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උතුරු මැද පළාත් ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තතුවේ      

පුරවැසි ප්රඥප්තිය 

 
“ඔබ දැන් ප්රවේශ වන්වන් ඔබට ව ේවය කිරීමට සූදානම්ව සිටින  ේථානයකටයි” 

අපවේ දැක්ම. 

“ ව ාබාදහමට අනුකූල වූ නීවරෝගිමත් ජනතාවක්,  මෘද්ධිමත් පළාතක් ” 

අපවේ වමවෙවර. 

“ ආයුර්වේද දර්ශනය අර්ථවත් වල  උපවයෝගි කරගනිමින්ත වරෝග නිවාරණ , ප්රිකාර හා  

පර්වේෂණ ව ේවා වැඩිදියුණු කිරීම, පාරේපරික වවදය ක්රමය හා ඖෂධීය ශාක වගාව 

 ංරක්ෂණය, ප්රවර්ධනය  හ ඖෂධ නිෂේපාදනය ඉහළ නැංවීම, විනිවිදභාවවයන්ත හා ආයුර්වේද 

ව ේවාවේ වමන්තම අවනකුත් පාර්ශවකරුවන්තවේ මනා  හභාගීත්වවයන්ත යුතුව ක්රියාවට නැංවීම’’ 

අපවේ කැපවීම 

• වරෝග නිවාරණ  ත්කාර  ංවර්ධනය 

• වරෝගී ප්රිකාර ව ේවාව  ංවර්ධනය 

• පාරේපරික වවදය ක්රමය  ංරක්ෂණය  හ ප්රවර්ධනය 

• ඖෂධීය ශාක වගාව  හ ආයුර්වේද  ඖෂධ නිෂේපාදනය  ංවර්ධනය 

• ආයතනික ධාරිතා  ංවර්ධනය 

• යහපාලන කටයුතු  ංවර්ධනය 
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මූලික ව ාරතුරු: 

ආයුර්වේද වරෝෙල් - 09 

අනුරාධපුර දි ේික්කය - 04     වපාව ාන්නරුව දි ේික්කය - 05 

අනුරාධපුර       මින්තවන්තරිය 

තඹුත්වත්ගම       වැලිකන්තද 

ගාලදිවුල්වැව       මනේිටිය 

පදවිය        සිරිපුර 

        බකමූණ 

 මධයම වබවෙත් ශාලා - 33  

අනුරාධපුර දි ේික්කය - 21     වපාවළාන්තනරුව දි ේික්කය- 12 

වනාච්චියාගම        තමන්තකඩුව 
පලුග ේවැව        දියව න්තපුර 
ගල්නෑව        මැදිරිගිරිය 
තලාව         අරලගංවිල 
මිහින්තතලය        අත්තනකඩවල 
කැකිරාව        ගල්අමුණ 
රාජාංගනය        ලංකාපුර 
රඹෑව         නවව ේනපුර 
මැදවච්චිය        ජයසිරිපුර 
ඇලයාපත්තුව         
ඉපවලෝගම         

ඇඳගල  
ිරප්තපවන්ත         
කැබිිවගාල්ලෑව 
තන්තිරිමවල් 
වහාවරාේවපාතාන 
ගවලන්තබිඳුණුවැව 
කහටග ේදිඟිලිය 
නාච්චචාදූව 
පලාගල 
විලච්චිය 

 

ආයුර්වේද මධය ේථාන 

බන්තධනාගාරය - අනුරාධපුර 
ක්රීඩා වවදය ඒකකය 
 ාලියපුර රජවේ වැඩිහිටි නිවා ය 
රජරට විශේව විදයාලය  
පුලිසි වවද මැදුර - බැඳිවැව 
 

ඖෂධ නිෂේපාදනාගාර 
 

වතල්හිරියාව ඖෂධ නිෂේපාදනාගාරය - තඹුත්වත්ගම 
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ආයුර්වේද වරෝෙල් 

    අනුරාධපුර  වපාව ාන්නරුව  එකතුව 

මහවරෝහල්   01    -   01 

මූලික වරෝහල්   -    01   01 

ග්රාමීය වරෝහල්   03    04   07 

මධයම වබවහත් ශාලා  21    09   30 

ආයුර්වේද මධය ේථාන  05    -   05 

ඖෂධ නිෂේපාදනාගාර  01    -   - 

එකතුව    31    14   45 

අපවේ බැඳීම. 

ඉටු කරන / ලබා වදන ව ේවය 

ව ේවය ලබා දීවේ ප්රමිත 
(පැය /  ි / දින) 
( ේූර්ණ කාර්යයම 
අව න්තවීමට ගත වන 

අදාළ නීි ,  ංග්රහ,වරගුලාසි 
ආදිය 

01. වවදය නිලධාරින්තවේ 
රැ ේවීේ  ඳහා කැදවීේ ලිි 
 ක ේ කිරීම 

 
02. විවිධ අව ේථා වලදී ඔසු පැන්ත 

ලබා දීම  ඳහා ලිි  ැකසීම 
 
 

03. විවිධ වයාපෘි  ඳහා 
අත්ිකාරේ ලබා දීම 

 

 
04. විවිධ වයාපෘි  ඳහා ලබා 

දුන්ත අත්ිකාරේ ියවීම 
 
 

 
 

 

විනාඩි 15 
 
 
 
විනාඩි 15 
 
 
 
දින 03 
 
 
 
දින 03 

වදපාර්තවේන්තතු ප්රධානීවේ 
උපවද ේ. 
 
 
වදපාර්තවේන්තතු ප්රධානීවේ 
උපවද ේ. 
 
 
ආයතන  ංග්රහය, මුදල් 
වරගුලාසි වලට අනුව හා 
ආයතන පුධානිවේ උපවද ේ. 
 
ආයතන  ංග්රහය, මුදල් 
වරගුලාසි වලට අනුව හා 
ආයතන ප්රධානිවේ උපවද ේ. 
 



4 
 

05. උතුරු මැද පළාත් ආයුර්වේද 
වදපාර්තවේන්තතුව මඟින්ත 
ක්රියාත්මක කරන ප්රජා ව ෞඛ්ය 
වැඩ ටහන්ත  ේබන්තධීකරණය 
:- 

    

- ආදර්ශ ගේමාන වැඩ ටහන එක් ව රක්   

ප්රවර්ධන  මාජ වැඩ ටහන අඛ්ණ්ඩව ව ර පුරා 
ප්රවර්ධන  මාජ 
වයව ේථාව 

පා ල් වැඩ ටහන එක් ව රක්   

ඔසු උයන්ත වැඩ ටහන මා  04   

06. ඔසු වගාවි දිවි දිරිය වයාපෘිය 
 ේබන්තධීකරණය හා 
ක්රියාත්මක කිරීම 

වාර්ිකව වගා කරන ලද ඔසු 
අ ේවැන්තන ලබා ගැනීම 

ආයතන  ංග්රය හා 
මුදල් වරගුලාසිවලට 
අනුව හා ආයතන 
ප්රධානීන්තවේ උපවද ේ  
හා මඟ වපන්තවීම අනුව  

07. ලිි ද්රවය හා කාර්යාල 
පාරිවභෝජය ද්රවය ආයතන 
අංශය වවත ලබා දීම 

අවශයතාවය අනුව 
වදපාර්තවේන්තතු 
නිවයෝග,උපවද ේ හා 
ූර්වාදර්ශ අනුව  

08. විගණන විමසුේවලට ිළිතුරු 
 ැපයීම 

දින 14 

වදපාර්තවේන්තතු 
නිවයෝග,උපවද ේ හා 
ූර්වාදර්ශ අනුව 

09. වගවීේ වවුචර්වල වියදම 
 හික කිරීම 

ලැවබන ආකාරයට 

රු.50,000/= දක්වා 
වදපාර්තවේන්තතු 
බලතල පැවරීම අනුව 
හා මුදල් වරගුලාසි 
අනුව 

10. වපෞද්ධගලික ලිි වගානුවල 
ආයතන කටයුතු 

අදාළ වතාරතුරු නියමිත පරිදි 
ප්රමාද වනාකර නිලධාරියා ලබා 
වදන්තවන්ත නේ එම කාර්යයට 
පමණක් ප්රමුඛ්තාවය දී 

  

I. පත් කිරීේ 
 
දින 01 

ආයතන  ංග්රය කාර්ය 
පටිපාටික 

II. උ  ේ කිරීේ දින 1/2  රීි,මුදල් වරගුලාසි 

III.  ේථාන මාරු දින 1/2 චක්රවල්ඛ් විිවිධාන 

IV. විනය කටයුතු දින 01 

පළාත් රාජය ව ේවා 
වකාමිෂන්ත  භාව 
මඟින්ත නිකුත් කරනු 
ලබන 
  



5 
 

V. විවද්ධශ/අධයයන/හදිසි 
අනතුරු නිවාඩු 

දින 1/2 

 
චක්ර වල්ඛ් හා උපවද ේ, 
ූර්වාදර්ශ, 
වදපාර්තවේන්තතු 
චක්ර වල්ඛ් හා  

VI. විශ්රාම ගැන්තවීම      
ආයතන ප්රධානියා විසින්ත 
පවරනු ලබන උපවද ේ හා 
නිවයෝග 

අනුමැිය දින01  

ලිිවගානුව  ැකසීම දින 02 
 

11. සීමාවාසික වවදයවරුන්තවේ 
සියළුම ආයතනික කටයුතු 

දින1/2 

ආයුර්වේද 
වකාම ාරි ේවේ උපවද ේ 

හා නිවයෝග,  
වදපාර්තවේන්තතු 
ප්රධානියාවේ උපවද ේ හා 
නිවයෝග 

12. කාර්ය මණ්ඩලය අනුමත 
කරවා ගැනීම 

දින 03 

 
වදපාර්තවේන්තතු ප්රධානියා 
ලබා වදන උපවද ේ හා 
නිවයෝග අනුව 

13. අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 
ිළිබඳව වතාරතුරු වාර්තා 
යැවීම 

  

  

I. ප්රධාන වල්කේ කාර්යාලය 
 
දින 02   

II. පළාත් රාජය ව ේවා 
වකාමිෂන්ත  භාව 

දින02 
  

III. කළමනාකරණ ව ේවා 
වදපාර්තවේන්තතුව 

දින03 අදාළ ආයතන විසින්ත ලබා 
දී ඇි උපවද ේ අනුව 

IV. විගණන වදපාර්තවේන්තතුව දින ½ 
 

V. වැටුප්ත හා ව ේවක  ංඛ්යා 
වදපාර්තවේන්තතුව 

දින 03 
  

VI. ආයුර්වේද 
වදපාර්තවේන්තතුව 

දින 01 

  

14. අිකාල, නිවාඩු දින වැටුප්ත, හා 
ගමන්ත වියදේ වවුචර 
පරික්ෂාවවන්ත අනතුරුව 
වගවීේ අනුමත කිරීම උවද ා 
ඉදිරිපත් කිරීම 

 ෑම ම කම වදනිකව ආයතන  ංග්රහය, මුදල් 
වරගුලාසි  හ ආයතන 
ප්රධානීන්තවේ උපවද ේ  හා 
නිවයෝග අනුව 

15. නිල නිවා  ිළිබඳව සියළු 
කටයුතු  හ කුලී අයකිරීේ 
වල්ඛ්ණ නඩත්තු කිරීම 

අවශය කාලයට 
ආයතන  ංග්රහය  හ 
ආයතන ප්රධානීන්තවේ 
උපවද ේ හා නිවයෝග 
අනුව 
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16. වදපාර්තවේන්තතුවේ හා ඊට 
අයත් සියළුම 
වගාඩනැගිලිවලට අදාළ 
වාර්ිකව වරිපනේ ගා ේතු 
වගවීම  හ ක ල ඉවත්කිරීම 
 හ ඊට අදාළ ගා ේතු  වගවීම 

අවශය කාලයට 
ආයතන ප්රධානීන්තවේ 
උපවද ේ පරිදි 

17. සුළු මුදල් අග්රිම ලබා දීම, 
ප්රිූර්ණය කිරීම හා ියවීේ 
කටයුතු කිරීම 

 ෑම ම කම වදනිකව 
අදාළ චක්ර වල්ඛ්න හා 
ආයතන ප්රධානීන්තවේ 
උපවද ේ අනුව 

18. අග්රහාර රක්ෂණ  ේබන්තධ 
සියළු කටයුතු 

අවශය කාලයට 
අදාළ චක්ර වල්ඛ්න හා 
ආයතන ප්රධානීන්තවේ 
උපවද ේ අනුව 

19. ඇගිලි  ලකුණු යන්තරවයන්ත 
මා  අව ානය දක්වා 
වතාරතුරු ලබා වගන එය 
වදපාර්තවේන්තතු 
නිලධාරින්තවේ අිකාල  මඟ 
පරික්ෂා කිරීම 

 ෑම ම කම අව ානවේ 
ආයතන ප්රධානීන්තවේ 
නිවයෝග හා උපවද ේ පරිදි 

20. ඉන්තධන ලබා දීම දව  පුරා 
ආයතන ප්රධානීන්තවේ 
නිවයෝග හා උපවද ේ පරිදි 

21. විදුලි බිල්පත් ියවීම දව  පුරා 
ආයතන ප්රධානීන්තවේ 
නිවයෝග හා උපවද ේ පරිදි 

22. දුරකථන බිල්පත් ියවීම දව  පුරා 
ආයතන ප්රධානීන්තවේ 
නිවයෝග හා උපවද ේ පරිදි 

23. ජල බිල්පත් ියවීම දව  පුරා 
ආයතන ප්රධානීන්තවේ 
නිවයෝග හා උපවද ේ පරිදි 

24. ගෑ ේ බිල්පත් ියවීම දව  පුරා 
ආයතන ප්රධානීන්තවේ 
නිවයෝග හා උපවද ේ පරිදි 

25. සියළුම ණය වගවීේ හා ලිි 

වගානු නඩත්තු කිරීේ( උත් ව, 
විවශේෂ, ආපදා, වද්ධපල, වාහන 
හා පැපැදි ණය) 

අවශය කාලයට 

ආයතන  ංග්රය හා මුදල් 
වරගුලාසිවලට අනුව හා 
ආයතන ප්රධානීන්තවේ 
උපවද ේ  හා මඟ 
වපන්තවීම අනුව 

26. නිල ඇඳුේ ලබාදීම අවශය කාලයට 
වදපාර්තවේන්තතු 
ප්රධානීන්තවේ උපවද ේ 
පරිදි. 

27. පළාත් ආයුර්වේද 
වදපාර්තවේන්තතුවට අයත් 
වාහන නඩත්තු කිරීම 

දව  පුරා 
වදපාර්තවේන්තතු 
ප්රධානීන්තවේ උපවද ේ 
පරිදි. 
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28. වදනික ධාවන  ටන්ත ලිවීම 
අවශය කාලයට 

 

දව  පුරා 

 

රියදුරු මහතුන්තවේ හා 
ආයතන ප්රධානීන්තවේ 
උපවද ේ හා නිවයෝග පරිදි 

29. දුේරිය බලපර ලිවීම 
දුේරිය බිල්පත් ියවීම 

දව  පුරා ආයතන ප්රධානීන්තවේ 
උපවද ේ හා නිවයෝග පරිදි 
ආයතන ප්රධානීන්තවේ 
උපවද ේ හා නිවයෝග පරිදි 

30. නිල ඇදුේ මැසීම  ඳහා කුලී 
ියවීම 

අවශය කාලයට ආයතන ප්රධානීන්තවේ 
නිවයෝග හා උපවද ේ පරිදි 

31. ගිණුේ අංශවේ රාජකාරී 
අධීක්ෂණය 

 
මා ය පුරාම 

 

  

32. වචක්පත්වල වදවන 
අත් න්තකරු වල  අත් න්ත 
කිරීම 

 

  

33. වාර්ික ආදායේ වියදේ 
ඇ ේතවේන්තතු ිළිවයල කිරීම 

එම කාර්යට පමණක් 

ප්රමුඛ්තාවය දී දින 05   

34. වැටුප්ත ඇතුළුව සියළුම වවුචර් 
පරික්ෂාව 

 
  

35. අවකරණ වල්ඛ්ණ 
යාවත්කාලීනව පවත්වාවගන 
යාම අධීක්ෂණය 

දින 01 

ආයතන  ංග්රහය, මුදල් 
වරගුලාසි උතරු මැද 
පළාවත් පළාත්  භාවේ 

මූලය රීි  ංග්රහය, රාජය 
පරිපාලන  

36. මාසික ගිණුේ  ාරාංශ 
පරික්ෂාව 

පැය 03 චක්රවල්ඛ්, පළාත් 
භාණ්ඩාගාර චක්රවල්ඛ් 

37. ගිණුේ අංශවයන්ත යවනු ලබන 
සියම වාර්තා පරික්ෂාව 

 
  

38. වාර්ික කාර්ය  ාධන 
වාර්තාව  ෑදීම 

දින 03 
  

39. නිදහ ේ තැපැල් ප්රිපාදන 
වාර්තාව  ෑදීම 

පැය 03 
  

40. මුදලින්ත කරන සියළු වගවීේ, 
මුදල් ඇනවුේ හා වචක්පත් 
 ඳහා ලදුපත් නිකුත් කිරීම හා 
බැංකු ගත කිරීම 

 

  

41. නිල බැංකු ගිණුේ 
පවත්වාවගන යාම 
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42. භාණ්ඩ  මීක්ෂණ කටයුතු 
(වදපාර්තවේන්තතුව හා එයට 
අයත් මධයම වබවහත් ශාලා 
හා වරෝහල්) 

මා  03 
වදපාර්තවේන්තතු ප්රධානියා 
ලබා වදන උපවද ේ හා 
නිවයෝග අනුව 

43. වදපාර්තවේන්තතුව හා එයට 
අයත් වරෝහල් හා මධයම 
වබවහත් ශාලාවල නඩත්තු 
කිරීවේ කටයුතුවල බිල් 
ියවීම 

දින 02 

ආයතන  ංග්රය හා මුදල් 
වරගුලාසිවලට අනුව හා 
ආයතන ප්රධානීන්තවේ 
උපවද ේ  හා මඟ 
වපන්තවීම අනුව 

44. වදපාර්තවේන්තතුවට අයත් 
ඉඩේ  ේබන්තධ ගැටළු 
නිරාකරණය 
 

45. වත්කේ කළමනාකරණ 
මෘදුකාංගයට දත්ත ඇතුළු 
කිරීම 

දින 07 
 
 
 
මා  02 

වදපාර්තවේන්තතු ප්රධානියා 
ලබා වදන උපවද ේ හා 
නිවයෝග අනුව 
 
වදපාර්තවේන්තතු 
ප්රධානියාවේ උපවද ේ හා 
අදාළ චක්රවල්ඛ් අනුව  

46. පාරේපරික වවදයවරුන්ත 
 ඳහා අබිං මිල දී ගැනීම හා 
වබදා හැරීම 

 ි 02 

වදපාර්තවේන්තතු 
ප්රධානියාවේ හා දි ේික් 
වල්කේවේ උපවද ේ 
අනුව 

 
47. මාසික වාර්තා  ක ේ කර 

භාණ්ඩාගාරයට යැවීම 

  

  

 -  තය ව ේවක  ංඛ්යා වාර්තාව  
  

 - අග්රහාර වාර්තාව 
 
 දින 02   

 - වැන්තදඹු අනත්දරු විශ්රාම වැටුප්ත 
වාර්තාව 
 - උපයන විට වගවීේ බදු වාර්තාව 

  

  
ආයතන  ංග්රහය, මුදල් 
වරගුලාසි උතරු මැද 
පළාවත් පළාත්  භාවේ 

මූලය රීි  ංග්රහය, රාජය 
පරිපාලන  

 - කාර්තුමය මුද්ධදර බදු වාර්තාව දින 01 
චවක්රල්ඛ්, පළාත් 
භාණ්ඩාගාර චකවල්ඛ් 

වද්ධපල ණය වපාලී යැවීම දින 01   

48.  ේිර කාර්ය මණ්ඩලවල 
වැටුප්ත  ක ේ කිරීමට වපර 
වැටුප්ත වර්ධක වගවීමට අදාළව 
හිඟ වැටුප්ත ගණනය කිරීම 
 

49.  ේිර කාර්යමණ්ඩල වැටුප්ත 
 ක ේ කිරීම හා වැටුප්ත පත් 
අවකරණ වල්ඛ්න මුද්රණය 
කිරීම 

අවම දින 02 
 

දින 05 
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50. අවකරණ වචක්පත් නියමිත 
පරිදි යැවීම 

දින 01 
  

 

 

51. වැටුප්ත වල්ඛ්ණ වරෝහල් හා 
මධයම වබවහත් ශාලාවලට 
යැවීම 

දින 01 

ආයතන  ංග්රහය, මුදල් 
වරගුලාසි උතරු මැද 
පළාවත් පළාත්  භාවේ 

මූලය රීි  ංග්රහය, රාජය 
පරිපාලන  

52. වැටුප්ත වි ේතර නිකුත් කිරීම  චක්ර වල්ඛ්, පළාත් 
භාණ්ඩාගාර චක්ර වල්ඛ් 

53. වපෞද්ධගලික බැංකු ණය ලබා 

ගැනීමට අවශය මු.වර.375 
වපෝරම  ේූර්ණ කිරීම 

 

  

54.  ේථාන මාරු වැටුප්ත වි ේතර 
යැවීම 

දින ½ 
  

55. වනාඉල්ලුේ ලබා දීම දින ½   

56. වගවන ලද වැටුප්ත වි ේතර 
යැවීම 

දින ½ 
  

57. වැ.අ.වි.වැ. අයකල බවට 
වි ේතර ලබා දීම 

දින 1-2 
  

58. ණය හිමි හා ණය ගැි 
වල්ඛ්ණ පවත්වාවගන යෑම 

 
දින02 

ආයතන  ංග්රහය, මුදල් 
වරගුලාසි උතරු මැද 
පළාවත් පළාත්  භාවේ 

මූලය රීි  ංග්රහය, රාජය 
පරිපාලන  

59. CC10 (අත්ිකාරේ වල්ඛ්ණය) දින 05 

චක්ර වල්ඛ්, පළාත් 
භාණ්ඩාගාර චක්ර වල්ඛ් 

60. අත්ිකාරේ ගිණුේ  ැ දීම දින 02 

61. අත්ිකාරේ ගිණුේ සීමා 
 ංවශෝධනය කිරීම 

දින 02 

62. පාලන ගිණුේ නඩත්තුව දින 02   

63. බැංකු  ැ දුේ වාර්තා  ෑදීම දින 03   
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ඉටු කරන / ලබා වදන ව ේවය 

ඉදිරිපත් කළ යුතු  වතාරතුරු 

/වල්ඛ්න  ( ේූර්ණ කළ යුතු 

ආකෘි පර, එම ආකෘි පර 

ලබා ගත හැකි  ේථාන, වගවිය 

යුතු ගා ේතුවක් ඇත්නේ එය 

වගවිය යුතු කවුළු ිහිටි 

 ේථානය යනාදී වි ේතර) 

ඔබට උදේ ලබා ගත හැක්වක් 

( නිලධාරියාවේ නම, තනතුර,  ේථානය, 

දුරකථන / ෆැක් ේ / විදුත් තැපෑල) 

01. වවදය නිලධාරින්තවේ 
රැ ේවීේ  ඳහා කැදවීේ 
ලිි  ැකසීම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. විවිධ අව ේථා  ඳහා ඔසු 
පැන්ත ලබා දීමට ලිි 
 ැකසීම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. භාණ්ඩ  මීක්ෂණ 
 
 
 
 
 
 

04. විවිධ වැඩ ටහන්ත  ඳහා 
අත්ිකාරේ ලබා දීම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔසු පැන්ත ඉල්ලා ඇි ඉල්ලුේ 

ලිිය 

ආයතන ප්රධානීවේ අනුමැිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

බඩු වටවටෝරු වල්ඛ්න තුලිත 

කිරීම 

වපාදු 66 ආකෘිය  ක ේ කිරීම 

වපාදු 47 ආකෘිය  ක ේ කිරීම 

 

 

- අත්ිකාරේ මුදල ඉල්ලීවේ 

ලිිය 

-ඒ ඒ වයාපෘිය අනුව ලබා 

ගැනීමට අවශය අත්ිකාරේ 

මුදල  ඳහා අනුමත කරන ලද 

දළ වියදේ ඇ ේතවේන්තතුව 

- ේූර්ණ කරන ලද වපාදු 35  

වවුචරය 

 

 

 

ප්රධාන කළමනාකරණ  හාකාර  

පළාත් ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තතුව  

උතුරු මැද පළාත 

දු.ක. / ෆැක් ේ : 025-2225397 

 

පරිපාලන නිලධාරි  

පළාත් ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තතුව  

උතුරු මැද පළාත 

දු.ක. / ෆැක් ේ : 025-2225397 

 

ප්රධාන කළමනාකරණ  හාකාර  

පළාත් ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තතුව  

උතුරු මැද පළාත 

දු.ක. / ෆැක් ේ : 025-2225397 

 

පරිපාලන නිලධාරි  

පළාත් ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තතුව  

උතුරු මැද පළාත 

දු.ක. / ෆැක් ේ : 025-2225397 

 
 

 
- වක්.ඒ.පද්ධමාවතී මිය 

(කළමණාකරණ ව ේවා 
නිලධාරි) 

 
 
 
 

- ඒ.එන්ත.නි ං ලා මිය   
( ංවර්ධන නිළධාරි) 
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05. විවිධ වැඩ ටහන්ත  ඳහා 

ලබා දුන්ත අත්ිකාරේ 
ියවීම 

 

- අත්ිකාරේ ියවීම 
 ඳහා ඉල්ලීේ ලිිය. 
 

-  ේූර්ණ කරන ලද 
වපාදු 35 වවුචරය 
 

- වියදේ ඇ ේතවේන්තතුව 
- වගවීේ කළ බවට 

තහවුරු කිරීමට අදාළ 
බිල්පත් හා ලියවිලි 
අමුණා ිබිය යුතුය 
 

- මුදල් ඉිරි වීමක් 
වුවවහාත් මුදල් බදින 
ලද රිසිට පත 
 

 
- වපාදු 118 ආකෘිය 

පරය 
 

 
 

- ඒ.එන්ත.නි ං ලා මිය 
    (  ංවර්ධන නිලධාරි) 
 
 
- ප්රියන්තත නිෂාේ මයා 

(මුදල්  හකාර) 
 

             දු.ක. / ෆැක් ේ : 025-3138050 

 
 
 

 
06.ප්රවර්ධන  මාජ වැඩ ටන 
හරහා  ආයුර්වේද ජීවන රටාව 
හුරු කිරීම 

 
ආයුර්වේද ප්රවර්ධනය  ඳහා 
ිහිට වූ  ේවේච්චඡා 
 ංවිධානයකි. 

 
වවදය එේ.ජී.දයාරත්න මයා  
 
0717800272 - ජංගම   
                 
025-2225397 - ෆැක් ේ    
                  
025-2225397 - කාර්යාලය 

 
07.පා ල් වැඩ ටන, පා ල් 
දරුවන්ත වබෝ වනාවන වරෝග 

වලින්ත ආරක්ෂා කර ගැනීමත්, 
ආයුර්වේද ජීවන දර්ශණය 
ිළිබඳව දැනුවත් කිරීමත් සිඳු 
කිරීම 

  

 
වවදය එේ.ජී.දයාරත්න මයා 
      

071-7800272 - ජංගම      
              

025-2225397 - ෆැක් ේ     
                  

025-2225397 - කාර්යාලය  
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අපවේ අවේක්ෂාව. 

අප ආයතනය වකවරහි ඔබ තබා ඇි විශේවා ය ගැන ඔබට  ේූි කරන අතර, අපවේ ව ේවාව  ඳහා 

ඔබ විසින්ත කරනු ලබන ඉල්ලීේ, යුක්ි  හගත  ාධාරණ   හ නියමිත කලට ඉදිරිපත් කිරීවමන්තද , 

අංග  ේූර්ණ නිවැරදි වතාරතුරු ඉදිරිපත් කිරීවමන්ත ද අපවේ අවප්තක්ෂා කළ හැකි  හ අවප්තක්ෂා කළ 

වනාහැකි වද්ධ ිළිබඳව ප්රමාණවත් අවවබෝධයක් ලබා ිබීම මඟින්ත ද  ඔබට අපට  හවයෝගය පලකළ 

හැකි බව දන්තවන්ත කැමැත්වතමු. 

 

අපවේ ප්රමිතීන්. 

ඔබවගන්ත ලැවබන  ෑම ලිඛිත ලියවිල්ලකටම ක්ෂණික ප්රිචාර අවපන්ත ලැවබනු ඇත. අවප්ත ප්රිචාර 

දින 07ක් ඇතුලත දී ඔබට ලැවබනු ඇත. 

ඔබවේ ඉල්ලීේ  මඟ ඉල්ලා ඇි වතාරතුරු, ලිඛිත ලියකියවිලි  හ ගා ේතු ඉදිරිපත් කර ඇත්වත් නේ, 

ඔබ ඉල්ලා ඇි ව ේවය අප විසින්ත දැනුේ දී ඇි කාල පරා ය තුළ ඔබට ලබා දීමට අප බැඳී 

සිටින්තවනමු. 

අව ාන තීරණය ගැනීම ප්රමාද විය හැකි වහෝ අනිවාර්යවයන්තම ප්රමාද වන අව ේථාවක දී වහෝ ගැටළු 

 හගත තත්වයක් උද්ධගත වූ විටක එයට වහේතුව අප විසින්ත ක්ෂණිකව දන්තවනු ලැවේ. 

 

පැමිණිලි  ෙ  ෙන ලබා දීවම් ක්රමවේදය.   

අප ආයතනවේ කාර්යය මණ්ඩලය විසින්ත ආචාර  ේපන්තනව, අවශය උපකාරය හා ව ේවාවන්ත ඔබට 

ලබා වදනු ලැවේ. ඉහත  ඳහන්ත ප්රමිතීන්ත හා  ේබන්තධ ඔබට ඇි පැමිණිලි පහත  ඳහන්ත නිලධාරින්ත 

වවත කරුණාකර ලියාපදිංි කරන්තන. 

 

නම - වවදය පී.එේ.වගාඩවේ   

 නතුර - පළාත් ආයුර්වේද වකාම ාරි ේ (රා.ආ.)    

පිහිටි  ේථානය - පළාත් ආයුර්වේද වදපාර්තවේන්තතුව,  

  උතුරු මැද පළාත, 

  ධර්මපාල මාවත, 

  අනුරාධපුර. 

දුරකථනය - 025 2044053     

ෆැක් ේ     - 025 2225397     

ඊ වම්ල්    - ayur.ncp@gmail.com   
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• සියළු පැමිණිලි ලද බව දින 07 ඇතුළත දන්තවන අතර අව ාන ිළිතුර 14 ඇතුළත දන්තවනු 

ලැවේ. 

• ව ේවාලාභී  මහජන ඔවබන්ත ඉදිරිපත් වන වයෝජනා අි  තුටින්ත භාර ගනිමු. 

 

අ. අපවේ ව ේවාවන්ත ලබන ඔබ  වහෝ ඔවේ නිවයෝජිතයන්ත  මඟ අප අඛ්ණ්ඩව රැ ේවීේ 

පවත්වනු ලැවේ. ඔබ අප  මඳ  ේබන්තධ වීමට අවප්තක්ෂා කරන්තවන්ත නේ කරුණාකර 

0252225397 දුරකථන අංකවයන්ත අමතන්තන. 

 

ආ. වමම ප්රඥප්තියට ඇතුළත් කර ඇි කරුණු ිළිබඳ ඔවේ උපවද ේ ලබා ගැනීමට වහෝ 

ඔවේ අදහ ේ ලබා දීමට ඔබ දක්වන කැමැත්ත ඇතුළත් කර ඔබවේ වි ේතර අපවේ 

www.ayudeptncp.lk වවේ අඩවියට ඇතුළත් කරන්තන. 

 

• පුරවැසි ප්රඥප්තිය, අප විසින්ත  පයනු ලබන ව ේවාවන්තවේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම 

 ඳහා ඔබත් අපත් එක්ව දරණ ඒකාබද්ධධ ප්රයත්නයකි. ලබා වදන ව ේවය තවත් වැඩිදියුණු 

කිරීමට පහත දක්වා ඇි වි ේතර ලබා දීවමන්ත අපට උපකාරී වන වල  අි ඔවබන්ත ඉල්ලා 

සිටිමු. 

 

 

 

ප්රඥේඥේිය යටවත් ලබාවදන ව ේවාවන් නිරතුරුව  ංවශෝධනය කිරීමට  ෙ වැඩි 

දියුණු කිරීමට අපි බැඳී සිටිමු.! 

http://www.ayudeptncp.lk/

