
 

 
ආයුර්වේද වෛදය සභාෛ 

වසෞඛ්ය, ව ෝෂණ හා වේශීය වෛදය අමාත්යංශය 
Y%S ,xld úYaj úoHd, m%;smdok fldñIka iNdj ms<s.kq ,nk bkaoshdkq úYaj úoHd, 

uÕska uQ,sl wdhq¾fõo Wmdê yodrkq ,nk  
Y%S ,dxlsl mqrjeishkaf.a f;dr;=re /ialsrSu' 

 
ශ්රී ලංකා විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාද්න කකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිගනු ලබන ඉන්ියානු විශ්ව විද්යාල ආයතන මඟින් මූලික 
ආයුර්කේද් උපාධිය හද්ාරන ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් එම විශ්ව විද්යාලයන් හි අද්ාළ උපාධිය සද්හා ලියාපිංචි වීමට කපර ආයුර්කේද් 
වවද්ය සභාව ද්ැනුවත් කළ යුතු බව ආයුර්කේද් වවද්ය සභාව මඟින් තීරණය කර ඇත. 
 
කමම ද්ැනුවත් කිරීම ආයුර්කේද් වවද්ය සභාකේ කේඛනගත කරන අතර එම කේඛනය වාර්ිකව අළුත් කළ යුතුය. එකස් 
නිවැරිව කේඛණය යාවත්කාලීනව සිදු කරකගන යනු ලැබූ උපාධි අකේක්ෂකයින් ආයුර්කේද් වවද්ය සභාකේ ලියාපිංචිය සද්හා 
සුදුසුකම් ලබන බව ද් වවද්ය සභාව මඟින් තීරණය කර ඇත. 
 
කමම ක්රියා පටිපාටිය 2019-12-31 ින සිට ක්රියාත්මක කරනු ලබන අතර කම්වන විටත් ඉන්ියානු විශ්ව විද්යාලයක මූලික 
ආයුර්කේද් වවද්ය උපාධියක් සද්හා ලියාපිංචි වී ඇති ශ්රී ලාංකිකයින් 2019-07-31 ිනට කපර නාවින්න, ආයුර්කේද් වවද්ය 
සභා කාර්යාලය කවත අද්ාළ කතාරතුරු ලබාිය යුතුය. 
 
කමම අද්ාළ ආකෘති පත්රය ආයුර්කේද් වවද්ය සභාකේ නිල කවබ් අඩවිකයන් ද් බාගත හැකිය. 
වැඩි විස්තර සද්හා විමසන්න. 
ලිපිනය  - කේඛකාධිකාරී, ආයුර්කේද් වවද්ය සභාව, පරණ කකාට්ටාව පාර, නාවින්න, මහරගම. 
දුරකතන  - 011-5672905 / 011-5672906 
ෆැක්ස්   - 011-2746754 

විද්ුත් ලිපිනය  - ayurmc@sltnet.lk 

කවබ් අඩවිය  - www.ayurvedicmedicoun.gov.lk 
 
කක්.ඩී.සී.එස්.කුමාරතුංග 
ආයුර්කේද් කකාමසාරිස් සහ 
ආයුර්කේද් වවද්ය සභාකේ සභාපති 
 
2019 ජුනි මස 16 ින 
නාවින්න, ආයුර්කේද් වවද්ය සභා කාර්යාලකේ දී. 
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ආයුර්වේද වෛදය සභාෛ 

වසෞඛ්ය, ව ෝෂණ හා වේශීය වෛදය අමාත්යංශය 
 

Y%S ,xld úYaj úoHd, m%;smdok fldñIka iNdj ms<s.kq ,nk bkaoshdkq  
úYaj úoHd, uÕska uQ,sl wdhq¾fõo Wmdê yodrkq ,nk  

Y%S ,dxlsl mqrjeishkaf.a f;dr;=re /ialsrSu' 

I ව ාටස - ව ෞේගලි  වත්ාරතුරු 
ව ෞේගලි  වත්ාරතුරු 

සම්ූර්ණ නම -  
 
 

 
මුලකුරු සමඟ නම - 

 

 
ස්ිර ලිපිනය -  

 

ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය -             
 
සම්බන්ීකරණ කතාරතුරු -  
 

ජංගම   
ස්ථාවර  
විද්ුත් ලිපිනය  

II ව ාටස - ඉන්දියානු විශ්ෛ විදයාලය පිළිබඳ වත්ාරතුරු 
අධ්යා නය හදාරනු ලබන / හැදෑරීමට අවේක්ෂිත් ඉන්දියානු විශ්ෛ විදයාලවේ වත්ාරතුරු 

අධ්යපනය හද්ාරනු ලබන / හැද්ෑරීමට 
අකේක්ෂා කරනු ලබන විශ්ව 
විද්යාලකේ නම -  

 
 
 

 
විශ්ව විද්යාලකේ සම්බන්ීකරණ 
කතාරතුරු -  
 

ලිපිනය  
 

දුරකත අංකය  
විද්යත් ලිපිනය  
කවබ් අඩවිය  

අද්ාළ විශ්ව විද්යාලය ශ්රී ලංකා විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාද්න කකාමිෂන් සභාව යටකත් 
ලියාපිංචි වී ඇති / නැති බව සද්හන් කරන්න.  

ශීෂය ලියාපිංචි අංකය හා වර්ෂය - ( ඇත්නම් )  
III ව ාටස - ව ාදු  රුණු 

1. අධ්යපනය හද්ාරනු ලබන / හැද්ෑරීමට අකේක්ෂා කරනු ලබන විශ්ව විද්යාලය ශ්රී ලංකා විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාද්න කකාමිෂන් සභාව යටකත් 
ලියාපිංචි වී ඇත් නම් ඒ බව විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාද්න කකාමිෂන් සභාව මඟින් සහතික කර ලබාගත් ලිපියක් ඉිරිපත් කළ යුතුය ) 

2. ජාතික හැදුනුම්පකත් සහතික කළ පිටපතක් හා උේපැන්න සහතිකකේ සහතික කළ පිටපතක් ඉිරිපත් කළ යුතුය. 
3. කේඛකාධිකාරී, ආයුර්කේද් වවද්ය සභාව නමින් ලබාගත් රු.500/- ක මුද්ේ ඇණවුමක් ( මාරුකරන ස්ථානය මහරගම ) ද් ඉිරිපත් 

කළ යුතුය. 
ඉහතින් සද්හන් කළ කතාරතුරු සතය බව ප්රකාශ කරමි. 
අත්සන ......................................................................................                           ිනය

 .......................................................................................... 


