
 

ස ෞඛ්ය, ස ෝෂණ හා සේශිය වෛද්ය අමාත්යාාංශය 

சுகாதார, ப ாகஷணை மற்றும் சுபதச ணைத்திய அணமசச்ு 

ආයුර්වේද වෛදය සභාෛ ஆயுர்வேத வேத்திய சவை 

ආයුර්සේද් වෛද්ය පරම්පරා පිළිබඳ ත ාරතුරු රැස්කිරීම 

ஆயுர்வேத வேத்திய ைரம்ைவர ததொடர்ைொக விைரங்கவை வசகரித்தல் 
 

පළාත  மொகொணம் දිසරික්කය மொேட்டம்  ප්රාවේශීය වේකම් 
වකාට්ඨාශය பிரவதச 

தசயலொைர் பிரிவு 

ග්රාම නිලධාරී ෛසම கிரொம 

வசேகர் பிரிவு 

    

 

ආකෘතිපත්රය සම්ූර්ණ කරනු ලබන වෛදයෛරයාවේ විසරතර ைடிேத்வத நிரை்புகின்ற 

வேத்தியரின் விைரங்கை் 

වෛද්යෛරයාගේ නම 

ணைத்தியரின் வி ரம் 

 

 

ගුරු වෛද්යෛරයාගේ නම 

குரு வைத்தியரின் பெயர ்
 

 

වෛද්ය පරම්පරාවේ ඉතිහාසය வேத்தியை் ைரம்ைவரயின் ேரலொறு 

වෛද්ය පරම්පරාගේ නම 

ணைத்திய  ரம் ணரயின் ப யர ்
 

පරම්පරාගේ ආරම්භක 

වෛද්යෛරයාගේ නම 

ெரம்ெவரயின் ஆரம்ெ 

வைத்தியரின் பெயர ்

 

වෛද්ය පරම්පරාගේ ආරම්භක 

ෛර්ෂය ( ද්න්ගන් නම් ) ணைத்திய 

 ரம் ணர ஆரம்பித்த 

ைருடம் (பதரிந்தால்) 

 

වෛද්ය පරම්පරාගේ ෛයාප්තිය 

( ඉඩකඩ ප්රමාණෛත් ගනාගේ නම් 

අිගර්ක කඩද්ාසියක් භාවිතා 

කරන්න )ணைத்திய ் 

 ரம் ணரயின் விரிவு (இடம் 

ப ாதாது  என்றால் 

கடதாசிணய  ாவிக்வும்) 

වෛද්යෛරයාවේ නම 

வேத்தியரின் தையர் 

ලියාපදිංචි 

අිංකය 

ைதிவிலக்கம் 

අිංශය 

பிரிவு 

   

   

   

   

   

   

පරම්පරාෛට විගේෂිත වූ වෛද්ය 

ක්රමයන්  ரம் ணரக்கான 

விபசட ணைத்திய முணறகள் 

 

 

 

 

පරම්පරාෛට සුවිගේෂී ඖෂධ 

පිළිබඳ ගතාරතුරු 

 ரம் ணரக்கு உரித்தான 

விபசட மருந்துகள் 

பதாடர ்ான வி ரங்கள் 

 

ඖෂධවේ නම 

மருந்தின் தையர் 

භාවිතා කරනු ලබන වරෝගය 

ைொவிக்கை்ைடும் வநொய் 

  

  



පරම්පරාවේ ෛර්තමාන සාමාජිකයන් පිළිබඳ විස්තර ைரம்ைவரயின் தற்வைொவதய 

உறுை்பினரக்ை் ததொடர்ைொன விைரங்கை்  

වෛද්යෛරයාවේ නම 

வேத்தியரின் தையர் 
ලිපිනය முகேரி 

ලියාපදිංචි 

අිංකය 

ைதிவிலக்கம் 

අිංශය 

பிரிவு 

    

    

    

    

    

    

 

පරම්පරාෛ යටවේ ද්ැනට වෛද්ය කර්මභයාශය හද්ාරනු ලබන ශිෂයයින් පිළිබඳ විස්තර 

ைரம்ைவரயின் கீழ் தற்வைொது வேத்தியை் கல்விவயக் கற்கின்ற மொணேரக்ை் 

ததொடர்ைொன விைரங்கை் 

ශිෂයාවේ / ශිෂයාෛවේ නම  

மொணேரக்ைின் தையரக்ை் 
ලිපිනය முகேரி 

ලියාපදිංචිය සද්හා 

ආයුර්වේද් වෛද්ය සභාෛ 

වෛත අයැදුම්පේ ඉදරිපේ 

කර තිවේද්? / නැද්ද්? යන 

ෛග ( ඉදරිපේ කර ඇේනම් 

ලිපිවගානු අිංකය ) 

ைதிவிற்கொக வேத்திய 

சவைக்கு விண்ணை்ைை் 

ைடிேத்வத சமர்ை்பித்துை் 

ைரீக்ைொ?  இல்வலயொ? 

என்ைவதயும் (சமர்ை்பித் 

திருை்பின் வகொவே 

இலக்கம்) 

   

   

   

   

   

   

   

   

ඇමතුම් වතාරතුරු ததொவலவைசி விைரம் 

ජිංගම දුරකතන අිංකය வகயடக்கத் 

ததொவலவைசி இலக்கம் 

ස්ථාෛර දුරකතන අිංකය நிவலயொன 

ததொவலவைசி இலக்கம் 

                    

 

විද්ුේ ලිපිනය 

மின்னஞ்சல் முகைரி 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ඉහින් සද්හන් කළ ගතාරතුරු සතය බෛ ප්රකාශ කරමි. பமற்குறி ்பிட ் ட்ட வி ரங்கள்  யாவும் 

உை்ணமபயன உறுதி பசய்கிபறன். 

 

වෛද්යෛරයාගේ අත්සන ணைத்தியரின் ணகபயா ் ம் ...................................................................................... 

දිනය திகதி .......................................................................................... 

 

 

ග්රාම නිලධාරී / ප්රජා වසෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරීන්  / සිංෛර්ධන නිලධාරී /  නිර්වද්ශය 

கிரொமவசேகரின் அல்லது மக்கை் சுகொதொர வேத்திய உத்திவயொகத்தரின் அல்லது 

அபிவிருத்தி உத்திவயொகத்தரின்  சிைொரச்ு 

ඉහත සද්හන් කර ඇි ගතාරතුරු අනුෛ මාගේ බල ප්රගේශගේ කීර්ිමත්, කෘතහස්ත වෛද්ය 

පරම්පරාෛක් ෛශගයන් .............................................................................................. වෛද්ය පරම්පරාෛ කටයුතු කරන 

බෛ සහික කරමි. பமற் குறி ்பிட ் ட்ட வி ரங்களுக்கு இைங்க எனது பிரிவில் புகழ் 

ப ற்ற ணைத்திய ்  ரம் ணரயாக ............................................................................................................ 

 ைிபுரிகின்றாரக்ள் என் ணத உறுதி பசய்கிபறன். 

 

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

අත්සන හා නිලමුද්රාෛ (ිගේනම්)  

ணகபயா ் மும் இற ் ர ்முத்திணரயும் (இரு ்பின்) 

 

අනු අත්සන් කරමි. பமபலா ் மிடுகின்பறன். 

 

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

ප්රාගේශීය ගේකම් / පළාත් ආයුර්ගේද් ගකාමසාරිස්     නිලමුද්රාෛ  

பிரபதச பசயலாளர ்அல்லது மாகாை ஆயுரப்ைத ஆணையாளர ் - அலுைலக முத்திணர 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


