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.re fi!LH wud;H
wdpd¾h flfy,sh rUqlaje,a, ue;s;=ud
fi!LH wud;HdxYh
mQcH noafoa.u úu,jxY ysñ udj;
fld<U 10

.re wud;H;=uks

m¾fhaIKd;aul lxid j.djla i|yd wjir me;Su

Y%S ,xldfõ m%:u m¾fhaIKd;aul lxid j.dj i|yd wjir b,a,k ud jika; fiak
je,swx. jk w;r uykqjr lsx.aiajqâ úoHd,fhka Wiia fm< iu;a j le,Ksh úYaj
úoHd,fhka i;aj úoHdj úfYaI Wmdêh yodrd mYapdoa Wmdêh i|yd Y%S ,xldfõ jeõ
wdY%s;j cSj;ajk uiqkaf.a mdßißl iïnkaO;d ms<sn|j;a wdpd¾h Wmdêh i|yd
.x.dwe,fod, wdY%s; mßir úoHdj ms<sn|j;a wOHkh lr we;' fmdf<dj hg we;s
.,a.=yd iy jeoaoka ms<sn|j;a m¾fhaIK isÿ lr we;' fuu m¾fhaIKj, m%;sM,
f,dalfha by<u >kfha úoHd m%ldYkj, m< ù we;' ;=kajrla rdcH uÜgfï
we.hSug ,la ù we;s ud fcHIaG lÓldpd¾Hjrfhl= f,i khscSsßhdfõ iy Y%S
,xldfõ úYaj úoHd,j, fiajh lr we;' lxid ms<sn| .%ka: folla iïmdokh lr
we;s w;r foaYSh iy úfoaYSh iïfï,kj,g o lxid ms<sn| m¾fhaIK ,sms bosßm;a
lr we;'

lxidj, T!Iëh .=K /ila we;s nj wka;¾cd;sl m¾fhaIlhska úiska
Tmamq lr wjika neúka m%{djka;hska isák rgj, Medical Cannabis, Recreational
Marijuana සහ Industrial Hemp f,i wdldr ;=klg lxid Ndú;h m%j¾Okh lrhs' Y%S
,xldj jeks rgj, meje;s T!Iëh lxid Ndú;h ms<sn| fidhd ne,Su o kj
m%jK;djla ù we;' fï jk úg f,dalfha fndfyda rgj,a Tjqka i;=j ;sfnk lxid
m%fío ms<sn| m¾fhaIK isÿlr lxid wuqøjHj,ska T!IO" wdYajdoh imhk øjHh"
wdydr" frosms<s" rEm,djkH" f.dvke.s,s øjH" ma,diaála iy lvodis jeks øjH /ila
ksIamdokh lrhs'

lxid hkq T!IO .=Khla ke;s wka;rdodhl øjHhla f,i yoqkajd foñka
tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkh úiska 1961 oS f,dj mqrd lxid ;ykï lf<a h' jir
60lg miq tkï 2020 foieïnrfha oS tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkh úiska u tu
yoqkajdoSu bj;a lr lxid hkq T!IO .=K we;s wka;rdodhl fkdjk øjHhla nj
m%ldY lf<ah' tfia jqj;a Y%S ,xld rch" lxid hkq T!IO .=Khla ke;s wka;rdodhl
øjHhla f,i i<lñka lxid ixydrh lrhs' fï ksid wmg wdfõKsl jQ" foaYSh
fjolug fukau ngysr fjolug;a tlfia jeo.;a jk" lxid m%fío /ila iS>%fhka
úkdY fjhs'

foaYSh lxid m%fíoj, ridhksl iy fN!;sl .=K ms<sn| fidhd .ekSug
iy l¾udka; i|yd Ndú; l< yels úfoaYSh lxid m%fíoj, (Industrial Hemp)
j¾Okh ms<sn| fiùug m¾fhaIKd;aul lxid j.djla" ;Ku,aú, mdrïmßl
f.dùkaf.a Wmfoia wkqj uy lkakh wdrïn ùug fmr tkï 2021 iema;eïn¾
udifha fojk i;sfha oS wdrïN lsÍug n,dfmdfrd;a;= fjñ'
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msgm;a

1' w;s.re ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI ue;s;=ud
2' uyck wdrlaIl wud;H .re ir;a ùrfialr ue;s;=ud
3' wdrlaIl rdcH wud;H .re pu,a rdcmlaI ue;s;=ud
4' fj<| wud;H .re nkaÿ, .=Kj¾Ok ue;s;=ud
5' foaYSh fjolï m%j¾Ok" .%dñh yd wdhq¾fõo frday,a ixj¾Ok yd m%cd fi!LH .re 
rdcH wud;H isisr chfldä ue;s;=ud
6' l¾udka; wud;H .re úu,a ùrjxY ue;s;=ud
7' n;sla" w;ahka;% yd foaYSh we`.`Mï ksIamdok wud;H .re ohdisß chfialr ue;s;=ud
8' lDIsl¾u wud;H .re uyskaodkkao w,q;a.uf.a ue;s;=ud
9' lDIsl¾u rdcH wud;H .re Yෂීkaø rdcmlaI ue;s;=ud
10' wdrlaIl f,alï fckr,a cS'ã'tÉ' lu,a .=Kr;ak uy;d
11' fudKrd., osia;%sla f,alï .=Kodi iurisxy uy;d
12';Ku,aú, m%dfoaYsh f,alï fla'tÉ'ta' le,qï ksYdka; uy;d
13';Ku,aú, fmd,sia ia:dkdêm;s à'tï' lreKd;s,l uy;d
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fuu j.dj wjidkfha oS ,efnk .xcd" yk" weg" wrgq iy uq,aj,
ridhksl iy fN!;sl .=K ms<sn| fiùug m¾fhaIK lsÍug;a o;a; úoHdkql+,j
f,aLk .;lsÍug;a n,dfmdfrd;a;= fjñ'

lxid j.d lsrSug wjir osh yels Y%S ,xld rcfha isák ksis n,Orhd
jkafka fi!LH wud;Hjrhdjk Tn;=ud h' jir oyia .Kkla ;siafia frda.Ska iqjm;a
l< YS% ,dxlSh lxid m%fío /l .ekSu iy thska .; yels Wmßu m%fhdack ,nd
.ekSu msKsi isÿlrk fuu jHdmD;shg Tn;=udf.a wjir b,a,d isáñ' Tn;=udf.a
wëlaIKh msKsi jHdmD;s jd¾;dj fï iu. bosrsm;a lrñ'

foaYSh wd¾Òlh Yla;su;a lsÍu i|yd odhl jk fuu m¾fhaIKh id¾:l
lr .ekSu i|yd Tn;=udf.a läkï wjOdkh fhduq lrkq we;ehs ud ;rfha úYajdi
lrñ'

wdpd¾h jika; fiak je,swx.
07. 09. 2021



හෙම්ප්  හකෞතුකාගාරය සෙ කxid fyak

තණමල්විල, ශ්රී ලංකාව
ආචාර්ය වසන්ත හසේන වැලිඅංග

Hemp Museum & Cannabis Village
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සත්ය ගවේෂකයින්ට
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කංසා ශාකවේ විවිධ අමුද්රව්යව්ලින් සාදන භාණ්ඩ ප්රදර්ශනය, වේශීය කංසා ප්රවේද පිළිබද 
පර්වේෂණ කිරීම සහ කර්මාන්ත්මය කංසා වහව්ත් වහම්ප් ව්ගා කර ඒව්ාවේ අමුද්රව්යව්ලින් 
භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන ආකාරය හඳුන්ව්ා දීමට වමම ව්යාපෘතිය සිදු කරනු ලැවේ. වම්ප 

සඳහා අව්ශය ප්රතිපාදන òනෑම වකවනකුවගන් ලබා ගැනීමට බලාවපාවරාත්ු වව්මි.
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ශ්රී ලංකාව් යටත් කරවගන සිටි බ්රිත්ානය අධිරාජ්යව්ාදීන් ව්සර 1929 දී The Ordinance
of Poison, Opium and Dangerous Drugs පනත් වහව්ත් ව්සවිස අබින් සහ
අන්ත්රාදායක ඖෂධ පනත් මගින් කංසා වහව්ත් ගංජ්ා ව්ගා කිරීම ළග ත්බා ගැනීම
විකිණීම සහ භාවිත්ය ත්හනම්ප කරන ලදී.

එක්සත් ජ්ාතීන්වේ සංවිධානය විසින් ව්සර 1961 දී කංසා ත්හනම්ප කවේ භයානක
මත්ද්රව්යයක් බව්ත් කිසිදු ඖෂධීය ව්ටිනාකමක් වනාමැති ඇේබැහිව්නසුලු ද්රව්යක් බව්ත්
ප්රකාශ කරමින් ය.

ව්සර 1948 දී ශ්රී ලකාව් යටත්විජිත් පාලනවයන් නිදහසa විය. ඉන් ව්සර 36ක් වගවුණු පසු
එනම්ප ව්සර 1984 දී ත්හනම සහ දඩුව්ම්ප ත්ව්ත් ව්ැඩි කළ අත්ර අන්ත්රාදායක ඖෂධ
පාලක මණ්ඩලය වහව්ත් Dangerous Drugs Control Board බිහි විය.

අද ව්න විට කංසා ත්හනම ප්රතික්වෂ්ප කරමින් මානව් ව්ර්ගයාවේ යහපැව්ැත්ම

වව්නුවව්න් වබාවහෝ රටව්ේ නැව්ත් කංසා පරිවභෝජ්නය කිරීම අරඹා ඇත්.

ඔවුන් කංසා ශාකවේ මුේ, කඳ, වපාු, වකාල, ඇට සහ එයට ආවේණික රසායන

භdවිත් කර ඖෂධ, ආහාර, ඇඳුම්ප පැලදුම්ප, වගාඩනැගිලි ද්රව්ය, රූපලාව්නය, කඩදාසි,

්ලාසට්ික් ආදී භාන්ඩ 25000ක් පමණ නිපදව්ා මිනිසාවේ සහ වසාබා දහවම්ප වසෞඛ්ය

සම්පපන්නභව් සුරැකීමට කටයුු කරයි.

කංසා තෙනම

කංසා නිදෙස
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කංසා වකවරහි ඇති සෘණාත්මක ආකේපයන් නිසා ශ්රී ලංකාවේ පර්වේෂකයින් කංසා
පිළිබඳ කිසිදු අධයනයක් කිරීමට වහෝ ජ්ාත්යන්ත්රව් සිදුව්න කංසා පුනර්ීව්නය පිළිබඳ
වත්ාරුරු වසවීමට උනන්දු වනාවීය.

ව්සර 30ක පමණ මාවේ විශ්ව්විදයාලීය සහ ව්ෘත්තිය ීවිත්ය ුළ දී වේශීය වමන්ම

ජ්ාත්යන්ත්ර පර්වේෂණ වබාවහාමයකට සම්පබන්ධ වු අත්ර විවිධ රටව්ල කංසා

භාවිත්යන් පිළිබඳ වසායා බැලීමට වයාමු විය.

කංසා තෙනහම්ප ප්රතිිපාක

ශ්රී ලංකාහේ කංසා පුනර්ීවනය

ව්සර 2020 ඔක්වත්ෝබර් මාසවේ දී ශ්රී ලංකා රජ්වේ වව්ළඳ අමාත්ය ගරු බන්දුල

ගුණව්ර්ධන විසින් ත්රෛහලෝකයිජයා ග්රන්ථය කැවන්ඩියානු මහවකාමසාරිස්

ව්රයාට පිළිගැන්ූ අත්ර කංසා ව්ගා කර ආර්ිකය වගාඩ නැංවීමට උත්සාහ ගන්නා

බව් ද ප්රකාශ කරන ලදී.

ත්ව් ද නුව්රඑළිවේ කංසා ව්ගා කර අපනයනය කිරීමට පර්වේෂණ සිදු කළ යුු බව් ද

අමාත්ය බන්දුල ගුණව්ර්ධන මහත්ා විසින් වපන්ව්ා වදන ලදී.

වමරට ජ්නත්ාව්වේ කංසා පිළිබඳ අනව්වබෝධය දුරුවකාට දැනුම ව්ැඩි කිරීවම්ප

ආකේපය ඇතිව් ව්සර 2017 දී මා විසින් ත්රෛහලෝකයිජයා නැමැති කෘතියත්

ව්සර 2020 දී ශ්රී ලංකාවට ෙඳුන්වා හදන කංසා ප්රතිපත්තතිය නැමති කෘතියත්

සම්පපාදනය කවේ ය.
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ව්සර 2020 වදසැම්පබරවේ දී එක්සත් ජ්ාතීන්වේ සංවිධානය විසින් කංසා ශාකය

අන්ත්රාදායක මත්ද්රව්ය කාණ්ඩවයන් ඉව්ත්කර සුව් කිරීවම්ප බලය සහිත් ඖෂධීය

පැළෑටියක් බව් පිළිගන්නා ලදී.

2021 ජ්නව්ාරි 29 ව්න දින වමාණරගල දිස්ික්කවේ ත්ණමේවිල කුකුේකටුව් ව්ැේ
ඉසම්ත්වත් අතිගරු ජ්නාධිපති වගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මහත්ාවේ ප්රධානත්ව්වයන් පැව්ති

ගම සම`ග පිළිසඳර ව්ැඩසටහවන් දී එුමා පව්සා සිටිවේ කංසා නීතිගත් කිරීමට ඉහල

මට්ටවම්ප ප්රතිපත්තිමය තීරණයක් ගත් යුු බව්ය.

කංසා අන්තරාදායක නැති ඔසුවක්

ජනාධිපතිහේ අවධානය 

ශ්රී ලංකා පාර්ලිවම්පන්ුව් ුළ දී ඩයනා ගමවේ සහ බුේධික පතිරණ විසින් කංසා ගැන

සාකච්ඡා කළහ.

මැති සබහේ අවධානය
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ආරක්ෂක අංශ විසින් වරෝන සහ වහලිවකා්ටර් භාවිත්වයන් වනාවම්පරූ කංසා වහන්්

වසායා ව්ටලා එයින් වකාටසක් ගිනි ත්බා ත්ව්ත් වකාටසක් අුරුදහන් කර ඉතිරිය
රජ්වේ ආයුර්වේද සංස්ථාව්ට බාර දී වගාවීන්ට දඩ හා දඩුව්ම්ප නියම කරයි.

වනාවම්පරූ කංසාව්ල ඖෂධීය ව්ශවයන් ව්ැදගත් කැනබිවනායිඩ් රසායන අඩංගු

වනාව්න බැවින් ඖෂධව්ල ගුණාත්මක භාව්ය නැතිවව්යි.

ශ්රී ලංකාව් ුළ ව්සර 5000කට ආසන්න කාලයක් තිස්වස් පැව්ුනු වව්දය ක්රම සඳහා

අව්ශය කංසා ව්ර්ත්මානවේ දී ලබා ගත් හැකි එකම ප්රභව්ය බව්ට පත්ව් ඇත්වත් නීති

විවරෝධී ජ්ාව්ාරම්පකරුව්න් ය. ආයුර්වේද ඖෂධ සංසථ්ාව් විසින් ව්සර 2014 සිට 2019

දක්ව්ා ව්සර 6ක් සදහා වව්දයව්රුන්ට ඖෂධ සැදීම ලබා දී ඇති කංසා කිවලෝ ේෑම්ප

ගණන 1011කි.

වනාවම්පරූ අව්ධිවේ දී කංසා ශාක
අත්අඩංගුව්ට ගැනීම නිසා එළවඹන
කන්නවේ ව්ැපිරීම සඳහා ප්රමාණව්ත් බීජ්
ලබා ගැනීම අපහසු වව්යි. එබැවින් වක්රළ
ගංජ්ාව්ල බීජ් ව්ගා කිරීම අරඹා ඇත්. වම්ප
නිසා වම්ප ව්නවිටත් එකල තිබූ සමහර
කංසා ප්ර වේද වසායා ගැනීමට වනාහැකි වී
ඇති බව් වගාවීන් පව්සයි.

ශ්රී ලාංකීය කංසා ප්රහේද ිනාශ මුඛයට

හක්ී වයා්තිය
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1. සියඹලාණ්ඩුව්, ත්ණමේවිල සහ ඔක්කම්පපිටිය ව්ැනි ප්රවේශව්ලින් වසායාගත් හැකි

වේශීය කංසා බීජ් ව්ගා කර ඒව්ාවයහි ඇති විවිධ ප්රවේද හඳුනාගැනීම.

2. හඳුනාගන්නා ප්රවේදව්ල මැලියවමහි ඇති රසායනික සංයුතිය හඳුනාගැනීම.

3. මැලියවම්ප ඇති CBD නිස්සාරණය.

4. මැලියවමහි රසායනික සංයුතිය අනුව් ව්ර්ීකරණය කර ඖෂධ සෑදීම සඳහා

වයාමු කිරීම.

5. කංසා ඇටව්ල ඇති රසායනික සංයුතිය පිළිබඳ වසායා ගැනීම.

6. කංසා ඇටව්ලින් ආහාරමය පිටි ලබා ගැනීම.

7. කංසා ඇටව්ලින් ලබා ගන්නා වත්ේ රූපලාව්නය සෑදීම සඳහා වයාමු කිරීම.

8. කංසා ඇට හිඳ ලබා ගන්නා වත්ේව්ල රසායනික සහ වභෞතික ගුණ වසායා ගැනීම.

9. කංසා වපාත්වත්න් ලබාගන්නා හනව්ල රසායනික සහ වභෞතික ගුණ වසායා ගැනීම.

10. කංසා හනව්ලින් නූේ සහ වරදි විවීම.

11. කංසා වපාත්වත්න් කඩදාසි සෑදීම.

12. කංසා අරටුවව්න් ේවලාක් ගේ නිපදවීම.

13. කංසා මුේව්ල ඇති රසායන පිළිබඳ වසායා ගැනීම.

කර්මාන්තමය කංසා හෙවත්ත Industrial Hemp

2021 මෙ කන්නය සඳො පර්හේෂණ වයාපෘතිය

THC ප්රතිශත්ය 0.3ට අඩු කර්මාන්ත් සඳහා භාවිත් කරන කංසා ප්රවේදව්ල ඇට පිටරටින්

වගනැවිත් ශ්රී ලාංකීය පරිසරය ුළ ව්ර්ධනය වව්න ආකාරය පිළිබඳ වසායා බැලීම.

කර්මාන්ත්මය කංසා වහව්ත් වහම්ප් අස්ව්ැන්වන්

1. ඇටව්ලින් ආහාරමය පිටි ලබා ගැනීම.

2. ඇටව්ලින් ලබා ගන්නා වත්ේ රූපලාව්නය සෑදීම සඳහා වයාමු කිරීම.

3. ඇටව්ලින් ලබා ගන්නා වත්ේ ආහාර පිසීම සඳහා වයාමු කිරීම.

4. වපාත්වත්න් ලබාගන්නා හනව්ලින් නූේ සහ වරදි විවීම.

5. කංසා වපාත්වත්න් කඩදාසි සෑදීම.

6. කංසා අරටුවව්න් ේවලාක් ගේ නිපදවීම.

7. මැලියවම්ප ඇති CBD නිස්සාරණය.

හේශීය කංසා ප්ර  හේද Land Races 
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• පාරම්පපරික කංසා වගාවීන් සිටින ත්ණමේවිල වබෝදාගම ප්රවේශවේ අක්කරයක

පමණ ඉඩමක වමම පර්වේෂණ මධයසථ්ානය බිහි කිරීවමන් වගාවින් සු දැනුම

පහසුවව්න් සම්පවේෂණය සඳහා අව්ස්ත්ාව් සැළවසයි.

• වමම ඉඩවම්ප පර්චස් 25ක පමණ ප්රමාණයක කංසා පැළ කිරීමට

බලාවපාවරාත්ු වව්මි.

• රජ්වේ වහෝ විශව්් විදයාලව්ල වහෝ ඹ්නෑම පර්වේෂකවයකුට වම්ප සඳහා

සම්පබන්ධවීමට හැකිය.

• කෘමිනාශක සහ රසායනික වපාවහාර භාවිත් වනාකිරීම වකවරහි විවශෂ්

අව්ධානය වයාමු කරනු ලැවේ.

යේපැන ගිය ආකේප නිසා අව් රවට් ජ්නත්ාව්ට සහ ආර්ිකයට ඉමහත් අලාභයක්

සිදුවව්යි. රජ්යට සහ ජ්නත්ාව්ට කංසා ශාකවේ ව්ටිනාකම නැව්ත් අව්වබෝධ කරදීම
පිණිස කංසා වව්නුවව්න් වකෞුකාගාරයක් බිහි කිරීමට ද අව්ක්ෂා කරමි.

කංසා ශාකය පිළිබඳ විදයාත්මක ප්රකාශන, වපාත්පත්, පුස්වකාලවපාත්, ඓතිහාසික හා

පුරාවිදයාත්මක මූලාශ්ර සහ කංසා අමුද්රව්යව්ලින් සාදන භාණෞඩ රැසක් වමහි ප්රදර්ශනය
වකවර්.

කංසා පිළිබඳ අව්ධානය දක්ව්න පිරිසට කංසා වකෞුකාගාරවයන් අව්ශය මගවපන්වීම
සහ උපවේශන ලබා ගත් හැකිය.

වගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා රුපියේ ලක්ෂ 30ක් පමණ ඇස්ත්වම්පන්ුගත් ය. වම්ප

සඳහා අව්ශය ප්රතිපාදන òනෑම වකවනකුවගන් ලබා ගැනීමට බලාවපාවරාත්ු වව්මි.

හෙම්ප් හකෞතුකාගාරය Hemp Museum 

කංසා හෙේන Cannabis Village

11



ආචාර්ය ව්සන්ත් වස්න ව්ැලිඅංග

ත්ණමේවිල

ශ්රී ලංකාව්

+94 71 3352 503

wasantha.weliange@yahoo.com

ව්සන්ත් වස්න ව්ැලිඅංග

සම්පපත් බැංකුව්

107 057 340 812

වග්රගරි වරෝඩ් ශාඛ්ාව්.

ආධාර උපකාර
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