාතණ,   ව ගාජිත වස නාග් න ම ඩතිකතුම ාව  

නනුශාසක් වවයන් වපොවළොන්න වවේ, කඳු වවවං 

ායන්තික විහාගවේ ීම උ් සවශ්රීයවයන් පව් වන ංීම.  

 

 ්ංගතා  ායා  

පාගේපිනක ෛවදණ ්රතම යන් රැක  නිින්, වශීයය ෛවදණ ්රතම යන්ට ානතාව හු ව ක රීවේ නගමුණින් 

වදපාර්තවේන්තුව ආයුර්වේද ාි ම  සායන පව් වනු ංඳයි.  

ගාාණ ආයතන, විහාගස්ථමාන, වපෞශ ලික ආයතන සහ පාසල් 

වං ඉල්ම ේ නනුව සායන පඩවඩ් වීම  සවහා නදාළ වග හල් වවත 

ආයුර්වේද වකොම සාිනස්ව  නනුම ඩතිකය ඇතිකව පවගනු ංඳයි.  

වදපාර්තවේන්තුව වවත ංඩබූණු සායන ඉල්ම ේ, නදාළ ප්රීවශශය 

නනුව පහත සවහන් ආකාගයට ආයුර්වේද වග හල් වවත පවගන 

ංීම. 

2015 හි වතල් ගතෑවේ උ් වය 

්ංගතා  ායාකදී වාෝගියකු පරිේෂා 

කිරීා 
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මනු 

මංකය 
දිාය 

ඉල්ලීා කළ ආයතාය  හ  

 ායාය පැවැ්වූ  ්ථාාය 
 ායාය පැවැ්වූ ආයතාය 

1.  2015.01.24 නේපාග වපොලිසිය - කගි ාව විදණාංය 
 

ආයුර්වේද වග හං - නේපාග 

2.  2015.02.15 
  ව පණ්ුව ඳණ්ඩාගනායක ම ඩතිකතුම ා. 

ම ාලි ාතඩන්න එක්ස්  විාය පගා්රතම  සිතිකය 
 

 ේපහ වි්රතම ාගච්ිර ආයුර්වේද 

වග හං - යක්කං 
3.  2015.02.22  ේපහ සිින ුභනන්ද දහේ පාසඩල් සිවර්ධන සිතිකය 

4.  2015.02.24 ිමිගිිනය ප්රීාවශීයය වල්කේ කාර්යාංය 
වයෙ පළා්  ආයුර්වේද 

වදපාර්තවේන්තුව 

5.  2015.02.26 
උහන ප්රීාවශීයය වල්කේ කාර්යාංය. 

නේ/වඩරැන්කඩටව ොඩ ම හ විුහං 
ආයුර්වේද වග හං - නේපාග 

6.  2015.03.07 නේපාග සශධාතිකසස් විුහං 

7.  2015.03.14 
වඳොරැල්ං ආයුර්වේද වග හං. 

කුඩාවස්කුවව, වස්කුවව, සගණ වඩිහිටි සිතිකය 

ආයුර්වේද ිංක්ෂණ වග හං -

වඳොරැල්ං 

8.  2015.03.28 
ීදූව වපොලිස් ස්ථමානය. 

නංවතුිළටිය කණිෂ්ඨ විදණාංය 

ඳස්නාහිග පළා්  ආයුර්වේද 

වදපාර්තවේන්තුව 

9.  2015.03.28 
වපොලිස් ම ධණම  කදරුග - නේපාග. 

නේපාග උදයපුග විුහං 
ආයුර්වේද වග හං - නේපාග 

10.  2015.05.07 
වදම ටව ොඩ, තිකඹිින ස්යාය ප්රීාවශීයය 

ශාසනාගක්ෂණ ඳං ම ණ්ඩංය ආයුර්වේද ිංක්ෂණ වග හං -

වඳොරැල්ං 
11.  2015.05.09 සඩනුභම  සහන පදනම  

12.  2015.05.23 
හේඳන්වතොට වපොලිසිය 

සිිනයානාථම ග්රාාම  නිංධාරී වසම  

චම ල් ගාාපක්ෂ ආයුර්වේද 

පර්වේෂණ වග හං -හේඳන්වතොට 

13.  2015.05.29 

ම ිජු ශ්රීය නගි ං ම ඩතිකතුම ා (විපක්ෂ නායක, ඳස්නාහිග 

පළා්  සාාව) 

වක ට්වට්, වස් සිිනපාය ාාතිකක වපොු වස වා 

සි ම ය 
ආයුර්වේද ිංක්ෂණ වග හං -

වඳොරැල්ං 14.  2015.06.11 කපුව ොඩ, ම නියා ඇක්වා ප්රීයිවට් ලිිට් 

15.  2015.06.15 

නුව ව ොඩ, ඇඹුල්වදනිය ී/ස උඩහමුල්ං 

නඩව නහිග සකුභ වවේ හා ණය  නුවදනු ිළිබඳව  

සිතිකය - ඇඹුල්වදනිය සණස සිතිකය 

16.  2015.06.19 කඩළණිය ශ්රීය ුභම නාගාම  පුගාණ ම හා විහාගය 
 ේපහ වි්රතම ාගච්ිර ආයුර්වේද 

වග හං - යක්කං 

17.  

2015.06.21 

වසෞඛ්යණ හා වශීයය ෛවදණ නම ාතණාිශය. 

න ංව් ත ප්රීවශශය  ආයුර්වේද ිංක්ෂණ වග හං -

වඳොරැල්ං 
18.  

වසෞඛ්යණ හා වශීයය ෛවදණ නම ාතණාිශය. 

පඩංව් ත, ිළටි ං පාග, වඳොේිමල් පින ය 
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19.  2015.06.24 වකොස්සින්න ශ්රිය පඤ්ඤානන්ද වඩිහිටි සිතිකය 
 ේපහ වි්රතම ාගච්ිර ආයුර්වේද 

වග හං - යක්කං 

20.  2015.06.27 
ඳක්ක ඇල්ං වපොලිස් ස්ථමානය. 

නුව ංන්ද ායුභම නාගාම  විහාගය 
ආයුර්වේද වග හං - නේපාග 

21.  

2015.06.21, 

07.04, 

07.11, 

07.18, 

07.25 

වසෞඛ්යණ හා වශීයය ෛවදණ නම ාතණ වපෞශ ලික 

වල්කේ. 

පඩංව් ත, න ංව් ත, ම තු ම , වදොඩිව ොඩ, 

පානුග  

ආයුර්වේද ිංක්ෂණ වග හං -

වඳොරැල්ං  

නාවින්න - වකු ුව සායනය 

22.  

2015.07.04 

නේපාග වපොලිසිය, 

වකොටවවවහග විදණාංය 
ආයුර්වේද වග හං - නේපාග 

23.  
වසෞඛ්යණ, වප ෂණ සහ වශීයය ෛවදණ නම ාතණාිශය.  

බුං් සිිහං වහ ිවය පතික සායනය 

ආයුර්වේද ිංක්ෂණ වග හං -

වඳොරැල්ං 

24.  2015.07.11 
වපොලිස් ස්ථමානය - හේඳන්වතොට, 

වඩලි ් ත ග්රාාම  නිංධාරී වසම  
 

චම ල් ගාාපක්ෂ ආයුර්වේද 

පර්වේෂණ වග හං -හේඳන්වතොට 

25.  
2015.07.30-

31 

ගාාගිිනය වශීයය ෛවදණ විදණාතන ආයුර්වේද 

වණා්තත නනු කිටුව, 

කතග ම  පූාා භූිය 
 

ආයුර්වේද ිංක්ෂණ වග හං -

වඳොරැල්ං  

චම ල් ගාාපක්ෂ ආයුර්වේද 

පර්වේෂණ වග හං -හේඳන්වතොට 

26.  2015.08.04 ම නියා ඇක්වා පුශ ලික සම ා ම  
ආයුර්වේද ිංක්ෂණ වග හං -

වඳොරැල්ං 

27.  2015.08.09 කඩවත, එියුවකයාර් වපග පාසං 
 ේපහ වි්රතම ාගච්ිර ආයුර්වේද 

වග හං - යක්කං 

28.  2015.08.27 කඩංණිය, ව  නවං, ශ්රීය ආනන්දාගාම ය 
ඳස්නාහිග පළා්  ආයුර්වේද 

වදපාර්තවේන්තුව 

29.  

2015.09.15, 

28, 

2015.10.13,

20, 28 

හේඳන්වතොට සර්වව දය ප්රීාවශීයය ම ධණස්ථමානය. 
චම ල් ගාාපක්ෂ ආයුර්වේද 

පර්වේෂණ වග හං -හේඳන්වතොට 

30.  2015.10.06 
සිිනම ාවව  ඳණ්ඩාගනායක විුහං. 

නිකවඩගටිවේ කුම ග විදණාංය 

ආයුර්වේද ිංක්ෂණ වග හං -

වඳොරැල්ං 

31.  2015.10.17 

ඳක්ක ඇල්ං වපොලිස් ස්ථමානය. 

නුව ංන්ද ායුභම නාගාම  විහාගය, 

ගා ංතඩන්න වඳ ධීගාාාගාම  විහාගය ආයුර්වේද වග හං - නේපාග 

32.  2015.10.22 
නාම ල්තංාව වාණෂ්ඨ පුගවඩසි සි ම ය.   

නේපාග ප්රීාවශීයය වල්කේ කාර්යාංය 

33.  2015.10.26 

වසෞඛ්යණ, වප ෂණ සහ වශීයය ෛවදණ නම ාතණාිශය. 

නනුගාධපුග ම ාිකඩවං ශ්රීය සාගද ිළිනවවන් 

විහාගස්ථමානය 

උතු ව ම ඩද පළා්  ආයුර්වේද 

වදපාර්තවේන්තුව 

34.  2015.10.28 
වසෞඛ්යණ, වප ෂණ සහ වශීයය ෛවදණ නම ාතණාිශය. 

වපොවළොන්න වව, ායන්තිකපුග, තෙංවඩව විදණාංය 

ආයුර්වේද ිංක්ෂණ වග හං -

වඳොරැල්ං 

35.  2015.10.30 යක්කං නනුග ආදර්ශ කණිෂ්ඨ විුහං 
 ේපහ වි්රතම ාගච්ිර ආයුර්වේද 

වග හං - යක්කං 
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36.  2015.11.07 
නේපාග වපොලිසිය. 

නේපාග, හෑව ොඩ ඉන්ද්රවසාග විදණාංය 
ආයුර්වේද වග හං - නේපාග 

37.  2015.11.14 
වසෞඛ්යණ, වප ෂණ සහ වශීයය ෛවදණ නම ාතණාිශය. 

ගා ම , ම ් තුම  ං, ක වණාග් න වඳෞශධ විුහං 
ආයුර්වේද ිංක්ෂණ වග හං -

වඳොරැල්ං 

38.  2015.11.21 

වසෞඛ්යණ, වප ෂණ සහ වශීයය ෛවදණ නම ාතණාිශය. 

නුව ව ොඩ, ිිනහාන, ස්ටඩන්ලි තිකංකග් න විදණාං 

භූිය 

39.  2015.11.21 
හේඳන්වතොට වපොලිසිය. 

යහන් ං, ඳටහිග ග්රාාම  වස වා වසම , ප්රීාථමික විුහං 

චම ල් ගාාපක්ෂ ආයුර්වේද 

පර්වේෂණ වග හං -හේඳන්වතොට 

40.  2015.11.22 
ක ිනඳිවඩං වපොලිසිය. 

ඳප/ ේ වේිනංෑන්් විුහං 

 ේපහ වි්රතම ාගච්ිර ආයුර්වේද 

වග හං - යක්කං 

41.  2015.11.25 

වසෞඛ්යණ, වප ෂණ සහ වශීයය ෛවදණ නම ාතණාිශය. 
 

නවිස්සාවේල්ං, පුවක්ිළටිය, තුේවම  දග 

ඉු ක්වක විට විදණාංය 

ආයුර්වේද ිංක්ෂණ වග හං -

වඳොරැල්ං 

42.  2015.11.29 
වඩලිවේිනය වපොලිසිය. 

නඩුන් මුව සිිනීවම  විුහං 

 ේපහ වි්රතම ාගච්ිර ආයුර්වේද 

වග හං - යක්කං 

43.  2015.12.05 
වසෞඛ්යණ, වප ෂණ සහ වශීයය ෛවදණ නම ාතණාිශය. 

නේඳංන්ව ොඩ සරු් ව ට් ාාතණන්තග පාසං 

ආයුර්වේද ිංක්ෂණ වග හං -

වඳොරැල්ං 

44.  

2015.12.06 

වසෞඛ්යණ, වප ෂණ සහ වශීයය ෛවදණ නම ාතණාිශය. 

ශාන්ත ම ිනයා වශවස්ථමානය 

 ේපහ වි්රතම ාගච්ිර ආයුර්වේද 

වග හං - යක්කං 

45.  
වසෞඛ්යණ, වප ෂණ සහ වශීයය ෛවදණ නම ාතණාිශය 

ශ්රීය විායව  ෂ විදණාංය, පානුග 

ආයුර්වේද ිංක්ෂණ වග හං -

වඳොරැල්ං 

46.  
2015.12.26-

30 
දකුණු පළා්  කදිතකර්ම  වදපාර්තවේන්තුව. 

දකුණු පළා්  ආයුර්වේද 

වදපාර්තවේන්තුව 

47.  නඛ්යණ්ඩව ම ාවත ම  ිළංඩස්ස ශ්රීය වඳ ධි ම ු ව විහාගය 
වයෙ පළා්  ආයුර්වේද 

වදපාර්තවේන්තුව 

 

 වේශීය පාා වර්ගත ්ාප්රි්ය කිරීවේ වැය ටහා 

ානතාව වශීයය පාන වර්  ස වහා වයොමු ක රීවේ නගමුණින් ආයුර්වේද වකොම සාිනස්ව  නනුම ඩතිකය ඇතිකව 

ගාාණ උ් සව සහ වවන්  සිවිධානවං උ් සව සවහා වකොළකඩව සහ ඔුභපඩන් වනොිවල් ංඳා ීමම  සිු 

වකවර්.  2015 වසවර්ීම වඩඩසටහන් 17ක් සවහා වකොළකඩව හා ඔුභපඩන්  50,000 ක් පම ණ වනොිවල් 

ංඳා ීම ඇත. 

 

 

 

 

 වේශිය පාාය - වකොළකැඳ වේශිය පාාය - ඔසුපැන් 
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 වාොමිවල් ඔසු පැළ ලබා දීා 

 

ආයුර්වේද වකොම සාිනස්ව  නනුම ඩතිකය ඇතිකව, පාසල්, ගාාණ ආයතන වලින් ංඩවඳන්නා ූ   ඉල්ම ේ සවහා 

ඔුභ පඩළ 25 ඳඩගින් වනොිවල් ංඳා ීමම  සිු වකවර්. වේ වසග තුළීම පඩළ 9,121 ක ප්රීම ාණයක් ංඳා ීමම ට 

නනුම ඩතිකය ීම ඇත.  

 ආයුර්වේද ප්ර්දර්තා 

ආයුර්වේදය ිළිබඳව  ානතාව දඩනුව්  ක රීවේ නගමුණින්, වශීයය ඖෂධ පඩළ සහ වශීයය ප්රීතිකකාග වස වා 

ිළිබිමඹු වන ආකාගවයන් ප්රීදර්ශන සවහා ඉදිිනප්  ක රීම  වම ම ඟින් සිු වකිනණි. 

 
 

මනු 

මංකය 
දිාය  ්ථාාය 

1.  2015.05.09-10  වන්මුල්ං, වකොස්සින්න ශ්රීය ීංානන්ද ධර්ම  විදණාංය 

2.  2015.06.24-28 ආචාර්ය කුංසිිහ ම හා විුහවල් ස්වර්ණ ායන්තික උ් සවය වවනුවවන් පඩවඩ්  ූ  

"සිිහාිවන්දන නධණාපනික ප්රීදර්ශනය" 

3.  2015.06.03-05 ආයුර්වේද එක්ස්වප  2015  

– ඳණ්ඩාගනායක 

ාාතණන්තග සේම න්්ර ණ 

ශාංාව 

4.  2015.09.29                                                                                                                                   නධණාපනික ප්රීදර්ශනය -වකොටුව ොඩ, ගශවදොු ව, ශ්රීය පඤඤ්ානන්ද ාාතිකක පාසං  

5.  2015.09.22,23 නධණාපනික ප්රීදර්ශනය - නවිස්සාවේල්ං, ීතාවකපුග, ඳප/වහ /ශ්රීය ුභධර්ම ාගාම  

විදණායතන ිළිනවවන 

6.  2015.12.26-31  ාලු සම ය ප්රීදර්ශනය සහ සඩණවකිබය -  ාල්ං සම නළ ක්රීදඩාි නය 

                              
 

  

ආයුර්වේද එක්ස්වප  2015 
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 ඉදි කිරීේ, මලු්වැඩියා  හ ාය්තු කටයුතු 

 

2015 වසවර් ඉදි ක රීේ, නලු් වඩියා සහ නඩ් තු කටයුතු පහත සවහන්  ආකාගයට සිු කග ඇත.  

 

මනු 

මංකය 
ඉදි කිරීේ කටයුතු 

මූල  ප්ර්ිපාදා 

(රු.මි.) 
වභෞික ප්ර්ගතිය 

මූල  

ප්ර්ගතිය 

(රු.මි.) 

1 ප්ර්ධාාා කාර්යාලය 3.0  0.717 

1.1 

ප්රීධාන කාර්යාංවේ වස වවේ නියුතු 

නිංධාරීන්ව  යතු ව පඩදි, පාපඩදි සහ 

ත්රිඩවග ද ගථම නඩව් වීම  සවහා නි නයක් 

ඉදි ක රීම . 

 

ඉදි ක රීේ නවසන් කග ඇත. 

100% 

 
1.2 පඩළ නවංවිසඩංක් ඉදි ක රීම . 

ප්රීසේපාදන කටයුතු වලින් 

නනතු වව වත ගා  ්  

වකොන්්ර ා් ක ව ඉදිිනප්  වී 

නඩත. 

1.3 
ිනයු ව විවේකා ාගවේ ඉහළ ම ාංවේ 

ඳඩල්කනිය සවහා ආවගණය සඩකීම . 

ඉදි ක රීේ නවසන් කග ඇත. 

100% 

2 ශිේෂණ වාෝහල්    

2.1 
 වාට්ටු සිකීර්ණය ඉදි ක රීම  - වබොරැල්ල 

ආයුර්වේද වාෝහල 
247.122 

2015 ම ඩයි 27 දින ම ා ා 

ආයතනය වවත ඉදි ක රීේ 

සේඳන්ධවයන් වටන්ඩගය 

ිළිනනම ා ඉදි ක රීේ ආගේා 

කගන ංීම. 

247.122 

2.2 
වාට්ටු සිකීර්ණය ඉදික රීම  - 

ාන්චන්වතොඩුවායි  ආයුර්වේද වාෝහල 
- 

වඳොරැල්ං ආයුර්වේද  වග හවල් 

ඉදි ක රීම  සවහා ප්රීතිකපාදන 

ප්රීම ාණව්  වනොූ  ඳඩවින් වේ 

සවහා වවන්ව තිකබූ ප්රීතිකපාදන 

ම ා ව කගන ංීම. 

- 

2.3 
වදම හල් ව ොඩනඩගිල්ංක් ඉදික රීම  - 

කයිතඩි ආයුර්වේද වාෝහල 
7.0 

ඉදි ක රීේ කටයුතු ආගේා 

ක රීම ට වපග ාාතිකක 

ව ොඩනඩගිලි පර්වේෂණ 

ආයතනය විසින් පස් සාේපං 

පිනක්ෂාව සිු කගන ංීම. 

ICTAD ම ඟින් වටන්ඩර් පත්රිඩකා 

සකස් කගින් පවතී. 

0.511 

2.4 
දස ම හල් වග හල් සිකීර්ණයක් ඉදික රීම  

- යේකල ආයුර්වේද වාෝහල  
5.0 

යක්කං විදණායතනය විසින් 

වග හවල් ඉදික රීේ කටයුතු සිු 

ක රීම  සවහා ඉඩම  ංඳා ීමම ට 

එක  වී ඇත. එඳඩවින් 

ප්රීසේපාදන කටයුතු නගෙන 

වම න් නම ාතණාිශවයන් ඉල්ංා 

ඇත. 

- 
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2.5 
වාට්ටු සිකීර්ණය ඉදික රීම  - 

ත්රිටකුණාාලය ආයුර්වේද වාෝහල 
- 

වඳොරැල්ං ආයුර්වේද  වග හවල් 

ඉදික රීම  සවහා ප්රීතිකපාදන 

ප්රීම ාණව්  වනොරු ඳඩවින් වම ම   

ප්රීතිකපාදන ඒ සවහා ම ා ව කගන 

ංීම.  

- 

2.6 
 වකු ුව වග ගී ප්රීතිකකාග ම ධණස්ථමානය 

ඉදික රීම  - ාැදවච්චිය 
37.0 

ඉදි ක රීේ සිු කගින් පවතික. 

70% 
32.0 

3 පර්වේෂණ වාෝහල්    

3.1 

1. පාගේපිනක ෛවදණ ්රතම  ිළිබඳව  

පර්වේෂණ වග හං ඉදි ක රීම  - 

ිහින්තංය 

25.0 
ඉදි ක රීේ සිු කගින් පවතික. 

80% 
1.9 

4 
වේශීය වවද  ක්ර ා ිළිබබඳ ්ාික 

ආයතාය 
1.0  - 

4.1 

  වණා ාගය, ආපනශාංාව සම ා 

වඩසික ිබ පශධතිකය ඉදි ක රීම  - 3 වන 

නදියග 

 
ඇස්තවේන්තු සකස් කග නිම  වී 

වනොම ඩත. 
 

4.2 
පළමු ම හවල් විවදත කළ හඩක  වදොග 

සවහා ග්රි ල් වඩටක් ඉදි ක රීම  

4.3 
වන්වාසිකා ාගවේ න් වඩං නඩවත ඉදි 

ක රීම  

5 පර්වේෂණ ඔසු උයන්    

5.1 
මුු තඩන්ව ය සම ා උුවම හං ඉදික රීම   

- පට්ටිවපොළ ඔුභ උයන 
5.0 

ඉදි ක රීේ නවසන් කග ඇත. 

100% 
4.9 

 

මනු 

මංකය 
මලු්වැඩියා  කටයුතු 

මූල  

ප්ර්ිපාදා 

(රු.මි.) 

වභෞික ප්ර්ගතිය 

මූල  

ප්ර්ගතිය 

(රු.මි.) 

1 ප්ර්ධාාා කාර්යාලය 1.2  1.2 

1.1 ිනයු ව විවේකා ාගය නලු් වඩියාව 

 

නලු් වඩියාවන් නවසන් කග ඇත. 

100 % 
 

1.2 වඩසික ිබ  නලු් වඩියාව 
වඩසික ිබ  නලු් වඩියාවන් 

සිුකගින් පවතී. 

2 ශිේෂණ වාෝහල් 25.0  17.012 

2.1 

පිචකර්ම  ව ොඩනඩගිල්වල් වස දා 

ිළිනසිු කගන ාංය ඳඩහඩග ක රීවේ 

්රතම වේදයක් සකස් ක රීම   
 

නලු් වඩියාවන් නවසන් කග ඇත. 

100 % 
 

2.2 
පිචකර්ම  ව ොඩනඩගිල්වල් 3 වන 

ම හං නලු් වඩියාව 

ඇස්තවේන්තු සකස ් කග 

ප්රීසේපාදන කටයුතු සවහා ාාග ීම 

ඇත. 
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2.3 
ඖෂධා ාගය සහ  ඳඩාව 

නලු් වඩියාව 

නලු් වඩියාවන් නවසන් කග ඇත. 

100 % 

 

2.4 
ඳාහිග වග ගී නිශවේ වඩසික ිබ  

නලු් වඩියාව  
 

2.5 නළ පශධතිකය නලු් වඩියාව  

2.6 
ප්රීධාන ම ළ නපවහන පශධතිකය 

නලු් වඩියාව 

ඇස්තවේන්තු සකස් කග 

ප්රීසේපාදන කටයුතු සවහා ාාග ීම 

ඇත. 

 

2.7 

ඳාහිග වග ගී නිශවේ වහංය 

නලු් වඩියාව - ාන්චන්තුඩුව 

ආයුර්වේද වාෝහල 

නලු් වඩියාවන් නවසන් කග ඇත. 

100 % 
 

2.8 

යන්්ර ා ාග ව ොඩනඩගිල්වල් වහං 

නලු් වඩියාව - මේපාා ආයුර්වේද 

වාෝහල 

නලු් වඩියාවන් නවසන් කග ඇත. 

100 % 

 

 

3 පර්වේෂණ වාෝහල් 3.0  3.0 

3.1 
පඩගණි ඖෂධා ාගය නලු් වඩියාව -  

නාවින්න පර්වේෂණ වග හං 
 

නලු් වඩියාවන් නවසන් කග ඇත. 

100 % 
 

4 
වේශීය වවද  ක්ර ා ිළිබබඳ  ්ාික 

ආයතාය 
0.6  - 

4.1 
 වණා ාගය සහ වන්වාසිකා ාගවේ 

වඩසික ිබ  නලු් වඩියාව 
 ඇස්ත වේන්තු සකස් කගින් පවතී.  

5 පර්වේෂණ ඔසු උයන් 10.0  9.882 

5.1 
ව ොඩනඩගිලි නලු් වඩියාව - 

කන්වනලිය ඔුභ උයන 
 

නලු් වඩියාවන් සිු කගින් පවතික. 

90 % 
 

5.2 
දඩල්  දහය, වශශනා ාගය 

නලු් වඩියාව - ිළන්නදූව ඔුභ උයන 
 

නලු් වඩියාවන් නවසන් කග ඇත. 

100 % 
 

5.3 
 ඳඩාව නලු් වඩියාව සහ වඩිදියුණු 

ක රීම  - පට්ටිවපොළ ඔුභ උයන 
 

ප්රීතිකපාදන ප්රීම ාණව්  වනොම ඩතික 

ඳඩවින් 2016 වසවර් සිු ක රීම ට 

නියිතය. 

 

5.4 

වන්වාසිකා ාගය සහ වඩසික ිබ  

නලු් වඩියාව - පට්ටිවපොළ ඔුභ 

උයන 
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4. ශිල්පීය මංතය 

ශිල්පීය  මංතවේ කාර්ය භාාය 

1. සම ා ේ/ ආයතන  සවහා නියිත  ාස්තු නය ක රීම  හා ලියාපදිිිරය. 

i. ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනා ාග සවහා ඳංප්ර  ංඳා ීමම . 

a. ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනයට නවශණ ඇුභ වේ, තී ව ඳශවදන් නිදහස් ආනයනය 

ක රීම ට නනුම ඩතිකය ංඳා ීමම . 

b. නිෂ්පාදනා ාග වංට නවශණ පිනපාක ස්්රීාතු, කිසා චූර්ණ, නිමි හා නන්තගායක ඖෂධ 

පාංනයක් සහිතව නිර්වශශ ක රීම . 

ii. ලියාපදිිිර ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනා ාග වංට නවශණ නමු හා නිි ද්රවවණ ප්රීවාහනය සවහා 

ඳංප්ර  ංඳා ීමම . 

iii.  ආයුර්වේද ඖෂධ  ඳඩා සවහා ඳංප්ර  ංඳා ීමම . 

iv.  වශීයය හා ආනයනික ආයුර්වේද නිි ඖෂධ සවහා ඳංප්ර  ංඳා ීමම . 

a. වය   සිග්රාහ කිටුව 

b. ඖෂධ නනු කිටු 

c. ඖෂධ ප්රීචාගක කිටුව 

v.  ආනයනික නිි ආයුර්වේද ඖෂධ සම ා ේ සවහා ඳංප්ර  ංඳා ීමම . 

vi.  තී ව ඳශවදන් නිදහස්ව ආනයනය කළ ආයුර්වේද වියිබ ඖෂධ ව න්වන ආනයනික 

සම ා ේ සවහා ඳංප්ර  ංඳා ීමම . 

a. තී ව ඳශවදන් නිදහස්ව  ආනයනය කළ හඩක  ආයුර්වේද වියිබ ඖෂධ සවහා නිර්වශශ 

ංඳා ීමම . 

vii.   වපෞශ ලික ආයුර්වේද වස වා ආයතන සවහා ඳංප්ර  ංඳා ීමම . 

a. වපෞශ ලික ආයුර්වේද වග හල් 

b.  ආයුර්වේද පිචකර්ම  ප්රීතිකකාග ම ධණස්ථමාන 

c.  වපෞශ ලික ආයුර්වේද ෛවදණ ම ධණස්ථමාන 

d.  සිචාගක වහ ටල් ආශ්රියත  පිචකර්ම  ප්රීතිකකාග ම ධණස්ථමාන 

viii. ආයුර්වේද ඖෂධ වවළද සඩල්  සවහා ඳංප්ර  ංඳා ීමම . 

ix.   ආයුර්වේද ඖෂධ උදණාන සවහා ඳංප්ර  ංඳා ීමම . 

2.   හිස වතල්  ෑවේ ගාාණ උ් සවය වවනුවවන් නිකු්  කළ යුතු ප්රීකාශන සඩකීම  හා මුද්රවණය ක රීම . 

i.  ආයුර්වේද නලු්  නරු වු ලිත 

ii.  ආයුර්වේද නලු්  නරු වු න්  වපොත 

3.   නීතී සිග්රාහ කිටුව 

i.  ආයුර්වේද නණපන්  සඩකීම . 

ii.  ආයුර්වේද නිර්ණායක සඩකීම . 

iii.  නයුේප්ර  සඩකීම .   
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4.   පර්වේෂණ කාගක සාාව 

i. ආයුර්වේද සමීක්ෂාව සිස්කගණය හා මුද්රවණයට වයොමු ක රීම . 

ii. ආයුර්වේද ග්රාන්ථම මුද්රවණයට වයොමු ක රීම . 

5. ආයුර්වේද වස වා ආයතන වාර්ිතකව විම ර්ශනය ක රීම  සවහා පරීක්ෂණ කණ්ඩායේ ප්  ක රීම  හා 

වාර්තා සඩකීම . 

6.  වසෞඛ්යණ, වප ෂණ හා වශීයය ෛවදණ නම ාතණාිශය, නිතීපතික වදපාර්තවේන්තුව (නධිකගණ කටයුතු), ශ්රීය 

ංිකා වපොලිස්  වදපාර්තවේන්තුව, ආනයන නපනයන පාංක වදපාර්තවේන්තුව, වර්ගු 

වදපාර්තවේන්තුව, වන සිගක්ෂණ වදපාර්තවේන්තුව, ශ්රීය ංිකා ප්රීිතික ආයතනය, පාිනවා ගික 

කටයුතු නධිකාිනය වඩනි ගාවේ ආයතන සම ා සේඳන්ධීකගණ කටයුතු සිු ක රීම . 

7. ාාවිතා කගන ආකදතික ප්ර  ාාෂා්ර වයන් වදපාර්තවේන්තු වවේ නඩවියට ඇතුළ්  ක රීම  හා 

යාව් කාම න ක රීම . 
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2015 ව වර් ප්ර්ගතිය - ශිල්පීය මංතය 

 

 වය   සිග්රාහ කිටුව හා නනු කිටු රැස්  කග, වශීයය හා ආනයනික ඖෂධයන්ට නනුම ඩතිකය ංඳා 

ීමම , ලියාපදිිිරය හා ඒ සවහා නියිත  ාස්තු නය ක රීම  

 
i. වය   සිග්රාහ කිටුව රැස ්ූ  වාග  ණන   3 

 
ii. නනු කිටුව රැස් ූ  වාග  ණන   3 

 
iii. වශීයය නිෂ්පාදිත ඖෂධ සූ්ර  කිටුවට ඉදිිනප්  ක රීවේ නයුේප්ර  නිකු්  ක රීම  

නිකු්  කළ නයුේප්   ණන      312 

නයුේප්  නිකු්  ක රීවම න් ංද ආදායම      ව.31,200.00 

නියඩදි පිනක්ෂාව       171  

නියඩදි පිනක්ෂාව සිු කළ නයුේප් වලින් ංද ආදායම    ව.85,500.00 

iv. වශීයය නිෂ්පාදිත ඖෂධ ඳංප්ර  නිකු්  ක රීම  

ප ැථමම  වගට ලියාපදිිිරය සවහා නිකු්  කළ ඳංප්ර   ණන   14  

ඳංප්ර  14ක් නිකු්  ක රීවම න් ංද ආදායම     ව.28,000.00 

නිකු්  කළ ඳංප්ර වං ලියාපදිිිරය දිර්  කළ ඳංප්ර   ණන 37   

ඳංප්ර  37ක් නිකු්  ක රීවම න් ංද ආදායම     ව.18,500.00 

 

v. ආනයනික ඖෂධ සූ්ර  කිටුවට ඉදිිනප්  ක රීවේ නයුේ ප්ර  නිකු්  ක රීම   

නිකු්  කළ නයුේ ප්   ණන      350 

නයුේප්  නිකු්  ක රීවම න් ංද ආදායම      ව.170,000.00 

නියඩදි පිනක්ෂාව සිු කළ නයුේප්   ණන   200  

නියඩදි පිනක්ෂාව සිු ක රීවම න් ංද ආදායම     ව.400,000.00 

ප ැථමම  වගට ලියාපදිිිරය නිකු්  කළ ඳංප්ර   ණන  49 

නිකු්  කළ ඳංප්ර  වලින් ංද ආදායම      ව.490,000.00 

ලියාපදිිිරය දිර්  ක රීවේ නයුේප්   ණන    73    

ලියාපදිිිරය දිර්  ක රීවම න් ංද ආදායම       ව.182,500.00 

    

 නිි ඖෂධ ආනයනික සම ා ේ ලියාපදිිිරය 

i. ආයතන  Kන  01    

ii. ආදායම      ව.10,000.00 
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 නනුම ඩතිකය ංඳා ුන් ඖෂධ සවහා ම ාධණ ප්රීචාගණ දඩන්වීේ කිටුව හා නනු කිටු වවත ඉදිිනප්  කග 

නනුම ඩතිකය ංඳා  ඩනීම  

i. ම ාධණ ප්රීචාගණ දඩන්වීේ කිටුව රැස් ූ  වාග  ණන  1 

ii. ම ාධණ ප්රීචාගණ දඩන්වීේ නනුකිටුව රැස් ූ   වාග  ණන     නඩත 

 

 තී වඳු ගහිතව වියිබ ඖෂධ ආනයනය සවහා නවසග ංඳා ීමම . 

i. ආනයනය කගන ංද වියිබ ඖෂධ ප්රීම ාණය   ක .ග්රාෑ.2,220,408.4 

 

 තී වඳු ගහිතව වියිබ ඖෂධ ආනයනය කගන ආයතන වාර්ිතක ලියාපදිිිරය ංඳා ීමම ට නදාළ  ාසත්ු 

නය ක රීවේ කටයුතු හා ආකදතික ප්ර  සකස් ක රීම  සිු කගින් පවතී. 

 

 වපෞශ ලික වස වා ආයතන ලියාපදිිිරය ිළිබඳව  නිවය   ම ාංා සඩකීම  හා ආයුර්වේද වස වා 

ආයතන ලියාපදිිිරය සවහා නිර්ණායක සකස් කග නවසන් කග ඇත. 

  

 වපෞශ ලික වග හල්, පිචකර්ම  ආයතන සහ වඳවහ් ශාංා ලියාපදිිිර ක රීම  සහ ලියාපදිිිරය නලු්  

ක රීම  යටව්  පහත සවහන් ආදායේ උපයාව න ඇත. පරීක්ෂාව සවහා පරීක්ෂණ කණ්ඩායේ ප්  

ක රීවේ ්රතම ව්  වඩඩිළිබවවංක් සකස් කගන ංීම. 

i. වපෞශ ලික වග හල් 

නයුේ ප්  ාාග  ඩනීේ   ව. 54,000.00 

ප්රීථමම      ව. 80,000.00 

වාර්ිතක     ව. 37,500.00 

 

ii. පිචකර්ම  ආයතන 

   නයුේ ප්  ාාග  ඩනීේ   ව 255,000.00 

   ප්රීථමම      ව 300,000.00 

   වාර්ිතක     ව 320,000.00 

 
iii. වහ ටල් ආශ්රියත පිචකර්ම  

    නයුේ ප්  ාාග  ඩනීේ   ව. 54,000.00 

    ප්රීථමම      ව. 75,000.00 

    වාර්ිතක     ව. 90,000.00 

 

iv. වඳවහ් ශාංා 

ප්රීථමම      ව.271,700.00 

වාර්ිතක     ව.13,000.00 
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 ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනා ාග ලියාපදිිිරය ංඳාීමම  පරීක්ෂාව සවහා පරීක්ෂණ කණ්ඩායේ ප්  

ක රීවේ ්රතම ව්  වඩඩිළිබවවංක් සකස් කග ඇත. 

i. ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනා ාග යටව්  උපයා ්  ආදායම  

              ප්රීථමම  ලියාපදිිිරය   ව.140,000.00 

              වාර්ිතක     ව.408,000.00 

 

  ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනා ාග සවහා කිසා, පාිනපාක ස්්රීාතු නිර්වශශ ංඳාීමම  

i. කිසා චූර්ණය   ක  .ග්රාෑ.234.15 

ii. කිසා ප්ර    ග්රාෑ. 100 

iii. පිනපාක ස්්රීාතු   ම ටග 59,980 .00 

 
 
 ලියාපදිිිර ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනා ාග හිියන්ට, නමු හා නිි ඖෂධ ප්රීවාහනය සවහා වාර්ිතක 

ඳංප්ර  නිකු්  ක රීම  යටව්  ං්  ආදායම  

i. ප්රීථමම  වගට ලියාපදිිිර   ව  9,100.00 

ii. වාර්ිතක ඳංප්ර     ව 28,000.00 

  
 දඩනට සිිහං ම ාධණවයන් පම ණක් ඇතික ආකදතික ප්ර  ඉදිින ිළයවගක් වංස සිිහං හා ඉිග්රී සි යන ාාෂා 

වදවකන් නපව  වවේ නඩවියට ඇතුළ්  ක රීම . 

i. ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනා ාග සවහා ආකදතික ප්ර  සකස් කග වවේ නඩවියට එක්කග 

ඇත. 

 ආයුර්වේද නිතී හා නණපන්  සකස් ක රීම  හා සිවශ ධනය සිු කගින් පවතී. 

 ආයුර්වේද නිතී සිග්රාහ කිටුවේ නවසන් වය ානාව සේම ත කග  ඩනීම  සාකච්ඡා ම ට්ටින් පවතී. 

 නිමි ආනයනය ක රීවේ ඳංතං ආයුර්වේද ඖෂධ සිස්ථමාව වවත ංඳා ඩනීම  වවනුවවන් වේ වන 

විට සාකච්ඡා 4ක් පව් වා ඇත. 

 

 ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනා ාග සවහා වර්තම ාන නවශණතාවයන්ට  ඩළවපන ආකාගයට නියාම න 

පශධතිකයක් සකස් ක රීම  

i. නිර්ණායක සකස්කග නවසන් කග ඇත. 
 

 ආයුර්වේද පර්වේෂණ ආචාග ධර්ම  කිටුවේ කටයුතු පව් වාව න යෑම  

i. 2015 වර්ෂයට නව පර්වේෂණ ආචාග ධර්ම  කිටු ව රැස් වී වනොම ඩත.  

 

 ආයුර්වේද පර්වේෂණ නගමුදං පව් වාව න යෑම  

i. 2015 වර්ෂයට පර්වේෂණ  ප්රී තීන් වපන්වා වනොම ඩත. 
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  "ආයුර්වේද සමීක්ෂාව" සඩංුභේ ක රීම , මුද්රවණය ක රීම  හා දිවයින පුගා වඳදාහඩරීම  

 2015 වර්ෂයට පර්වේෂණ කාගක සාාව ප්  වනොක රීම  ම ත "සමීක්ෂාව" සවහා 

සිස්කගණ ම ණ්ඩංය ප්  කග  ත වනොහඩක  ූ  ඳඩවින්  ග්රාන්ථමය මුද්රවණය කග වනොම ඩත. 

 

 2015 වර්ෂවේ හිස වතල්  ෑවේ ගාාණ උ් සවය වවනුවවන් ආයුර්වේද ලිත හා නරු වු වපොත 

සඩංුභේ ක රීම , මුද්රවණය ක රීම  හා දිවයින පුගා වඳදාහඩරීම . 

i. ලි්    සිිහං ම ාධණ  60,000      

වදම ළ ම ාධණ  5,000 

ii. නරු වු න් වපෝ    සිිහං ම ාධණ  1,000 

          වදම ළ ම ාධණ  300      
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5. මූල  මංතය 
 

මූල  මංතවේ කාර්ය භාාය 

 වග ගී ස් කාග වස වා සතුටුදායකව පව් වාව න යෑම  ිළණිස නගමුදල් පුවග කථමනය ක රීම  සහ 

කළම නාකගණය ක රීම . 

 ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව තුළ ඉහළ ඵංදායිතාවයක් පව් වා  නු ිළණිස, වහෞතිකක සහ ම ානව 

සේප්  සිවර්ධනය සවහා මූංණ කළම නාකගණය සිු ක රීම . 

 ප්රීාා ස් කාග වස වා, විවශ ෂවයන් හිසවතල්  ෑවේ ගාාණ උ් සවය හා නවනකු්  ආ ික, ාාතිකක 

උ් සව සවහා මූංණ කළම නාකගණය සිු ක රීම . 

 ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුවේ එදිවනදා ම හාන වස වාවන් සඵංදායිව හා කාර්යක්ෂම ව 

පව් වාව න යෑම  සවහා පශධතික හඳුන්වා  ීමම , කළම නාකගණය හා විම ර්ශනය ක රීම . 

 කළම නාකගණ ශ්රියතයන් හා නදාළ ක්රි්යාකාගකේ යථමාව්  පිනදි පවතීද යන්න ිළිබඳව නිගතු ව පිනක්ෂා 

ක රීම  හා ඒ ිළිබඳව වතොගතු ව හා වය ානා ආයුර්වේද වකොම සාිනස් වවත ඉදිිනප්  ක රීම . 

 ඔුභ උයන්වං එදිවනදා කටයුතු යාව් කාම නව පව් වා  ඩනීම , ආදායේ වියදේ වාර්තාකගණය හා 

සිවර්ධනය ිළණිස නවශණ වය ානා හා උපවදස් ංඳා ීමම . 

 ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුවේ සම ස්ත ගිණුේ කටයුතු යාව් කාම නව සම ාවං චනය ක රීම . 

 ාාතිකක නයවඩය ප්රීතිකප් තීන් ප්රීම ාණා් ම කව හා ගුණා් ම කව ිළිබපඩීමම  ිළිබඳව ක්රි්යාකාගකේ 

සම ාවය ානය ක රීම . 

 ම ාසික, ෛ්ර ම ාසික, නර්ධ වාර්ිතක සහ වාර්ිතක වාර්තා නනුසාගවයන් ම හා ාාණ්ඩා ාගවේ 

ගිණුේ ත ක රීම ට නවශණ වතොගතු ව සඩපයීම . 
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2015 ප්ර්ගතිය - මූල  මංතය 

 

 2015 ව වර් ම්ිකාාේ 'බී' ගිණුාට මදාළ වතොාතුරු- ශිර්ෂය 220011 

2015.01.01 – 2015.12.31  දින දක්වා න් තිකකාගේ ‘බී’ ගිණුම ට සේඳන්ධ ම ාසික ංඩබීේ සහ ව වීේ 

 

       

 

 

උ් සව න් තිකකාගේ ංඩබීම ට හිිකේ ඇතික නිංධාරීන්   ණන  1,675 

විවශ ෂ න් තිකකාගේ ංඩබීම ට හිිකේ ඇතික නිංධාරීන්   ණන  1,575 

ආපදා ණය ංඩබීම ට හිිකේ ඇතික නිංධාරීන්   ණන   1,675 

  

මනු 

මංකය 
ාා ය ලැබීේ (රු.) වගතවීේ (රු.) 

1.  ානවාින   2,104,363.01 1,095,697.00 

2.  වපඳගවාින 2,062,489.01 1,289,229.00 

3.  ම ාර්තු 2,057,248.01 3,384,522.00 

4.  නවප්රී ල් 1,799,587.01 11,852,385.00 

5.  ම ඩයි 2,907,899.01 479,144.00 

6.  ජුනි 3,437,148.01 389,544.00 

7.  ජූලි 3,209,181.51 825,389.00 

8.  නව  ස්තු 3,073,152.51 199,439.00 

9.  සඩ්තතඩේඳර් 3,606,097.28 2,005,754.00 

10.  ඔක්වත ේඳර් 3,140,814.86 2,866,700.00 

11.  වනොවඩේඳර් 3,244,550.51 6,652,667.00 

12.  වදසඩේඳර් 3,072,193.51 3,106,196.00 

 එකතුව 33,714,724.24 34,146,666.00 
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6. ිඩභාගත මංතය 

 

ිඩභාගත මංතවේ කාර්ය භාාය 

 ආයුර්වේද නධණාපන හා ආවග  ණශාංා ම ණ්ඩංවේ නනුම ඩතිකය ඇතිකව ආයුර්වේද ශාස්ත්රීය විදණාං 

ලියාපදිිිරය සවහා පරීක්ෂක ම ණ්ඩං ප්  ක රීම , විදණාං පව් වාව න යාම  සහ ලියාපදිිිර 

විදණාං සවහා ආධාග මුදල් ංඳා ීමම . 

 

 ආයුර්වේද ශාස්ත්රීය පිනක්ෂණය සවහා සිුභන් ලියාපදිිිර ක රීම  සවහා සේමුඛ්ය පරීක්ෂණ පඩවඩ් වීම  

හා ුභුුභකේං්  සිුභන් ලියාපදිිිර ක රීම . 

 

 ආයුර්වේද ශාස්ත්රීය පාඨම ාංා සවහා ලියාපදිිිර සිුභන් සවහා වාර්ිතක හා නතිකවර්ක පිනක්ෂණ 

පඩවඩ් වීම  හා ප්රීතිකඵං නිකු්  ක රීම . 

 

 ආයුර්වේද උපස්ථමායක උපස්ථමායිකාවන් හා සේඳාහනක වවන් සවහා ූ  ෛ්ර ම ාසික පාඨම ාංාව 

නවසානවේ විාා  පඩවඩ් වීම . 

 

 ආයුර්වේද වහද වහදියන් ඳවවා  ඩනීම  සවහා විාා  පඩවඩ් වීම , ඳවවා  න්නා ංද වහදියන් සවහා 

වර්ෂ නවසානවේ විාා  පඩවඩ් වීම . 

 

 ංිකා සිශධ ආයුර්වේද ෛවදණ විදණාංවේ (යාපනය) නවසාන වසග සිුභන්ව  ලිිතත හා වාිරක 

පිනක්ෂණ පඩවඩ් වීම . 

 

 ආයුර්වේද ෛවදණ නිංධාරීන්ව  කාර්යක්ෂම තා කඩඉේ පරීක්ෂණ පඩවඩ් වීම . 

 

 ආයුර්වේද ප්රීාා වසෞඛ්යණ සිවර්ධන නිංධාරීන්ව  කාර්යක්ෂම තා කඩඉේ පරීක්ෂණ පඩවඩ් වීම . 

 

 ආයුර්වේදය සම ා ඳඩඳුණු වාණොතිකෂණ හා යාතුකර්ම  ිළිබඳව පාඨම ාංාව නවසානවේ විාා  

පඩවඩ් වීම . 

 

 ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුවේ විවිධ තනතු ව වංට ඳවවා  ඩනිේ හා උසස් ක රීේ සවහා විාා  

පඩවඩ් වීම .  
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2015 ප්ර්ගතිය - ිඩභාගත මංතය 

 

වැය ටහා/ ව ාපිිය/ වැය ශීර්ෂය 220-2-4-1405 

2015 වර්ෂවේ ඇ ්තවේන්තු මුදල  ව.2,500,000.00 

මනු 

මංකය 
මයිතාය ක්රිමයාකාාකේ ප්ර්ගතිය 

1 විාා  

පඩවඩ් වීම  

ආයුර්වේද ශාස්ත්රීය පරීක්ෂණ 

සවහා ඉල්ලුේ ප්ර  කඩවවීම , 

සේමුඛ්ය පරීක්ෂණ පඩවඩ් වීම , 

සිුභන් ලියාපදිිිර ක රීම  හා 

හඩඳුනුේප්  නිකු්  ක රීම . 

ලියාපදිිිර ූ  සිුභන්  ණන - 321 

2 ආයුර්වේද ශාස්ත්රීය වාර්ිතක හා 

නතිකවර්ක පරීක්ෂණ පඩවඩ් වීම  

හා ප්රීතිකඵං නිකු්  ක රීම . 

ආයුර්වේද ශාස්ත්රීය වාර්ිතක පරීක්ෂණය-2014 

වනොවඩේඳර් ම ස පඩවඩ් විය යුතු වාර්ිතක පරීක්ෂණය, 

2015 ානවාින ම ස හා 2014 නතිකවර්ක පරීක්ෂණය, 

2015 වනොවඩේඳර් ම ස පව් වන ංීම. 

1. 2014 වාර්ිතක (2015 ානවාින)            -

සිුභන් සිඛ්යණාව - 627 

2. 2014 නතිකවර්ක (2015 වනොවඩේඳර්)              

- සිුභන් සිඛ්යණාව - 378 

3 ංිකා සිශධ ආයුර්වේද ෛවදණ 

විදණාංවේ නවසාන වසග සිුභන් 

සවහා විාා  පඩවඩ් වීම  (වදම ළ 

ම ාධණ). 

සාේප්රීදායික සිශධ ෛවදණ ්රතම වේ ප්රීවීණ 

ෛවදණව වන් ිමහි ක රීම  - 2015 පරීක්ෂණය 

සිුභන් සිඛ්යණාව - 12 

4 ආයුර්වේද ෛවදණ නිංධාරීන් 

සවහා කාර්යක්ෂම තා කඩඉේ 

පරීක්ෂණ  පඩවඩ් වීම . 

 

 

 ආයුර්වේද ෛවදණව වන් සවහා (වදම ළ වාිරක 

පරීක්ෂණය) 

නයුේක වවන්  ණන     - 141 

 ආයුර්වේද ෛවදණ නිංධාරීන් හා නන්තර්ග්රාහණය 

කගන ංද ප්රීාා ෛවදණ සහකාග නිංධාරීන් සවහා- 

නයුේක වවන්  ණන     - 520 

5 උපස්ථමායක, ඖෂධ සිවය ාක, 

සේඳාහක පාඨම ාංා සහ 

පිචකර්ම  උසස් සහතිකක ප්ර  

පාඨම ාංාවට නදාළ වන 

නවසාන ඇ යීේ පරීක්ෂණ 

පඩවඩ් වීම . 

 

ඖෂධ සිවය ාක පුහුණු පාඨාම ාංාවන්             

පඩවඩ් වීම  

1. සිිහං ම ාධණ නයුේක වවන්     - 31 

2. වදම ළ ම ාධණ නයුේක වවන්     - 36 
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ආයුර්වේද නධණාපන හා 

ආවග  ණශාංා ම ණ්ඩං 

රැස්වීේ, විාා  පාංක ම ණ්ඩං 

රැස්වීේ හා නනු කිටුවලින් 

 න්නා තීගණ ක්රි්යා් ම ක 

ක රීම . 

ආයුර්වේද පනත යටව්  ආයුර්වේද නධණාපන හා 

ආවග  ණශාංා ම ණ්ඩංයට පඩවරී ඇතික ව කීේ ඉටු 

ක රීම . 

පඩවඩ් ූ  රැස්වීේ 

- ආවග  ණශාංා ම ණ්ඩං රැස්වීේ වාග - 6 

- විාා  පාංක රැස්වීේ                        - 4 

- නනු කිටු රැස්වීේ                             - 1 

රැස්වීේ ම ඟින්  න්නා ංද තීගණ 

 වපෞශ ලික නධණාපන ආයතන නියාම නය 

ක රීම  ුභුුභ ඳව තීගණය ූ  නතග, ඒ සවහා 

කිටුවක් ප්  කගන ංීම. 

 ආයුර්වේද ශාස්ත්රීය පරීක්ෂණවේ 2017 වසග 

සවහා නව විෂය  නිර්වශශයක් සකස් ක රීම ට 

තීගණය විය. 

 ආයුර්වේද නධණාපන හා ආවග  ණශාංා 

ම ණ්ඩංය ම ඟින්  නු ංඳන තීගණ  ඩන 

සාකච්ඡා ක රීම  සවහා ම ාස 3 කට වගක්   ව 

ඇම තිකතුම ා සම ා සාකච්ඡාවක් පඩවඩ් විය 

යුතු ඳවට ම ණ්ඩංවේ සාම ාජිකයන් විසින් 

තීගණය කගන ංීම. 

 ආයුර්වේද ශාස්ත්රීය නවසාන පරීක්ෂණය සම ්  

වන සිුභන් සවහා ආයුර්වේද විෂයට නදාළව 

ඉිග්රී සි පාඨම ාංාවක් පඩවඩ් වීම  ුභුුභ ඳව 

තීගණය විය. 

7 
 

ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුවේ 

විවිධ තනතු වවංට උසස් ක රීම  

සවහා විාා  පඩවඩ් වීම . 

ආයුර්වේද ෛවදණව වන්ව  කාර්යක්ෂම තා කඩඉේ 

පරීක්ෂණ පඩවඩ් වීම . 

8 
 

ආයුර්වේද ශාස්ත්රීය පාඨම ාංාව 

පඩවඩ් වීම  සවහා ආයුර්වේද 

විදණාං පව් වාව න යාම  හා 

එම  විදණාං සවහා වාර්ිතකව 

ආධාග මුදල් ප්රීදානය ක රීම . 

වශීයය ෛවදණ ්රතම ය දිවයින පුගා ප්රීචලිත ක රීම  හා 

ගුණා් ම ක ෛවදණව වන් ිමහි ක රීම . 

ආයුර්වේද ෛවදණ විදණාං 18ක් සවහා 

 ව.1,625,000.00 මුදංක් ආධාග වශවයන් ංඳා ීමම . 
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7. වබොරැල්ල ආයුර්වේද ශිේෂණ වාෝහල 
 

 

වබොරැල්ල ආයුර්වේද ශිේෂණ වාෝහල ිළිබබඳ හැඳින්වීා 

වර්ෂ 1910 ීම පම ණ නන ාිනක ධර්ම පාංතුම ා විසින් ම හා වඳ ධි 

සම ා ම  යටව්  වප ස්ටර් වගොිමන්සන් පුණණශාංාව නේ ආයුර්වේද 

වග හංක් ආගේා කග පව් වාව න යන ංද ඳවට  ඉතිකහාස ත 

වතොගතු ව ඇත. 

පුභව, 1929 ජූනි 10 වඩනි දින වඳොරැල්ං වකොටා පාවර් කුලියට  න්නා 

ංද ඳවර් ව ොඩනඩගිල්වල්, ආයුර්වේද ෛවදණ විදණාංය හා වග හං ආගේා වී ඇතික නතග, එය විවදත කග 

ඇ් ව්    ව හර්ඳට් ස්ටඩන්ලි ආණ්ුවකාගවගයා විසිනි. 

වම ම  ස්ථමානවේ ීම ාකාරී ඉඩකඩ ප්රීධාන ඳාධාවක් ූ  ඳඩවින්, ගාවේ ද වපෞශ ලික නිශවේ ද ආධාග 

ඇතිකව, ඔවේවස කගපුග ඳටහිග දකුණු ම ායිවේ වර්න්දවපොළ හන්දිය නසං ඉඩම ක් ංඳා ීම, 1931 නවසාන 

ාා වේ ීම නව විදණාං ව ොඩනඩගිල්ං හා ආවග  ණ ශාංාව සවහා වර්  නි 21,216 ක ිමම ක් සහිතව  

වඳොරැල්ං ආයුර්වේද වග හං ආගේා වී ඇත. (නක්කග 06 පර්. 47ක භූි ාා යක් නය් ව තිකබූ ඳවට ද 

වතොගතු ව ඇත.) 

ඳාහිගාිශ සාම ානණ ප්රීතිකකාග, පාගේපිනක වශීයය ෛවදණ ප්රීතිකකාග, ඳාහිගාිශ විවශ ෂඥ සායන, වකොිනයානු 

කටු ිරක ් සා ප්රීතිකකාග, වන්වාසික ප්රීතිකකාග වස වා සඩපයීම , ෛවදණ සිුභන්ව  ිංක්ෂණ කටයුතු සවහා 

පහුභකේ සඩපයීම , පශ්චා්  උපාධි නව්තක්ෂකයින්ව  පර්වේෂණ කටයුතු සවහා පහුභකේ සඩපයීම , ඖෂධ 

නිෂ්පාදනය ආීම ක්වෂ ්ර  යටව්  වග හං වර්තම ානවේ සිය ව කීේ හා කාර්යයන් සම ාාය වවත ඉටු 

කගින් පවතී.  

 

වාෝහවල් බාහිා මංතය, වන්වාසික මංතය හා ඖෂධා ියෂ්පාදාාගතාාය වල  මංත තුාේ ඇත. 

 බාහිා මංතය 

වග හංට පඩිවණන වග ගීන්ව  වග   නිරීක්ෂණය කග, සායනවංට වයොමු ක රීම ් , වන්වාසික 

ප්රීතිකකාග සවහා වයොමු ක රීම ්  සිුකගයි. 

 වන්වාසික මංතය 

ඳාහිගාිශය ම ඟින් වන්වාසික නිශය වවත වයොමු කගන ංද වග ගීන්, වාට්ටුවංට ඇතුළ්  ක රීවම න් පුභ 

ප්රීතිකකාග ංඳා ීමම . 

 ඖෂධා ියෂ්පාදාාගතාාය 

වග හංට නවශණ ඖෂධ නිෂ්පාදනය ක රීම  සිු කගයි. 
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ව  වක  ංඛ්ය ා වතොාතුරු-  2015  

මනු මංකය තාතුා තත  තාතුරු  ංඛ්ය ාව 

1.  නධණක්ෂ 01 

2.  නිවය ාණ නධණක්ෂ 01 

3.  ආයුර්වේද ෛවදණ නිංධාරී (විවශ ෂඥ) 13 

4.  

ආයුර්වේද ෛවදණ නිංධාරී  

 ආයුර්වේද 

 සිශධ 

 යුනානි 

 

98 

06 

14 

5.  විවශ ෂ ෛවදණ (තාවකාලික) 

05 - පූර්ණ කාම න (සතිකයට දින 6ක්  

වස වවේ වයවශ.) 

03 - නර්ධ කාම න (සතිකයට දින 2ක් 

වස වවේ වයවශ.) 

6.  වහදි පාලිකා (විවශ ෂ) - 

7.  පිනපාංන නිංධාරී - 

8.  
වහදි නිංධාරී 

වකොන්්ර ා්  වහදි 

28 

03 

9.  කළම නාකගණ සහකාග 08 

10.  ෛවදණ පර්වේෂණ කාර්ික ිංල්පී 01 

11.  ගසායනා ාග කාර්ික ිංල්පී - 

12.  සේඳාහනක ව 02 

13.  සේඳාහනකාිනනී 03 

14.  ෛාෂජ්ාක 11 

15.  පරුල් වසෞඛ්යණ වස විකා - 

16.  ුභු  වස වා පාංක 03 

17.  වාෞත ිරක ් සක - 

18.  වග හල් ලිිළක ව 

      (වාට්ටු, ටිකට්, ලිනන් ලිිළක ව) 

08 

19.  විදුී්  ඛ්යන්තු වර්ඛ්යන ිංල්පී - 

20.  වික ගණ ිංල්පී 01 

21.  ිනයු ව 02 

22.  ඖෂධ සිවය ාක 15 

23.  ආහාග නිරීක්ෂක 03 

24.  යන්්ර  ක්රි්යාක ව 04 
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25.  නගක්කඩි 03 

26.  උපස්ථමායක/උපස්ථමායිකා 72 

27.  ගසායනා ාග වස වක 01 

28.  වුව කාර්ික 01 

29.  වග හල් සහායක 

 

91 

ආයු.වස වා සහායක - 83 

වඳවහ් ශාංා කේක ව - 8 

 

වාෝගී  ංඛ්ය ා වල්ඛ්යා - 2015 

මනු 

මංකය 
ිඩ ්තාය  ංඛ්ය ාව 

1 වාට්ටු සිඛ්යණාව 13 

2 ඇවන් සිඛ්යණාව 190 

3 ඳාහිගාිශ ප්රීතිකකාග ංඩබූ වග ගීන් සිඛ්යණාව 213,105 

4 වන්වාසිකව ප්රීතිකකාග ංඩබූ වග ගීන් සිඛ්යණාව 2,130 

 

ියෂ්පාදා ධාාරිතාව - 2015 

මනු 

මංකය 
වර්ගතය 

ප්ර්ාාණය 

වබෝතල් කි. ග්රෑේ 

1.  ක්වාථම 74,500 - 

2.  නිනෂ්ඨ හා ආසව 7,493 - 

3.  ගුලි / කල්ක - 1,871.110 

4.  චූර්ණ වර්  - 5,369.55 

5.  ෛතං වර්   10,005 - 

6.  යුනානි ඖෂධ 

 ෛතං වර්  

 චූර්ණ / කල්ක / වල්ප 

 

1,804 

 

 

 

1,627.950 

7.  සිශධ ඖෂධ 

 ෛතං වර්  

 චූර්ණ 

 

106 ½ 

 

 

 

105.082 

8.  ක්ෂාග නූල් 

 ක්ෂාග චූර්ණ  

395  

0. 255 
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8. ගතේපහ ිඩක්ර ාාාච්චි ආයුර්වේද වාෝහල (ශිේෂණ) - යේකල 
 

 

 

 

 

 

 

 

හැඳින්වීා  

ආගේාය                                                           1984 ජූනි  

                                                                         (එවකට වග හවල් ඇවන් සිඛ්යණාව 40 සහ වාට්ටු 02) 

දිස්ත්රිඩක්කය      ේපහ 

ප්රීාවශීයය වල්කේ වකොට්ඨාශය     ේපහ 

වන්වාසික ප්රීතිකකාග සවහා ඇතික වාට්ටු  ණන 04 

ඇවන් සිඛ්යණාව     107 

 

2015 වාෝහල් වතහය 

  

1. වග හල් කාර්යාංය 

2. ඳාහිග වග ගී නිශය 

3. වන්වාසික වග ගී නිශය 

 ඩහඩණු වාට්ටු       2 

ිළිනි වාට්ටු       2 

4. ගසායනා ාගය 

5. ඖෂධ නිෂ්පාදනා ාගය 

6. මුු තඩන්ව ය 

7. ඖෂධ  ඳඩාව 

8. යන්්ර ා ාගය 
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ව  වක  ංඛ්ය ා වතොාතුරු - 2015 

මනු මංකය තාතුා  ්ථිා මනුයුේත 

1.  ෛවදණ නිංධාරී 14 04 

2.  වහද/වහදි නිංධාරී 17 - 

3.  ගාාණ කළම නාකගණ සහකාග 02 - 

4.  සිවර්ධන සහකාග - 01 

5.  සිවර්ධන නිංධාරී 02 - 

6.  ුභු  වස වා පාංක 01 - 

7.  ෛාෂජ්ාක 03 01 

8.  උපස්ථමායක/උපස්ථමායිකා 22 - 

9.  නගක්කඩි 02 - 

10.  ඖෂධ සිවය ාක 02 - 

11.  ටිකට් ලිිළක ව 01 - 

12.  යන්්ර  ක්රි්යාක ව 01 - 

13.  ආයුර්වේද වස වා සහායක 36 01 

 එකතුව 103 07 

 

බාහිා වාෝගී  ංඛ්ය ා වල්ඛ්යා -2015 

මනු 

මංකය 
ාා ය 

බාහිා වාෝගීන් 

 ංඛ්ය ාව 

ව් ෂ්ප පුාවැසි  ායා 

වාෝගීන්  ංඛ්ය ාව 

්ංගතා  ායා 

වාෝගීන්  ංඛ්ය ාව 

1.  ානවාින 4,419 51 - 

2.  වපඳගවාින 4,670 63 224 

3.  ම ාර්තු 5,189 59 103 

4.  නවප්රී ල් 3,872 56 - 

5.  ම ඩයි 4,411 47 - 

6.  ජුනි 4,862 57 240 

7.  ජූලි 3,809 80 - 

8.  නව  ස්තු 5,540 79 53 

9.  සඩ්තතඩේඳර් 5,241 91 74 

10.  ඔක්වත ේඳර් 4,916 57 76 

11.  වනොවඩේඳර් 2,800 112 401 

12.  වදසඩේඳර් 5,180 59 126 

1.  එකතුව 54,909 811 1,297 
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වන්වාසිකව ප්ර්ිකාා ලැූ  වාෝගී  ංඛ්ය ා වල්ඛ්යා -2015 

මනු 

මංකය 
ාා ය වාට්ටු 3 වාට්ටු 4 වාට්ටු 5 වාට්ටු 6 එකතුව 

1.  ානවාින 17 14 25 22 78 

2.  වපඳගවාින 18 9 13 14 54 

3.  ම ාර්තු 14 22 17 21 74 

4.  නවප්රී ල් 22 10 15 11 58 

5.  ම ඩයි 26 24 24 27 101 

6.  ජුනි 25 18 25 19 87 

7.  ජූලි 26 22 20 21 89 

8.  නව  ස්තු 18 16 23 22 79 

9.  සඩ්තතඩේඳර් 19 16 21 29 85 

10.  

 

ඔක්වත ේඳර් 19 17 14 16 66 

11.  වනොවඩේඳර් 14 12 10 15 51 

12.  වදසඩේඳර් 21 22 19 18 80 

 එකතුව 239 202 226 235 902 
 

ියෂ්පාදා ධාාරිතාවය, ඖෂධා වර්ගතයන් හා ප්ර්ාාණයන් - 2015 

මනු මංකය ඖෂධා වර්ගතයන් 
ප්ර්ාාණය 

වබෝතල් කිවලෝ ග්රෑේ 

1.  ක්වාථම වර්    04 5,575 - 

2.  පාණ්ඨ වර්   29 - 653.70 

3.  චූර්ණ වර්   15 - 339.79 

4.  නිනෂ්ඨ ආසව වර්  04 411 - 

5.  ෛතං වර්   05  

 * සර්ෂප ෛතංය 548 - 

 * ිළණ්ඩ ෛතං 474 - 

 * නිර්ගුණ්ි ෛතං 51 - 

 * ිමල්ව ෛතං 16 - 

 * ශූංහග ෛතං 40 - 

6.   දශාි  වල්පය - 64.10 

7.  නවග් න කල්කය - 71.65 

8.  ංාක්ෂාීම වල්පය - 76.70 

9.  වග හවන් කාෂ් - 8.00 

10.  ෛකවශ ග ගුගුල් - 33.95 

11.  ව  ක්ෂුග ගුගුල් - 45.60 

12.  වන්්ර ා ිමිු 36 - 
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9. සිේධා ශිේෂණ වාෝහල  - කයිතඩි  

හැඳින්වීා  

ඳාහිග වග ගී නිශය විවදත කළ දිනය  1973.06.29  

වාට්ටු සිකීර්ණය විවදත කළ දිනය   1978.10.02 

වාට්ටු සිඛ්යණාව    5 

ඇවන් සිඛ්යණාව    150 

ව  වක  ංඛ්ය ා වතොාතුරු - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වාෝගී  ංඛ්ය ා වල්ඛ්යණ - 2015 

මනු මංකය ාා ය බාහිා වාෝගීන්  ංඛ්ය ාව වන්වාසික වාෝගීන්  ංඛ්ය ාව 

1.   ානවාින 2,631 70 

2.  වපඳගවාින 2,765 59 

3.  ම ාර්තු 3,249 114 

4.  නවප්රී ල් 2,779 83 

5.  ම ඩයි 2,535 92 

6.  ජුනි 2,723 79 

7.  ජූලි 2,817 96 

8.  නව  ස්තු 2,846 123 

9.  සඩ්තතඩේඳර් 2,902 120 

10.  ඔක්වත ේඳර් 2,810 103 

11.  වනොවඩේඳර් 2,150 61 

12.  වදසඩේඳර් 2,629 77 

 එකතුව 32,836 1,077 
 
 
 

මනු මංකය තාතුා  ංඛ්ය ාව 

1.  ෛවදණ නිංධාරීන් 11 

2.  කළම ණාකගන සහකාග 03 

3.  ඖෂධ සිවය ාක 02 

4.  ටිකට් ලිිළක ව 01 

5.  ුභු  වස වා පාංක 01 

6.  උපස්ථමායක 10 

7.  ිනයු ව 01 

8.  නගක්කඩි 01 

9.  ආයුර්වේද වස වා සහායක 26 

 එකතුව 56 

සිේධා ශිේෂණ වාෝහල - කයිතඩි 
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ිඩිඩධා  ායා වලින් ප්ර්ිකාා  ලැූ  වාෝගීන්  ංඛ්ය ාව - 2015 

මනු 

මංකය ාා ය 
වැඩිහිටි 

 ායා 

ිඩවත ෂ 

වවද 

ප්ර්ිකාා 

ාාරිවේදි 

 ායා 

දියවැඩියා 

 ායා 
ළාා 

වවද  

 ායා 

්ංගතා 

 ායා 

ිඩත්ව 

ිඩද ාල 

 ායා 

ිඩවත ෂ 

 ායා 

1. ානවාින 245 182 19 43 13 70 41 66 1 

2. වපඳගවාින 237 142 32 64 14 60 81 45 13 

3. ම ාර්තු 196 142 25 53 14 83 50 36 15 

4. නවප්රී ල් 230 129 20 58 36 65 71 35 13 

5. ම ඩයි 293 181 29 41 19 94 48 34 8 

6. ජුනි 251 151 34 52 31 90 76 46 8 

7. ජූලි 304 146 24 58 43 120 146 62 8 

8. නව  ස්තු 240 164 43 43 23 108 72 73 13 

9. සඩ්තතඩේඳර් 375 136 30 63 23 140 41 109 22 

10. ඔක්වත ේඳර් 402 171 42 44 27 122 78 91 13 

11. වනොවඩේඳර් 173 124 43 47 19 126 95 61 13 

12. වදසඩේඳර් 317 127 35 66 26 159 150 58 17 

 එකතුව 3,263 1,795 376 632 288 1,237 949 716 144 
 

 
 
 

ඖෂධා ියෂ්පාදාය - 2015 

  මනු 

මංකය 
ඖෂධා වර්ගතය 

ප්ර්ාාණය 

වබෝතල් කිවලෝ ග්රෑේ මිලි ලීටා 

1.  නශ්ව න්ධ චූර්ණය  - 431.50 - 

2.  ම ධූවේහ චූර්ණය  - 66.55 - 

3.  ම ාණිාද්රව චූර්ණය - 71 - 

4.  මුඩක්කු චූර්ණය - 36.40 - 

5.  ත්රිඩපංා චූර්ණය   - 194 - 

6.  නවශ ක පට්ට චූර්ණය - 2.40 - 

7.  සාදික්කා චූර්ණය - 2.65 - 

8.  සිව ද චූර්ණය - 95.50 - 

9.  දශමූං චූර්ණය - 0.60 - 

10.  ම හාීගක චූර්ණය - 3.50 - 

11.  නට්ට චූර්ණය - 5.60 - 

12.  ම ාුෛංයි චූර්ණය - 2  - 

13.  ුභවාසකුඩාින ගුලි - 1.10 - 

14.  වවල්ංවවන් ායේ ගුලි - 12.75 - 

15.  කාකනවේ ම ා්ර ා - 0.25 - 

16.  උවගයි ම ා්ර ා - 0.60 - 

17.  සින්න සිව්තපු ගුලි - 2.85 - 
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18.  කුවකුවග හනි  ම ා්ර ා - 1.30 - 

19.  ක්තපුගාදි ෛතංය 14.50 - - 

20.  වපොන්නක්කානි ෛතංය 280 - - 

21.  ක ගන්දි ෛතංය 90 - - 

22.  පච්ච වතල්   22 - - 

23.  නිර්ගුණ්ියාීම වතල් 5 - - 

24.  නාගායන වතල් 8.50 - - 

25.  ිළණ්ඩ වතල් 591 - - 

26.  සර්ෂපාදි වතල් 275 - - 

27.  කාුෛනයි වතල් - - 750 

28.  පුන් ාවි ිරන්තුගේ  - 1.30 - 

29.  පිකලින් න වින්තුගේ - 0.42 - 

30.  චිගු පස්පන් - 0.75 - 

31.  නන්ුවකල් පස්පන් - 0.20 - 

32.  වදසඳුන් කල්කය - 8.70 - 

33.  ආඩවත ඩ පඩණිය 14 -  

34.  ප්රීිවනයි - - 2,150 

35.  කන්දක ගසායන - 1.50 - 

36.  ඉදිවවල්ංායි වම ලුකු - 1.10 - 

37.  වඳ න් ම ඩවග  ව්තස්ට් - 5.20 - 

38.  වග හන කාෂ් - 25 - 
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10. ාන්චන්වතොඩුවායි ආයුර්වේද වාෝහල 
 

2009.11.21 දින ම ධණම  ගායට පවගා  න්නා ංද ම න්චන්වතොුවවායි ආයුර්වේද වග හං, 2009.12.01 

දින වශීයය ෛවදණ නම ාතණිශවේ, ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව වවත නිං වශවයන් පවගා  න්නා ංීම. 

 

ව  වක  ංඛ්ය ා වතොාතුරු -2015  

මනු මංකය තාතුරු  ංඛ්ය ාව 

1.  නධණක්ෂ 01 

2.  ෛවදණ නිංධාරී 04 

3.  උපස්ථමායක 01 

4.  ආයුර්වේද වස වා සහායක 15 

 එකතුව 21 

 

වාෝගී  ංඛ්ය ා වල්ඛ්යා - 2015 

 

 

 

මනු මංකය ාා ය බාහිා  වාෝගීන්  ංඛ්ය ාව 

1.  ානවාින 1,025 

2.  වපඳගවාින 1,080 

3.  ම ාර්තු 1,372 

4.  නවප්රී ල් 1,130 

5.  ම ඩයි 1,275 

6.  ජුනි 1,320 

7.  ජූලි    974 

8.  නව  ස්තු 1,300 

9.  සඩ්තතඩේඳර් 1,236 

10.  ඔක්වත ේඳර් 1,190 

11.  වනොවඩේඳර් 1,050 

12.  වදසඩේඳර් 1,182 

 එකතුව 14,134 
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11. ආයුර්වේද වාෝහල - මේපාා 

 

2009 නව  ස්තු ම ස 19 වවනි දින පඩවඩ් ූ  නම ාතණ ම ණ්ඩං රැස්වීවේීම එළඹුණු තීගණයකට නනුව, 

නඩව නහිග පළා්  සාාව සතුව තිකබූ නේපාග ආයුර්වේද වග හං, 2009.12.01 දින ම ධණම  ගාවේ වශීයය 

ෛවදණ නම ාතණාිශයට පවගා  න්නා ංීම. 

වාට්ටු සිඛ්යණාව    2 

ඇවන් සිඛ්යණාව    24 

 

 

ව  වක  ංඛ්ය ා වතොාතුරු - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඖෂධා ියෂ්පාදාය  - 2015 

මනු මංකය ඖෂධා වර්ගතය ප්ර්ාාණය 

වබෝතල් ඇසුරුේ 

1.  නිර්ගුණ්ියාීම ෛතංය  11 - 

2.  ත්රිඩඵංා චූර්ණය ( රෑේ 500) - 39 

3.  තාලිසාදිය චූර්ණය ( රෑේ 500) - 16 

4.  ධාත්රීය චූර්ණය ( රෑේ 500) - 46 

5.  සර්ෂපාදි ෛතංය 223 - 

6.  ද්රවාක්ෂාිනෂ්ටය  19 - 

  

මනු මංකය තාතුා  ංඛ්ය ාව 

1.  වග හල් නධණක්ෂ 01 

2.  ෛවදණ නිංධාරීන් 03 

3.  පාගේපිනක ෛවදණ නිංධාරීන් 03 

4.  ෛාසජ්ාක 01 

5.  ුභු  වස වා පාලිකා 01 

6.  ඖෂධ සිවය ාක 02 

7.  උපස්ථමායක/උපස්ථමායිකා 08 

8.  ආයුර්වේද වස වා සහායක 15 

 එකතුව 34 
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වාෝගී  ංඛ්ය ා වල්ඛ්යා -2015 

මනු මංකය ාා ය බාහිා වාෝගීන්  ංඛ්ය ාව වන්වාසික වාෝගීන්  ංඛ්ය ාව 

1.   ානවාින 2,169 22 

2.  වපඳගවාින 2,169 17 

3.  ම ාර්තු 2,320 13 

4.  නවප්රී ල් 1,920 16 

5.  ම ඩයි 2,335 17 

6.  ජුනි 2,552 24 

7.  ජූලි 2,307 23 

8.  නව  ස්තු 2,132 15 

9.  සඩ්තතඩේඳර් 2,291 21 

10.  ඔක්වත ේඳර් 2,255 14 

11.  වනොවඩේඳර් 1,990 18 

12.  වදසඩේඳර් 2,218 12 

 එකතුව 26,658 212 
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12. සිේධා ශිේෂණ වාෝහල- ත්රිටකුණාාලය 
 

ඳාහිග වග ගී නිශය පවගා  ්   දිනය  2009.07.06 

වාට්ටු විවදත කළ දිනය     2015.07.11 

වාට්ටු සිඛ්යණාව    2 

ඇවන් සිඛ්යණාව    10 

බාහිා වාෝගී  ංඛ්ය ා වල්ඛ්යා - 2015 

මනු මංකය ාා ය බාහිා වාෝගීන්  ංඛ්ය ාව 

1.   ානවාින 1,696 

2.  වපඳගවාින 1,992 

3.  ම ාර්තු 2,360 

4.  නවප්රී ල් 2,336 

5.  ම ඩයි 2,560 

6.  ජුනි 2,740 

7.  ජූලි 3,740 

8.  නව  ස්තු 4,412 

9.  සඩ්තතඩේඳර් 4,556 

10.  ඔක්වත ේඳර් 4,272 

11.  වනොවඩේඳර් 3,364 

12.  වදසඩේඳර් 4,452 

 එකතුව 38,480 

 

 වන්වාසිකව ප්රීතිකකාග ංඩබූ වග ගීන් සිඛ්යණාව  56 

 සායන වලින් ප්රීතිකකාග ංඩබූ වග ගීන් සිඛ්යණාව 

 

  

මනු මංකය 
 ායාය 

වාෝගීන් 

 ංඛ්ය ාව 

1.  චර්ම  වග    2,173 

2.  සන්ධි වග    2,781 

3.  දියවඩියා වග    814 

4.  නධණාතතික වග    947 

5.  ශ්වසන වග    2,326 
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13. බණ්යාාාායක මනු ්ාාණ ආයුර්වේද පර්වේෂණායතාය 
 

ආගේාය      1962.10.14 

දිස්ත්රිඩක්කය      වකොළෙ 

ප්රීාවශීයය වල්කේ වකොට්ඨාශය    ම හග ම  

වන්වාසික ප්රීතිකකාග ංඩබීේ සවහා ඇතික වාට්ටු  ණන  4 

ඇවන් සිඛ්යණාව      71  
 

ව  වක  ංඛ්ය ා වතොාතුරු - 2015 

 

 

 

මනු මංකය කාර්ය ාණ්යල වතොාතුරු  ංඛ්ය ාව 

1.  නධණක්ෂ   01 

2.  ෛවදණ නිංධාරීන් 35 

3.  වහද/වහදි නිංධාරීන් 10 

4.  ගාාණ කළම නාකගණ සහකාග 07 

5.  පර්වේෂණ සහකාග 07 

6.  සිවර්ධන සහකාග 01 

7.  ගා.ක.ස III (තාක්ෂණික) 02 

8.  ලිිළක ව (ආයුර්වේද) 01 

9.  වාට්ටු ලිිළක ව 01 

10.  ටිකට් ලිිළක ව 03 

11.  ුභ.වස .පාංක 02 

12.  ිනයු ව 03 

13.  ෛාසජ්ාක 02 

14.  සේඳාහක 01 

15.  ාංනං කාර්ික 01 

16.  විුලි කාර්ික 01 

17.  යන්්ර  ක්රි්යාක ව 03 

18.  කා.කා.ස 01 

19.  ගසායනා ාග වස වක 03 

20.  ආයුර්වේද වස වා සහායක 41 

21.  උපස්ථමායක 11 

22.  නගක්කඩි 01 

23.  වඳවහ්  ශාංා කේක ව 01 

 එකතුව 139 
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ඳණ්ඩාගනායක නනුස්ම ගණ ආයුර්වේද පර්වේෂණායතනය, 

- වග ගී ප්රීතිකකාග සවහා, 

o ඳාහිග වග ගී නිශය 

o වන්වාසික නිශය 

- ප්රීිතිකකගණ නිශය 

- උශිවද විදණා නිශය 

- ඖෂධ නිෂ්පාදන නිශය 

- සාහිතණ පර්වේෂණ නිශය  යන නිශයන්ව න් සම න්විත වේ. 

 

වාෝගී  ංඛ්ය ා වල්ඛ්යා -2015 

මනු මංකය ාා ය බාහිා වාෝගීන්  ංඛ්ය ාව වන්වාසික වාෝගීන්  ංඛ්ය ාව 

1.   ානවාින 5,408 116 

2.  වපඳගවාින 5,487 111 

3.  ම ාර්තු 5,833 95 

4.  නවප්රී ල් 4,476 93 

5.  ම ඩයි 5,366 82 

6.  ජුනි 5,328 102 

7.  ජූලි 5,830 108 

8.  නව  ස්තු 5,987 111 

9.  සඩ්තතඩේඳර් 5,404 98 

10.  ඔක්වත ේඳර් 5,588 88 

11.  වනොවඩේඳර් 4,730 94 

12.  වදසඩේඳර් 4,987 82 

 එකතුව 64,424 1,180 
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ප්ර්මිිකාණ මංතය 

 පර්වේෂණ කටයුතු  

1. වවවළවවපොවළ   ඳහුංවම  නවංවි වන නිනෂ්ඨ/ආසව වර්  6ක් වත ගා ව න, ඒවාවේ ඳඩගවං හ 

ප්රීතිකශතය ප්රීම ාණා් ම කව විශ්වල්ෂණය ක රීම  

2. වවවළවවපොවළ  ඳහුංවම  නවංවි වන නිනෂ්ඨ/ආසව සාේපං 6ක වාෞතිකක ගසායනික විශ්වල්ෂණ 

සේඳන්ධ පර්වේෂණ කටයුතු තව ුගට්  සිු කගින් පවතී. 

3. වවවළවවපොවළ  ඳහුංවම  ාාවිත වන නිනෂ්ඨ/ආසව වං ම දණසාග ප්රීතිකශතය නිර්ණය ක රීවේ 

විශ්වල්ෂණ කටයුතු GCMS උපකගණය ආශ්රියතව සිු ක රීම ට සඩංුභේ කළ නමු් , GCMS 

උපකගණයට නතණාවශණ නම තග උපාි  ක හිපයක් ිංීම  ඩනීම  ප්රීම ාද ූ වයන් පර්වේෂණ කටයුතු 

නඩාං වී ඇත. 

4. ුභු හඳුන් ශාකවේ වයස සහ පිනසගය නනුව ගසායනික සි ටක සියුතිකය වසොයා ඳඩම වේ 

පර්වේෂණයද සඩංුභේ කගන ංශවශ GCMS උපකගණය ආශ්රියතව සිු ක රීම ට ඳඩවින්, එම  

පර්වේෂණ කටයුතුද නඩාං වී ඇත. 

 

  පයා ලද ව  වාවන්  

 1. ප්රීාවය ගික පුහුණු ෛවදණව වන්ව  පර්වේෂණ කටයුතු සවහා විදණා ාග පහුභකේ සහ එම  

පර්වේෂණ  සිු කගව න යෑම  සවහා නවශණ ම   වපන්වීම  ංඳා ීමම . 

එම  පර්වේෂණ පහත දඩක්වේ. 

i. ීේ  චූර්ණවේ වාෞතිකක ගසායනික විශ ්වල්ෂණ නධණයනය (ආයතනය තුළ නිෂ්පාදිත 

සාේපං 2ක් සවහා) 

ii. පුන් ාවි වචන්ුගේ සිශධ ඖෂධවයහි ප්රීාථමික ප්රීිතිකකගණ විශ්වල්ෂණය 

iii. වඩල් කහඹිලියා කළි 12 ඖෂධවේ වවනස් ආකාග නිෂ්පාදන 5ක සිසන්දනා් ම ක 

නධණයනය 

iv. කෂාර්ිර චූර්ණවේ මූලික ගසායනික විශ්වල්ෂණය 

v. TKP පාණ්ඨ, කෂාය සහ පාණ්ඨකෂාය යන ඖෂධ  3ක් සවහා තුනී පටං වර්ණවල්ඛ්ය ්රතම  

(Thin layer chromatororgraphy) ම ඟින් සිසන්දනා් ම ක නධණයනය 

vi. පච්වචයි එන්වනයි ඖෂධයන්හි මූලික  වාෞත-ගසායනික විශ්වල්ෂණය 

vii. වවල්ංයි වවන් ායා ඖෂධයන්හි මූලික  වාෞත-ගසායනික විශ්වල්ෂණය 

viii. භූක්ත පාත චූර්ණය නිෂ්පාදනය හා එහි මූලික ප්රීිතිකකගණ විශ්වල්ෂණය නධණයනය 

ix. ඉ් ිනෆිල්-කිතන් යුනානි ඖෂධවේ  වාෞත-ගසායනික විශ්වල්ෂණය 
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2. ඳාහිග ආයතන ම ඟින් ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව වවත වයොමු කගන ංද ඖෂධ වං පරීක්ෂණ 

කටයුතු සිු වකොට ඊට නදාළ පර්වේෂණ වාර්තා ංඳා ීමම .   

i. පාිනවා ගික ක ටයුතු ිළිබඳව නධිකාිනය 

ii. කු වණෑ ං ම වහ ස්්ර ා්  උසාවිය 

iii. Oslark (pvt) Ltd ආයතනය 

iv. වංස්මුල්ං ම වහස්්ර ා්  නධිකගණය 

v. වයෙ පළා්  ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුව 

vi. පර්වේෂණායතන ඖෂධ නිෂ්පාදනා ාගවයන් ංඩවඳන විවිධ සාේපං 

vii. නධණක්ෂතුම න් සහ වකොම සාිනස්තුම න් විසින් නප වවත වයොමු කගන ංද විවිධ සාේපං 

පිනක්ෂාව 

 

3.  ඳාහිවගන් පඩිවණන කණ්ඩායේ සවහා ඖෂධ ප්රීිතිකකගණය සහ ත් ව පාංනය ිළිබඳව වශශන 

පඩවඩ් වීම .  
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උේහිද ිඩද ා මංතය 

මනු 

මංකය 
ක්රිමයාකාාකේ ප්ර්ිලාභ ප්ර්ගතිය 

1 ඖෂධීය තාක හඳුාා ගතැනීා 

ඖෂධීය 

ශාක 

නිවඩගදිව 

හඳුනා 

 ඩනීම  

 

න) වියිබ ශාකා ාගය යාව් කාම න 

ක රීම  

වියිබ ශාකා ාගවේ 75% පම ණ 

යාව් කාම න කග ඇත. 

ආ) ඖෂධ උදණානය සඩකීම  - උදණානවේ වත ගා ්  ස්ථමානවං 

නංිකගණ කටයුතු සිු කග ඇත. 

- ඖෂධීය ශාක නාම පුව ව නලුතිකන් සකස් 

ක රීම  

- ශාක 56ක් ඉව්  කග ඇතික ස්ථමානවං නව 

ශාක ස්ථමාපනය කග ඇත. 

ඇ) උදණානවේ ඖෂධීය ශාක සවහා 

ද් ත ඳඩිකුවක් ස්ථමාපනය ක රීම  

ශාක නේ ක රීම ට නදාළ මූලික ක්රි්යාකාගකේ 

සිු කග ඇත. 

2 ිඩයිබ තාක මමුද්ර.ව  හඳුාා ගතැනීා 

ප්රීිතික 

ඖෂධ 

නිෂ්පාදනය 

 න) සායනික පර්වේෂණ සවහා ප්රීිතික 

ඖෂධ හඳුනා  ඩනීම  

ආ) විවිධ පිනසග තුළ වඩවඩන ලුණුවිං 

ශාකවේ ඳඩගවං හ නවවශ ෂණය 

ිළිබඳව  ප්රීම ාණා් ම ක විශ්වල්ෂණය 

පර්වේෂණ නවසන් කග පර්වේෂණ 

පත්රිඩකාවක් එිබ දක්වා ඇත. 

ඇ) විවිධ වර්ධක නවස්ථමාවං ඇතික 

කුඹුක් වපොතුවං ගසායනික වවනස්වීේ 

විශ්වල්ෂණා් ම කව නධණයනය 

පර්වේෂණය නවසන් කග පර්වේෂණ 

පත්රිඩකාවක් එිබ දක්වා ඇත. 

ඈ) ම තවේදා් ම ක ඖෂධ නමුද්රවවණ වන 

හි වනවගිිර, ඇ්  වනවගිිර, ව ොකටු 

ශාකවං පටක විදණා් ම ක හා ගසායන 

විදණා් ම ක විශ්වල්ෂණ 

පර්වේෂණ නවසන් කග ඇත. 

ඉ) ග්  හඳුන් ිළිබඳව  වවවළවවපොළ 

සමීක්ෂණ හා ඒවාවේ පටක 

විදණා් ම ක, ගසායන විදණා් ම ක 

නධණයනයන් තුිබන් නිවඩගදිව හඳුනා 

 ඩනීම  

පර්වේෂණය පළමු නදියග නවසන් කග 

පර්වේෂණ පත්රිඩකාවක් එිබ දක්වා ඇත. 

3 ව ා පර්වේෂණ 

පටක වග පණ පර්වේෂණ 

ඖෂධීය 

ශාක 

සිගක්ෂණය 

හා 

ප්රීචාගණය 

- 

4. දඩනුව් කිරීවේ වැය ටහන් 

විවිධ වශශන, වඩඩමුු  හා ප්රීදර්ශන ම ඟින් 

ඖෂධ පඩළෑටි ිළිබඳව දඩනුව්  ක රීම  හා ඔුභ 

උයන් ස්ථමාිළත ක රීම ට උපවශශන වස වා 

සඩපයීම  

ඖෂධ 

පඩළෑටි 

ිළිබඳව  

ප්රීාාව 

දඩනුව්  

ක රීම  ම ඟින් 

ඒවා 

සිගක්ෂණය 

ක රීම  

100% 
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ඖෂධා ියෂ්පාදා වතොාතුරු -2015 

මනු මංකය ඖෂධාවේ ාා 
ියෂ්පාදිත 

ප්ර්ාාණය 

ඒකකයක 

වටිාාකා 

(රු.) 

වටිාාකා 

(රු.) 

1.  නගු  වකොල්ලු ආීම පාන්ඨය (60g) පඩකට් 118 ිං තීගණය කග වනොම ඩත. 

2.  නගවින්ද ආසවය වඳ තල් 270 240.00 64,800.00 

3.  නශ්ව න්දා චූර්ණය ක .ග්රාෑේ 81.30 1,000.00 81,300.00 

4.  ආම ංකී චූර්ණය ක .ග්රාෑේ 75.37  

ිං තීගණය කග වනොම ඩත. 

5.  කු ු ව චූර්ණය ක .ග්රාෑේ 28.60  

6.  ඛ්යදගා වල්පය (70g) පඩකට් 1,552 

7.  ගුුවචණාීම චූර්ණය ක .ග්රාෑේ 20  

8.  චීන නං චූර්ණය  ක .ග්රාෑේ 28.90  

9.  තාලිසාීම චූර්ණය ක .ග්රාෑේ 60  860.00 51,600.00 

10.  ත්රිඩඵංා වල්පය (70g) පඩකට් 119 ිං තීගණය කග වනොම ඩත. 

11.  ත්රිඩඵංා ක්වාථමය වඳ තල් 42,168 280.00 11,807,040.00 

12.  ත්රිඩඵංා කතකි කෂාය (60g) පඩකට් 4,558 
ිං තීගණය කග වනොම ඩත. 

13.  ත්රිඩඵංා යතය 400g ාෑ.වඳ  7 

14.  ත්රිඩඵංා චූර්ණය ක .ග්රාෑේ 163.36  1,080.00 176,428.80 

15.  ත්රිඩඵල් වන්්ර  ිමිු වඳ තල් 172 ිං තීගණය කග වනොම ඩත 

16.  දශාි වල්පය ක .ග්රාෑේ 39.60  1,610.00 63,756.00 

17.  ධාත්රීය චූර්ණය ක .ග්රාෑේ 294.07  700.00 205,849.00 

18.  නිර්ගුණ්ඩණාීම ෛතං වඳ තල් 243 1410.00 342,630.00 

19.  නිශාදි චූර්ණය ක .ග්රාෑේ 19.83  

ිං තීගණය කග වනොම ඩත. 20.  වන්්ර පටං වර්තික කගල් 2,120 

21.  පච්වචයි එන්වනයි ෛතංය වඳ තල් 5.75 

22.  ිළ්තපංණාීම ආසවය වඳ තල් 1,697 280.00 475,160.00 

23.  පුණර්ණවාසවය වඳ තල් 1,126 240.00 270,240.00 

24.  ිමි තල් නං චූර්ණය ක .ග්රාෑේ 13.18  ිං තීගණය කග වනොම ඩත. 

25.  භුක්තපාක චූර්ණය (60g) පඩකට් 68 ිං තීගණය කග වනොම ඩත. 
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26.  ම ධුවේහය වපතික (56) පඩකට් 80 

27.  ම ාණිාද්රව චූර්ණය ක .ග්රාෑේ 484.847  760.00 368,483.72 

28.  වල්ඛ්යනාදි චූර්ණය ක .ග්රාෑේ 26.75  

ිං තීගණය කග වනොම ඩත. 

29.  ශතාවරී චූර්ණය ක .ග්රාෑේ 20.125  

30.  ිංගා ග්රාණ්ිත වල්පය පඩකට් 5574 

31.  සතකු්තප චූර්ණය ක .ග්රාෑේ 45.95  

32.  ුභකුම ාග චූර්ණය ක .ග්රාෑේ 61.70  

33.  සර්ෂපාීම ෛතංය වඳ තල් 488 820.00 400,160.00 

34.  සෆුෆ - ඉ - ුභිනන්ාන් චූර්ණය (60g) පඩකට් 125 

ිං තීගණය කග වනොම ඩත. 

35.  හරීතකාීම වටී ක .ග්රාෑේ 43.50  

36.  AN චූර්ණය (60g) පඩකට් 694.70 

37.  CKD පර්වේෂණ චූර්ණය පඩකට් 87 

38.  CT චූර්ණය (60g) පඩකට් 368 

39.  DG වටී 50 පඩකට් 393.5 

40.  DT 6 චූර්ණය (60g) පඩකට් 1,639 

41.  HTN 6 චූර්ණය (60g) පඩකට්  917 

42.  Ithrifal – e kashnee පඩකට් 33 

43.  KL චූර්ණය (60g) පඩකට් 274 

44.  P 8 චූර්ණය (60g) පඩකට් 985 

45.  S 5 චූර්ණය (60g) පඩකට් 1,004 

46.  S.P සිග්ත  වඳ තල් 12.25 

47.  T.K.P. කෂාය (60g) පඩකට් 8,013 

48.  T.K.P. ඵාණ්ඨය (60g) පඩකට් 2032 

49.  T.S චූර්ණය ක .ග්රාෑේ 63.47  

50.  UG චූර්ණය (60g) පඩකට් 176 

51.  V වටී 250g පඩකට් 17 

52.  WK චූර්ණය (60g) පඩකට් 596 

 එකතුව  14,307,447.52 
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 ාහිත  පර්වේෂණ මංතවේ ප්ර්ගතිය - 2015 

 

මනු 

මංකය 

වයෝිතත 

කාර්යයන් 
ියාකාා ලද කාර්යයන් 

වැය වූ 

ප්ර්ිපාදා 

(රු.) 

වවා් කරුණු 

  ාහිත  පර්වේෂණ මංතය 

01 පුස්වකොළ 

වපෝ  

සිගක්ෂණ 

පුස්වකොළ වපෝ  

සිගක්ෂණ නිශය 

ස්ථමාිළත ක රීම  

 සාහිතණ නිශයට ංඳාුන් 

විදුී්  උපකගණ සවහා 

වඩයූ  ප්රීතිකපාදන 

02 පුස්වකොළ 

වපෝ  2 ක 

විම ර්ශනය 

ක රීම  

පුස්වකොළ වපෝ  1ක 

න් ිළටප්  සේපුර්ණ 

ක රීම  

- ව ි වණ ිළිබකා වශීයය 

වට්වට  ව වම ම  පුස්වකොළ 

වපොතිකන් හඳුනාව න ඇත. 

 පු ්තකාල මංතය 

03 ෛවදණ නිංධාරී 

සහ ීම ාවාසික 

පුහුණු ෛවදණ 

නිංධාරීන්ව  

පර්වේෂණ 

වණාපදතික සවහා 

වතොගතු ව 

සේපාදනයට 

සහාය වීම  

ීම ාවාසික පුහුණු 

ෛවදණ නිංධාරී 2015 

1වන, 2වන, 3වන හා 

4වන කණ්ඩායේ විසින් 

නිම කගන ංද පර්වේෂණ 

වණාපදතික සිඛ්යණාව 

- කණ්ඩායේ පර්වේෂණ 

වාර්තා - 41 

- ඒක පුශ ං පර්වේෂණ 

වාර්තා - 200 

  

 

 

 

04 ග්රාන්ථම එකතුව 

යාව් කාම න 

ක රීම  

ග්රාන්ථම එකතුව පුස්තකාං 

විදණානුලවංව සකස් 

ක රීම  ආගේා ක රීම  

ග්රාන්ථම පිනග්රාහණ 

වල්ඛ්යනය සේපුර්ණ 

ක රීවේ කටයුතු ක රීම                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 වම ම  කාර්ය වකොළෙ විශව් 

විදණාංවේ වශීයය ෛවදණ 

විදණායතනවේ වාණෂ්ඨ 

සහකාග 

පුස්තකාංයාධිපතිකව  

නධීක්ෂණවයන් සිු ක රීම  

05 ග්රාන්ථම එකතුව 

10 %ක න් ඉහළ 

නඩිවීම  

නලුතිකන් ිංීම ්  

ෛවදණ ග්රාන්ථම හා 

වවන්  වපෝ  සිඛ්යණාව - 

35 

 ව.40,259.30  
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 වාෝගත ියධාාා ා ායාාගතාාය ාවීකාණය කළ පසු මව ්ථාව - 2015.03.11 

 

 

 වාෝගත ියධාාා ිඩද ාගතාා පරීේෂණයන් සිකිකිරීා -  2015.03.11 
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 බණ්යාාාායක මයුර්වේද පර්වේෂණායතාවේ වවබ් මයිඩය දිය් කිරීවේ මව ථ්ාව -2015.03.11 

 

 ඖෂධා උයා හා  පැළෑටි සිියේ ගතත කිරීා හා වතොාතුරු ද්ත පේධාියේ  ැකසීා මදියා 1 

වැය ටහා -2015.05.31 
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 ආයුර්වේද පර්වයෂණායතාවේ ඖෂධා උයා හා  පැළෑටි සිියේ ගතත කිරීා හා වතොාතුරු ද්ත 

පේධාියේ  ැකසීා මදියා 1 වැය ටහා  - 2015.05.31 

 

ශ්රීත ්යවර්ධාාපුා ිඩත්ව ිඩද ාලවේ ාහාචාර්ය ආර්.එේ.වේ.ා්ාායක ාහතා ඇතුළු කණ්යායා 

 

  



කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2015 

51 

 

 ඵලදායිතා වල්කේ කාර්යාලය ිඩසින් පව්වා ලද ඵලදායිතා ආාේභක වැයමුළුව  - 2015.06.11 

වේතා මංක 01 

 

 

වේතා මංක 02 
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 ඖෂධා ියෂ්පාදාය ප්ර්ාාණා්ාකව හා ුණණා්ාකව වැඩිදියුණු කිරීා  ඳහා ාාාව  ේප්  ංවර්ධාා 

පුහුණු වැයමුළුව 

ලින්ේ ාැචුාල් කර්ාාන්ත තාලාව ාැාඹීා, ගතබයා කළාණාකරු ිඩසින් පව්වා ලද දැනුව් කිරීවේ වේතාය -2015.06.12 

 

 ඖෂධා ියෂ්පාදාය ප්ර්ාාණා්ාකව හා ුණණා්ාකව වැඩිදියුණු කිරීා  ඳහා ාාාව  ේප්  ංවර්ධාා 

පුහුණු වැයමුළුව 

හල්කිේමුල්ල ඔසු උයා වේතා -2015.06.13 
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හල්කිේමුල්ල ඔසු උයා වේතා -2015.06.14 
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2015 ආයුර්වේද එේ ්වපෝ ප්ර්දර්තාය - 2015.07.04 
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ඵලදායිතා වල්කේ කාර්යාලය ිඩසින් පව්වා ලද ඵලදායිතා ක්රිමයාකාරී  ැලැ ්ා  ැකසීවේ වැයමුළුව ( මංක 01)  - 2015.09.08 
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  ේප්ර්දායික වේශීය වවද  ක්ර ාය ප්ර්වර්ධාාය කිරීා  හ  ංාේෂණය කිරීවේ ව ාපිිය                 

(රු. මිලියා 250)  

2015 ්ාික  ේාන්ත්රයණය -  ාාාේභක උවලළ 2015.10.16 
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2015 ්ාික  ේාන්ත්රයණය - පර්වේෂණ පත්රිටකා ඉදිරිප් කිරීා   2015.09.18 

 

  

2015 ඵලදායිතා වැය ටහා යටව් පැවැ්වූ  ඵලදායිතා වැය ටහා - ිඩන්දනීය  ැන්දෑව 
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වලෝක දියවැඩියා දිා වැය ටහා - 2015.11.14 

 

ප්ර්මිිකාණ ිඩද ාගතාාය  ඳහා මිලදී ගතන්ාා ලද ගතෑ ් සිලින්යා හා එය භාිඩතා කිරීා 

 

පුසව්කොළ වපෝ  සිගක්ෂණ වණාපදතිකය  යටව්  සිගක්ිතත ප් තික ව 
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 ාේප්ර්දායික වේශීය වවද  ක්ර ාය ප්ර්වර්ධාාය  හ  ංාේෂණය කිරීවේ ව ාපිිය                              

(රු. මිලියා 250) 

මංකය දිාය 
පව්වා ලද 

 ්ථාාය 
වැය ටහා 

මදාළ 

කණ්යායා 
ප්ර්ිඵලය 

ිඩයදේ වු මුදල 

රු. 

1 2015.01.01 

BMARI 
 

වණාධිවේීම 

ගසායනා ාගය විුලි 

සඩපයුම  ංඳා  ඩනීම  

ෛවදණ 
ිංවකුම ාගන් 
ම යා 

පර්වේෂණ සහ 
වග ගී ස් කාග 
වස වාවන් සවහා 
විදණා ාග පහුභකේ 
වඩිදියුණු කග 
 ඩනීම  

20,119.00 

2 2015.01.05 

ම හාචාර්ය 

ඊ.ිළ.එස්.චන්දන 

ම හතා සම ා ිළිබකා 

පර්වේෂණ වඩඩමුු ව 

Cancer Group 

ආයතනවේ ිළිබකා 
සායනය හගහා 
ක්රි්යා් ම ක ක රීම ට 
ඳංාවපොවගෝ තු 
වන සායනික හා 
ස් ් ව පර්වේෂණ 
සිුකගන ආකාගය 
සඩංුභේ ක රීම  

3,440.00 

3 2015.01.07 
විදණා ාග විවශ ෂඥ 
උපවශශන වඩඩමුු ව 

Cancer Group 
 

6,135.00 

4 2015.01.31 කටු ස්වතොට 
නධණයන වඩඩසටහන 

- කටු ස්වතොට 
Cancer Group 

ිළිබකා වග  ය 
සවහා "SAASI "
වවද ම ඩඳුවර් 
වශීයය ෛවදණ 
්රතම යට 
සිුවකවගන 
ප්රීතිකකාග ්රතම  
නධණයනය ක රීම  

7,100.00 

5 2015.02.27 BMARI 

පර්වේෂණ හා 
වස වාවන් සවහා 
විදණා ාග උපකගණ 
ාාවිතය ිළිබඳව 
වඩඩමුු ව  

 

පර්වේෂණ සහ 
වග ගී ස් කාග 
වස වාවන් සවහා 
විදණා ාග පහුභකේ 
වඩිදියුණු කග 
 ඩනීම  

11,990.00 

6 2015.03.02 

ව්තගාවදණිය 
විශ්ව 
විදණාංය 

නවග් න කල්කවේ 
විෂ සහිත ත් ් වය 
පිනක්ෂා ක රීම  සවහා 
ම හාචාර්ය ිංගානි 
ගණසිිහ ියට ඉතිකින 
මුදල් ව වීම  

CKDU Group 
 

53,150.00 

7 2015.03.04 BMARI 

ෛාව සිඛ්යණානය 
ිළිබඳව  වශශනය - 
02  
සේප්  දායක ීමම නා 

ආයතනවේ 
ෛවදණව ව  

2,100.00 

8 2015.04.07 

 ශ්රීය ංිකා  
බුශධිම ය 
වශපළ 
කාර්යාංය  

BMARI ංාිඡනය 
බුශධිම ය වශපළ 
කාර්යාංවයහි 
ලියාපදිිිර ක රීම  
සවහා ගිය වියදම  

  
3,300.00 

9 2015.05.25 BMARI 

ම හාචාර්ය     
ඊ.පී.එස් . චන්දන ම යා 
සම ා ිළිබකා වග   
සවහා ආයුර්වේද 
ප්රීතිකකාග විධිවං 
සාඵංණතාවය වසවීම  
ිළිබඳව සාකච්ඡාව 

Cancer Group 
 

2,895.00 
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10 2015.05.12 
 

පර්වේෂණ කටයුතු 
ිළිබඳවව වග ගීන් 
දඩනුව්  ක රීම  සවහා 
ිජිටල් ඳඩනර්, 
වප ස්ටර් මුද්රවණය 

  
26,500.00 

11 2015.05.31 BMARI 

ඖෂධ උයන හා එහි 
පඩළෑටි සිතිකයේ ත 
කග වතොගතු ව ද් ත 
පශධතිකයක් සඩකීම  
නදියග 01 

උශිවද විදණා 
නිශය, වණාපදතික 
නිශය, පඩළ 
තවාන සහ ශ්රීය 
ායවර්ධනපුග 
විශ්ව 
විදණාංවේ 
ම හාචාර්ය    
ආර්.එේ.වක්.ග
් නායක ම හතා 
ඇතුු  
කණ්ඩායම  

ඖෂධ පඩළෑටි නික 
ංකුණු කග එය 
වතොගතු ව ද් ත 
පශධතිකයකට 
ඇතුළ්  ක රීම  

28,932.00 

12 2015.06.08 

ාාතිකක 
ඵංදායිතා 
නම ාතණිශය, 
වස් සිිනපාය 

ඵංදායිතා සේම ානය 
2014 තග ාවලිය 
සවහා ලියාපදිිිර 
 ාස්තුව ව වීම  

ආයතන පින ය 
හා ආතනවේ 
සියලුම  ිළිනස 

 ඵංදායිතා 
සේම ානය 2014 
තග ාවලිය සවහා 
ලියාපදිිිර වීම .  

2,000.00 

13 2015.06.09 
ක ිස්ඳින 
වහොටංය 

Acc reditation 
සේන්්ර ණය සවහා 
සහාාගි වීම ට මුදල් 
ව වීම  

ෛවදණ 
ිංවකුම ාගන් 
ම යා 

 
3,000.00 

14 2015.06.11 BMARI 

ඵංදායිතාවය ඉහළ 
නඩිවීම  සවහා 
ඵංදායිතා වල්කේ 
කාර්යාංවේ 
නිංධාරීන්  විසින් 
වශශන පඩවඩ් වීම  

ආයතනවේ 
සියලුම  ිළිනස  

7,085.00 

15 2015.06.12 
 

ිළිබකා පර්වේෂණ 
සවහා ඖෂධ ිංීම 
 ඩනීම  

Cancer Group 
 

28,200.00 

16 

2015.06.12 - 
14  
 
 

හල්ුේමුල්ං 
ඔුභ උයන 

ඖෂධ නිෂප්ාදනය 
ප්රීම ාණා් ම කව හා 
ගුණා් ම කව 
වඩිදියුණු ක රීම  
සවහා ම ානව සේප්  
සිවර්ධන පුහුණු 
වඩඩමුු ව 

නාණ් තග 
ඖෂධ 
නිෂප්ාදනා ාග
ය, නාණන්තග 
හා ඳාහිග 
ඖෂධාංයන්හි 
වස වය කගනු 
ංඳන ිළිනස 

ප්රීම ාණා් ම ක හා 
ගුණා් ම ක ඖෂධ 
නිෂප්ාදනය ක රීම  
සේඳන්ධවයන් 
ඔරුන්ව දඩනුව්  
ක රීම , ඔරුන් තුළ 
පවතිකන හඩක යාවන් 
හඳුනා  ඩනීම  සහ 
ඔරුන්ව  ආකල්ප 
දියුණු ක රීම . 

61,314.00 

17 
2015.07.03 
-.04 

BMICH 
 

Ayurveda Expo - 
2015 ප්රීදර්ශනවේ 
ප්රීදර්ශන කුටියක් 
ඉදිිනප්  ක රීම . 

ආයතනවේ 
සියලුම  ිළිනස 

 වඳ වනොවන 
වග   පර්වේෂණ 
කණ්ඩායේ 
(ම ධුවේහ, වකු ුව 
වග  , හදද වග  , 
වඩිගු වග  ය) 
එම  වග   ිළිබඳවව 
ානතාව දඩනුව්  
ක රීම . 

 136,675.00  



කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2015 

61 

 

18 2015.07.06 

ප්රීා.පු. ෛවදණව වන් 
විසින් සිු කගන 
ම ධුවේහ සායනික 
පර්වේෂණයක් සවහා 
ඖෂධ ිං ීම  ඩනීම  

Diabetes 
Group 

  3,500.00 

19 2015.07.14   

ිළිබකා වග   
පර්වේෂණ 
වණාපදතිකවේ 
ප්රීාවය ගික පුහුණු 
ෛවදණ නිංධාරී 
සවහා නවශණ  ඖෂධ 
ිං ීම  ඩනීම   

Cancer Group   2,550.00 

20 2015.07.14   
ඵංදායිතා 
වඩඩසටහන - 2015 

    20,050.00 

21 
2015.07.22  
2015.07.24 

 ංදාින 
වහ ටංය, 
වකොළෙ 

First International 
Conference on 
National Products, 
Genomics and 
Drug Discovery 
සේම න්්ර ණයට 
සහාාගි වීම  

CVD Group - 
ෛවදණ නීම 
වපවර්ගා වම ය 
හා Cancer 
Group - 
ෛවදණ 
එල්.උම යි නී 
ිය 

Management of 
hyperlipidemia 
with hebal 
formulation with 
special reference 
to Ayurveda 
medicine ම ඩවයන් 
පර්වේෂණ පත්රිඩකා 
වාිරකව ඉදිිනප්  
ක රීම  

20,000.00 

22 2015.08.03   

ව්තගාවදණිය වියිබ 
ශාකා ාගය නඩගඹීම   
හා දඩනුව් වීවේ 
වඩඩසටහන 

CKDU Group        1,800.00  

23 2015.08.04   

ාාතිකක සේම න්්ර ණය 
2015 සවහා උ් සව 
ශාංා ව වීේ ඇතුු  
වවන්  වියදේ 

     273,649.00  

24 2015.08.04   

වකු ුව වග   
පර්වේෂණ ආචාග 
ධර්ම  පශධතිකවේ 
නනුම ඩතිකය ංඳා 
 ඩනීම  සවහා IIM 
වවත ව ූ  මුදං  

         3,000.00  

25 2015.08.07 

  ස් ් ව විදණා ාග 
පිනවේෂණ ිළිබඳව 
2015 වඩඩමුු ව  
(J' pura Uni.) 

    

   21,000.00  

26 2015.08.07 

  ඵංදායිතාවය ඉහං 
නඩිවීම  සවහා 
වණාපදතික නිශය සවහා 
න් තිකකාගේ මුදල් 
ංඳා  ඩනීම  

වණාපදතික නිශය 

  

   10,438.00  

27 2015.08.14 

  ICPMS උපකගණ 
සවහා වන පුහුණු 
වඩඩසටහන 

 

  

     1,845.00  
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28 2015.08.14 
  

පර්වේෂණ ඖෂධ 
ිං ීම  ඩනීම  සවහා  

ිළිබකා 
පර්වේෂණ 
වණාපදතිකය 

  
   20,028.00  

29 2015.08.21 
  ිළිබකා පර්වේෂණ 

ඉදිින කටයුතු ිළිබඳව 
සාකච්ාාව 

    
     2,860.00  

30 2015.08.25 

  පළා්  ආයුර්වේද 
වකොම සාිනස්ව වන් 
සම ා පඩවතික ාාතිකක 
සේම න්්ර ණය ිළිබඳව 
වඩඩමුු ව  

    

     4,838.00  

31 2015.08.28 

  ඖෂධ නිෂප්ාදන 
යන්්ර  සවහා විුලි 
සඩපයුම  ංඳා  ඩනිම  

ඖෂධ 
නිෂප්ාදනා ාග
ය 

  

   18,000.00  

32 2015.08.28 

  ඵංදායිතා ක්රි්යාකාරී 
සඩංඩස්ම  සඩකීවේ  
වඩඩසටහන 

 

  

   13,394.00  

33 2015.08.31 
  ාාතිකක සේම න්්ර ණය 

2015   

  
   16,391.00  

34 2015.09.01 

  IIM ආයතනවේ 
ාාතිකක සේම න්්ර ණය 
සවහා පර්වේෂණ 
පත්රිඩකා ඉදිිනප්  ක රීම  

 

  

   22,000.00  

35 2015.09.01 
  උදණාන සිවර්ධන 

කටයුතු සවහා  
උශිවද විදණා 
නිශය 

  
   43,392.00  

36 2015.09.04 

  සමීක්ෂණවේ වදවන 
නදියග සමීක්ෂණය 
පළා්  
වකොම සාිනස්ව වන් 
වවත ංඳා ීමම  

වතොගතු ව 
ඒකකය 

  

   10,060.00  

37 2015.09.07 
  උදණාන සිවර්ධන 

කටයුතු සවහා 
උශිවද විදණා 
නිශය 

  
   12,480.00  

38 2015.09.28 

  සමීක්ෂණවේ වදවන 
නදියග සමීක්ෂණය 
වයෙ හා ම ධණම  
පළාත 

වතොගතු ව 
ඒකකය 

  

     6,860.00  

39 2015.09.30   
TKP කෂාය 
සඩකසිම ට නවශණ 
ඖෂධ ිංීම  ඩනීම  

    
     6,800.00  

40 2015.10.12   
උශිවද නිශවේ නාම  
පුව ව සඩකීම  සවහා උශිවද විදණා 

නිශය 

  
   21,600.00  

41 2015.10.14   
උශිවද නිශවේ නාම  
පුව ව සඩකීම  සවහා 

  
   21,470.00  

42 2015.10.21   

ඖෂධ පඩළ රැව න 
ඒම  සවහා ඉන්ධන 
වියදම                        
( හල්ුේමුල්ං) 

    

     2,000.00  

43 2015.10.28   
ෛාව ගසායන 
පරීක්ෂණය සවහා 
වඩඩමුු ව 

ම ධුවේහ 
පර්වේෂණ 
වණාපදතිකය 

  

     2,435.00  
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44 2015.11.06   
2015 වං ක 
දියවඩියා දිනය 
සවහා වඩඩසටහන 

     14,366.00  

45 2015.11.09 
 

ිළිබකා පර්වේෂණ 
වණාපදතිකයට 
වය ානාවලිය ERC 
ලිිළ ඉදිිනප්  ක රීම  

ිළිබකා 
පර්වේෂණ 
වණාපදතිකය 

 
3,000.00 

46 2015.11.11   
නෙන්වපොළ 
ආයුර්වේද වග හවල් 
පුහුණු වඩඩසටහන 

කාම න වකු ුව 
වග   
පර්වේෂණ 
වණාපදතිකය 

       1,480.00  

47 2015.11.12   

වං ක දියවඩියා 
දිනය නිි් වතන් 
මුද්රිිත වප ස්ටර් 2ක් 
ප්රීදර්ශනය ක රීම  

         2,920.00  

48 2015.11.17   

ඖෂධ නිෂප්ාදනය 
සේඳන්ධ ෛවදණ 
නිංධාරී ප්රීාවය ගික 
පුහුණු වඩඩමුු ව   

ඖෂධ 
නිෂප්ාදනා ාග
ය 

  

     8,147.00  

49 2015.11.18   

සමීක්ෂණවේ වදවන 
නදියග -  පත්රිඩකා වඳදා 
හඩරීවේ වඩඩසටහන 
උතු ව ම ඩද පළාත 

         2,765.00  

50 2015.12.01   

කාම න වකු ුව 
වග ගීන් සවහා 
පතණාපථමය ඇතුළ්  
පත්රිඩකාවක් සකස් 
ක රීම  

         7,190.00  

51 2015.12.02   

ICAUST - 2015 
ාාතිකක සේම න්්ර ණය 
සවහා ලියාපදිිිර 
 ාස්තු ංඳා  ඩනීම  

       49,500.00  

52 2015.12.21   

ගස ඖෂධ වං විෂ 
සහිත ාාවවේ 
පර්වේෂණවේ 
ම හාචාර්ය ිංගාණි 
ියට ව වීම  

කාම න වකු ුව 
වග   
පර්වේෂණ 
වණාපදතිකය 

     43,160.00  

53 2015.12.22 
 

ිළිබකා පර්වේෂණ 
වණාපදතිකය ම ඟින් 
ආයුර්වේද ප්රීතිකකාග 
පශධතිකය වයදවීවම න් 
ප්රීතිකශක්තිකය ම ඩන 
ඳඩම වේ වඩඩමුු ව 

  
2,480.00 

         මුළු ිඩයදා 1,121,383.00 
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14. චාල් ාා්පේෂ ආයුර්වේද පර්වේෂණ වාෝහල - හේබන්වතොට 

 

වග හල් ආගේාය    2010.02.13 

වග හවල් වාට්ටු සිකීර්ණ  ආගේාය 2012.10.27 

වාට්ටු  ණන    4 

ඇවන් සිඛ්යණාව    137 

මුංණ ප්රීතිකපාදන - ආසියානු සිවර්ධන ඳඩිකුවේ මුංණ ප්රීදාන  ව.ිලියන 110.5 

 

වග හවල් සියුතිකය පහත පිනදි ය.  

1. ප්රීතිකකාග වස වා 

a. ඳාහිග නිශය 

i. සර්වාි  වග   සායන  

ii. පාගේපිනක කඩුවේ ිමුේ සායනය 

b. වන්වාසික වග ගී නිශය 

c. පර්වේෂණ නිශය 

2. පිචකර්ම  ප්රීතිකකාග 

3. ඳාහිග හා වන්වාසික වග ගීන්ට නවශණ ඖෂධ වර්  වග හං තුළ නිෂ්පාදනය ක රීම . 

4. ාි ම  සායන පඩවඩ් වීම  හා වග   වඩළඩක්වීවේ ්රතවම  පායන් ිළිබඳව  දඩනුව්  ක රීවේ 

වඩඩසටහන් 

5. ඔුභ උයන පව් වාව න යාම . 
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ව  වක  ංඛ්ය ා වතොාතුරු - 2015 

මනු මංකය තාතුා  ංඛ්ය ාව 

1.  නධණක්ෂ (ගා:ආ) 1 

2.  ආයුර්වේද ෛවදණ 14 

3.  සිවර්ධන නිංධාරී 2 

4.  වහද නිංධාරී 5 

5.  ිනයු ව 1 

6.  ආයුර්වේද වස වා සහායක 24 

 මුළු ගතණා 47 

වාෝගී  ංඛ්ය ා වල්ඛ්යා - 2015 

මනු මංකය බාහිා වන්වාසික 

1 28,610 304 

ියෂ්පාදා ධාාරිතාවය - 2015 

මනු 

මංකය 
වර්ගතය 

ප්ර්ාාණය 

වබෝතල් කි.ග්රෑේ. මිලි.ලීටා 

1.  ද්රවාක්ෂා පඩණිය 132 1/2 - - 

2.  ප් පාඩ ේ වවනිවඩල් චූර්ණය   -  12  - 

3.  ලුණුවගණ චූර්ණය  14.50 - 

4.  වන්්ර ා ිමිුව 1/2 - - 

5.  වවනිවඩල්  ඩට, ප් පාඩ ේ, වකෝ තම ල්ම  ක්වාථමය 10 - - 

6.  විෂ්ණු ්රතාන්තික පඩණිය   49 - - 

7.  ධානණාීම ක්වාථමය 10 - - 

8.  ද්රවාක්ෂා ක්වාථමය 42 - - 

9.  වදනිෙ වදඳටු ආීම කෂාය - 1  - 

10.  ෛවශ්වාහග චූර්ණය - 9  - 

11.  වසා ගුුවචණාීම චූර්ණය - 4.40  - 

12.  පාවට්ටා  පඩණිය 24 - - 

13.  හිිගුහෂ්ඨක චූර්ණය - 8.24  - 

14.  ීවත ඵංාීම චූර්ණය - 13  - 

15.  හාතවාිනය චූර්ණය - 5  - 

16.  වාත වග   කල්කය - 3.88  - 

17.  සර්ෂපාදි ෛතංය 135 - - 

18.  ිළණ්ඩ ෛතංය 103 - - 

19.  ව ොකටු චූර්ණය - 3.12  - 

20.  වදසඳුන් කල්කය - 1.50  - 

21.  ශර්කගාදි කල්කය - 5.86  - 
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22.  නවග් න කල්කය - 26.50 - 

23.  වග හවණ් කාෂ් - 11.40 - 

24.  ංාක්ෂාදි වල්පය - 4  - 

25.  ාාෂ්කග ංවණ චූර්ණය - 8.62 - 

26.  ද්  වඳවහ්  - 3  - 

27.  ඳටු පඩණිය 24 - - 

28.  හිනද්රවාීම චූර්ණය - 16  - 

29.  වකොතං හිඹුටු චූර්ණය - 10  - 

30.  කුඹුක් චූර්ණය - 6.66  - 

31.  වකෝ තම ල්ලි චූර්ණය -  5  - 

32.  ම ාදි චූර්ණය - 5.82  - 

33.  සිවත දක ෛතංය 50 - - 

34.  ත්රිඩපංා වන්්ර  ිමිුව - - 600  

35.  ත්රිඩපංා චූර්ණය - 11.25  - 

36.  ුභකුම ාග චූර්ණය - 15.25  - 

37.  විඩි ාදි චූර්ණය - 8  - 

38.  හිනද්රවාීම පඩණිය 11 - - 

39.  කුම ාිනකා ෛතංය 15 - - 

40.  ආම ංකණාීම චූර්ණය - 5  - 

41.  ඇහඩළ පඩණිය 12 - - 

42.  දශි  වල්පය - 9  - 

43.  ගණවගා චූර්ණය - 2.50 - 

44.  ම ාිාවන් සෲක් - 2.50  - 

45.  වනල්ලි චූර්ණය - 14.50   

46.  ශතාවින පඩණිය 15 - - 

47.  තුංසි ක්වාථමය 265 - - 

48.  ඒගණ්ඩ ක්වාථමය 353 - - 

49.  වාසක පඩණිය 66 - - 

50.  වාත වග   ක්වාථමය 15 - - 

51.  වශවදාග 10  ක්වාථමය 59 - - 

52.  ගාස්නා 07 54 - - 

53.  තුංසි කෂාය 30 - - 

54.  සර්ෂප ඳාේ  - 10  - 

55.  ත්රිඩපංා ක්වාථම 608 - - 

56.  වකොතං හිඹුටු ක්වාථමය   10 - - 

57.  ක්තපගවල්ලි පඩණිය 12 - - 
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15. වේශීය වවද  ක්ර ා ිළිබබඳ ්ාික ආයතාය 
 

 

 

 

 

 

 

කාර්ය ාණ්යල වතොාතුරු - 2015 

මනු මංකය තාතුා  ංඛ්ය ාව 

1.  නධණක්ෂ 01 

2.  කිතකාචාර්ය (නධණාපන  ණය) 05 

3.  ෛවදණ නිංධාරී 07 

4.  ෛවදණ නිංධාරී (ආයුර්./සිශධ/යුනානි) 02 

5.  සිවර්ධන සහකාග/ සිවර්ධන නිංධාරී 04 

6.  පුස්තකාංයාධිපතික 01 

7.  ගාාණ කළම නාකගණ සහකාග 05 

8.  ිනයු ව 02 

9.  ආයුර්වේද වස වා සහායක 09 

 එකතුව 36 

  

වේශිය වවද  ක්ර ා ිළිබබඳ ්ාික ආයතාය 
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වවද   ියලධාාරී පුහුණු වැය ටහන්  (1405 – 01)   

මනු 

මංකය 
වැය ටහා/ ව ාපිිය/ ක්රිමයාකාාකා  හභාගි්වය ිළරිවැය (රු.) 

01 
ඖෂධ පඩළෑටි පුහුණු වඩඩසටහන 

2015.03.09 – 2015.03.11 

ීම ාවාසික ෛවදණ  නිංධාරීන් 25 වදවනකු  

සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  
32,773.00 

02 

ඖෂධ පඩළෑටි පුහුණු වඩඩසටහන 

)වදම ළ ම ාධණ( 

2015.03.09 – 2015.03.11 

සිශධ/යුනානි ීම ාවාසික ෛවදණ  නිංධාරීන් 

16 වදවනකු  සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  
22,521.00 

03 

නවක ෛවදණ  නිංධාරී  වස වාගේාක 

පුහුණුව (වදම ළ ම ාධණ) 

2015.03.10   - 2015.03.23 

නවක ෛවදණ  නිංධාරීන්  37 වදවනකු  

සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  
112,350.00 

04 

නවක ෛවදණ  නිංධාරී  වස වාගේාක 

පුහුණුව 

2015.03.10   - 2015.03.23 

නවක ෛවදණ  නිංධාරීන් 97 වදවනකු  සවහා 

පුහුණුව ංඳා ීමම  
236,440.00 

05 

වකු ුව  වග   වළක්වා ඩනීම  හා පාංනය 

ිළිබඳව  වඩඩසටහන 

2015.03.25 – 2015.03.27 

පළා්  සාා/පළා්  පාංන/ම ධණම  ගාවේ 

ආයුර්වේද ෛවදණ  නිංධාරීන් 61 වදවනකු  

සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  

48,200.00 

06 

වකු ුව  වග    පාංනය හා වළක්වා 

 ඩනීම    (වදම ළ ම ාධණ) 

2015.03.30 – 2015.04.01 

සිශධ/යුනානි ීම ාවාසික ෛවදණ  නිංධාරීන් 

23 වදවනකු  සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම   

24,000.00 

 

07 

වාණොතිකෂ හා යාතුකර්ම  විධි ිළිබඳව  

පාඨම ාංාව 

2015.05.11 සිට පඩය 288ක් 

දඩනට වස වවේ නියුතු  ෛවදණ  නිංධාරීන්  

30 වදවනකු  සවහා පුහුණුව ංඳයි 
197,788.00 

08 

ආයුර්වේදා් ම ක  හා  නවණය විදණා් ම ක  

ශංණ සාධණ වග    ිළිබඳව වඩඩමුු ව 

2015.04.27 – 2015.04.29 

පළා්  සාා/පළා්  පාංන/ම ධණම  ගාවේ 

ආයුර්වේද ෛවදණ නිංධාරීන්  

35 වදවනකු  සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  

31,900.00 

 

09 
ආයුර්වේද රූපංාවනණ පුහුණු වඩඩසටහන 

2015.05.05 – 2015.05.09 

ගාවේ ෛවදණ  නිංධාරීන් 37 වදවනකු  

සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  
61,681.00 

10 

වශීයය ෛවදණ ්රතම  ිළිබඳව  ාාතිකක 

ආයතනය ප්රීතිකසිවිධානය සවහා වන 

වඩඩමුු ව - 2015.05.28 

වශීයය ෛවදණ ්රතම  ිළිබඳව  ාාතිකක 

ආයතනවේ පව් වනු ංඳන පාඨම ාංා ිළිබඳව  

නදහස් දඩක්විය හඩක  විශව්  ම ුවල්ං 

22,735.00 

11 

ගුණා් ම ක ඖෂධ නිෂ්පාදනය ිළිබඳව  

වඩඩමුු ව/ගස ඖෂධ නිෂ්පාදනය (වදම ළ 

ම ාධණ) 

2015.05.18 – 2015.05.22 

සිශධ/යුනානි ීම ාවාසික ෛවදණ  නිංධාරීන්  

34 වදවනකු  සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  

 

53,600.00 

12 
ීම ාවාසික ෛවදණ පුහුණුව (නවසාන) 

2015.06.15 – 2015.06.23 

ීම ාවාසික ෛවදණව වන් 81  

වදවනකු  සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  
130,700.00 
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13 
වදම ළ ම ාධණ පිචකර්ම  වඩඩසටහන - 1 

2015.06.01 – 2015.06.06 

සිශධ/යුනානි  ෛවදණ  නිංධාරීන්  35 

වදවනකු  සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  
53,550.00 

14 

ීම ාවාසික ෛවදණ පුහුණුව (වදම ළ 

ම ාධණ) 

2015.06.15 – 2015.06.23 

සිශධ/යුනානි ීම ාවාසික ෛවදණ  නිංධාරීන් 

66  වදවනකු  සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  
114,300.00 

15 
වදම ළ ම ාධණ පිචකර්ම  වඩඩසටහන - II 

2015.07.20 -20105.07.30 

සිශධ/යුනානි  ෛවදණ  නිංධාරීන්  33 

වදවනකු  සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  
96,700.00 

16 

ආයුර්වේදා් ම ක හා නවණය විදණා් ම ක 

ස්ත්රීය වග   නිර්ණය ිළිබඳව වඩඩමුු ව - I 

2015.07.08 -2015.07.10 

පළා්  සාා/පළා්  පාංන/ම ධණම  ගාවේ 

ආයුර්වේද ෛවදණ නිංධාරීන් 45 වදවනකු  

සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  

37,200.00 

17 

ආයුර්වේදා් ම ක සහ නවණ විදණා් ම ක 

ස්ත්රීය වග   විනීර්ණය ිළිබඳව වඩඩමුු ව - II   

2015.07.27 – 2015.07.29 

පළා්  සාා/පළා්  පාංන/ම ධණම  ගාවේ 

ආයුර්වේද ෛවදණ නිංධාරීන් 45 වදවනකු  

සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  

40 ,400.00 

18 
ඖෂධ පඩළෑටි පුහුණු වඩඩසටහන 

2015.08.02 – 2015.08.04 

ීම ාවාසික ෛවදණව වන් 25  වදවනකු  සවහා 

පුහුණුව ංඳා ීමම . 
41,444.00 

19 

වහ ිවය පතික ෛවදණ සාා කාර්ය 

ම ණ්ඩං පුහුණුව 

2015.08.11 -2015.08.09 

වහ ිවය පතික ෛවදණව ව ඇතුු  එම  

ක්වෂ ්ර වේ නිංධාිනන් 15 වදවනකු සවහා 

පුහුණුව ංඳා ීමම . 

නම ාතණාිශ 

වඩය ීයර්ෂයක් 

ම ඟින් වියදේ 

දගා ඇත. 

20 
වය   පුහුණුව (වදම ළ ම ාධණ)                    

2015.08.24 – 2015.08.28 

සිශධ/යුනානි  ෛවදණ  නිංධාරීන්  20 

වදවනකු  සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම . 
52,740.00 

21 

ෛවදණ වද් තීය සහ නීතිකම ය ව කීම  

ිළිබඳව වඩඩමුු ව                     

2015.09.28 – 2015.09.30  

පළා්  සාා/පළා්  පාංන/ම ධණම  ගාවේ 

ආයුර්වේද ෛවදණ නිංධාරීන් 41 වදවනකු  

සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම . 

34,500.00 

22 
ීම ාවාසික ෛවදණ පුහුණුව (ආගේාක) 

2015.11.02 – 2015.11.09 

ීම ාවාසික ෛවදණව වන් 128 වදවනකු සවහා 

පුහුණුව ංඳා ීමම . 
206,132.00 

23 

ගුණා් ම ක ඖෂධ නිෂ්පාදනය ිළිබඳව 

වඩඩමුු ව/ගස ඖෂධ නිෂ්පාදනය - වදම ළ 

ම ාධණ 

2015.11.02 – 2015.11.06 

සිශධ/යුනානි  ෛවදණ  නිංධාරීන්  20 

වදවනකු  සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම . 

 

46,300.00 

24 

ීම ාවාසික ෛවදණ පුහුණුව (ආගේාක) - 

වදම ළ ම ාධණ 

2015.11.02 – 2015.11.09 

සිශධ/යුනානි  ෛවදණ  නිංධාරීන්  84 

වදවනකු  සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම . 

 

139,100.00 

25 
ීම ාවාසික ෛවදණ පුහුණුව (නවසාන) 

2015.11.23 -2015.12.02 

ීම ාවාසික ෛවදණව වන් 51 වදවනකු සවහා 

පුහුණුව ංඳා ීමම . 
94,300.00 

26 සාහිතණ විම ර්ශන වඩඩමුු ව 2015.12.16 

NITM, BMARI වඳොරැල්ං ිංක්ෂණ 

වග හවංහි ෛවදණ නිංධාිනන් 23 වදවනකු 

සහාාගි විය.  

3,250.00 

 එකතුව  1,934,604.00 
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ප්ර්්ා  ව ෞඛ්ය  / ාාති  හා ළාා වපෝෂණ පුහුණු වැය ටහන්/ දැනුව් කිරීවේ වැය ටහන් (2-2502) 

 

මනු 

මංකය වැය ටහා/ ව ාපිිය/ ක්රිමයාකාාකා  හභාගි්වය ිළරිවැය (රු.) 

1 

වප ෂණ ම ාසය සවහා ගාාණ නිංධාරීන් 

දඩනුව්  ක රීවේ වඩඩසටහන 

2015.07.17 

විවිධ ආයතනවං ගාාණ නිංධාරීන් 

50 වදවනකු සවහා දඩනුව්  ක රීම  
18,500.00 

2 

ප්රී.වසෞ.ෛවදණ නිංධාරීන් සවහා ළම ා 

වග   වඩඩසටහන 

2015.07.21 – 2015.07.23 

ප්රී.වසෞ.ෛවදණ නිංධාරීන් 44 

වදවනකු සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  
39,000.00 

3 

වශීයය ආහාග ිළිබඳව පාසඩල් දඩනුව්  

ක රීවේ වඩඩසටහන 

2015.10.22 

නනුංා විදණාංයීය ගු ව ම ණ්ඩංය 200 

වදවනකු දඩනුව්  ක රීම  
22,100.00 

4 
වශීයය ආහාග ප්රීවර්ධන වඩඩසටහන 

2015.11.30 

ශ්රීය ුභම ි ං ඳාලිකා විදණාම ය ගු ව 

ම ණ්ඩංය - 150 
17,400.00 

5 
ළම ා වග   පුහුණු වඩඩසටහන 

2015.12.07 – 2015.12.09 

ප්රී.වසෞ.ෛවදණ නිංධාරීන් 55 

වදවනකු සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  
41,500.00 

6 

වශීයය ආහාග  ිළිබඳව ගාාණ නිංධාරීන් 

දඩනුව්  ක රීවේ වඩඩසටහන 

2015.12.15 

ම ුගාවං ප්රීාවශීයය වල්කේ 

කාර්යාම ය නිංධාරීන් 100 වදවනකු 

සවහා දඩනුව්  ක රීම  

12,400.00 

7 

වශීයය ආහාග  ිළිබඳව ගාාණ නිංධාරීන් 

දඩනුව්  ක රීවේ වඩඩසටහන 

2015.12.16 

මීව ොඩ වග හල් කාර්ය ම ණ්ඩංය 75 

වදවනකු දඩනුව්  ක රීම  
10,000.00 

 එකතුව  160,900.00 
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පාාේපරික වවද   ියලධාාරී පුහුණු වැය ටහන්  (1405 – 05)   

 

මනු 

මංකය 
වැය ටහා/ව ාපිිය/ක්රිමයාකාාකා  හභාගි්වය ිළරිවැය (රු.) 

1 

ගුණා් ම ක වග    ස් කාග වඩඩසටහන  

(වදම ළ ම ාධණ) 

2015.03.31 – 2015.04.02 

පාගේපිනක ෛවදණව වන් - වදම ළ ම ාධණ 

55 වදවනකු  සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  
86,180.00 

2 

නවක ලියාපදිිිරය ං්  පාගේපිනක ෛවදණ 

පුහුණුව 

2015.04.06 – 2015.04.09 

නවක ලියාපදිිිරය ං්  පාගේපිනක 

ෛවදණව වන් 70 වදවනකු  සවහා පුහුණුව 

ංඳා ීමම  

65,100.00 

3 

පාගේපිනක ෛවදණ  නිංධාරීන්  සවහා 

නන්තගායකාරී ඖෂධ සහ ම ් ද්රවවණ ිළිබඳව  

දඩනුව්  ක රීවේ වඩඩසටහන 

2015.04.20 

සිගක්ෂණ සාාවං ලියාපදිිිර පාගේපිනක 

ෛවදණව වන් 34 වදවනකු  සවහා දඩනුව්  

ක රීම  

21,700.00 

4 

සිගක්ෂණ සාා වං පාගේපිනක 

ෛවදණව වන් සවහා ක්වෂ ්ර  නධණයන 

වඩඩමුු ව 

2015.06.25 – 2015.06.26  

නිකවඩගටිය හා වකොටවවහග සිගක්ෂණ 

සාා වං පාගේපිනක ෛවදණව වන් 36 

වදවනකු  සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  

27,325.00 

5 

ගුණා් ම ක වග   ස් කාග වඩඩසටහන - 

වදම ළ ම ාධණය  

2015.07.14 – 2015.07.16 

පාගේපිනක ෛවදණව වන් 49 වදවනකු 

සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  
86,414.00 

6 
ඖෂධ පඩළඩටි පුහුණු වඩඩසටහන 

2015.07.28 – 2015.07.30 

න් තන ල්ං සිගක්ෂණ සාාවං 

පාගේපිනක ෛවදණව වන් 28 වදවනකු 

සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  

53,660.00 

7 

ඖෂධ පඩළඩටි පුහුණු වඩඩසටහන (වදම ළ 

ම ාධණ) 

2015.09.14 – 2015.09.17 

වදම ළ ම ාධණ  ආයුර්වේද ශාස්ත්රීය සිුභන් 28 

වදවනකු සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  
59,577.00 

8 

පුස්වකොං වපෝ  සිගක්ෂණය ිළිබඳද 

දඩනුව්  ක රීවේ වඩඩසටහන 

2015.10.06 – 2015.10.08 

පාගේපිනක ෛවදණව වන් 32 වදවනකු 

සවහා දඩනුව්  ක රීම  
48,800.00 

9 

ගුණා් ම ක ඖෂධ නිෂප්ාදන ිළිබඳද 

දඩනුව්  ක රීම  

2015.10.20 – 2015.10.23 

පාගේපිනක ෛවදණව වන් 32 වදවනකු 

සවහා දඩනුව්  ක රීම  
74,500.00 

10 

පාගේපිනක ෛවදණව වන් සවහා පුහුණු 

වඩඩමුු ව 

2015.10.28 – 2015.10.30 

පාගේපිනක ෛවදණව වන් 60 වදවනකු 

සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  
94,000.00 

  එකතුව   617,256.00 
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වහද,  වවද   හාය කාර්ය ාණ්යල හා වවා්  පුහුණු වැය ටහන්/ දැනුව් කිරීේ (1405 - 07) 

 

මනු 

මංකය 
වැය ටහා/ව ාපිිය/ක්රිමයාකාාකා  හභාගි්වය ිළරිවැය (රු.) 

1 
වස වාස්ථම වහද පුහුණු වඩඩසටහන 

2015.02.24 – 2015.02.27 

ආයුර්වේද වග හල් වං වස වවේ නියුතු 

වහද නිංධාරීන් 11 වදවනකු  පුහුණු ක රීම  
23,288.00 

2 

ුභවඳග දිවියක් සවහා ආයුර්වේද  

ජීවන දර්ශනය ිළිබඳව වඩඩසටහන 

2015.02.26 

යුධ හමුදා නිංධාරීන් 70 වදවනකු  පුහුණු 

ක රීම  
7,708.00 

3 
ඔුභ සඩල් ප්රීිතිකකගණ වඩඩසටහන 

2015.03.03 – 2015.03.04 

වකොළෙ දිස්ත්රිඩක්කවේ   ආයුර්වේද ඔුභ 

සඩල් හිික වවන් 25 වදවනකු  පුහුණු 

ක රීම  

20,000.00 

4 

ුභවඳග දිවියක් සවහා ජීවිතයට 

න් වඩංක් - ප්රීාාව දඩනුව්  ක රීවේ 

වඩඩසටහන -2015.03.31 

කුවවවං ප්රීාවශීයය වල්කේ වකොට්ඨාසයට 

නය්  කාන්තා සිවිධාන වං සාම ාජිකයන් 

දඩනුව්  ක රීම  

15,390.00 

5 

ඔුභ පඩළ ව ාව සවහා ව ොවීන් 

දඩනුව්  ක රීවේ වඩඩසටහන - වදම ළ 

ම ාධණ 

2015.04.08  

මුංතිකේහි  වදම ළ ම ාධණ   ව ොවීන් 43 

වදවනකු  සවහා දඩනුව්  ක රීම  
16,600.00 

6 

වදම ළ ම ාධණ සේඳාහන පාඨම ාංා 

සහතිකක ප්ර  ප්රීදාවන ් සවය 

2015.05.27 

සහතිකක ප්ර  ංාීනන් 5,000.00 

7 
ඖෂධ සිවය ාක පුහුණු පාඨම ාංාව 

2015.06.03 සිට දින 65ක් 

දඩනට වස වවේ නියුතු කණිෂ්ඨ කාර්ය 

ම ණ්ඩං සාම ාජිකයන් 31 වදවනකු  සවහා 

පුහුණුව ංඳා ීමම  

181,020.00 

8 
වහද ි්තවං ම ා පාඨම ාංව  

2012.09.12 සිට වසග 03ක් 

වහද සිුභ සිුභවියන් 42 වදවනකු  සවහා 

පුහුණුව ංඳා ීමම  
946,800.00 

9 

වස වාස්ථම වහද නිංධාරී පුහුණු 

වඩඩසටහන 

2015.10.20 – 2015.10.23 

ආයුර්වේද වග හල් වහද කාර්ය ම ණ්ඩංය 

22 වදවනකු සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  
31,700.00 

10 

ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනා ාග 

යන්්ර  ක්රි්යාක ව (වස වාස්ථම) පුහුණුව 

2015.11.02 – 2015.11.05 

ආයුර්වේද වග හල් වහද කාර්ය ම ණ්ඩංය 

29 වදවනකු සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  
36,100.00 

11 

දියවඩියා වග  ය ිළිබඳව පාසඩල් 

ළමුන් දඩනුව්  ක රීවේ වඩඩසටහන 

2015.11.19 

ඳ/ා/එේ.ඩී.එච්.ායවර්ධන ම හා විදණාංයීය 

සිුභන් 100 වදවනකු සවහා දඩනුව්  ක රීම  
4,960.00 

12 

ඖෂධ උදණාන සඩකීවේ දඩනුම  

සිවර්ධනය ක රීවේ වඩඩසටහන 

2015.11.17 – 2015.11.20 

ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුවේ ඔුභ උයන් 

ආශ්රියතව වස වය කගන කාර්ය ම ණ්ඩංවේ 

39 වදවනකු සවහා පුහුණුව ංඳා ීමම  

46,480.00 

13 
ආයතනික ඵංදායිතා වඩඩසටහන 

2015.12.03 

ආයතනික කාර්ය ම ණ්ඩංය 34 වදවනකු 

සහාාගි වීම  -   ාල්ං, උණවටුන 
72,000.00 

  එකතුව   1,407,046.00 
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ප්ර්්ා  ව ෞඛ්ය  / ාාති  හා ළාා වපෝෂණ පුහුණු වැය ටහන්  (1405 – 04) 

 

මනු 

මංකය 
වැය ටහා/ ව ාපිිය/ ක්රිමයාකාාකා  හභාගි්වය ිළරිවැය (රු.) 

01 

ළම ා හා ම ාතද වප ෂණ  වඩඩසටහන 

(වදම ළ ම ාධණ) 

2015.02.18 – 2015.02.20 

සිශධ/යුනානි ෛවදණ  නිංධාරීන්  22 වදවනකු  

වඩඩසටහන සවහා සහාාගි වීම  

26,000.00 

 

02 

පාසල් ළමුන් සවහා වප ෂණ  වඩඩසටහන 

(වදම ළ ම ාධණ) 

2015.04.06 – 2015.04.07 

වදම ළ ම ාධණ පාසල් සිුභන් 308 වදවනකු  

වඩඩසටහන සවහා සහාාගි වීම  

42,676.00 

 

03 
පාසල් ළමුන් සවහා වප ෂණ වඩඩසටහන 

2015.06.19 

පාසල් ළමුන් 500 වදවනකු වඩඩසටහන  සවහා 

සහාාගි වීම  - නනුංා විදණාංය, නුව ව ොඩ 

43,914.00 

 

 එකතුව  112,590.00 

 

වවා් (1405-09) 

 

මනු 

මංකය 
වැය ටහා/ව ාපිිය/ක්රිමයාකාාකා ිළරිවැය (රු.) 

01 EXPO -2015 61,272.00 
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16. ආයුර්වේද ඔසු උයන් 

දැේා 

ඖෂධීය ශාක සහ නමුද්රවවණ හඳුනා  ඩනීම , නිෂ්පාදනය හා තිකගසාග ාාවිතය ිළිබඳවව දඩනුව්  පගපුගක් 

ිමහික රීම   

වාවහවා 

වහෞතිකක සේප්  ප්රීශස්ත ම ට්ටින් වයොදා  නිින් හා ම ානව සේප් හි කුසංතා හා ආකල්ප වර්ධනය 

කග, සිවර්ධන හා පර්වේෂණ නවශණතා සපුගාම ම . 

 

මනු 

මංකය 
ඔසු උයා 

මුළු මේකා 

ගතණා 

වගතා කා ඇි 

මේකා ගතණා 

ව  වවේ වයදී සිටිා 

ව  වක  ංඛ්ය ාව 

1.  ආයුර්වේද පර්වේෂණායතන ාාතිකක ඔුභ 

උයන, නාවින්න 
15 15 වකොන්්ර ා්  4 

2.  ාාතිකක පර්වේෂණ ඔුභ උයන, හල්ුේමුල්ං 65 63 50 

3.  පට්ටිවපොළ ඔුභ උයන 32 32 18 

4.  ගිගාඳු වවක ට්වට් ඔුභ උයන 178 90 25 

5.  පල්වංකඩවල් ඔුභ උයන 3 03 09 

6.  ිළන්නදූව ඔුභ උයන 6.5 6 14 

7.  කන්වනලිය ඔුභ උයන 3.04 3.04 03 
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16.1 ආයුර්වේද පර්වේෂණායතා ්ාික ඔසු උයා, ාාිඩන්ා 

 ඔසු පැළ ියෂ්පාදාය - 2015 

 

 ඔසු පැළ වාර්තාව - 2015 

මනු 

මංකය 
ාා ය 

ියෂප්ාදාය 

කළ පැළ 

 ංඛ්ය ාව 

මවලිඩ කළ 

පැළ 

 ංඛ්ය ාව 

මවලිඩ ආදායා 

(රු.) 

වාොමිවල් 

ියකු් කළ 

පැළ ගතණා 

වාොමිවල් ියකු් 

කළ පැළ වල 

වටිාාකා (රු.) 

1.   ානවාින 450 126 4,440.00 277 8,310.00 

2.  වපඳගවාින 600 384 12,160.00 8 260.00 

3.  ම ාර්තු 500 1,017 53,330.00 140 4,200.00 

4.  නවප්රී ල් 1,133 577 27,930.00 176 6,000.00 

5.  ම ඩයි 41 704 25,120.00 105 3,150.00 

6.  ජුනි 1,966 2,128 92,750.00 283 8,510.00 

7.  ජූලි 1,000 892 60,860.00 125 4,030.00 

8.  නව  ස්තු 800 645 37,590.00 256 8,210.00 

9.  සඩ්තතඩේඳර් - 603 32,650.00 353 11,880.00 

10.  ඔක්වත ේඳර් - 1,000 60,640.00 675 20,330.00 

11.  වනොවඩේඳර් 500 1,068 49,750.00 691 22,950.00 

12.  වදසඩේඳර් 697 813 47,410.00 500 15,940.00 

 එකතුව 7,687 9,957 

 

504,630.00 3,589 113,770.00 
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 ාාිඩන්ා ඔසු උයා ාැාඹීාට පැමිිව  ංඛ්ය ාව -2015 

මනු 

මංකය ාා ය 

මධා ාපා කටයුතු 

 ඳහා පැමිිව 

ගතණා 

පර්වේෂණ 

කටයුතු  ඳහා 

පැමිිව ගතණා 

ිඩවේශීය 

 ංචාාකයින් 

ගතණා 

වේශීය 

 ංචාාකයින් 

ගතණා 

1.  ානවාින 15 4 2 3 

2.  වපඳගවාින 15 4 2 3 

3.  ම ාර්තු 10 5 - 1 

4.  නවප්රී ල් 10 4 1 - 

5.  ම ඩයි 4 8 - 1 

6.  ජුනි 10 5 1 - 

7.  ජූලි 3 4 - 2 

8.  නව  ස්තු 5 8 2 1 

9.  සඩ්තතඩේඳර් 10 4 - 1 

10.  ඔක්වත ේඳර් 5 4 0 1 

11.  වනොවඩේඳර් 5 4 1 1 

12.  වදසඩේඳර් 8 1 2 2 

 එකතුව 100 55 11 16 
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16.2 ්ාික පර්වේෂණ ඔසු උයා, හල්කිේමුල්ල 

ිළහිටීා: 

i. පළාත: ඌව පළාත 

ii. දිස්ත්රිඩක්කය: ඳුල්ං  

iii. ප්රීාවශීයය වල්කේ වකොට්ඨාශය: හල්ුේමුල්ං  

iv. ග්රාාම  නිංධාරී වකොට්ඨාශය: වඳග ං 

v. කදිත වශශගුණික කංාපය: නතගම ඩදි කංාපය 

vi. මුහුු ම ට්ටවේ සිට ඇතික උස: නි 3,000 

ප : ගතු සහ ුඹු ව පස 

උෂ්ණ්වය: 240C  

 කාර්ය ාණ්යල ිඩ ්තා : 

මනු මංකය තාතුා  ංඛ්ය ාව 

1.  ස්ථමානාාග නිංධාරී 01 

2.  උදණාන වකොන්වදොස්තග 01 

3.  ඖෂධ පඩළෑටි එකතු කගන්නා 01 

4.  වන්වාසිකා ාග ාාගක ව 01 

5.  ආයුර්වේද වස වා සහායක 47 

 

  ංාේෂණය 

 ංාේෂණය 

A භූමිය  ංාේෂණය භූමි ප්ර්ාාණය 

 1. ජීව වඩටි නක්කග 5 

 2. භූි ආවගණ ව ා නක්කග 20 

 3.  ල් වඩටි හා 

කාණු කඩපීම  

නක්කග 65 

B තාක  ංාේෂණය පැළ    ංඛ්ය ාව 

 1. ුර්ංා 03 

 2. ආවේණික 04 

 3. වව  වී යන ශාක 03 

 4. ුභංඳ ශාක 05 
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 ියෂ්පාදා කාර්යයන් 

මනු මංකය තාක ිඩවත ෂය පැළ ප්ර්ාාණය  

1.  කුඹුක් 1,000 

2.  කගව 1,000 

3.  කු වඳු 1,000 

4.  ම ලිත 500 

5.  ිමිවකොවහොෙ 1,000 

6.  වංෝ  ුභඹුල් 500 

7.  ඉිනවේිනය 1,000 

8.  ක්තපග වල්ලිය 1,000 

9.  තික්තිළලි 2,000 

10.  නගු  500 

11.  වකොතං හිඹුටු 500 

 

 ිඩිඩධා ආදායේ 

මනු මංකය කුලියට දීේ ආදායා 

(රු.) 

1.  සිචාගක ඳි ංා 260,325.00 

2.  වන්වාසිකා ාගය 48,830.00 

3.  වශශන ශාංා 5,000.00 

 

  ාා්  ්කාා කාර්යයන් 

 

දඩනුව්  ක රීවේ වඩඩසටහන් 60  

ප්රීතිකංාිවන්  ණන  1,531 
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16.3 පට්ටිවපොළ ඔසු උයා 

ිළහිටීා: 

i. පළාත: ම ධණම  පළාත 

ii. දිස්ත්රිඩක්කය: නුවගඑිබය  

iii. ප්රීාවශීයය වල්කේ වකොට්ඨාශය: නුවගඑිබය  

iv. ග්රාාම  නිංධාරී වසම : පට්ටිවපොළ 

v. කදිත වශශගුණික කංාපය: උස් කඳුකග වත්  කංාපය 

vi. මුහුු ම ට්ටවේ සිට ඇතික උස: මීටග 1,891 

වාර්ෂික වර්ෂාපතාය : ිලි මීටග 1,907 

ප : ගතු කහ වපොිවසොලික් 

උෂ්ණ්වය: නධික ීයත වශශගුණික ත් වයක් 

 කාර්ය ාණ්යල ිඩ ්තා : 

මනු මංකය තාතුා  ංඛ්ය ාව 

1.  උදණාන වකොන්වදොස්තග 01 

2.  ස්ථීග මුගක ව 01 

3.  ආයුර්වේද වස වා සහායක 17 

 

 ියෂ්පාදා කාර්යයන් : 

මනු මංකය තාක ිඩවත ෂය පැළ ප්ර්ාාණය  

1.  නග් ත 1,180 

2.  නරූද 100 

3.  ආඩවත ඩ 576 

4.  වදකහ 2,430 

5.  සම න්ිළච්ච 700 

 

 මවලිඩ කාර්යයන් 

මනු මංක පැළ ප්ර්ාාණය ලැූ  ආදායා (රු.) 

1 2,737  ව. 98,000.00 
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 මතුරු ියෂ්පාදා මවලිඩය 

මනු මංක වර්ගතය ආදායා (රු.) 

1.  ඇස්වොොවේිනයා ම ල් නවංවිවයන් ං්  ආදායම  4,345.00 

2.  එළවු  වලින් ං්  ආදායම  12,715.00 

 

 වාොමිවල් පැළ ියකු් කිරීේ  

i. පඩළ  ණන  1,067 

ii. එහි වටිනාකම   ව.57,660.00 
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16.4 ගිාාඳුරුවකෝට්වට් ඔසු උයා 

 

ිළහිටීා: 

i. පළාත: ඌව පළාත 

ii. දිස්ත්රිඩක්කය: ඳුල්ං දිස්ත්රිඩක්කය 

iii. ප්රීාවශීයය වල්කේ වකොට්ඨාශය: ම හියි නය   

iv. ග්රාාම  නිංධාරී වසම : ගිගාඳු වවක ට්වට් 

v. කදිත වශශගුණික කංාපය: පහතගට නතගම ඩදි 

vi. මුහුු ම ට්ටවේ සිට ඇතික උස: මීටග 110 

වාර්ෂික වර්ෂාපතාය : ිලි මීටග 2,800 

ප : ගතු ුඹු ව 

උෂ්ණ් වය: 310 C – 320 C  

 කාර්ය ාණ්යල ිඩ ්තා : 

මනු මංකය ව  වක තාතුා  ංඛ්ය ාව 

1.  වණා්තතික නිංධාරී 01 

2.  උදණාන වකොන්වදොස්තග 01 

3.  ආයුර්වේද වස වා සහායක 30 

 

 ියෂ්පාදා කාර්යයන් : 

මනු මංකය  තාක ිඩවත ෂය පැළ ප්ර්ාාණය  

1.  විවිධ පඩළ 5,862 

 

 මවලිඩ කාර්යයන් : 

මනු මංකය පැළ ප්ර්ාාණය ලැූ  ආදායා (රු.) 

1.  1,314 49,960.00 

 

 වාොමිවල් පැළ ියකු් කිරීේ : 

1. පඩළ  ණන - 1,317 

2. එහි වටිනාකම  -  ව. 39,810.00 
 
 

 2015 ව වර්   හල් කිවලෝ 1,688 ේ ලබා ගතැනීා  
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16.5 පල්වලකැවල් ඔසු උයා 

 

ිළහිටීා: 

i. පළාත: ම ධණම  පළාත 

ii. දිස්ත්රිඩක්කය: ම හනුවග  

iii. ප්රීාවශීයය වල්කේ වකොට්ඨාශය: ම ඩණික්හින්න  

iv. ග්රාාම  නිංධාරී වසම : කුණ්ඩසාවල් දකුණ 

v. කදිත වශශගුණික කංාපය: ම ඩද ගට වත්  

vi. මුහුු ම ට්ටවේ සිට ඇතික උස: මීටග 483 

වාර්ෂික වර්ෂාපතාය : ිලි මීටග 1,400 

ප : ගතු කහ වපොිවසොලික් 

 කාර්ය ාණ්යල ිඩ ්තා : 

මනු මංකය ව  වක තාතුා  ංඛ්ය ාව 

1.  වණා්තතික නිංධාරී 01 

2.  ආයුර්වේද වස වා සහායක 08 

 

 ියෂ්පාදා කාර්යයන් : 

මනු මංකය තාක ිඩවත ෂය පැළ ප්ර්ාාණය 

1.  විවිධ පඩළ 21,844 

 

 මවලිඩ කාර්යයන් : 

මනු මංකය පැළ ප්ර්ාාණය ලැූ  ආදායා (රු.) 

1. 7,007 254,390.00 
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  ාා්  ්කාා කාර්යයන් : 

1. දැනුව් ක රීේ 

    ප්රීතිකංාීනන් සිඛ්යණාව 

1. ව ොවීන්  1,500 

2. පාසල් ළමුන්  1,800 

3. වවන්   1,000 

2. තාේෂිවක වගතා උපවද ් 

    ප්රීතිකංාීනන් සිඛ්යණාව 

 1.ව ොවීන්  300 

3. ාව ඔසු උයන්  ක ් කිරීා 

 1. පාසල්  ණන 10 

 2. වවන්   05 

4. ප්ර්දර්තා 

 1. ඔුභ ව ා  02 

5. වාොමිවල් පැළ ියකු් ක රීේ 

1. පඩළ  ණන  3,041 

2. වටිනාකම    ව. 122,030.00   
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16.6 ිළන්ාදූව ඔසු උයා 

 

ිළහිටීා: 

i. පළාත: දකුණු පළාත 

ii. දිස්ත්රිඩක්කය:  ාල්ං දිස්ත්රිඩක්කය 

iii. ප්රීාවශීයය වල්කේ වකොට්ඨාශය: නක්මීම න  

iv. ග්රාාම  නිංධාරී වසම : ඉහළව ොඩ දකුණ 

v. කදිත වශශ ගුණික කංාපය: WL4 

vi. මුහුු ම ට්ටවේ සිට ඇතික උස: මීටග 06 

වාර්ෂික වර්ෂාපතාය: >1,700 mm (1,700 mm – 3,200 mm) 

ප : ම දු සහ  න ංඩටගයිට් සහිත ගතු කහ වපෝවසොලික් පස 

උෂ්ණ්වය:  උපිනම  ම ධණනණ උෂ්ණ් වය 320 C – 35
0 C 

නවම  ම ධණනණ උෂ්ණ් වය 22
0 C – 24

0 C 

 කාර්ය ාණ්යල ිඩ ්තා : 

මනු මංක තාතුා  ංඛ්ය ාව 

1.  ස්ථමානාාග නිංධාරී 01 

2.  සිවර්ධන නිංධාරී 02 

3.  උදණාන වකොන්වදොස්තග 01 

4.  ආයුර්වේද වස වා සහායක 10 

 

  ංාේෂණය : 

  ංාේෂණය ප්ර්ාාණය 

A භූිය සිගක්ෂණය නක්කග  ණන දි  ප්රීම ාණය 

 1.ජීව වඩටි  මීටග 150 

 2.භූි ආවගණ ව ා නක්කග 0.5  

 3. ල් වඩටි හා කාණු කඩපීම   මීටග 500 

B ශාක සිගක්ෂණය පඩළ සිඛ්යණාව 

 1. ුර්ංා 04 

 2.ආවේණික 08 

 3.වව වී යන ශාක 06 

 4. ුභංඳ ශාක 05 

 



කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2015 

85 

 

 ඖෂධීය මමුද්ර.ව  : 

 වඳොරැල්ං ආයුර්වේද වග හං වවත ම ස්ඳඩශද නමු ප්ර  සහ දඬු කඩඳලි ක .ග්රාෑ.3  නිකු්  කග ඇත. 

 මවලිඩ ආදායේ : 

 2014 වසවර් ීම පිනසග නම ාතණිශයට නිකු්  කළ පඩළ 3,936 සවහා 2015 වසවර් ීම ංද වචක්ප්  

මුදං වන  ව.145,880.00 නුව ක රීවම න් පුභ ඉතිකින මුදං  ව.339,055.00 – 145,880.00 = 

193,175.00 

 පුභව ව වීවේ පදනම  ම ත වනොවයක් ආයතන වවත නිකු්  කළ වග පණ ද්රවවණ පහත පිනදි ය. 

 2015.10.22 දින පිනසග නම ාතණිශය වවත ග්  හඳුන් පඩළ 500 නිකු්  ක රීවම න් 

 ව.375,000.00  

 ංබුදූව ගාවේ ව ොවිවපොළ වවත ම ස්ඳඩශද පඩළ 100ක් නිකු්  ක රීවම න්  ව.5,000.00, 

කගිළිචා 50, හාතාවාිනය 50, සඩවඩන්න 260 සහ වතබු 140 නිකු්  ක රීවම න්  ව.15,000.00 

(නදාළ වචක්ප්  2016 වපඳගවාින වන විට ංඩබී ඇත.) 

 ආයුර්වේද වදපාර්වතේන්තුව වවත මුදල් ඳඩග ක රීවම න් පුභ  ල්නෑව ප්රීාවශීයය වල්කේ 

කාර්යාංය වවත නිකු්  කළ වග පණ ද්රවවණ 2,768 සහ 2,357ට නදාළව  ව.166,710.00 

එඳඩවින් වග පණ ද්රවවණ නවංවිවයන් ංද ආදායම  =  193,175.00 + 375,000.00 + 5,000.00 + 

15,000.00 + 166,710.00 = 754,885.00 

නවංවි කළ පඩළ  ණන = 7,490 – 3,937 + 500 + 600 +2,768 + 2,357 + 138 (වයෙ පළා්  

ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තුවට) = 9,916 

 නාවින්න පඩළ තවානට නිකු්  කළ වග පණ ද්රවවණ ප්රීම ාණය = 4,923 සහ වටිනාකම  

 ව.358,590.00 

 පර්වේෂණ  

පටක වග පණ විදණා ාග කටයුතු හා නදාළ ය. 

මනු 

මංක 
ාාතිකාව ිඩ ්තා 

1.  වදකහ සිස්ථමාපනය 
0.1 HgCl2 6 minutes සහ 0.1 HgCl2 7 minutes නතිනන් 06 min 

සාර්ථමකය. 

2.  
වන්්ර ේපංේ වකවසල් 

සිස්ථමාපනය 
0.1 HgCl2 12 minutes සහ 0.1 HgCl2 14 minutes නතිනන් 12 සාර්ථමකය. 

3.  
ඉගු ව ිළයලි පිනසගයට 

හු ව ක රීම  

වඩලි පම ණක්, 1:1 වඩලි: වියිබ ව ොම  සහ 2:1වඩලි :වියිබ ව ොම  නතිනන් 

1:1 වඩලි: වියිබ ව ොම  සාර්ථමකය. 

4.  වක ම ාිනකා සිස්ථමාපනය 
0.1 HgCl2 5 minutes සහ 0.1 HgCl2 6 minutes නතිනන් 5 min 

සාර්ථමකය. 

5.  
වන්්ර ේපංේ වකවසල් 

ගුණනය 

MS + 2 BAP + 1 AC සහ  MS + 3 BAP + 1 AC නතිනන් MS + 2 BAP 

+ 1 AC  සාර්ථමකය. 
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16.7 කන්වාලිය ඔසු  උයා 

 

ිළහිටීා: 

i. පළාත: දකුණු පළාත 

ii. දිස්ත්රිඩක්කය:  ාල්ං දිස්ත්රිඩක්කය 

iii. ප්රීාවශීයය වල්කේ වකොට්ඨාශය: තවංම   

iv. ග්රාාම  නිංධාරී වසම : පනි ං නඩව නහිග 

v. කදිත වශශගුණික කංාපය: WL1 

vi. මුහුු ම ට්ටවේ සිට ඇතික උස: මීටග 60-425 

වාර්ෂික වර්ෂාපතාය: 3,750 mm 

ප :  ගතු කහ වපෝවසොලික් පස 

උෂ්ණ්වය: 270
C 

 කාර්ය ාණ්යල වතොාතුරු : 

මනු මංක තාතුා  ංඛ්ය ාව ( ්ථීා) 

1 ආයුර්වේද වස වා සහායක 03 

 


