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වළඳින්වීභ                                 

 

ජහතික ශිල්ඳ බහ 

 

ය දවස ගණනක ප්රෞඪ ඉ ිහාවහඹකඋ ුරුභක ක යනඹන රී රාකහ ්කමක ක වහ කරහ 

ශිල්ඳඹන්ප්ගන් ඳරිපූර්ණ වූයන. ාසකෘහාක දහඹහදඹක් වූ ්කමක ක ප්ඳෝණඹ වහ ප්ඳය යජ 

ද යහජය ්නු්රවඹ ප්න භද රළිණණ. 

්කමක ක නිර්භහණඹන්හි නියතවූ ශිල්පීන් වඋ භහජඹ තුර සුවිප්ලේෂී සථහනඹක් හිමි වූ ්තය, 

යහජය ප්ගෞය  කභහනඹන්ප්ගන් ිදදු ක රළීයඹ. 

රී රාකහ ප්ීය ඹ ිපතඳතයඹඋ නතු ීමප්භන් ඳසු ය දවස ගණනක් ඳහය කඳරික ියක්හ 

කයගනිමින් ප්ඳෝණඹ කශ ්කමක ක නිර්භහණ, ශිල්පීඹ ක්රභ ව ුසරතහ යහජය ්නු්රවඹ 

ප්න රළීයභකම, ඇගයීභකඋ රක් ප්න ීමභකම ප්වේතු ප්ක උප්ගන ක්රභ ක්රභප්ඹන් විනහල ීම ඹන්නඋ 

විඹ. 

රී රාකහ නිදව රළීයභකම භහ වසත කර්භහන්තඹන්හි නළත නරනර්වනනඹක් ඇහා වූ ්තය, 

ඒ වහ යහජය වහ යහජය ප්න න ිඹතනඹන් ද ිණහි විඹ. 

වසත කර්භහන්ත ායක්ණඹ ව ාර්ධනඹ ප්භන්භ වසත කර්භහන්ත ක්ප්ේත්රප්ේ  නිුතතු 

ශිල්පීන්ප්ේ ිර්ථික වහ භහජ තකමකමඹන් නාහලීභ රධහන ්යමුණ ප්ක උ 1982 ්ාක 35 

දයණ ජහහාක ශිල්ඳ බහ ව ්නුඵීපතත ිඹතන ඳනත ඹඋප්කම ජහහාක ශිල්ඳ බහ සථහිදත 

විඹ. 

ඳසුගිඹ දලක යනහිඳඹ තුශ ජහහාක ශිල්ඳ බහ විසින් වසත කර්භහන්ත ායක්ණඹ, 

ාර්ධනඹ ව වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන්ප්ේ සුබ හධනඹ ප්නුප්න් විවිධ යහඳෘහාන් වහ 

ළඩඋවන් යහශිඹක් ක්රිඹහකමභක කය ඇත. 
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දර්ලනඹ  

හායහය ඳළළකමභ ුප්දහ ප්වශ ්කමක ක ප්ඳෝණඹ යනරීභ වහ ායක්ණඹ යනරීභ. 

 

 

මභමවය  

හ කරදහිකක ව ාසකෘහාක ිනනහකභක් ඇහා ප්ීශිඹ වසත කර්භහන්ත ායක්ණඹ යනරීභ, 

ාර්ධනඹ යනරීභ, දිරි ගළන්ීමභ, රර්ධනඹ යනරීභ ව ශිල්පීන්ප්ේ ිර්ථික වහ භහජයීඹ 

තකමකමඹ නාහලීභ. 

 

 

අයමුණු  

 

 හ කරදහිකක වහ ාසකෘහාක ිනනහකභක් ඇහා ්කමක ක ශිල්ඳ ායක්ණඹ යනරීභ. 

  ප්ීශිඹ වසත කර්භහන්ත දිරි ගළන්ීමභ වහ රර්ධනඹ  යනරීභ. 

  වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන් ාවිධහනඹ යනරීභ. 

  වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන්ප්ේ භහවනඹ වහ ිර්ථික තකමඹ නාහලීභ. 

  වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන්ප්ේ ශිල්පීඹ ුසරතහ වහ දළනුභ ර්ධනඹ යනරීභ. 

  වසත කර්භහන්ත වහ න ප්ීශිඹ ්මුද්රය සුරඵ යනරීභ  භිනන් වසත 

කර්භහන්තකරුන්ප්ේ නිසඳහදනඹන් ිවර නළාීමභ. 
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2.1 අධයක් භ්ඩඩරඹ - 2014 

 
1. බුීපත කීර්හාප්ේන භවතහ   බහඳහා 

2. ීම. ප්ජගයහසිාව ක භවකමමිඹ  නිරීක්ක 

3. ඩබ්. එ ක. එ ක. ිර්. ්පතකහරී භවකමමිඹ හභහජික 

4. ප්ජ්. එ ක. එස. ජඹහාරක භවතහ  හභහජික ි2014.05.21 දක්හ) 

5. ඩී. ඩබ්. භහර්ල් ජනතහ භවතහ  හභහජික 

6. ්නිල් ප්ක සකමත  භවතහ   හභහජික 

7. එ ක. එන්. පී. ගුණයකමන භවකමමිඹ  හභහජික 

8. එස. ඒ. සුදකමත හාරකසිරි භවතහ  හභහජික 

9. ප්ය වන්ත ්තුප්කෝයර භවතහ     හභහජික 

10. පී. වන. යකමනහඹක භවතහ   හභහජික 

11. යහජනී ්තඳකමතු භවකමමිඹ   හභහජික ි2014.11.03 දක්හ) 

12. ඒ. එ ක. පී. එ ක. ීය. ්තඳකමතු භවතහ හභහජික 

13.  ිර්. කනඳහාිදල්ප්ල් භවතහ  හභහජික ි2014.05.02 සිඋ) 

 
 
2.2 අධයක් භ්ඩඩර රැසවීේ  

2014 ර්ඹ තුර දී ජහහාක ශිල්ඳ බහප්ේ ්ධයක් භ්ඩඩර ැසසීම ක 04 ක් ඳකමහ ඇත. 

2014 භහර්තු භ  25 

2014 ජුනි භ   17 

2014 ්ප්ගෝසතු භ  01 

2014 ප්න ළ කඵර්   07 

 

2.3 ජහතික ශිල්ඳ බහමේ කශභනහකහරීත්ඹ 

බහඳහා 

්ධයක් 

නිප්ඹෝජය ්ධයක් ිඳහරන) 

නිප්ඹෝජය ්ධයක් ිාර්ධන) 

නිප්ඹෝජය ්ධයක් ිවසත කර්භහන්ත නරහුණු යහඳෘහාඹ)  

ගණකහපතකහරී 
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2.4 ඳශහත් ේඵන්ධීකයණ කටයුතු කශභනහකයණඹ 

ජහහාක ශිල්ඳ බහප්ේ ක්රිඹහකහයක ක දිිකන නරයහ කහර්ඹක්භ වහ විපතභකම ඳරිදි දීඳ යහ්ත 

යනරීභ වහ ඳශහකම භ මඋමින් ඳශහකම කර්භහන්ත ්භහතයහාල වහ ඒකහඵීධ ්දහර 

 කඵන්ධීකයණ කඋුතතු දිඹකම යනරීභඋ එභ ඳශහකම වහ ෘජුභ ගකීභ වහ  වකහය 

්ධයක්රුන් ිඳශහකම)  වහ ාර්ධන වකහයරුන් ඒ ඒ ඳශහකම භ මඋමින් ්නුුතක්ත කය 

ඇත. 

 

 භධයභ ඳශහත 

 ුතුරු භළද ඳශහත 

 ඵයගමු ඳශහත 

 ඵසනහහිය ඳශහත 

 ඌ ඳශහත 

 දුසණු ඳශහත 

 ඹම ඳශහත 

 නළප්ගනහිය ඳශහත 

 ුතුරු ඳශහත 

 

2.5  ඵළංකු 

 රාකහ ඵළාුස  - ඳළරකමත ලහඛ්හ, ඵකමතයමුල්ර 

 භවජන ඵළාුස  - ඵකමතයමුල්ර 

 

2.6  විගණකරු 

ජහහාක ශිල්ඳ බහප්ේ විගණනඹ විගණකහපතඳහායඹහ විසින් සිදුකයනු රඵික. 
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2.7   ජහතික ශිල්ඳ බහමේ අනුභත මේක ංඛ්යහ කශභනහකයණ ව වහඹ  

        කහර්ඹ භ්ඩඩරඹ 

 

තනතුය                                                                      ංඛ්යහ 

්ධයක්  01 

වකහය / නිප්ඹෝජය ්ධයක් ිඳහරන)  01 

වකහය / නිප්ඹෝජය ්ධයක් ිවසත කර්භහන්ත නරහුණු යහඳෘහාඹ)  02 

නිප්ඹෝජය ්ධයක් ිාර්ධන)  01 

ගණකහපතකහරී  01 

්බයන්තය විගණන නිශධහරී  01 

වකහය ්ධයක් ිාර්ධන)  03 

වකහය ්ධයක් ිළරසු ක)  01 

වකහය ්ධයක් ිඳශහකම)  09 

ගිණු ක ව ර කඳහදන නිශධහරී  01  

ඳරිඳහරන නිශධහරී  01 

ාර්ධන වකහය  35 

මරය වකහය  01 

්ප්රවි වකහය  01 

ඳහරන වකහය  01 

ාර්ධන වකහය ිප්ත යතුරු තහක්ණ)  01 

රදර්ලක  112 

වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය   25  

කශභනහකයණ වකහය  43 

රිඹදුරු   08 

විදුලි කහර්මික  01 

කහර්ඹහර වඹක  09 

ක කකරු  01 

මුයකරු  02 

එකතු        262 
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2014.12.31 දන ජහතික ශිල්ඳ බහමේ කහර්ඹ භ්ඩඩරඹ 

 

නභ                                                                         තනතුය 

 

1. චන්ද්රභහලි ලිඹනප්ේ මිඹ     ්ධයක් ිළ. ඵ) 

2. පී. ඩබ්. එස. ුසභහය භවතහ     ගණකහපතකහරි 

3. ඩී. ඒ. ඩී. එන්. ප්ක ල්ලුප්ර් මිඹ    ්බයන්තය විගණන නිශධහරී 

4. එච්. එ ක. එස. ප්ක්. ගුණහාරක භවතහ   වකහය ්ධයක් ිාර්ධන) 

5. ඕ.ප්ජ්.ප්ක්රන්ප්ත ටුප්ේ භවතහ    වකහය ්ධයක් ිළරසු ක) 

6. පී. ඒ. ජඹසිාව භවතහ     වකහය ්ධයක් (නරහුණු)  

7. එන්. එල්. ගුණසිාව මිඹ     වකහය ්ධයක් (ඳශහකම) 

8. එස. එ ක. ඒ. එස. ඵ්ඩඩහය භවතහ    වකහය ්ධයක් (ඳශහකම) 

9. ප්ක්. එ ක. වන. කභල් භවතහ     වකහය ්ධයක් (ඳශහකම) 

10. එස. ඩී. ිර්. ප්ක්. භයසිාව භවතහ   වකහය ්ධයක් (ඳශහකම) 

11. ඩබ්. වන. එන්. යූ. විජඹරකම භවතහ    වකහය ්ධයක් (ඳශහකම) 

12.  ඩබ්. ප්ක්. එන්. ලයහභලී මිඹ    වකහය ්ධයක් (ඳශහකම) 

13. එච්. සි. භප්නෝවහරී ප්භනවිඹ    වකහය ්ධයක් (ඳශහකම) 

14. එ ක. එ ක. එච්. වන. භයනහඹක භවතහ   වකහය ්ධයක් (ඳශහකම) 

15. ප්ක්. නතර්ලන් භවතහ     වකහය ්ධයක් (ඳශහකම) 

16. පී. ිර්. එ ක. ිර්. එස. ප්ක්. ඳල්ප්ල්ප්ඳ ර භවතහ  ඳශහකම වකහය ්ධයක් 

17. ඒ. පී. ුසරු්නරියච්චි මිඹ     ඳහරන වකහය 

18. ඩබ්. ිර්. හාරකයකමන භවතහ    ාර්ධන වකහය 

19. එස. ඩබ්. ිදඹහය භවතහ     ාර්ධන වකහය 

20.  එ ක. ුත. ඒ. ඇල්ප්ල්ප්ගදය මිඹ    ාර්ධන වකහය 

21.  එ ක. එස. කළුියච්චි මිඹ     ාර්ධන වකහය 

22. ීය. එන්. ුදඹ ුසභහය භවතහ    ාර්ධන වකහය 

23. ප්ක්. වන. එස. කවන්ගභ භවතහ    ාර්ධන වකහය 

24. ප්ක්. ප්ඳ න්කයන් භවතහ     ාර්ධන වකහය 

25. ීය. ප්ක්. වන. චන්ද්රිකහ ප්භනවිඹ    ාර්ධන වකහය 

26. ටී. සිඥහන ක ප්භනවිඹ     ාර්ධන වකහය 

27. ි න්දුභතී ඳයප් කසයන් මිඹ    ාර්ධන වකහය 

28. වන. පී. එච්. ඒ. ිරිඹයකමන ප්භනවිඹ   ාර්ධන වකහය 

29. ීය. වන. දුහනි යාගිකහ ප්භනවිඹ    ාර්ධන වකහය 

30. ීය. එල්. ඩී. ටී. ඩී. ුසරයකමන ප්භනවිඹ    ාර්ධන වකහය 

31. එ ක. ඒ. වන. සී. ්ප්බ්ර්ධන ප්භනවිඹ   ාර්ධන වකහය 

32. පී. ප්ක්. වන. ඩබ්. ීමයභන් භවතහ     ාර්ධන වකහය 

33. වන. එච්. එන්. ඹටීන්ද්ර භවතහ     ාර්ධන වකහය 

34. ඒ. ප්ක්. ෂහිකස භවතහ      ාර්ධන වකහය 

35. එස. යූ. ීමයතුාග මිඹ      ාර්ධන වකහය 
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36. ප්ක්. ිප්යෝමිකහ ුදඹහනි ප්භනවිඹ   ාර්ධන වකහය 

37. ප්ක්. වන. රුන්  කඳකම ර්ණසිරි භවතහ    ාර්ධන වකහය 

38. ි ර්. එෂස. යහසික් මිඹ      ාර්ධන වකහය 

39. එස. එ ක. එස. ීය. භයප්කෝන් භවතහ   ාර්ධන වකහය 

40. එස. ප්රෝගරකහලස භවතහ     ාර්ධන වකහය 

41. පී. ුසප්ේදන් භවතහ     ාර්ධන වකහය 

42. තනජහ විප්ජ්ප්කෝන් මිඹ     ාර්ධන වකහය 

43. ටී. යූ. එස. ්ල්ප් කදහ ප්භනවිඹ    ාර්ධන වකහය 

44. ප්ක්. එ ක. ටී. ටී. ුසරතුාග ප්භනවිඹ   ාර්ධන වකහය 

45. එ ක. ඒ. එන්. දීිදකහ ප්භනවිඹ    ාර්ධන වකහය 

46. ඒ. හාප්න්ස භවතහ      ාර්ධන වකහය 

47. එස. සිගයන් භවතහ     ාර්ධන වකහය 

48. ීය. එල්. ටී. ප්ක්. ඵහරසරිඹ භඹහ    ්ප්රවි වකහය 

49. ි ර්. ඒ. එස. ජඹකහන්හා මිඹ    කශභණහකයණ වකහය 

50. එ ක. ඩබ්. ඳහායණ ප්භනවිඹ    කශභණහකයණ වකහය 

51. එල්. ඩබ්. ඒ. ඒ. නරසඳකහන්හා මිඹ    කශභණහකයණ වකහය 

52. එච්. ීම. සී. ප්ඳප්ර්යහ ප්භනවිඹ     කශභණහකයණ වකහය 

53. එ ක. එල්. එන්. ිර්. ඩඹස භවතහ    කශභණහකයණ වකහය 

54. එන්. ඩුප්ේ මිඹ      කශභණහකයණ වකහය 

55. එච්. ඒ. කභල් භවතහ     කශභණහකයණ වකහය 

56. ඒ. එච්. ජඹසිාව භවතහ     කශභණහකයණ වකහය 

57. පී. එල්. චන්ද්රරතහ මිඹ     කශභණහකයණ වකහය 

58. එ ක.ඩී.ප්ේරහයකමන මිඹ     කශභණහකයණ වකහය 

59. ඩී.සී.ිර්.ඩී.ජඹසරිඹ භවතහ    කශභණහකයණ වකහය 

60. වන.ඒ.එච්. ද සිල්හ මිඹ     කශභණහකයණ වකහය 

61. වන.ඒ.්ප්ේ හ ප්භනවිඹ     කශභණහකයණ වකහය 

62. තයාගහ භධුහණි මිඹ     කශභණහකයණ වකහය 

63. ිදුතමි භධුහනි ප්භනවිඹ     වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

64. එල්. එස. යූ. නහයාප්ග ඩ භවතහ    වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

65. පී. දිල්වහනි දහඵප්ර් ප්භනවිඹ    වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

66. ඩී. ධනුසක භධුහන් භවතහ    වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

67. ප්ක්. භල්භරුවන් භවතහ     වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

68. ඳන්ථක යසික ුසභහයසිාව භවතහ    වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

69. ප්භරනි ඳන්නිරප්ේ ප්භනවිඹ    වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

70. ි ාකහ භධුහනි මිඹ     වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

71. එස. සිකයන් භවතහ     වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

72. ි න්දික ්රුණසිරි වහරිසඳකමතු භවතහ   වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 
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73. ි ර්. එස. ටී. යකමනහඹක භවතහ    වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

74. ු ප්්ක්හ රක්මිණී ප්රේභර්ධන මිඹ   වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

75. භහධ ජනකහන්ත විජඹරකම භවතහ   වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

76. එච්. ඩබ්. ප්ක්. ලෂි රබහකම භවතහ    වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

77. එ ක. ඒ. වන. පී. කරුණහයකමන භවතහ   වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

78. එ ක. ඒ. එන්. පී. කරුණහයකමන භවතහ   වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

79. ප්ක්. එ ක. සී. ප්ක්. කටුප්කන්ද භවතහ   වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

80. නිභන්හා විප්ජ්යකමන මිඹ     වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

81. එල්. ඒ. එල්. සී. ප්ක්. ලිඹනප්ේ ප්භනවිඹ   වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

82. මින්දිකහ ිරිඹයකමන ප්භනවිඹ    වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

83. එච්. පී. සී. කල්ප්ීයහ ප්භනවිඹ    වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

84. එන්. ඊ. එ ක. සී. යහාජලී ඒකනහඹක ප්භනවිඹ  වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

85. එස. ප්ජ්. වන. වන. සිරිර්ධන භවතහ    වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

86. හියන්දිකහ ්ප්බ්සිාව ප්භනවිඹ    වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

87. ි ර්. පී. ිප්ර්ස භධුාඛ් භවතහ    වසත කර්භහන්ත යහ්හා වකහය 

88. සුගන්පත ද කසිකහ ්ලුකමප්ේ ප්භනවිඹ   ්ප්රවි වහිකකහ 

89. ඊ. ප්ක්. දඹහහාරක භවතහ     රිඹදුරු 

90. ප්ක්. එ ක. රලිකම භවතහ     රිඹදුරු 

91. එච්. එ ක. සුභනප්ේකය භවතහ     රිඹදුරු 

92. එස. එ ක. ඩබ්. එස. භයප්කෝන් භවතහ   රිඹදුරු 

93. ප්ක්. ඒ. එච්. ඊ. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ    රිඹදුරු  

94. ප්ක්. ඩී. වන. ඩී. කළුප්ඵෝවිර භවතහ    රිඹදුරු 

95. එච්. ඒ. නරසඳුසභහය භවතහ     රිඹදුරු 

96. ඩබ්. වන. එච්. ජඹප්ේන භවතහ    මුයකරු 

97. ප්ජ්. එච්. පී. ද සිල්හ භවතහ    කහර්ඹහර වහඹක 

98. ඒ. එන්. ුදඹසිරි භවතහ     කහර්ඹහර වහඹක 

99. ඩබ්. වන. එච් චන්ද්රයකමන භවතහ    කහර්ඹහර වහඹක 

100. ඩී. එල්. නලින්ද ධ කමික භවතහ   කහර්ඹහර වහඹක 

101. ප්ජ්. චන්ද්රයකමන භවතහ    කහර්ඹහර වහඹක  

102. වන. ීම. නිභල්සිරි භවතහ     ක කකරු 

103. ඩී. පී. එන්. විප්ජ්නහඹක භවතහ   ක කකරු 

104. ීය. ඩී. එස. රඳසිාව මිඹ    කහර්ඹහර වහඹක 

105. දමිකම වර්ණ විභරප්ේන භවතහ   කහර්ඹහර වහඹක 

106. එ ක. යූ. සුමිකම වරිසචන්ද්ර භවතහ    කහර්ඹහර වහඹක 

107. එ ක. පී. එ ක. ීම. ින්ද්රහනි භළණිප්ක් මිඹ  කහර්ඹහර වහඹක                                                                     
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වසත කර්භහන්ත පුහුණු යහඳිතිඹ   

 

ශ්රි රාකහ වසත කර්භහන්ත භ්ඩඩරඹ ඹඋප්කම ක්රිඹහකමභක  ශ ශිල්ිදඹ නරහුණු ්ාලඹ ්භහතය 
භ්ඩඩර ඳත්රිකහ ්ාක 08/2322/349/015 ඹඋප්කම  ශ 2008.12.23 දිනළහා ්භහතය භ්ඩඩර 
තීයණඹ ඳරිදි 2009.05.01 දින සිඋ ජහහාක ශිල්ඳ බහ ප්ත ඳයහ ඇත. ඒ ්නු ජහහාක ශිල්ඳ 
බහ  ප්ත ප්ේකිකන් 185 ප්දප්නුස 2009.05.01 දින සිඋ ්නුුතක්ත කය හාප්බ්.  

 

යහජය යහඳහය ්ධයක් ජනයහල්ප්ේ ්ාක ිදඊ/214/9-Vol 1 වහ 2008.01.11 දිනළහා ලිිදප්ඹන් දී 
ඇහා එකහකමඹ ව ජහහාක බහ ්ධයක් භ්ඩඩරප්ේ  ්නුභළහාඹ භත ශිල්ිදඹ නරහුණු ්ාලඹ 
ජහහාක ශිල්ඳ බහ ඹඋප්කම වසත කර්භහන්ත නරහුණු යහඳෘහාඹ නමින් 2009.05.01 දින සිඋ 
ක්රිඹහකමභක ප්ේ. 

 

2014.12.31 දන වසත කර්භහන්ත පුහුණු යහඳිති කහර්ඹඹ භ්ඩඩරඹ  

 නභ       තනතුය 

1. ජඹන්හා ප්ල්ක කප්ේ  මිඹ     වකහය ්ධයක් 

2. ඒ. ඒ. ඒ. ්පතකහරි භවතහ      ාර්ධන වකහය 

3. ුත. ීම. සී. ප්ර්ණුකහ මිඹ      ාර්ධන වකහය 

4. ප්ක්. වන. භහින්ද භවතහ      ාර්ධන වකහය 

5. එච්. ිර්. ඒ. න්ත ුසභහය භඹහ    කශභණහකයන වකහය 

6. එච්. එ ක. ප්යෝහිණී ුසභහරි මිඹ     කශභණහකයන වකහය 

7. ුත. ඩී. ඹමුනහ කහන්හා මිඹ     කශභණහකයන වකහය 

8. එ ක. ඩී. රලිතහ මිඹ      කශභණහකයන වකහය 

9. එච්. එස.සි.යණතුාග භවතහ     කශභණහකයන වකහය 

10. එ ක.වන.්ිකයහාගනී මිඹ      කශභණහකයන වකහය 

11. ිර්.ඩී.එන්.ඒ.එන්. ප්ඳහාඹප්ග ඩ මිඹ    කශභණහකයන වකහය 

12. රක්ෂිතහ විභරසිරි මිඹ      කශභණහකයන වකහය 

13. ික.වන.ුසමුදුනී භහරහ මිඹ      කශභණහකයන වකහය 

14. ප්ජ්.ඒ.යාජනි මිඹ      කශභණහකයන වකහය 

15. ඒ.ප්ඹෝප්ේලසරී මිඹ      කශභණහකයන වකහය 

16. ිද.වන.නරාචිප්වේහ මිඹ      කශභණහකයන වකහය 

17. ්ික.ඵටුවිඋප්ේ මිඹ      කශභණහකයන වකහය 

18. ිණ.ිර්.එ ක.එන්.යකමනහඹක මිඹ     කශභණහකයන වකහය 

19. එස.ප්ක් ද සිල්හ මිඹ      කශභණහකයන වකහය 

20. ඊ.ිර්.එල්. ඳීභකහන්හා මිඹ     කශභණහකයන වකහය 

21. සුගන්පතකහ ජඹසුන්දය මිඹ     කශභණහකයන වකහය 

22. ඊ.ප්ක්.සුනිල් ලහන්ත භවතහ     කශභණහකයන වකහය 

23. වන.එච්.ඩී.එන්. රදීිදකහ මිඹ     කශභණහකයන වකහය 

24. ඩී.එ ක.ුසසුභහතී මිඹ      කශභණහකයන වකහය 

25. ජි.ඒ.දඹහතී මිඹ       කශභණහකයන වකහය 
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 නභ       තනතුය 

26. නිලහන්හා ීමයක්ප්ක ඩි මිඹ      කශභණහකයන වකහය 

27. එ ක.පී සිල්හ මිඹ      කශභණහකයන වකහය 

28. ටී.එ ක.වන.ප්තන්නප්කෝන් භවතහ     රදර්ලක 

29. එ ක.ිර්.එස.පීරිස භවතහ     ශිල්පීඹ ්ධීක්ක 

30. ිර්.වන. ිරිඹයකමන භවතහ     ශිල්පීඹ ්ධීක්ක 

31. එච්.එ ක.ික.වන. විභරයකමන භවතහ    ශිල්පීඹ ්ධීක්ක 

32. එන්.ඒ.එන්. ිප්ර්හ නහයාප්ග ඩ මිඹ    කශභණහකයන වකහය 

33. ඩබ්.ින්ද්රහනි මිඹ       කශභණහකයන වකහය 

34. පී.වන. භහප්නල්  ශ්රිඹහරතහ මිඹ     කශභණහකයන වකහය 

35. එච්. පී ද සිල්හ මිඹ      කශභණහකයන වකහය 

36. සී.එස.ප්ව මිනප්වේහ ප්භනවිඹ     කශභණහකයන වකහය 

37. ්ික.ින.ඩි. භයක්ප්ක ඩි මිඹ     කශභණහකයන වකහය 

38. එච්.එ ක.ජි.ිද. ගුණහාරක මිඹ     කශභණහකයන වකහය 

39. නිප්යෝෂිකහ ඩී.ඩී.ප්ඵෝිදිනඹ     කශභණහකයන වකහය 

40. ඩබ්.ඩබ්.ීය.එ ක.එස.ුසභහරිවහමි මිඹ    ක කකරු 

41. ටී.රලිකම ඳහායහජ භවතහ      ක කකරු 

42. ඩී.ිර්.ීම.දිහනහඹක භවතහ      ක කකරු 

43. එච්.එන්.ිරිඹයකමන මිඹ      ක කකරු 

44. ිර්.ප්ක්.ප්ෝභසිරි භවතහ     රදර්ලක 

45. ඩබ්.ඒ.විභල් යාජිකම භවතහ     රදර්ලක 

46. ප්ජ්.එ ක.එස.ප්ක්. ජඹසුන්දය මිඹ     රදර්ශිකහ 

47. එ ක.ඩි.ඳීමිනී මිඹ      රදර්ශිකහ 

48. ඕ.වි.ප්රේභහා මිඹ      රදර්ශිකහ 

49. ිණ.රලිතහ මිඹ       රදර්ශිකහ 

50. එස.ඳය කප්ජෝහා මිඹ      රදර්ශිකහ 

51. ිර්.ඩී.විභරහ විජඹසිරි මිඹ     රදර්ශිකහ 

52. එස.යහභචන්ද්රන් මිඹ      රදර්ශිකහ 

53. පී.ඒ.ීම.ප්ජ්.්ල්විස මිඹ      රදර්ශිකහ 

54. ිර්.ප්ක්.එල්.එන්.යහජකරුනහ භවතහ    රදර්ලක 

55. ඩබ්.වන.ප්රිඹහනි ප්දප්ගදය මිඹ     රදර්ශිකහ 

56. වන.වි. ්මිතහ ප්භනවිඹ      රදර්ශිකහ 

57. ඩබ්.චන්ද්රහනි මිඹ       රදර්ශිකහ 

58. පී.ප්ක්.ීය.ඕර භවතහ       රදර්ලක 

59. ඩී.ප්ක්.නන්දහතී මිඹ      රදර්ශිකහ 

60. ුත.ඩී.සී.භල්කහන්හා මිඹ      රදර්ශිකහ 

61. ප්ජ්.එ ක.එස. භල්ලිකහ මිඹ     රදර්ශිකහ 

62. වන.සී. දභඹන්හා මිඹ      රදර්ශිකහ 
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 නභ       තනතුය 

63. සී.ඳහකයයහනි මිඹ      රදර්ශිකහ 

64. ප්ජ්.එල්.පී.ද සිල්හ මිඹ      රදර්ශිකහ 

65. වන.වන.එස. ගුණර්ධන මිඹ     රදර්ශිකහ 

66. ්ික.එච්. ජඹතුාග මිඹ      රදර්ශිකහ 

67. ීය.ඒ.වන.ඥහණතී මිඹ      රදර්ශිකහ 

68. ඒ.එ ක.එස.පී.සිරිප්ේන මිඹ      රදර්ශිකහ 

69. ඩබ්.එ ක.එච්.ීය.සී. භළණිප්ක් මිඹ     රදර්ශිකහ 

70. ඊඩීන් නහගවකමත මිඹ      රදර්ශිකහ 

71. භහරනී ජෆන්ස මිඹ       රදර්ශිකහ 

72. ඩබ්.වන.එ ක.එල්. ිරිඹකරයහණි මිඹ     රදර්ශිකහ 

73. එන්.ඊ.වන. ින්ද්රහනි මිඹ        රදර්ශිකහ 

74. පී.ඩී.බුීපතකහ ශ්රිඹහාගනී ුසභහරි මිඹ     රදර්ශිකහ 

75. ඩබ්.ප්ල්යහණි මිඹ      රදර්ශිකහ 

76. පී.වන.ප්ජ් විප්ජ්යකමන භවතහ      රදර්ලක 

77. එ ක.ඒ.එන්.පී. ්නුයහධහ මිඹ     රදර්ශිකහ 

78. ඩී.වන.ගුණයකමන මිඹ      රදර්ශිකහ 

79. සී.එස.ප්ක්. යණසිාව මිඹ     රදර්ශිකහ 

80. ටී.එච්.ලයහභලී මිඹ       රදර්ශිකහ 

81. ඒ.එ ක.පී.භහින්දසිරි භවතහ      රදර්ශිකහ 

82. ඩබ්.ඒ.එ ක.ඩිාගිරි ් කභහ මිඹ     රදර්ශිකහ 

83. එ ක. චන්ද්රප්ේන භවතහ      රදර්ලක 

84. එච්.පී.එච්.යකමනහඹක මිඹ     රදර්ශිකහ 

85. ඊ.ප්ක්.යහජහ ප්රේභහාරක භවතහ     රදර්ලක 

86. වන.ඩී.නරසඳහ යාජනී මිඹ      රදර්ශිකහ 

87. ප්ක්.වන.්ික.්ික. චන්ද්රරතහ මිඹ     රදර්ශිකහ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

88. කරයහණි විතහන ක මිඹ     රදර්ශිකහ 

89. ජඹන්හා එච්. ගභප්ේ මිඹ      රදර්ශිකහ 

90. ප්ෞභයසිලී ගජධීය මිඹ      රදර්ශිකහ 

91. ඒ.විජඹ කඳහල් මිඹ      රදර්ශිකහ 

92. එ ක.එ ක.පී.ඳීභහතී මිඹ      රදර්ශිකහ 

93. ටී.න්මුගනහදන් මිඹ      රදර්ශිකහ 

94. ික.එ ක.ඳීභරතහ මිඹ      රදර්ශිකහ 

95. ඩී.එච්.ප්ක් රුක්භණී  මිඹ     රදර්ශිකහ 

96. ප්ක්.එස.දඹහ චන්ද්රරතහ මිඹ     රදර්ශිකහ 

97. ඩබ්.වන.ටී.එස.එන්.කහන්හා මිඹ     රදර්ශිකහ 

98. පී.එ ක.සර්ණරතහ ඳහායහජ මිඹ     රදර්ශිකහ 

99. පී.නිරන්හා ුසභහයසිාව මිඹ     රදර්ශිකහ 
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100. ි ර්.ඒ.චන්ද්රහ යණසිාව මිඹ     රදර්ශිකහ 

101. පී.ඩී.ිර්.ඒ.ප්රිඹදර්ලනී කරුණහයකමන මිඹ   රදර්ශිකහ  

102. ීය.ප්ක්. න්තහ ුසභහරි මිඹ     රදර්ශිකහ 

103. ටී.ජි. ඩබ්. විප්ජ්යකමන භවතහ     රදර්ලක 

104. වන.වන. ින්ද්රකහන්හා මිඹ      රදර්ශිකහ 

105. ීය.එ ක.එස.ප්ක්. ඵසනහඹක මිඹ     රදර්ශිකහ 

106. ි ර්.එච්.චින්තහ ලහන්හාරතහ මිඹ     රදර්ශිකහ 

107. ඩබ්.ප්ක්.ඩී.භප්වේෂිණී මිඹ     රදර්ශිකහ 

108. එච්.වන.ප්ජ්.බද්රහනි මිඹ      රදර්ශිකහ 

109. එ ක.පී.වන.ප්උක්ෂි සුප්න්ත්රහ මිඹ     රදර්ශිකහ 

110. ි ර්.චන්ද්රරතහ මිඹ      රදර්ශිකහ 

111. එච්.ඒ.ශ්රිඹහනි නරසඳරතහ මිඹ     රදර්ශිකහ 

112. ඩී.එ ක.ශ්රිඹහනි දනහඹක මිඹ     රදර්ශිකහ 

113. එච්.එච්.ින්ද්රහ මිඹ      රදර්ශිකහ 

114. ප්ක්.චහභලී ප්රිඹන්තහ මිඹ      රදර්ශිකහ 

115. ඩබ්.පී.වන.ඩබ්.එන්.ඊ.ීය.ඒ.ද ප් ිකහ සිරිර්ධන මිඹ  රදර්ශිකහ 

116. එ ක.ීම.ඩී.්ික.ගි කවහනි ප්භනවිඹ     රදර්ශිකහ 

117. එ ක.සුඵිකයකමතු කභහ මිඹ      රදර්ශිකහ 

118. ඕ.වන.කභරහ නිලහනි මිඹ      රදර්ශිකහ 

119. එච්.එන්.දිසනහ ප්රිඹාගනී මිඹ     රදර්ශිකහ 

120. පී.හාරකහතී ප්භනවිඹ      රදර්ශිකහ 

121. එස.පී.යාජනී ප්රිඹන්තහ මිඹ     රදර්ශිකහ 

122.  ප්ක්.ඒ.නදීකහ දර්ලනී ුසභහරි ප්භනවිඹ    රදර්ශිකහ 

123.  ඩබ්.එන්.ඩබ්.පී.එ ක.නන්දහ භහරනී මිඹ    රදර්ශිකහ 

124.  ඩී.එ ක.ින්ද්රහනි ජඹහාරක මිඹ     රදර්ශිකහ 

125. ඩී.ිර්.එන්.ාවනනි දිහනහඹක මිඹ    රදර්ශිකහ 

126.  ප් කනකහ භවහලිාග ක මිඹ     රදර්ශිකහ 

127.  ිර්.ප්ක්.ප්ක්.වික්රභසිාව මිඹ      රදර්ශිකහ 

128. ඩබ්.එ ක.ඩී.එ ක.වික්රයභසිාව භවතහ    රදර්ශිකහ 

129. ප්ජ්.ඒ.සුගකම භවතහ      රදර්ලන වහඹක 

130. එස.පී.පී. ඩබ්.එන්.එ ක.ප්රිඹදර්ලනී මිඹ    රදර්ලන වහඹක 

131. ඩබ්.වන.ප්යෝවණ භවතහ      රදර්ලන වහඹක 

132. ඩී.එල්.ිර්.ඩබ්. ගුණයකමන මිඹ     රදර්ලන වහඹක 

133. ි ර්.පී.ජඹසිාව මිඹ      රදර්ලන වහඹක 

134. එස.පී.චන්ද්රහහා මිඹ      රදර්ලන වහඹක 

135. ීය.ීම.දඹහතී මිඹ       රදර්ලන වහඹක 

136. ප්ක්.්ික.එස.රනහන්දු මිඹ     රදර්ලන වහඹක 
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137. එල්.ීය.ඒ.එස.එන්.ඵහරසරිඹ භවතහ    රදර්ලන වහඹක 

138. එ ක.එච්.ික. ඩී.ජඹසිාව මිඹ     රදර්ලන වහඹක 

139. ප්ජ්.යහජිනී මිඹ       රදර්ලන වහඹක 

140.  ප්ක්.පී.නරසඳහ ප්යෝජිනී මිඹ     රදර්ලන වහඹක 

141. එස.ඩී.චහන්දනී සිල්හ මිඹ     රදර්ලන වහඹක 

142. එන්.එ ක.ප්ක්.ශියහනි මිඹ      රදර්ලන වහඹක 

143. යූ.ප්ක්.නරබුදු රුක්භණී මිඹ     රදර්ලන වහඹක 

144. ඩබ්.ඩී.දීිදකහ නිල්මිණී යණසිාව මිඹ    රදර්ලන වහඹක 

145. එ ක.පී.්ජන්තහ මුතුගර මිඹ     රදර්ලන වහඹක 

146. ඩබ්.ප්ක්.න්තහ මිඹ      රදර්ලන වහඹක 

147. ඒ.විභප්ල්සරී මිඹ      රදර්ලන වහඹක 

148. එල්.ඒ.ඒ.ුසභහරි ලිඹනප්ේ මිඹ     රදර්ලන වහඹක 

149. ප්ක්.එන්.එල්.ප්ක්.්භයප්ේකය මිඹ    රදර්ශිකහ ිප්ක න්ත්රහකම) 

150. එච්.එ ක.ඩී.ඵ්ඩඩහය භළණිප්ක් මිඹ    රදර්ශිකහ ිප්ක න්ත්රහකම) 

151.  ඩබ්.එ ක.්නහ ුසභහරි ප්භනවිඹ    රදර්ශිකහ ිප්ක න්ත්රහකම) 

152. ප්ක්.නිනරනිකහ ළලිගල්ර ප්භනවිඹ    රදර්ශිකහ ිප්ක න්ත්රහකම) 

153. ප්ක්.එච්. චන්ද්ර ජඹන්ත භවතහ      රිඹදුරු 

154. ිණ.පී. ීමයසිාව භවතහ      ඳ මඋල්කරු 

155.  ඩි.එ ක.එන්.වික්රභසිාව භවතහ     මුයකරු 

156. ඩී.එ ක.ඩබ්.එස.කරුනහයකමන භවතහ    මුයකරු 

157. ඒ.එ ක.ප්ප්නවියකමන ඵ්ඩඩහ භවතහ    ක කකරු 

 

 

ප්රහමේශීඹ කහර්ඹහර : ජහතික ශිල්ඳ බහ 

 

 

 ඵසනහහිය ඳශහත  ජනකරහ ප්ක්න්ද්ර ඳරිශ්රඹ, ඵකමතයමුල්ර 

 දුසණු ඳශහත  භහතය ඳහය, වඵයහද 

 ඹඔ ඳශහත  කච්ප්ච්රිඹ ඳහය, ුසරුණෆගර 

 ඵයගමු ඳශහත  ප්භ ශප්ග ඩ, කෆගළල්ර 

 භධයභ ඳශහත  ප්්කර්භ යහඳෘහාඹ, ප්ඳ ල්ප්ග ල්ර 

 නළප්ගනහිය ඳශහත භිකරභඳහප්ලි, තන්නහමුප්නික, භඩකරනර 
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2.8 කහර්ඹහර ලිපිනඹන් - ජහතික ශිල්ඳ බහ 

 

 

රධහන කහර්ඹහරඹ -  ජනකරහ ප්ක්න්ද්ර ඳරිශ්රඹ, ඵකමතයමුල්ර 

  

භධයභ ඳරහත                                     -   ුඩයඋ කරහ ාගභඹ, ්ාක 72,  
 ාඝයහජ භහත, භවනුය  

     
දුසණු ඳරහත                             -   “සි්නහයහ”, ඵහරදක් භහත, ප්ක ටු - ගහල්ර. 

 

- වකහය කර්භහන්ත ප්ල්ක ක කහර්ඹහරඹ,  

 ළල්රභඩභ, භහතය. 

 

- කර්භහන්ත වකහය ප්ල්ක ක කහර්ඹහරඹ,  

 2 න භවර, භහග ක රුහුණුනරය ඳරිඳහරන ාකීර්ණඹ,  

 ව කඵන්ප්ත උ. 

 

ඵසනහහිය ඳරහත                                -   කර්භහන්ත ප්දඳහර්තප් කන්තු, ඵසනහහිය ඳශහකම බහ,   

                                                                ්ාක 787/3, නිේසිින ප්ග ඩනළගිල්ර,  

       කඩුප්ර ඳහය, භහරප්ේ. 

 

  - දිසත්රික් ප්ල්ක ක කහර්ඹහරඹ, ළන්ඩිඹමුල්ර,  

   ග කඳව. 

 

  - 5 න භවර, දිසත්රික් ප්ල්ක ක කහර්ඹහරඹ, කළුතය. 

 

ඹඔ ඳරහත                                - හ කරදහිකක කර්භහන්ත ්භහතයහාලඹ,  

   කරහඳ කහර්ඹහරඹ,   කච්ප්ච්රිඹ ඳහය, ුසරුණෆගර.  

 

- කහර්මික ාර්ධන භ්ඩඩරඹ, ුසරුණෆගර ඳහය,    

   වරහත. 

 

නළප්ගනහිය ඳශහත - කර්භහන්ත ාර්ධන ප්දඳහර්තප් කන්තු,  

   දිසත්රික් කහර්ඹහරඹ, 1 න ඳටුභග,  

   ් කඳහය. 

 

  - කර්භහන්ත ප්දඳහර්තප් කන්තු, යන ඳහය,  

   කල්්ඩි, භඩකරනර. 
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ුතුරු ඳශහත  - කර්භහන්ත ප්දඳහර්තප් කන්තු,  

   දිසත්රික් ප්ල්ක ක කහර්ඹහරඹ, යනලිප්න ච්චිඹ. 

 

  - කර්භහන්ත ප්දඳහර්තප් කන්තු,  

   දිසත්රික් ප්ල්ක ක කහර්ඹහරඹ, ඹහඳනඹ. 

 

  - කර්භහන්ත ප්දඳහර්තප් කන්තු, කච්ප්ච්රිඹ, භන්නහයභ. 

 

  - ජහහාක ශිල්ඳ බහ කහර්ඹහරඹ, ඳරිඳහරන ්ාලඹ, 

කච්ප්ච්රිඹ, ේනිඹහ. 

 

  - දිසත්රික් කහර්ඹහරඹ, කර්භහන්ත ප්දඳහර්තප් කන්තු, 

කච්ප්ච්රිඹ, මුරහාේ. 

 

 

    ුතුරු භළද ඳරහත       -  කර්භහන්ත ාර්ධන ප්දඳහර්තප් කන්තු,  

   දිසත්රික් ප්ල්ක ක කහර්ඹහරඹ, ්නුයහධනරයඹ. 

 

 - දිසත්රික් ප්ල්ක ක කහර්ඹහරඹ, න නගයඹ, 

  ප්ඳ ප්ශ න්නරු. 

 

 

ඵයගමු ඳරහත   - ජහහාක ශිල්ඳ බහ කහර්ඹහරඹ, භළින භධයසථහනඹ, 

    ප්භ රප්ග ඩ,  කෆගල්ර. 

 

-  කර්භහන්ත ාර්ධන ප්දඳහර්තප් කන්තු,  

    ඳශහකම බහ ාකීර්ණඹ, නනගයඹ, යකමතනරය. 

 

 

ඌ ඳරහත  -  ඌ ඳශහකම කර්භහන්ත ාර්ධන ්භහතයහාලඹ, 

    ඌ ඳරකම බහ ප්ග ඩනළගිල්ර,  

    රධහන ීමදිඹ, ඵදුල්ර. 

 

 

වසත කර්භහන්ත කරහගහයඹ -  ජනකරහ ප්ක්න්ද්ර ඳරිශ්රඹ, ඵකමතයමුල්ර. 

 

 

වසත කර්භහන්ත ග කභහනඹ -  සීගිරිඹ වසත කර්භහන්ත ග කභහනඹ, 

   යනඹිස, සීගිරිඹ. 
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3) ංර්ධන කහර්ඹබහයඹ - 2014 
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3.1  ජහතික ශිල්ඳ බහමේ ළඩටවන් වහ ක්රිඹහභහර්ග  

 

 රහප්ීය ඹ භ මඋමින් ශිල්පීන්ප්ේ මිහා ිදහිටුීමභ තුලින් ශිල්ිදන් ාවිධහනඹ යනරීභ වහ ශිල්ඳ 

ග කභහන ඇහා යනරීභ. 

 
 

 ්කමක ක ශිල්පීන් වදුනහප්ගන ජහහාක භ මඋමින් ලිඹහඳදිාචි යනරීභ වහ වළදුනු කඳකම නිුසකම 

යනරීභ. 
 

 

 ශිල්පීන් වහ වියර ්මුද්රය ළඳයීභ වහ එභ කඋුතතු ාවිධහනඹ යනරීභ. 
 

 

 ්කමක ක බහ්ඩඩර ගුණහකමභකබහඹ ර්ධනඹ යනරීභ වහ රමිතීන් ඳකමහප්ගන ඹහභ 

වහ ළඩමුළු ඳළළකමීමභ. 

 
 

 ගුරු ශිල්ඳ නරහුණු ළඩඋවන් ක්රිඹහකමභක යනරීභ. 

 
 

 ශිල්පීඹ නරහුණු භධයසථහන භිනන් පූර්ණ කහලීන වසත කර්භහන්ත නරහුණු ඳහමභහරහ 

ක්රිඹහකමභක යනරීභ වහ නිසඳහදන ඳවසුක ක රඵහ දීභ.  

 
 

 විප්ීය ඹ ප්ශ ප්ඳ ශ වහ ්කමක ක බහ්ඩඩ නිසඳහදනඹ, දිරිගළන්ීමභ, රදර්ලනඹ යනරීභ 

වහ විප්ීල රදර්ලනරඋ ශිල්පීන් ිදිරිඳකම යනරීභ. 

 
 

 ඳශහකම වහ ජහහාක භ මඋමින් රදර්ලන ව තයහ ඳළළකමීමභ තුිනන් ශිල්පීන් ඇගයීභඋ රක් 

යනරීභ ව ්ප්ශවි ල්ිදල් ඳළළකමීමභ, ශිල්ඳ ග කභහන ිදහිටුීමභ භිනන් ශිල්පීන්ප්ේ 

නිසඳහදන බහ්ඩඩ ්ප්රවි කයගළනීභ වහ ඳවසුක ක ාවිධහනඹ යනරීභ. 

 
 

 ශිල්පීන් වහ සුබ හධන ළඩඋවන් ක්රිඹහකමභක යනරීභ. 

 
 

 ශිල්පීන්ප්ේ ව ඔ ශන්ප්ේ ඳ ශල් ර ිර්ථික වහ භහජයීඹ තකමකමඹ නාහලීභ වහ 

ළඩඋවන් ක්රිඹහකමභක යනරීභ. 

 
 

 ිවත වන් ළඩඋවන් ක්රිඹහකමභක යනරීප් ක දී ඳරහකම බහ ව රහප්ීය ඹ භ මඋමින් 

යහජය ිඹතන භහ කඋුතතු  කඵන්ධීකයණ යනරීභ. 
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3.1.1 ජහතික ශිල්ඳ බහ භගින් අනුග්රවඹ රඵන වසත කර්භහන්ත ක්මේ්ර  

මුලික මකොටස උඳ මකොටස 

01. භළිත ආශ්රිත කරහ ශිල්ඳ 1.1 යතු භළින 

 1.2 දිසන භළින ිප්යමික්) 

 

02. මකඳි ඳ්ර වහ තිණ  ආශ්රිත කරහ ශිල්ඳ  2.1 ඳළදුරු 

 2.2 ප්කඳි ිප්ක හු ප්කඳි වළය) 

2.3 ඳත්ර වහ තෘණ  

ිතරප්ක ර ව තල්ප්ක ර වළය) 

 

03. දුේඵය යටහ ආශ්රිත කරහ ශිල්ඳ      3.1වණ 

          3.2 කනර 

 

04. මේළල්, උණ වහ ඵට ආශ්රිත       4.1 ප්ේළල් 

          4.2 ුණ ඵඋ 

 

05. මරෝව බහවිත කරහ ශිල්ඳ 5.1 ප්රෝව හකමතු 

          5.2 ප්රෝව කළඋඹ ක 

          5.3 රීදී කළඋඹ ක 

                   5.4 යන් කළඋඹ ක 

 

06. ආබයණ ආශ්රිත කරහ ශිල්ඳ      6.1 ප්රෝවභඹ ිබයණ 

         6.2 ගල්ඵළඳි ිබයණ 

         6.3 විවිධ ිබයණ 

 

07. මස මුහුණු ව රකඩ      7.1  ප්ස මුහුණු 

         7.2 රකඩ 

 

08. කළටඹේ මුහුණු 

        

09. ංගීත බහ්ඩඩ 9.1 හ කරදහිකක 

          9.2 හ කරදහිකක ප්න න 

 

10. මයදපිළි වහ මයදපිළි බහවිත කරහ ශිල්ඳ     10.1 ඳහය කඳරික ්කම ඹන්ත්ර ප්යදිිදලි 

          10.2 ්කම එ කප් ිකඩර් 

          10.3 භළෂින් එ කප් ිකඩර් 

          10.4 ප්යදි ිදන්තහරු 

          10.5 ඳළච්ර්ක් 
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මුලික මකොටස උඳ මකොටස 

11. ඵතික්         11.1 ඵහාක් ිණකමහා ළයසිලි 

          11.2 ඵහාක් ප්නකම 

 
12. මර්න්ද         12.1 ීයයළු ප්ර්න්ද 

          12.2 තළිනන් ප්ර්න්ද 

          12.3 ්කම ප්ර්න්ද 

 

13. රහක්හ වහ මේත්       13.1 රහක්හ නිර්භහණ 

          13.2 ප්ේකම නිර්භහණ 

 

14. දළ බහවිත කරහ ශිල්ඳ       14.1 දළ කළඋඹ ක 

          14.2 දළ මර්හා 

          14.3 දළ බහවිත ප්නකම 

 
15. ේ බහ්ඩඩ         

 
16. ඳහහණ ආශ්රිත කරහ ශිල්ඳ      16.1 ඳහහණ මුර්හා 

          16.2 ඳහහණ කළඋඹ ක 

          16.3 ඳහහණ ිශ්රිත ප්නකම 

 

17. චි්ර වහ මූර්ති සහේප්රදහිකක                         17.1 හ කරදහිකක චිත්ර 

            ිිඳළයණි  ිණහාසිතු ක ිශ්රිත ) 

    17.2 හ කරදහිකක මර්හා  

            ිිණලි, ප්ත විල්, ලහන්හා කර්භ ිශ්රිත) 

    17.3 ඳහය කඳරික ුකම ිශ්රිත කරහ කෘහා 

 
18. මඳොල්/කිතුල්/තර/තල්ගස ආශ්රිත      18.1 ප්ඳ ල් කටු 

          18.2 ප්ඳ ල් ප්ගඩි නිර්භහණ 

          18.3 ියටු/භඋළු/යනතුල් ැසවළන් 

          18.4 ප්ක හු ප්කඳි 

          18.5 තල් ප්ක ර 

          18.6 තරප්ක ර 

 

19. විවිධ කරහ ශිල්ඳ        19.1 ්කම කඩදහසි 

          19.2 ඳල්් නිර්භහණ 

          19.3 දළසුණු ිශ්රිත නිර්භහණ 

          19.4 සි්ිද කටු ිශ්රිත ශිල්ඳ 

          19.5 විවිධ ්මුද්රය බහවිත කරහ ශිල්ඳ 

20. සිහිටන 
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3.2.  ය 2014 දී ක්රිඹහත්භක කයන රද ංර්ධන ළඩටවන්  

3.2.1.   වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන් ලිඹහඳදංචි කිරීභ 

 
රී රාකහ නරයහ විසිරී සිිනන වසත කර්භහන්ත ක්ප්ේත්රප්ඹ හි නිඹළලි ශිල්පීන් ලිඹහඳදිාචි යනරීභ 
ජහහාක ශිල්ඳ බහ භිනන් සිදු කයනු රඵන ්තය එභිනන් ්ප්්ක්හ කයනුප්ේ  ළඵෆ ප්රභ 
වසත කර්භහන්ත ක්ප්ේත්රප්ේ  නිඹළප්රන්නන් ප්තෝයහප්ගන, ඔ ශන්ප්ේ ්නනයතහඹ තව ශරු 
කයමින්, ශිල්පීන් භහ ්ඛ්්ඩඩ  කඵන්ධතහඹක් ඳකමහප්ගන ඹහභික. ඒ තුිනන් වසත 
කර්භහන්ත ශිල්පීන්ප්ේ භහජ ිර්ථික දිුතණුඋ යහජය භ මඋමින් භළදිවකම ීමභ ව ශිල්පීන්උ 
ඔ ශන්ප්ේ නිසඳහදන කඋුතතු කය ගළනීභඋ ්ලය ුඳප්දස වහ ඳවසුක ක ළඳයීභකම 
්ප්්ක්ෂිතික. 
 
2014 ර්ඹ තුර ජහහාක ශිල්ඳ බහප්ේ ්ලුහාන් ලිඹහඳදිාචි වූ වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන් 

ාඛ්යහ 1487 ක් විඹ. ඳවත දළක්ප්න්ප්න් ඳසුගිඹ ය වතය තුශ ජහහාක ශිල්ඳ බහප්ේ 
ලිඹහඳදිාචි වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන් ාඛ්යහකම, ඔ ශන් ඳශහකම ලප්ඹන් ප්ඵදී ඇහා ිකහයඹකම 
ඹ. 
 

ඳශහත 2011 2012 2013 2014 

භධයභ 50 108 189 293 
දුසණ 107 199 182 175 
ඵසනහහිය 220 272 220 190 
ඹම 27 69 91 147 

ඌ 21 38 98 51 
ුතුරු භළද 32 42 59 99 
ඵයගමු 67 63 72 141 
නළප්ගනහිය 102 86 56 73 
ුතුය 11 313 132 318 

එකතු 646 1190 1099 1487 
 

වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන් ලිඹහඳදංචි කිරීභ - 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ලි
ඹ
හඳ
ද
ංචි
 ශි
ල්
පී
න්
 
ංඛ්
ය
හ

 

ඳශහත 
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3.2.2. අමුද්රය ගහ කිරීභ  

 
වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන්උ සිඹ නිසඳහදන ක්රිඹහලිප්ේ  දී බහවිතහ කයන සබහවික ්මුද්රය 

ඳවසුප්න් ඳඹහ ගළනීභ ව එභ ්මුද්රය සුරබ යනරීප් ක ඳයභහර්ථප්ඹන් දීඳ යහ්ත ්මුද්රය 

ගහ යනරීභ, ජහහාක ශිල්ඳ බහ විසින් ක්රිඹහකමභක කයනු රඵන තකම ළඩඋවනයන. 

ඳහය කඳරික වහ ාසකෘහාක ිනනහකභයනන් ුතතු ප්ීය ඹ වසත කර්භහන්ත කරහ ්බහඹඋ ඹහ 

ප්න දී ැසක ගළනීභ එහි මලික ්යමුණ ප්ේ. 

්මුද්රය ගහ යඳෘහාඹ ඹඋප්කම ප්ීය ඹ ඳහය කඳරික වසත කර්භහන්ත වහ බහවිත කයනු රඵන 
දළනඋ  ීම ඹහප් ක තර්ජනඹඋ රක් ඇහා ලහඛ් ප්කප්යහි ළඩි ්ධහනඹක් ප්ඹ මු ප්කප්ර්. 
්මුද්රය ගහ යඳෘහාඹ ඹඋප්කම ප්ීය ඹ ඳහය කඳරික වසත කර්භහන්ත වහ බහවිත කයනු රඵන 
දළනඋ  ීම ඹහප් ක තර්ජනඹඋ රක් ඇහා ලහක ඳළශ ප්කප්යහි ළඩි ්ධහනඹක් ප්ඹ මු 

ප්කප්ර්. ඒ ඹඋප්කම ඳන්, ප්කමක්ක, කළුය, වල්මිල්ර, ඇවළශ, භප්වෝගනී ිදී ඳළශ ගහ ප්කප්ර්.   

 
ඳළර ර්ගඹ දසත්රික්කඹ 

ගහ කර ඳළර 
ංඛ්යහ 

ප්රතිරහීනන් 
ංඛ්යහ 

01 
කදුරු 

කළුතය 
100 41 

ඳන් ිගල්රළවඳන්) 25,000 03 

02 
ප්කමක්ක 

යකමනනරය 
750 02 

නළදුන් 250 01 

03 
කළුය 

කෆගල්ර 
55 05 

ඳන් ිගල්රළවඳන්) 24,000 37 

04 ප්කමක්ක නරකමතරභ 3,000 04 

05 
ප්කෝයහ ඳන් 

නුයඑිනඹ 
10,000 01 

ඳන් ිගල්රළවඳන්) 10,000 05 

06 ඳන් ිගල්රළවඳන්) ප්ඳ ප්ශ න්නරු 25,000 12 

07 ඳන් ිගල්රළවඳන්) ග කඳව 50,000 05 

08 ඳන් ිගල්රළවඳන්) ගහල්ර 50,000 07 

09 ඳන් ිගල්රළවඳන්) භහතය 10,000 04 

 
මුළු ඳළර ංඛ්යහ 208,155 127 

 
අමුද්රය ගහ කිරීමේ අසාහ කිහිඳඹක් 
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3.3 ගුරු ශිල්පී පුහුණු ළඩටවන 

 
ඳහය කඳරික වසත කර්භහන්තඹ තරුණ ඳයනරයඋ වඳුන්හ ප්දමින් ඒහ ායක්ණඹ යනරීභ, 
ැසයනඹහ වියහිත තරුණ තරුණිඹන් වසත කර්භහන්ත ක්ප්ේත්රප්ේ  සඹා ැසයනඹහ රඋ ප්ඹ මු 
කයීමභ ව එභිනන් ඔ ශන්ප්ේ ිර්ථික වහ භහජ තකමකමඹ නාහලීභ ්යමුණු කයප්ගන ගුරු 
ශිල්පී නරහුණු ප්ඹෝජනහ ක්රභඹ ජහහාක ශිල්ඳ බහ භිනන් ක්රිඹහකමභක කයනු රඵික. ප්භභ 
ළඩඋවන ඹඋප්කම එක් එක් වසත කර්භහන්ත ක්ප්ේත්රප්ේ  රීමන ශිල්පීන් ගුරු ශිල්පීන් 
ලප්ඹන් ප්තෝයහප්ගන, ඔ ශන් ඹඋප්කම ඳහය කඳරික වසත කර්භහන්ත ිදිනඵ දළනුභ 
ිධුනිකඹන්උ රඵහ ප්දන ්තය, විඹ ක්ප්ේත්රඹඋ ්නු එභ එක් නරහුණු ඳන්හාඹක් භහ 06 සිඋ 
භහ 12 දක්හ  ශ පූර්ණ කහලීන ඳහමභහරහ ප්ර ක්රිඹහකමභක ප්ේ. 
 
ඒ ්නු 2014 ය වහ ගුරු ශිල්පී නරහුණු ඳන්හා වළකමතෆ ඳවක් ි75) ක් ක්රිඹහකමභක වූ ්තය, 

ඒ ඹඋප්කම ිධුනික ශිල්පීන් වකමසිඹ වතය ි704) ප්දප්නුස වහ වසත කර්භහන්ත ක්ප්ේත්රප්ේ  
විපතභකම නරහුණුක් රඵහ දීභඋ වළයන ීම ඇත. ඳන්, ීයයළු, තර ප්ක ශ, ිදි ප්ක ශ, ප්කප්ල් 
ප්කඳි, ප්ඳ ල් භඋළු, ප්ඳ ල්කටු කළඋඹ ක, ප්ර්න්ද, එ කප් ිකඩර් ිදී ්කමක ක ක්ප්ේත්ර ිදිනඵ 
නරහුණු ප්භභ ිධුනික ශිල්පීන්උ රඵහ දී ඇත.  
 
ඳවත දළක්ප්න්ප්න් ඳසුගිඹ ය වතය තුශ ඳකමන රද ගුරු ශිල්පී නරහුණු යහඳෘහා ිදිනඵ 
හයහාලගත උවන ික. 
 

ඳශහත 
2011 2012 2013 2014 

ඳන්ති 

ගණන 
ප්රතිරහීනන් 
ංඛ්යහ 

ඳන්ති 

ගණන 
ප්රතිරහීනන් 
ංඛ්යහ 

ඳන්ති 

ගණන 
ප්රතිරහීනන් 
ංඛ්යහ 

ඳන්ති 

ගණන 
ප්රතිරහීනන් 
ංඛ්යහ 

දුසණ  09 70 12 101 16 148 14 113 
භධයභ 10 60 08 93 08 79 13 98 
ුතුරු භළද 04 50 06 77 09 119 08 86 
ඵයගමු 06 65 09 99 09 95 07 77 
ඵසනහහිය 03 50 07 59 07 56 09 70 

ඌ  05 60 08 83 07 62 06 53 
ඹම  05 71 07 62 10 118 09 94 
නළප්ගනහිය 02 38 02 30 02 36 03 37 
ුතුය - - 03 40 08 113 06 76 

එකතු 44 464 62 644 76 826 75 704 

 

ගුරු ශිල්පී පුහුණු යහඳිතිමඹහි අසාහ කිහිඳඹක් 
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3.4.  වසත කර්භහන්ත පුහුණු ළඩටවන් ව ළඩමුළු 

3.4.1. වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන් දළනුත් කිරීමේ ළඩමුළු 

 
ජහහාක ශිල්ඳ බහ ෆභ යකභ ජහහාක වහ ඳශහකම වසත කර්භහන්ත රදර්ලනඹඋ පූර්ගහමී 
වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන් දළනුකම යනරීප් ක ළඩමුළු ඳකමනු රඵික.ප්භභ ළඩමුළු ර මලික 
ඳයභහර්ථඹ නුප්ේ  ජහහාක වසත කර්භහන්ත රදර්ලනඋ ව ඳශහකම රදර්ලන වහ ිදිරිඳකම 
කයනු රඵන නිර්භහණර රමිහාඹ ප්කප්ේ විඹ ුතතුද ඹන්න ව ුස තකමකමප්ේ  බහ්ඩඩඹක් 
නිසඳහදනප්ේ  දී ශිල්ිදඹහ මුහුණ ඳහන ගළඋලු ිදිනඵ හකච්ඡහ භහර්ගප්ඹන් ශිල්පීන් දළනුකම 
යනරීභ ික. 2014 ය වහ ඳශහකම ව දිසත්රික් භ මඋමින් ළඩමුළු 24 ක් ඳකමන රද ්තය, ඒ 

වහ වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන් 2972 ක ිදරික් වබහගී ීම ඇත.  
 
ඳවත දළක්ප්න්ප්න් ඳශහකම භ මඋමින් ඳළළකමවූ එභ දළනුකම යනරීප් ක ළඩමුළු  කඵන්ධ 
හයහාලගත උවනයන. 
 

ඳශහත දසත්රික්කඹ ඳළළත්වු සාහන 
ඳළළත් වු  
දනඹ 

වබහගී වු 
ශිල්පින් 

ඌ ඳශහත 

ඵදුල්ර 

නරසතකහර ශ්රණහගහයඹ - 
ඵදුල්ර 

2014.03.20 

68 

ඵන්ධනහගහය ශ්රණහගහයඹ - 
ඵදුල්ර 

45 

ප්භ ණයහගර 
මුඳකහය කරභණහකයන 
ාර්ධන ිඹතන 
ශ්රණහගහයඹ 

2014.03.19 61 

උතුරු 

ඳශහත 

ේනිඹහ 
ේනිඹහ දිසත්රික් ප්ල්ක ක 
කහර්ඹහර ශ්රණහගහයඹ 

2014.03.25 149 

මුරහාේ 
මුරහාේ දිසත්රික් ප්ල්ක ක 
කහර්ඹහර ශ්රණහගහයඹ 

2014.03.26 85 

භන්නහයභ 
භන්නහයභ දිසත්රික් ප්ල්ක ක 
කහර්ඹහර ශ්රණහගහයඹ 

2014.03.27 150 

ඹහඳනඹ 
ඹහඳනඹ කච්ප්ච්රි 
ශ්රණහගහයඹ 

2014.03.28 192 

ඹම 

ඳශහත 

ුසරුණෆගර නගය ලහරහ - ුසරුණෆගර 2014.04.04 125 

නරකමතරභ දසුන ලහරහ - වරහත 2014.04.05 87 

භධයභ 
ඳශහත 

නුයළුිනඹ නුයළුිනඹ සිනසිඋහ ලහරහ 2014.04.17 145 

භහතප්ල් 
භහතප්ල් ප්ව උල් ඳහල් 
ශ්රණහගහයඹ 

2014.04.29 100 

භවනුය 
තරුණ ප්ඵෞීධ ලහරහ  - 
භවනුය 

2014.04.30 90 
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ඳශහත දසත්රික්කඹ ඳළළත්වු සාහන 
ඳළළත් වු  
දනඹ 

වබහගී වු 

ශිල්පින් 

ඵයගමු 
ඳශහත 

කෆගල්ර ඳරහකම බහ ශ්රනහගහයඹ 2014.04.24 156 

යකමනනරය ඳශහකම බහ ශ්රණහගහයඹ 2014.04.25 157 

ඵසනහහිය 
ඳශහත 

ප්ක ශම ඵකමතයමුල්ර කඩුප්ර 2014.03.14 153 

කලුතය කන්ප්ීප්ග ඩ විප්ේකහයහභඹ 2014.04.28 126 

ග කඳව 
සිරිර්ධනහයහභඹ - 
ප්වේන්ිදඋමුල්ර 

2014.04.29 195 

උතුරු භළද 
ඳශහත 

්නුයහධනරය 
ීමයප්ේකයහ යහභඹ - 
්නුයහධනරය 

2014.04.07 95 

ප්ඳ ප්ශ න්නරු 
ප්ඳ ප්ශ න්නරු දිසත්රික් 
ප්ල්ක ක කහර්ඹහර 
ශ්රණහගහයඹ 

2014.04.08 105 

දකුණු 
ඳශහත 

ව කඵන්ප්ත උ ීමයවිර රජහ ලහරහ 2014.05.05 78 

භහතය 
දිසත්රික් ප්ල්ක ක කහර්ඹහලීඹ 
ශ්රණහගහයඹ 

2014.05.06 177 

ගහල්ර සි්නහයහ 2014.05.07 196 

නළමගනහිය 
ඳශහත 

ත්රිුසණහභරඹ 
කර්භහන්ත ප්දඳහර්තප් කන්තු 

 ශ්රණහගහයඹ, ත්රිුසණහභරඹ 
2014.05.20 65 

භඩකශනර 
කර්භහන්ත ප්දඳහර්තප් කන්තු 

 ශ්රණහගහයඹ, භඩකශනර 
2014.05.21 101 

් කඳහය 
කර්භහන්ත ප්දඳහර්තප් කන්තු 

 ශ්රණහගහයඹ, ් කඳහය 
2014.05.22 71 

එකතු 2972 

 
වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන් දළනුත් කිරීමේ ළඩමුළුක අසාහ කිහිඳඹක් 
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3.4.2. වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන්මේ නිපුණතහ ංර්ධනඹ ව ඔවුන්ට තහක්ණික  
 දළනුභ රඵහ දීභ 
 
වසත කර්භහන්ත නිසඳහදනඹන් හි ගුණහකමභකබහඹ ිවශ නළාීමභ, ප්භෝසතය වඳුන්හ දීභ වහ 
වසත කර්භහන්ත රමිහායණඹ වහ ්ලය දළනුභ වහ තහක්ණඹ රඵහ දීභ තුිනන් ශිල්පීන් 
දළනුකම යනරීභ වහ ප්භභ වසත කර්භහන්ත නරහුණු ළඩමුළු ඳකමනු රළප්බ්. ප්භභ නරහුණු 
ළඩඋවන් වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන් වහ ප්න මිප්ල් ප්තෝයහ ගකම එක් වසත කර්භහන්ත 
ක්ප්ේත්රඹක් ඔසප්ේ දින 3,5,10 ිදී ලප්ඹන් පූර්ණ කහලීන ඳළළකම ප්ේ. ඒ ්නු 2014 
ර්ඹ තුර මලික තහක්ණ නරහුණු ළඩඋවන් 39 ක්, ්න්තර් භහධය නරහුණු ළඩඋවන් 04 ක් 
ද ක්රිඹහකමභක කර ්තය, එභිනන් නරහුණු රළබූ මුළු ශිල්පීන් ාඛ්යහ 937 ක් විඹ. 
 
මූලික තහක්ණ පුහුණු ළඩමුළු 
                                                                                                                

 දසත්රික්කඹ / සාහනඹ ක්මේ්රඹ කහර ඳරිජ්මේදඹ 

වබහගි ව 

ශිල්පීන් 
ංඛ්යහ 

01 ුසරුණෆගර - ුඩුඵීදහ, 
්මුණුප්ර 

තරප්ක ශ 
2014.03.31 සිඋ 

2014.04.04 දක්හ 
20 

02 ්නුයහධනරයඹ - මිහින්තප්ල් 
්මතරහ රජහ ලහරහ 

භළෂින් 
එ කප් ිකඩර් 

2014.03.15 සිඋ 
2014.03.19 දක්හ 

21 

03 යකමනනරය - යක්හන රජහ 
ලහරහ 

ඵහාක් 
2014.04.01 සිඋ 

2014.04.07 දක්හ 
28 

04 භහතය -  / ් ර්ණහගහයඹ 
්මුනල් ර්ණ 

ගළන්ීමභ 
2014.03.20 සිඋ 

2014.03.21 දක්හ 
15 

05 ් කඳහය - ිර්. ඩී. එස. ප්ඳ දු 
භධයසථහනඹ 

ිබයණ 
නිර්භහණඹ 

2014.04.28 සිඋ 
2014.05.03 දක්හ 

15 

06 
ප්ක ශම - භවයගභ 
රහප්ීය ඹ ප්ල්ක ක 
කහර්ඹහරඹ 

 ක බහ්ඩඩ 
2014.04.26 සිඋ 

2014.05.10 දක්හ 
20 

07 
ුසරුණෆගර - ිණාගිරිඹ 
රහප්ීය ඹ ප්ල්ක ක 
කහර්ඹහරඹ 

ඵහාක් 
2014.04.29 සිඋ 

2014.05.05 දක්හ 
20 

08 නුයඑිනඹ - භහප්ර  රජහ 
ලහරහ 

ප්ඳ ල්කටු ිශ්රිත 
නිර්භහණ 

2014.05.30 සිඋ 
2014.06.03 දක්හ 

13 

09 ඹහඳනඹ - කික මස තල්ප්ක ශ 
2014.05.28 සිඋ 

2014.06.02 දක්හ 
10 
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 දසත්රික්කඹ / සාහනඹ ක්මේ්රඹ කහර ඳරිජ්මේදඹ 

වබහගි ව 

ශිල්පීන් 

ංඛ්යහ 

10 කළුතය - භේප්ග න ඵහාක් 
2014.05.22 සිඋ 

2014.05.28 දක්හ 
20 

11 කළුතය - ුේගල්ඵඩ විඹින භල් 
2014.05.06 සිඋ 

2014.05.09 
15 

12 ප්භ ණයහගර - බුකමතර වණ 
2014.05.16 සිඋ 

2014.05.20 දක්හ 
11 

13 නරකමතරභ - ලුණුවිර 
 කප්ඵ පත ශභහ නිහඹ 

ප්ඳ ල් කටු 
2014.05.20 සිඋ 

2014.05.24 දක්හ 
17 

14 ුසරුණෆගර - ද කප්ෝනරය තරප්ක ශ 
2014.05.26 සිඋ 

2014.05.31 දක්හ 
20 

15 
ගහල්ර - ් කඵරන්ප්ග ඩ 
හාරකනරය භහජ කමකහය 
භධයසථහනඹ 

ප්ක හු ප්කඳි 
2014.06.16 සිඋ 

2014.06.23 දක්හ 
14 

16 
ුසරුණෆගර - භව 
රහප්ීය ඹ ප්ල්ක ක 
කහර්ඹහරඹ 

ඵහාක් 
2014.06.23 සිඋ 

2014.07.01 දක්හ 
13 

17 ඵදුල්ර - තල්ප්දන 
ඵන්ධනහගහයඹ 

ප්ඳ ල් කටු 
2014.06.07 සිඋ 

2014.06.19 දක්හ 
27 

18 නුයඑිනඹ - ඳල්ප්රප්ඵෝර වණ ප්ක ඳි 
2014.06.18 සිඋ 

2014.06.23 දක්හ 
23 

19 ප්ඳ ප්ශ න්නරු - රාකහනරය 
විදහතහ නරහුණු භධයසථහනඹ 

ප්ඳ ල් කටු 
2014.06.23 සිඋ 

2014.06.27 දක්හ 
20 

20 ඵදුල්ර - භහිඹාගනඹ යතු 
භළින භධයසථහනඹ 

දළ කළඋඹ ක 
2014.07.02 සිඋ 

2014.07.11 දක්හ 
14 

21 ුසරුණෆගර - ුඩුඵීදහ 
භවජන නරසතකහරඹ 

ප්ඳ ල් කටු 
ිශ්රිත 

2014.07.21 සිඋ 
2014.07.25 දක්හ 

17 
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 දසත්රික්කඹ / සාහනඹ ක්මේ්රඹ කහර ඳරිජ්මේදඹ 

වබහගි ව 

ශිල්පීන් 

ංඛ්යහ 

22 කෆගල්ර - භළණික්කඩය 
රජහ ලහරහ 

තල්ප්ක ශ වහ 
ඳන් 

2014.09.18 සිඋ 
2014.11.15 දක්හ 

25 

23 ප්ක ශම - ඇඹුල්ප්දණිඹ ඳල්් 
2014.10.01 සිඋ 

2014.10.06 දක්හ 
18 

24 මුරහාේ - නරදුුසඩිිරු්නර ප්ේළල් 
2014.10.24 සිඋ 

2014.10.30 දක්හ 
20 

25 භන්නහයභ - ිර්. ඩී. එස. 
භධයසථහනඹ 

තල්ප්ක ශ 
2014.10.10 සිඋ 

2014.10.20 දක්හ 
20 

26 
භවනුය - පූජහ ිදිනඹ 
රහප්ීය ඹ ප්ල්ක ක 
කහර්ඹහරඹ 

්කම කඩදහසි 
2014.10.03 සිඋ 

2014.10.13 දක්හ 
30 

27 නුයඑිනඹ - ප්ක කමභප්ල් ඵහාක් 
2014.10.03 සිඋ 

2014.10.13 දක්හ 
22 

28 
ුසරුණෆගර - ඇවළටුළ 
රහප්ීය ඹ ප්ල්ක ක 
කහර්ඹහරඹ 

ප්ඳ ල්කටු 
ිශිල්පීන්උ 
තහක්ණික 

දළනුභ රඵහ දීභ) 

2014.10.27 සිඋ 
2014.10.31 දක්හ 

30 

29 ඹහඳනඹ 
2014.10.27 සිඋ 

2014.10.30 දක්හ 
150 

30 භඩකරනර - ඵන්ධනහගහයඹ ප්ේළල් 
2014.11.03 සිඋ 

2014.11.14 දක්හ 
17 

31 ේනිඹහ ඵහාක් 
2014.11.26 සිඋ 

2014.12.05 දක්හ 
16 

32 ව කඵන්ප්ත උ - යනරින්ද 
විරමුල්ර රජහ ලහරහ 

තල්ප්ක ශ 
2014.11.26 සිඋ 

2014.12.03 දක්හ 
15 

33 භහතප්ල් - ක ශඩුඳළරළල්ර 
ුණඵඋ භධයසථහනඹ 

ුණඵඋ 
2014.10.23 සිඋ 

2014.10.25 දක්හ 
23 

34 භහතය - එස. ඕ. එස. 
ිඹතනඹ 

ප්ඳ ල්කටු 
2014.11.20 සිඋ 

2014.12.05 දක්හ 
15 
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 දසත්රික්කඹ / සාහනඹ ක්මේ්රඹ කහර ඳරිජ්මේදඹ 

වබහගි ව 

ශිල්පීන් 

ංඛ්යහ 

35 භන්නහයභ - 
ප්ඳරිප්ඳන්වියචන් 

තල්ප්ක ශ 
2014.07.01 සිඋ 

2014.07.09 දක්හ 
20 

36 ගහල්ර - සි්නහයහ රහක්හ 
2014.11.04 සිඋ 

2014.12.27 දක්හ 
15 

37 නරකමතරභ - ප්භ යගවළ 
ග කභහනඹ 

ිඳිප්ක ශ 
2014.10.02 සිඋ 

2014.10.06 දක්හ 
21 

38 ඹහඳනඹ ්කම කඩදහසි 
2014.07.16 සිඋ 

2014.07.23 දක්හ 
12 

39 ඹහඳනඹ ්කම එ කප් ිකඩර් 
2014.10.01 සිඋ 

2014.12.31 දක්හ 
27 

 එකතු 869 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
මූලික තහක්ණ පුහුණු ළඩමුළු අසාහ කිහිඳඹක් 
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අන්තර් භහධය පුහුණු ළඩමුළු 

 

 දසත්රික්කඹ ක්මේ්රඹ කහර ඳරිජ්මේදඹ 

වබහගි ව 

ශිල්පීන් 

ංඛ්යහ 

01 භහතය - කඹුරුිදිනඹ විදහතහ 
භධයසථහනඹ 

ඵහාක් 
2014.05.26 සිඋ 

2014.06.18 දක්හ 
14 

02 ප්ඳ ප්ශ න්නරු ව කබුඳන් 
2014.09.22 සිඋ 

2014.10.22 දක්හ 
25 

03 යකමනනරය - ඕඳනහඹක 
කන්ද විවහයඹ 

ප්ඳ ල්කටු 
2014.09.20 සිඋ 

2014.10.16 දක්හ 
13 

04 ප්ක ශම - ප්වෝකන්දය 
විදයහප්රෝක විදයහරඹ 

ප්ඳ ල්කටු 
2014.10.09 සිඋ 

2014.10.17 දක්හ 
16 

 එකතු 68 

 
 

අන්තර් භහධය පුහුණු ළඩමුළුක අසාහ කිහිඳඹක් 
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3.5   ඳශහත් / ජහතික ප්රදර්ලන වහ ේභහන ප්රදහමනෝත්ඹ 
3.5.1.   ඳශහත් වසත කර්භහන්ත ප්රදර්ලන 
 

ජහහාක වසත කර්භහන්ත රදර්ලනඹඋ පූර්ගහමී ඳශහකම නඹභ ියණඹ න ඳරිදි ජහහාක 
ශිල්ඳ බහ ඳශහකම ුසඩහ කර්භහන්ත ප්දඳහර්තප් කන්තු ව ඳශහකම බහ භහ එක් ප්භභ 
ඳශහකම රදර්ලන ාවිධහනඹ කයනු රඵික. එහි දී රථභ, ප්දන, ප්තන ව ුසරතහ භ මඋප් ක 
ජඹ්රවන හිමි කයගන්නහ සිඹලු නිර්භහණ ජහහාක වසත කර්භහන්ත රදර්ලනඹ නිප්ඹෝජනඹ 

වහ සුදුසුක ක රඵික. 2014 ඳශහකම රදර්ලන වහ ශිල්පීන්ප්ේ ළරයනඹ ුතතු වබහගීකමඹක් 
ි1878) දක්නඋ රළබුණි.   
 

ඳවත දළක්ප්න්ප්න් ඳසුගිඹ ය වතප්ර් දී වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන් ඳශහකම භ මඋමින් 
ජඹ්රවන හිමි කයගකම ිකහයඹ ික. 
 

ඳශහත 2011 2012 2013 2014 

භධයභ 247 242 263 405 

දුසණ 165 218 261 185 

ඵසනහහිය 161 185 203 256 

ඹම 160 183 185 154 

ඌ 106 146 184 128 

ුතුරු භළද  137 148 132 182 

ඵයගමු 153 212 205 221 

නළප්ගනහිය 16 45 89 112 

ුතුය 101 148 154 235 

එකතු 1246 1527 1676 1878 

 
ඳශහත් වසත කර්භහන්ත ප්රදර්ලන - 2014 
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3.5.2.  “ශිල්ඳ -  2014”  ජහතික වසත කර්භහන්ත උමශර 
 
 
ප්ීය ඹ වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන්ප්ේ ශිල්පීඹ ුසරතහඹන් ඇගයීභ, ඔ ශන් දිරි ගළන්ීමභ වහ 
රර්ධනඹ යනරීප් ක ්යමුණින් ෆභ යකභ ජහහාක ශිල්ඳ බහ භිනන් ්ඛ්්ඩඩ ක්රිඹහකමභක 
කයන ජහහාක වසත කර්භහන්ත රදර්ලනඹ ප්භය 2014 ්ප්ගෝසතු භ 28 සිඋ 31 දක්හ 
සිරිභහප්ෝ ඵ්ඩඩහයණහඹක ්නුසභයණ රදර්ලන භධයසථහනප්ේ  දී ්හා ුකමකර්ලකම ්න්දමින් 
ඳකමන රදී. 

 
ප්භභ ළඩඋවප්නහි රධහන විප්ලේහාග ්තය,  ජහහාක වසත කර්භහන්ත තයහඹ, ජහහාක වසත 
කර්භහන්ත රදර්ලනඹ, විශිසම ශිල්පීන්ප්ේ ව  කභහනරහී න්ප්ේ න නිර්භහණ ්තුරකම 

“විසිකමර” රදර්ලනඹ, තෆගි බහ්ඩඩ වහ ළභරු ක නිර්භහණ ඇතුරකම “විසිකමභහ” රදර්ලනඹ, වසත 
කර්භහන්ත නිර්භහණ ඇතුරකම ්ප්ශවි ුසින 106 කඋ ්පතක රභහණඹක් ිදිරිඳකම යනරීභ, වසත 

කර්භහන්ත නිර්භහණ ිශ්රිත විරහසිතහ දළක්භ (CRAFT ALIVE), ජහහාක ප්භෝසතය භධයසථහනඹ 
භිනන් ිදිරිඳකම කර න නිර්භහණ ් යදර්ලනඹ, තල් ාර්ධන භ්ඩඩරඹ භිනන් ිදිරිඳකම කර 
න නිර්භහණ ඇතුරකම රදර්ලනඹ, රහප්ීය ඹ ාර්ධන ඵළාුස භගින් වසත කර්භහන්ත 

ශිල්පීන් දවහ “ශිල්ඳ ුදහන” නමින් විප්ලේ ණඹ ප්ඹෝජනහ ක්රභඹක් වදුන්හ දීභ, ජහහාක ිහාරි 
යනරීප් ක ඵළාුස භගින් ශිල්පීන් දවහ දිවි සුැසුස ක විශ්රහභ ළටු් ක්රභඹ වදුන්හදීභ ඹනහදිඹ 
සුවිප්ලේෂී විඹ. 

 
ඳසුගිඹ ය රඋ හප්්ක් ප්භභ ශිල්ඳ රදර්ලනඹ නළයීමභ වහ ප්දස විප්දස විලහර 
රභහනඹක් ිඳහළල් සිසුන්, ශිල්පීන්, සඹා ැසයනඹහරහී න්, ඳහරිප්බෝගිකිකන්, නිශධහරීන් ිදී) 
ඳළමිණීභකම වසත කර්භහන්ත නිර්භහණ වහ ප්ව  ප්ශඳරක් රළීයභකම වහ ශිල්ිදන් ජහහාක 
භ මඋමින් ඇගයීභඋ රක් යනරීභකම ප් ක තුලින් සිදු විඹ. 

 
ඒ ්නු ප්භය ජහහාක වසත කර්භහන්ත රදර්ලනඹ නිප්ඹෝජනඹ කයන රද භසත නිර්භහණ 

ාඛ්යහ 1878 ිඑක්දවස ්උසිඹ වළකමතෆ ්උක්) විඹ. 
 
 

මලික වසත කර්භහන්ත ක්ප්ේත්ර 19 ක්  ඹඋප්කම ර්ගීකයණඹ කයන රද ්කමක ක ක්ප්ේත්ර 54ක් 
නිප්ඹෝජනඹ කයමින් ඳකමන ජහහාක වසත කර්භහන්ත රදර්ලනප්ේ  දී හ කරදහිකක ්ාල ව 
හ කරදහඹ ැසක ගනිමින් න නිර්භහණ ්ාල වහ සර්ණ  කභහන ප්දකක්, යජත  කභහන 
භිනන් ජහහාක  කභහන රථභ, ප්දන, ප්තන සථහන ව ුසරතහ සථහන වහ මරය 
හාිනණ ව වහාක ඳකම ිදරිනළප් ක. 
 

 

“ශිල්ඳ - 2014” ජහහාක වසත කර්භහන්ත රදර්ලනප්ේ  දී සර්ණ  කභහන හිමිකය ගකමප්කම, 
හ කරදහිකක වසත කර්භහන්ත ්ාලඹ නිප්ඹෝජනඹ කයමින්  කරදහඹ ැසකගනිමින් න නිර්භහණ 
්ාලඹ වහ රහක්හ වසත කර්භහන්ත දළුස ක ඵඳුන නිර්භහණඹ කර භධයභ ඳශහප්කම ඕ. ප්ක්. 
වන. එස. ප්ක්. ාවනන ව හ කරදහිකක ප්න න ්ාලඹ වහ  ක බහ්ඩඩ ්ාලප්ඹන් විසක ක 
දෆහාන් නිර්භහණඹ කර භධයභ ඳශහප්කම ිර්. ඒ. එස. භහින්ද යණීමය ඹන භවකමරුන්ඹ. 
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ජහතික වසත කර්භහන්ත තයගඹ ඳශහත් අනු භසත ප්රතිපර මල්ඛ්නඹ 

 ඳශහත 

ේභහන 

එකතු සර්ණ 

ේභහන 
යජත 

ේභහන 
ප්රාභ 

සාහනඹ 
මදන 

සාහනඹ 
තුන්න 

සාහනඹ 
කුරතහ 

ේභහන 

1 ඵසනහහිය ඳශහත - 04 08 08 09 46 75 
2 දුසණු ඳශහත - 06 08 09 08 30 61 
3 ඹම ඳශහත - 01 06 04 03 21 35 
4 භධයභ ඳශහත 02 03 09 14 13 43 84 
5 ඵයගමු ඳශහත - 01 03 05 07 38 54 
6 ුතුරු භළද ඳශහත - - 04 04 03 23 34 
7 ඌ ඳශහත - 02 05 04 08 12 31 
8 නළප්ගනහිය ඳශහත - - - - - 04 04 
9 ුතුරු ඳශහත - - 01 02 03 16 22 

එකතු 02 17 44 50 54 233 400 

 

 

“ශිල්ඳ උදහන - 2014” ජහතික වසත කර්භහන්ත උශමල් දී  

සර්ණ ේභහන හිමි කය ගත් නිර්භහණ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    හේප්රදහිකක වසත කර්භහන්ත ක්මේ්රඹ          න වසත කර්භහන්ත ක්මේ්රඹ   
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3.5.3 “ශිල්ඳ - 2013” ජහතික ේභහන උමශර 
 

ප්ීය ඹ වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන්ප්ේ ශිල්පීඹ ුසරතහඹන් ඇගයීභ, ඔ ශන් දිරිගළන්ීමභ වහ 
රර්ධනඹ යනරීප් ක ්යමුණින් ඳකමනු රඵන ශිල්ඳ ජහහාක  කභහන ් යදහනප්ේ  දී ජහහාක 
වසත කර්භහන්ත තයහඹ ව රදර්ලනප්ේ  ජඹ්රහහී ශ ශිල්පීන් ප්නුප්න් ුසරහන, වහාකඳකම 
ව මුදලින් තයහග ිදරිනළමීභ සිදුකයික. 
 

ඵ්ඩඩහයණහඹක ්නුසභයණ ජහතයන්තය  කභන්ත්රන ලහරහප්ේ දී 2014.02.25 දින ඳළළහා 
“ශිල්ඳ - 2013” ජහහාක  කභහන ුශප්ල් දී  කභහනඹඋ ඳහත්ර වූ ශිල්පීන් 334 ප්දප්නුසඋ 
ුසරහන, වහාකඳකම භහ මුදලින් ද තයහග ිදරිනභන රදී. තද වනවිත කහරඹඋ එක්යක් 
ඳභණක් රඵහ ප්දන විප්ලේ  කභහනඹක් ව ප්ඳය ය රදී ්ඛ්්ඩඩ තුන් තහක් සර්ණ 
 කභහනඹ දිනහ ගකම ශිල්පීන් ප්දප්දප්නුස වහ විප්ලේ  කභහන වහ එක් ශිල්ිදප්ඹුස වහ 
විප්ලේ වසත කර්භහන්ත නිර්භහණඹක් ිදිරිඳකම යනරීභ ප්නුප්න් ජූරිප්ේ  විප්ලේ  කභහනඹක්  
රඵහ දීභ ද ප්භය  කභහන ුශප්ල් දී සිදු කයන රදී.  
 

2013 මර් ජහතික ප්රදර්ලනම  දී ේභහන හිමි කය ගත් ආකහයඹ ඳශහත් භ්ටටමින් 

ඳශහත 
සර්ණ 

ේභහන 

යජත 

ේභහන 

ප්රාභ 

සාහන 

මදන 

සාහන 

මතන 

සාහන 
කුරතහ එකතු 

ඵසනහහිය - 2 8 8 6 36 60 

දුසණු 1 5 5 10 8 42 71 

ඹම - 1 1 4 6 19 31 

භධයභ - 3 12 10 12 43 80 

ඵයගමු - 1 3 4 3 23 34 

ුතුරු භළද - - 1 1 4 11 17 

ඌ  1 1 4 1 7 12 26 

නළප්ගනහිය - - - - 1 1 2 

ුතුරු - - 3 1 - 9 13 

එකතු 2 13 37 39 47 196 334 

 

2013 මර් ජහතික ප්රදර්ලනම  දී සර්ණ ේභහන හිමි කය ගත් නිර්භහණ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     හේප්රදහිකක වසත කර්භහන්ත ක්මේ්රඹ       න වසත කර්භහන්ත ක්මේ්රඹ   
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3.6. මේශීඹ අමශවි ප්රර්ධන ළඩටවන් ව ප්රදර්ලන  

නිසඳහදකඹහ වහ ඳහරිප්බෝගිකඹහ එකභ වරක් ඹඋ දී මුණගසහ ්තයභළදි ගළනු කකරුන්ප්ගන් 
නිසඳහදන ියක්හ කය දීභ, වසත කර්භහන්ත වහ ප්ීය ඹ ප්ශ ප්ඳ ශ ඳවසුක ක ළඳයීභ 
වහ ඒ තුිනන් වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන්ප්ේ වනන තකමකමඹ ිවශ නළාීමප් ක ඳයභහර්ථප්ඹන් 
ජහහාක ශිල්ඳ බහ විසින් ප්භභ ළඩඋවන ාවිධහනඹ කයනු රඵික. තද වසත කර්භහන්ත 
ක්ප්ේත්රඹඋ ්දහර ප්නකම යජප්ේ  ප්වෝ ප්ඳෞීගලික ිඹතන භිනන් ාවිධහනඹ කයනු රඵන 
්ප්ශවි ළඩඋවන් වහ රදර්ලන වහ ජහහාක ශිල්ඳ බහප්ේ ලිඹහඳදිාචි ශිල්පීන් ිදිරිඳකම යනරීභ 
ද සිදු කයනු රඵික. ඒ තුලින් ඵරහප්ඳ ප්ය කමතු න්ප්න් වසත කර්භහන්ත ජනතහ ්තය රචලිත 
යනරීභකම  සඹා ැසයනඹහක් ලප්ඹන් වසත කර්භහන්ත ප්ත ප්ඹ මු කය ගළනීභකම ඹන ්යමුනු 
මුදුන් ඳමුණුහ ගළනීභඹ. 
 

 අමශවි මඳොමශහි නභ සාහනඹ දනඹ 
වබහගී ව 

ශිල්පීන් ගණන 

01 
සීතහක 

්භිභන්”්ධයහඳනික 
රදර්ලනඹ 

ප්ක සගභ භව 
විදයහරඹ 

්විසහප්ේල්ර 

2014.01.10 සිඋ 

2014.01.12 දක්හ 
06 

02 
දළඹඋ යනරුශ ජහහාක 
ාර්ධන රදර්ලනඹ 

ඹම විලස 
විදයහරඹ  

ුසලිඹහිදිනඹ 

2014.02.21 සිඋ 

2014.03.01 දක්හ 
20 

03 
විබ 2014 
්ධයහඳනික වහ 
ෘකමතීඹ රදර්ලනඹ 

සුජහතහ විදයහරඹ 
භහතය 

2014.02.28, 
2014.03.01 ව 02 

09 

04 නුයඑිනඹ න්තඹ 
නුයඑිනඹ 

නගයඹ 
2014.04.17 සිඋ 

2014.04.20 දක්හ 
34 

05 
වසත කර්භහන්ත 
රදර්ලනඹ ව 
්ප්ශවිප්ඳ ශ 

ප්ක ශම ජහහාක 
කරහ බන 

2014.06.26 සිඋ 
2014.06.29 දක්හ 

20 

06 විසිකමභහ රදර්ලනඹ 

ඵ්ඩඩහයණහඹක 
්නුසභයණ 
ජහතයන්තය 
 කභන්ත්රන 

ලහරහ 

2014.08.28 සිඋ 
2014.08.31 දක්හ 

17 

07 
ුසලිඹහිදිනඹ 
්ප්ශවිප්ඳ ශ 

ුසලිඹහිදිනඹ නගය 
ලහරහ 

2014.09.25 සිඋ 
2014.09.27 දක්හ 

40 
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විබ 2014 අධයහඳනික වහ ිත්ය ඹ ප්රදර්ලනඹ - භහතය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ජහතික කරහ බන අමශවි ප්රදර්ලනම  අසාහ - මකොශම 

 

 

 

 

 

 
 

කුලිඹහපිිතඹ අමශවි ප්රදර්ලනම  අසාහ - කුරුණෆගර 
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3.7 විමේශීඹ අමශවි ප්රර්ධන ළඩටවන් ව ප්රදර්ලන 

 

ප්ීය ඹ වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන් තු විශිසම ුසරතහඹ වහ ප්ීය ඹ ්නනයතහඹ විප්ීය ඹ 

යඋල් හි රදර්ලනඹ යනරීභ වහ රර්ධනඹ යනරීප් ක මලික ්යමුණ ඇහා විප්ීය ඹ ්ප්ශවි 

රදර්ලන වහ ජහහාක ශිල්ඳ බහ විසින් ශිල්පීන් ප්ඹ මු කයනු රළප්බ්. 

 

 
අමශවි මඳොමශහි 

නභ 
සාහනඹ දනඹ 

වබහගී ව ශිල්පීන් 

ගණන 

01 
සුයහජ් ුස්ඩඩ් 

ක්රහෂස ම ප් කරහ - 
ින්දිඹහ 

වරිඹහනහ - 
ින්දිඹහ 

2014.02.01 සිඋ 
2014.02.15 දක්හ 

18 

02 
ප්ජ ිකන් මප්භගහ 
ප්ර ප්භෝනල් 

කළ කප්්න් 
ළන්වික - චීනඹ 

2014.07.04 සිඋ 
2014.07.06 දක්හ 

02 

03 
ින්්ක්රහෂස ම 
ජහතයන්තය 
රදර්ලනඹ 

ජකර්තහ - 
ින්දුනීසිඹහ 

2014.04.23 සිඋ 
2014.04.26 දක්හ 

03 

04 
ප්ක් ුකම 

ාසකෘහාක 
ළඩඋවන 

්ුතකමඹහ - 
තහිකරන්තඹ 

2014.05.09 සිඋ 
2014.05.11 දක්හ 

02 

05 
සුබ හධන 

්ප්ශවිප්ඳ ශ 
ජකර්තහ - 

ින්දුනීසිඹහ 
2014.11.19 සිඋ 

2014.11.20 දක්හ 

ජහහාක ශිල්ඳ බහ 
නිප්ඹෝජනඹ කයමින් 
එක් නිශධහරිප්ඹක් 

වබහගී විඹ. 

06 

හර්ක් වසත 
කර්භහන්ත 

රදර්ලනඹ ව 
ළඩමුළු 

කකමභන්ඩු - 
ප්න්ඳහරඹ 

2014.11.20 සිඋ 
2014.11.25 දක්හ 

08 
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3.7.1 සුයහජ් කු්ඩඩ් ක්රහෂස්ට මේරහ - ඉන්දඹහ 
 
ින්දිඹහප්ේ වරිඹහනහ ාචහයක ්භහතයාලඹ භිනන් හර්ෂික ාවිධහනඹ කයනු රඵන ්හා 
දළළන්ත සුයහජ් ුස්ඩඩ් ක්රහෂස ම ප් කරහ ුප්ශර 2014 ප්ඳඵයහරි භ 01 සිඋ 15 දක්හ ිතහ 
ුකමකර්කම ්න්දමින් ඳළළකමවිණි. එඹ ප්භය ඳළහාප්ේ  28  න යඋික. ප් ක වහ ශිල්ඳ 
ක්ප්ේත්ර 17 ක් නිප්ඹෝජනඹ න ඳරිදි වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන් 18 ප්දප්නුස වබහගී වූ ්තය 
රී රහායනක වසත කර්භහන්ත නිසඳහදන ඇතුරකම රදර්ලන ුසින 18 ක්  ප්භහිදී ිදිරිඳකම ප්කරිනි. 

තද ශ්රි රාකහ ප්භය “වප්ඹෝගිතහ යඋ” ප්ර ිදිරිඳකම වූ ්තය එහි දී ශ්රි රහාකීඹ ාසකෘහාඹ 
විදවහඳහන ාසකෘහාක ළඩඋවන් වහ ිවහය නිසඳහදන ඇතුරකම රදර්ලන ුසින ද ිදිරිඳකම 
කයන රදී. ප්භභ ුප්ශර වහ වබහගී වූ ශ්රි රහායනක ශිල්පීන් විසින් ්ප්ශවි කයන රද වසත 
කර්භහන්ත නිර්භහණර මුළු ්ප්ශවි ිනනහකභ රු. මිලිඹන. 3.9 යන.  

 
වබහගී ව ශිල්පීන් පිළිඵ විසතය 

 නභ ක්මේ්රඹ දසත්රික්කඹ 

01 පී. ඒ. දිරන්හා ්තහ ශද මිඹ හ කරදහිකක චිත්ර  කෆගල්ර 

02 යකමනවිභල් ්ළුකමප්ේ භවතහ ඵහාක් ඇඳු ක ව ප්නකම කළුතය 

03 ඩබ්. ඩී. ලහලුක් වාක භවතහ ප්ල් ම චිත්ර ිණකමහා ළයසිලි කළුතය 

04 ඩී. හාස ීමයක්ප්ක ඩි භවහ ුණ ඵඋ ිශ්රිත නිර්භහණ කළුතය 

05 හාරකයකමන ඔරප්ඵ ඩු භවතහ ප්සමුහුණු කළුතය 

06 තරිඳු චහභය ඇල්විිනගර භවතහ දිසන භළින ිප්යමික්) ප්ක ශම 

07 නිවහල් හප්ඵෝ ඩඹස භවතහ කළන්ස චිත්ර ිණකමහා ළයසිලි ප්ක ශම 

08 ීය. ඒ. නහරන්ද භවතහ රිදී ිබයණ ගහල්ර 

09 ක්රිහනි ිප්නෝකහ ඵයණසරිඹ ීයයළු ප්ර්න්ද  ගහල්ර 

10 ප්ක්. එල්. ඒ. ඩී. භධුබහෂිණී මිඹ කඩදහසි ිශ්රිත නිර්භහණ නුය 

11 සුගකම විප්ජ්යකමන භවතහ රහක්හ ව යනතුල් ිශ්රිත  භහතප්ල් 

12 ඩබ්. එච්. ජඹසිරි භවතහ දළ ිශ්රිත නිර්භහණ ගහල්ර 

13 ධර්භසිරි ප්ේනහයකමන භවතහ වණ ිශ්රිත නිර්භහණ නුය 

14 එච්. එ ක. එන්. රහී භවතහ ප්ඳ ල්කටු ිශ්රිත නිර්භහණ ප්ක ශම 

15 ප්ක්. එ ක. ිර්. ප්ඳප්ර්යහ මිඹ ඵහාක් ිණකමහා ළයසිලි ප්ක ශම 

16 එච්. එ ක. රන්ත භවතහ ප්යදි ිශ්රිත ිඳළච්ර්ක්) නිර්භහණ නුය 

17 ඒ. ිර්. ප්ක්. ප්ක්. ්තඳකමතු මිඹ ප්්කර්භ නුය 

18 සිකයන් ප්ෝඵහ මිඹ තල්ප්ක ශ ඹහඳනඹ 

 
සුයහජ් කු්ඩඩ් ක්රහෂස්ට මේරහ හි විමලේ අසාහ කිහිඳඹක් - ඉන්දඹහ 
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3.7.2 මජොිකන්්ටමභගහ මප්රොමභෝනල් කළේම්න් - චීනඹ 

 

රී රාකහ ාචහයක රර්ධන කහර්ඹහාලඹ විසින් ාවිධහනඹ කයන රද ප්භභ ්ප්රවි රර්ධන 
ළඩඋවන 2014.07.04 සිඋ 2014.07.06 දක්හ චීනප්ේ  ළන්වික හි දී ඳළළකමවිණි. ප් ක වහ 
ප්ීය ඹ වසත කර්භහන්ත රර්ධනඹ යනරීප් ක මුලික ්යමුණ ඇහා වසත කර්භහන්ත නිරඳණ 
වහ  දළ කළඋඹ ක වහ ්කම ප්ර්න්ද ඹන ්ාල නිප්ඹෝජනඹ න ඳරිදි  රී රාකීඹ වසත 
කර්භහන්ත ශිල්පීන් 02 ප්දප්නුස වබහගී  ශ ප්භභ රදර්ලනප්ේ  දී ජහහාක ශිල්ඳ බහ රදර්ලන 
ුසිනඹක් ඳකමහප්ගන ඹන රදී.   
 

මජොිකන්්ටමභගහ මප්රොමභෝනල් කළේම්න් හි විමලේ අසාහ කිහිඳඹක් - චීනඹ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.7.3 ඉනර්ක්රහෂස්ට ජහතයන්තය ප්රදර්ලනඹ - ඉන්දුනීසිඹහ 

ප්භභ වසත කර්භහන්ත රදර්ලනඹ 2014 ්ප්රේල් භ 23 සිඋ 26 දක්හ ින්දුනීසිඹහප්ේ ජකර්තහ 

නුය දී ඳකමන රද ්තය ප් ක වහ ශ්රි රාකහ නිප්ඹෝජනඹ කයමින් වසත කර්භහන්ත 

ශිල්පීන් හාප්දප්නුස වබහගී විඹ. 

 

 ශිල්පිඹහමේ නභ දසත්රික්කඹ ක්මේ්රඹ 

01 යූ. පී. රගීකම කහන්චන භවතහ ප්ක ශම ඵහාක් 

02 පී. එ ක. නිභල් ්භයසිාව භවතහ කෆගල්ර දළ 

03 හාස ීමයක්ප්ක ඩි භවතහ කළුතය ුණ ඵඋ 
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3.7.4 මක් උත් ංසකිතික ළඩටවන - තහිකරන්තඹ 

2014 භළික භ 09 සිඋ 11 දක්හ තහිකරන්තප්ේ  ්ුතකමඹහ නුය දී ප්ක් ුකමඹඋ භගහමී 

ඳළළහා රදර්ලනඹ වහ ශ්රි රාකහ නිප්ඹෝජනඹ කයමින් ශිල්පීන් ප්දප්දප්නුස වබහගී විඹ. 

එහිදී ශ්රි රහාකීඹ ්නනයතහඹ ිදිනිණඹු න නිසඳහදන රදර්ලනඹ යනරීභඋ කළඋඹ ක මුහුණු ව 

රිදී ිශ්රිත ළයස ්ලි ව ිබයණ ිදී නිර්භහණ ිදිරිඳකම ප්කරිනි. 

 

 ශිල්පිඹහමේ නභ දසත්රික්කඹ ක්මේ්රඹ 

01 එස. සී. ඩී. ප්රිඹදර්ශි ද සිල්හ  මිඹ ප්ක ශම කළඋඹ ක මුහුණු 

02 ඒ. ගීතහ ප්යෝජනී මිඹ ප්ක ශම 
රිදී ිශ්රිත ්ලි ව 

ිබයණ 

 

3.7.5 සුබ හධන අමශවි මඳොශ - ඉන්දුනීසිඹහ 

ින්දුනීසිඹහප්ේ ජකර්තහ නුය හර්ෂික ඳකමනු රඵන සුබ හධන ්ප්ශවි ප්ඳ ශ 2014 

ප්න ළ කඵර් භ 19 ව 20 ඹන දිනඹන් හි දී ඳකමන රදී. ප්භහිදී වසත කර්භහන්ත නිර්භහණ 

රදර්ලනඹඋකම, ්ප්ශවි යනරීභඋකම ්සථහ ුදහ ශන ්තය ජහහාක ශිල්ඳ බහ නිප්ඹෝජනඹ 

කයමින් ාර්ධන වකහය ලෂිනි ීමයතුාග භවකමමිඹ වබහගී විඹ. 

 
සුබ හධන අමශවිමඳොශ - ඉන්දුනීසිඹහ 
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3.7.6. හර්ක් වසත කර්භහන්ත ප්රදර්ලනඹ ව ළඩමුළු - මන්ඳහරඹ 

ප්න්ඳහරප්ේ  කකමභ්ඩඩු නුය ඳකමන රද හර්ක් වසත කර්භහන්ත රදර්ලනඹ ව ළඩමුළු 

2014 ප්න ළ කඵර් භ 20 සිඋ 25 දක්හ සිඹලුභ හර්ක් යඋල් හි වසත කර්භහන්ත 

ශිල්පීන්ප්ේ වබහගීකමප්ඹන් ඳකමන රදී. ශ්රි රාකහ නිප්ඹෝජනඹ කයමින් වසත කර්භහන්ත 

ශිල්පීන් 08 ප්දප්නුස වබහගී විඹ. 

ප්භභ රදර්ලනඹ වහ වබහගී වූ යඋල්ර වසත කර්භහන්ත නිර්භහණඹන් හි සුවිප්ලේතහ 

වඳුනහගළනීභඋ ද ප්භහි දී ්සථහ ුදහ ීම ඇත. 

 වබහගී ව ශිල්පිඹහමේ නභ දසත්රික්කඹ 

01 ඊ. හාස ධර්භකීර්හා භවතහ ප්ක ශම 

02 ප්ක්. පී. එස. ප්ක්. ිදඹරකම භවතහ යකමනනරය 

03 ප්ක්. වන. යකම භවතහ ව කඵන්ප්ත උ 

04 පී. එච්. ප්ක්.නිභල් භවතහ ගහල්ර 

05 කභනි ප්ද ඩාප්ග ඩ භවකමමිඹ යකමනනරය 

06 ප්රිඹහනි චන්ද්රරතහ කහරිඹ ක භවකමමිඹ ප්ක ශම 

07 ප්ක්. ුසරයකමන රනහන්දු භවතහ ප්ක ශම 

08 ශ්රි යාග දහස භාජුරහ භවකමමිඹ ඹහඳනඹ 

 

 

හර්ක් වසත කර්භහන්ත ප්රදර්ලනඹ ව ළඩමුළු - මන්ඳහරඹ 
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3.8 ශිල්ඳ හුභහරු ළඩටවන් 

3.8.1 උණඵට ව මේළල් ආශ්රිත නිර්භහණ ංර්ධන ළඩටවන 
 

ින්දුනීසිඹහනු යජප්ේ  ්නු්රවඹ භත ජහහාක ශිල්ඳ බහ විසින් ාවිධහනඹ කයනු රළබූ ප්භභ 
ළඩඋවප්න හි ඳශමු ්දිඹය 2013 ප්ර් දී ක්රිඹහකමභක කයන රද ්තය එහි ප්දන ්දිඹය 
2014 භළික භ 21 සිඋ 29 දක්හ කටුඵළීද ජහහාක ප්භෝසතය භධයසථහනප්ේ  දී ඳකමන රදී. 
ප්භභ ශිල්ඳ හුභහරු ළඩඋවන වහ ජහහාක ශිල්ඳ බහප්ේ ුණ ඵඋ ව ප්ේළල් ිශ්රිත 
නිර්භහණඹන් හි නිඹළප්රන ශිල්පීන් 19 ප්දප්නුස වබහගී වූ ්තය එභ ශිල්පීන්ප්ේ න 

නිර්භහණ “ශිල්ඳ ුදහන - 2014” ජහහාක වසත කර්භහන්ත ුශප්රහි “විසිකමභහ” රදර්ලනඹ 
තුලින් එිනදළක් ශණි. 
 

 වබහගී ව ශිල්පිඹහමේ නභ දසත්රික්කඹ ක්මේ්රඹ 

01 ඩී. වසිත ීමයක්ප්ක ඩි භවතහ කළුතය ුණ ඵඋ 

02 කභනි ප්ද ඩ කප්ග ඩ මිඹ යකමනනරය ුණඵඋ 

03 ඩී. එ ක. ප්රේභයකමන භවතහ භහතප්ල් ුණඵඋ 

04 ්මිතහ විතහනප්ේ මිඹ ගහල්ර ුණඵඋ 

05 එච්. ටී. ප්ක්. විප්ජ්සරිඹ භවතහ කෆගල්ර ුණඵඋ 

06 ඩබ්. ඒ. භහරනී ිරිඹාල මිඹ කෆගල්ර ුණඵඋ 

07 සී. එ ක. පී. චන්ප්ද්රසකය මිඹ යකමනනරය ුණඵඋ ව ප්ේළල් 

08 ඩබ්. ඒ. විභල් යාජිකම භවතහ කළුතය ුණඵඋ ව ප්ේළල් 

09 පී. ධර්භප්ේන භවතහ කළුතය ුණඵඋ ව ප්ේළල් 

10 එ ක. ඒ. දිමුතු ඳ්ඩඩුක යනකමසිරි භවතහ ග කඳව ුණඵඋ ව ප්ේළල් 

11 එ ක.  ඩී. ඩී. එස. වන. යකමනහඹක භවතහ භහතප්ල් ුණඵඋ ව ප්ේළල් 

12 එන්. ඒ. ඳහලිත යජිත ුසභහය භවතහ ග කඳව ුණඵඋ ව ප්ේළල් 

13 ප්ක්. ගීතහාගනී ප්ඳප්ර්යහ මිඹ ග කඳව ප්ේළල් 

14 ඒ. එච්. ඥහණතී මිඹ ප්භ ණයහගර ප්ේළල් 

15 ඩබ්. ඒ. චමින්ද ුසභහය විප්ජ්සිාව භවතහ ප්ඳ ප්ශ න්නරු ප්ේළල් 

16 ඒ. එ ක. ඳහලිත භහින්දසිරි භවතහ ග කඳව ප්ේළල් 

17 එච්. එ ක. ගුණයකමන භවතහ ප්භ ණයහගර ප්ේළල් 

18 ඩී. එ ක. ඩිාගිරි ඵ්ඩඩහ භවතහ ප්භ ණයහගර ප්ේළල් 

19 එච්. එ ක. ප්ෝභහතී  ප්භ ණයහගර ප්ේළල් 

 
උණඵට ව මේළල් ආශ්රිත නිර්භහණ ංර්ධන ළඩටවමන හි අසාහ කිහිඳඹක් 
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3.8.2 ශිල්ඳ හුභහරු ළඩටවන - න දල්ලිඹ, ඉන්දඹහ 

ින්දිඹහනු ප්් කර්භහන්ත ්භහතයහාලඹ ව ජහහාක ප්භෝසතය ව නිර්භහණ රර්ධන 
ිඹතනඹ එක් ාවිධහනඹ කයන රද ප්භභ ළඩඋවන 2014 ප්න ළ කඵර් 14 සිඋ 27 දක්හ 
ින්දිඹහප්ේ න දිල්ලි නුය දී ඳකමන රදී. ප් ක වහ ශ්රි රාකහ නිප්ඹෝජනඹ කයමින් වසත 
කර්භහන්ත ශිල්පීන් ප්දප්දප්නුස වබහගී වූ ්තය නිර්භහණ නිරඳනඹ, නිර්භහණ රදර්ලනඹ, 
වබහගී න ්ප්නුසකම යඋර ්කමක ක, නිර්භහණර තහක්ණඹ, ප්භෝසතය, නිසඳහදන 
ක්රභප්ේද ව ්දවස හුභහරු කය ගළනීභඋ ද ප්භභ ළඩඋවන තුලින් වළයන ීම ඇත. 
 

 වබහගී ව ශිල්පිඹහමේ නභ දසත්රික්කඹ ක්මේ්රඹ 

01 වන. ප්ක්. ින්ද්රහනි ශ්රිඹහරතහ මිඹ ප්ඳ ප්ර න්නරු එ කප් ිකඩර් 

02 වන. ඩබ්. සර්ණහ ජඹන්හා මිඹ ප්ක ශම එ කප් ිකඩර් 

 
3.9 නිර්භහණ ංර්ධන පුහුණු ළඩටවන් 

 
නතන ප්රඳර ිරක්ක කය ගනිමින් න නිර්භහණඹන් වඳුන්හ දීභ ුප්දහ වසත 
කර්භහන්ත ශිල්පීන් වඋ ්ලය දළනුභ රඵහ දීභකම ඒ තුලින් ඔ ශන්ප්ේ නිසඳහදනඹන් වඋ ඇහා 
ිල්ලුභ ිවර නළාීමභකම ප්භභ ළඩඋවප්නහි මලික ්යමුණ ප්ේ. 

ප් ක ඹඋප්කම ශිල්පීන්ප්ේ නිසඳහදිත බහ්ඩඩර ගුණහකමභක තකමකමඹ ිවර නළාීමභ, න තෆගි 

බහ්ඩඩ වඳුන්හ දීභ, න ඇසුරු ක ක්රභ වඳුන්හදීභ ව නිසඳහදන ධහරිතහඹ ිවර නළාීමප් ක 
ක්රභ ප්ේදඹන් ිදිනඵ විප්ලේ ළඩඋවන් ක්රිඹහකමභක යනරීභඋ ්ප්්ක්හ ප්කප්ර්. 
විප්ලේප්ඹන්භ විප්ීය ඹ ාචහයකිකන් වහ සිහිඋන නිර්භහණ වහ තෆගි බහ්ඩඩ ප්රඳරඋ 
වඳුන්හ දීභ සිදු කයනු රඵික. 

 ළඩටවන ක්මේ්රඹ කහර ඳරිේමේදඹ 
පුහුණුරහීනන් 

ංඛ්යහ 

01 
චන්කහනහික ඵහාක් නරහුණු 
ළඩඋවන 

ඵහාක් 
2014.03.15 සිඋ 

2014.09.15 දක්හ 
30 

02 
විසිකමර න නිර්භහණ 
රදර්ලනඹ 

සිඹලු ක්ප්ේත්ර 
2014.08.28 සිඋ 

2014.08.31 දක්හ 
40 

03 

තත්ත් ඳහරන පුහුණු ළඩටවන් 

නුයඑිනඹ - වඟුයන්ප්කත, 
ඳල්ප්රප්ඵෝප්ර 

වණ 
2014.07.24 සිඋ 

2014.07.25 දක්හ 
27 

නුයඑිනඹ - ලිඹන්ප්ර, 
මුාකමත 

රිදී ිබයණ 
2014.07.30 සිඋ 

2014.08.01 දක්හ 
30 

භහතප්ල් - යකමප්ත උ, 
භහුසහප්ග ල්ර  

රහක්හ 2014.10.14 28 

භවනුය - ඳහතදු කඵය, භඩර ිදකමතර 2014.10.15 21 

ඵදුල්ර - ඇල්ර, වල්ප්්ගභ වණ 2014.10.17 23 

04 
සිහිඋන ව තයහග බහ්ඩඩ 
නිර්භහණ ාර්ධන 
ළඩඋවන 

දළ, ඵහාක්, භළින, 
ිදකමතර,  ක, රිදී 
ිබයණ, ඳන් 

ප්න ළ කඵර් 24 

 එකතු   223 
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3.9.1 චන්කහනහික ඵතික් පුහුණු ළඩටවන 

 
ජහහාක ශිල්ඳ බහ ඹඋප්කම ක්රිඹහකමභක කයනු රඵන “විප්ලේ සඹා ැසයනඹහ නරහුණු යහඳෘහාඹ” 
ඹඋප්කම විප්ලේප්ඹන්භ, ුතධභඹ හතහයණප්ඹන් පීඩහඋ ඳකම ුතුරු නළප්ගනහිය රප්ීලර 
ැසයනඹහ වියහිත තරුණිඹන් වහ සඹා ැසයනඹහ නරහුණුක් රඵහදීභ, ඔ ශන් වසත කර්භහන්ත 
ිශ්රිත නිසඳහදන කඋුතතු රඋ ප්ඹ මු යනරීප් ක මලික ්යමුණ ඇහා ඹහඳනඹ චන්කහනහික හි 
2014.03.15 සිඋ 2014.09.15 දක්හ ප්භභ ඵහාක් විප්ලේ නරහුණු යහඳෘහාප්ේ  ප්දන ්දිඹය 
ක්රිඹහකමභක කයන රදී. ප්භභගින් ිධුනිකිකන් 30 ප්දප්නුස නරහුණු රළීයඹ. 
 

 

චන්කහනහික ඵතික් පුහුණු ළඩටවමනහි අසාහ කිහිඳඹක් 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9.2. විසිත්ර න නිර්භහණ ප්රදර්ලනඹ 

විශිසම වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන්ප්ේ ුසරතහ ුඳප්ඹෝගි කය ගනිමින් ඔ ශන්උ ප්ශ ප්ඳ රඋ 
්ලය කයන්නහ  ශ වසත කර්භහන්ත ිශ්රිත න නිර්භහණ වහ න ප්භෝසතය නිර්භහණඹ 
ප්කප්යහි ප්ඹ මු යනරිභ ්තයලයභ කරුණයන. ප්ශ ප්ඳ ර ිකර්ලණඹ කය ගළනීභඋ න ක 
ිදිරිඳකම කයන  නිර්භහණඹන් හි ගුණහකමභක ඵ වහ ුඳප්ඹෝගිතහඹ ිදිනඵ ්ධහනඹ ප්ඹ මු 
කශ ුතතු ප්ේ. ප් ක සිඹළු කරුණු ළරයනල්රඋ ගනිමින් විප්ලේප්ඹන්භ ාචහයක ප්ශ ප්ඳ ශ ද 
ඳදන ක කය ගනිමින් න නිසඳහදන න ප්භෝසතය ප්ශ ප්ඳ රඋ වදුන්හ දීභ වහ ප්භභ 
ළඩඋවන ක්රිඹහකමභක කයන රදී. 

“ශිල්ඳ” - 2014 ජහහාක වසත කර්භහන්ත ුශප්ල් දී “විසිත්ර” රදර්ලනඹ තුලින් ප්භභ 
නිර්භහණ රදර්ලනඹ සිදු කයන රදී. ප්භභ න නිර්භහණ රදර්ලනඹ ඹඋප්කම සිඹලුභ වසත 
කර්භහන්ත ක්ප්ේත්ර නිප්ඹෝජනඹ න ඳරිදි වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන් 40 ප්දප්දප්නුසප්ේ න 
නිර්භහණ ිදිරිඳකම කයන රදී. 
 
3.9.3. තත්ත් ඳහරන පුහුණු ළඩටවන් 
 
ජහහාක ශිල්ඳ බහ භගින් 2014 ප්ර් දී තකමකම ඳහරන නරහුණු ළඩමුළු 05 ක් ජහහාක 

පරදහිකතහ ප්ල්ක ක කහර්ඹහරප්ේ   කඳකමදහඹක ප්ේඹ රඵහ ගනිමින් ඳකමන රදී. ප්භහිදී 5S 
ාකල්ඳඹ, ළඩිණ ක කස යනරීභ ව කශභණහකයණඹ, බහ්ඩඩඹක තකමකමඹ ුස යනරීප් ක දී 
ළදගකම න කරුණු, ගළණු කකරුන් භග ගණුප්දණු යනරීප් ක දී ළරයනලිභකම විඹ ුතතු කරුණු, 
්ප්ශවි ුඳක්රභ ව ශිල්පීන්ප්ේ ප්ඳෞරුකමඹ ර්ධනඹ ිදී කරුණු  කඵන්ධප්ඹන් ළඩමුළු 
ඳකමන රදී. 
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3.9.4. සිහිටන ව තයහග බහ්ඩඩ නිර්භහණ ංර්ධන ළඩටවන  

ජහහාක ශිල්ඳ බහ භගින් වසත කර්භහන්ත ිශ්රිත සිහිඋන ව තයහග බහ්ඩඩ නිර්භහණ 
ාර්ධන යහඳෘහාඹක් වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන් 24 ප්දප්නුසප්ේ වබහගීකමප්ඹන් 2014 
ප්න ළ කඵර් භ ඳකමන රදී. 

ප්භභ යහඳෘහාඹ භගින් ඳහරිප්බෝගික ්ලයතහන්උ රිරන ඳරිදි නයතහප්ඹන් ුතතු 
නිර්භහණ ඩහකම ක්රභකම ක්රභප්ේදඹන් ඹඋප්කම නිර්භහණඹ යනරීභ වහ ශිල්පීන් ප්ඹ මු යනරීභ 
සිදු විඹ. 

 වබහගී ව ශිල්පිඹහමේ නභ දසත්රික්කඹ 
01 භහින්ද ගභප්ේ ග කඳව 
02 එ ක. ජඹන්හා පීරිස ප්ක ශම 
03 එල්. ීය. සුනිල් ද සිල්හ භහතය 
04 පී. ශ්රිඹහකහන්හා ප්ක ශම 
05 ජනක එප්ග ඩප්ේ ගහල්ර 
06 ප්ක්. ුසරයකමන ප්ක ශම 
07 සුනීතහ චහන්දනී ප්ක ශම 
08 එච්. වන. ජඹප්ෝභ ප්ක ශම 
09 යනකම නරන්ප්ේකය ප්ක ශම 
10 එච්. ිදඹප්ේන භවතහ ග කඳව 
11 ිර්. එ ක. රුණි භහපත කෆගල්ර 
12 හාප්රෝකහ කහරිඹ්ප්ඳරුභ ප්ක ශම 
13 පී. වන. ජගකම විප්ජ්යකමන ගහල්ර 
14 ක්රිහණි ිප්නෝකහ ගහල්ර 
15 ඳීභසිරි මුණසිාව භවනුය 
16 සී. එස. ප්ක්. යණසිාව ප්ක ශම 
17 යූ. පී. විභරප්ේන ප්ක ශම 
18 යනුක රහී විප්ජ්සිාව ප්ක ශම 
19 සර්ණහ ජඹන්හා ප්ක ශම 
20 ිර්. එ ක. එල්. යීමන්ද්ර ගහල්ර 
21 සුන්ත ුසභහය ගහල්ර 
22 ධ කමික ඵ්ඩඩහය ුසරුණෆගර 
23 ප්ක්. වන. නයකමන භහතප්ල් 
24 ඩී. සරිඹ ඵ්ඩඩහය කළුතය 

 

සිහිටන ව තයහග බහ්ඩඩ නිර්භහණ ංර්ධන ළඩටවමනහි නිර්භහණ කිහිඳඹක් 
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3.10  වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ ංර්ධන මිති පිහිටුවීභ ව ඹහත්කහලීන කිරීභ  
 

දිිකන නරයහ විසිරී සිිනන වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන් ඒකයහය  කය ඔ ශන් ාවිධහන ගත යනරීප් ක 
්යමුණින් රහප්ීය ඹ ව දිසත්රික් භ මඋමින් ශිල්ඳ ාර්ධන මිහා ව ශිල්ඳ ඵර භ්ඩඩර 
ිදහිටුීමභ වහ ඳකමහප්ගන ඹහභ ජහහාක ශිල්ඳ බහ විසින් ිටු කයනු රඵන තකම එක් 
ප්භප්වයයන. 
  

ප්භභිනන් රහප්ීය ඹ භ මඋමින් වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන් ඒකයහය  කය ඔ ශන්ප්ේ 
ාවිධහනහකමභක ලක්හාඹ ර්ධනඹ යනරීභකම, ශිල්පීඹ කඋුතතු වහ ්ලය තහක්ණික වඹ, 
්ප්රවි ඳවසුක ක, ුසරතහ රර්ධන ව යහඹකකම වළයනඹහ ර්ධනඹ යනරීභකම 
ිඹතනප්ේ  ්ප්්ක්හ ප්ේ.  
 

ඒ ්නු 2014 ප්ර් න ශිල්ඳ මිහා 21 ක් ිදහිටුන රද ්තය ඹහකමකහලීන කයන රද 

ශිල්ඳ මිහා ාඛ්යහ 01 යන. 
 

 

2014 මර් පිහිටුන රද න ශිල්ඳ ංර්ධන මිති 
    

 ශිල්ඳ මිතිම  නභ දසත්රික්කඹ 
හභහජික 
ංඛ්යහ 

පිහිට ව 

දනඹ 

01 
ඳන්ල්ප්ග ඩ ිදිදප්දන වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ 
ාර්ධන මිහාඹ - ප්ඵලි ්කමත 

ව කඵන්ප්ත උ 22 2014.01.02 

02 
මුරහාේ වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ ාර්ධන 
මිහාඹ 

මුරහාේ 22 2014.02.05 

03 
ේනිඹහ වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ ාර්ධන 
මිහාඹ 

ේනිඹ 19 2014.02.05 

04 
භන්නහයභ වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ ාර්ධන 
මිහාඹ 

භන්නහයභ 12 2014.02.05 

05 
යනලිප්න ච්චි වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ ාර්ධන 
මිහාඹ 

යනලිප්න ච්චිඹ 22 2014.02.06 

06 
ඹහඳනඹ වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ ාර්ධන 
මිහාඹ 

ඹහඳනඹ 15 2014.02.06 

07 
යහලරික වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ 
ාර්ධන මිහාඹ - චහකච්ප්ච්රි 

ඹහඳනඹ 21 2014.02.10 

08 
නරනිද ඹහක්ඳර් වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ 
ාර්ධන මිහාඹ - ිරහලර 

ඹහඳනඹ 17 2014.03.06 

09 
යිකග කනරය දිරිඹ ප්ස මුහුණු වසත කර්භහන්ත 
ශිල්ඳ ාර්ධන මිහාඹ - ප්ව යණ 

කළුතය 32 2014.03.13 

10 
ිදිණප්දන වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ ාර්ධන 
මිහාඹ - මිනුන්ප්ග ඩ 

ග කඳව 30 2014.03.04 
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 ශිල්ඳ මිතිම  නභ දසත්රික්කඹ 
හභහජික 
ංඛ්යහ 

පිහිට ව 

දනඹ 

11 
සිඹනෆ වඬ වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ ාර්ධන 
මිහාඹ - ්රර 

ග කඳව 20 2014.03.20 

12 
ලිඹ යණි වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ ාර්ධන 
මිහාඹ - ප්ක ප්ඵිකගප්න් 

ුසරුණෆගර 25 2014.02.11 

13 
භඩරහගහය භළින කර්භහන්තකරුන්ප්ේ ශිල්ඳ 
ාර්ධන මිහාඹ - ුඩුඵීදහ 

ුසරුණෆගර 55 2014.03.05 

14 
ඔරප්ඵ ඩු වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ ාර්ධන 
මිහාඹ 

කළුතය 13 2014.05.02 

15 
රිදීභහලිඹීද වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ ාර්ධන 
මිහාඹ 

ඵදුල්ර 12 2014.06.27 

16 
ිප්රෝක වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ ාර්ධන 
මිහාඹ 

භහතප්ල් 30 2014.08.04 

17 
යන්තරු වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ ාර්ධන 
මිහාඹ 

භහතප්ල් 15 2014.09.23 

18 
ශ්රභහභිභහනී හ කරදහිකක කරහ ශිල්පීන්ප්ේ 
වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ ාර්ධන මිහාඹ 

භහතප්ල් 33 2014.10.28 

19 
නප්ෝදහ වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ ාර්ධන 
මිහාඹ 

නරකමතරභ 24 2014.04.03 

20 
නරතුුසඩිිකරි්නර වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ 
ාර්ධන මිහාඹ 

භඩකරනර 39 2014.09.22 

21 
මුරහාේ වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ ාර්ධන 
මිහාඹ 

මුරහාේ 20 2014.09.05 

 එකතු  498  

  

ඹහත්කහලීන කයන රද ශිල්ඳ මිති 
 

 ශිල්ඳ මිතිම  නභ දසත්රික්කඹ 
හභහජික 
ංඛ්යහ 

පිහිට ව 

දනඹ 

01 
භඩර වසත කර්භහන්ත ශිල්ඳ ාර්ධන 
මිහාඹ 

භවනුය 20 2014.10.27 



 

55 

3.11. වසත කර්භහන්ත පුහුණු යහඳිතිඹ  
3.11.1 ශිල්පීඹ පුහුණු භධයසාහන ංඛ්යහ වසත කර්භහන්ත ක්මේ්ර අනු    

 

අත්කේ ක්මේ්රඹ     පුහුණු භධයසාහන ංඛ්යහ 

ළඋප්ක්        15 

ඳළදුරු         16 

ිඳිප්ක ර        03 

විසිතුරු බහ්ඩඩ       10 

ුණඵඋ/ප්ේළල්       03 

ීයයළු ප්ර්න්ද        07 

තරප්ක ර         24 

තල්ප්ක ර        01 

ියටු         02 

කෘහාභ භල්        02 

භළහු ක         01 

භළින         11 

වණ         17 

 ක බහ්ඩඩ        02 

ලී කළඋඹ ක        03 

ගල්රළවළ කහඳ ම       01 

රහක්හ         01 

ප්ඳ ල්කටු කළඋඹ ක       01 

එකතු                  120 
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ශිල්පීඹ පුහුණු භධයසාහන ංඛ්යහ වසත 

කර්භහන්ත ක්මේ්ර අනු   
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3.11.2 දසත්රික් භ්ටටමින් පුහුණු භධයසාහන, පර්ණ කහලීන පුහුණු රළූ  ආධුනික ංඛ්යහ, 

පර්ණ කහලීන මනොන පුහුණු රළූ  ආධුනික ංඛ්යහ, ඳවසුකේ රඵහ ගන්නහ නිසඳහදකහන් 

ංඛ්යහ   
 

 දසත්රික්කඹ 
පුහුණු 

භධයසාහන 

ංඛ්යහ 

පර්ණ කහලීන 

පුහුණු රළූ  

ආධුනික 

ංඛ්යහ 

පර්ණ කහලීන 

මනොන පුහුණු 

රළූ  ආධුනික 

ංඛ්යහ 

නිසඳහදකහන් 

ංඛ්යහ 

1 ගහල්ර 12 73 28 73 

2 භහතය 06 43 27 17 

3 ව කඵන්ප්ත උ 05 48 18 18 

4 ුසරුණෆගර 23 87 23 133 

5 ්නුයහධනරයඹ 02 08 - 03 

6 ප්ඳ ප්ශ න්නරු 03 11 10 15 

7 ප්ක ශම 04 19 14 - 

8 කළුතය 11 32 28 34 

9 ග කඳව 13 20 18 30 

10 භවනුය 09 64 05 52 

11 නුයඑිනඹ 05 37 08 29 

12 භහතප්ල් 02 05 02 18 

13 ප්භ ණයහගර 01 11 - 05 

14 කෆගල්ර 06 17 02 24 

15 යකමනනරය 03 02 18 09 

16 භඩකරනර 09 55 11 17 

17 ත්රිුසණහභරඹ 04 15 04 11 

18 ් කඳහය 01 - - 01 

19 ඹහඳනඹ 01 06 - - 

 එකතු 120 553 216 489 
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  3.11.3 ශිල්පීඹ පුහුණු භධයසාහන ර ඹිතතර ඳවසුකේ ංර්ධනඹ  
 

 විසතයඹ 
ඹිතතර ඳවසුකේ ංර්ධනඹ කයන 

රද භධයසාහන 

ළඹ කශ 

මුදර සරු.  

අයමුදල් 

ප්රබඹ 

01 
ප්ග ඩනළගිලි 
්ලුකමළඩිඹහ 

යනරීභ 

1) භළින නරහුණු භධයසථහනඹ, ීමයගුර 
ිභධයසථහන ්ලුකමළඩිඹහ) 

2) තරප්ක ර භධයසථහනඹ, 
සිඹඳකමගභ ිවරඹ ්ලුකමළඩිඹහ) 
 

3) කෘහාභ භල් භධයසථහනඹ 
ිවරඹ වහ ජප්නල් ිදඹන්) 

800,000.00 

 

84,000.00 

 

1,900.00 

විභධයගත 
්යමුදර 

ිභන්ත්රි 
රහාඳහදන) 

රහේධන 
විඹද ක 

රහේධන 
විඹද ක 

02 

විදුලි 
ඳවසුක ක 
රඵහ දීභ 

වහ 
විදුලි ඳරිඳථ 

ළකසීභ 

1) තරප්ක ර භධයසථහනඹ, ගරතයඹ 

2) භළින කර්භහන්ත භධයසථහනඹ, 
ප්ේයවළය 

3) තරප්ක ර භධයසථහනඹ, ගරතයඹ 

18,500.00 

52,123.40 

35,938.70 

රහේධන 
විඹද ක 

රහේධන 
විඹද ක 

රහේධන 
විඹද ක 

03 
ළසියනලි 
ඳවසුක ක 
රඵහ දීභ 

1) භළින කර්භහන්ත භධයසථහනඹ, 
හුණුමුල්ර 

2) වණ භධයසථහනඹ, ප්වේනහර 

94,865.74 

110,278.25 

රහේධන 
විඹද ක 

රහේධන 
විඹද ක 

04 

ජර 
ඳවසුක ක 

රඵහ දී ක වහ 
ිදි යනරී ක 

1) තරප්ක ර භධයසථහනඹ, නුගප්ර 

2) තරප්ක ර භධයසථහනඹ, 
භළීප්ීප්ඳ ර 

3) ඳළදුරු භධයසථහනඹ, භිකර කඳහලි 

4)  භළින කර්භහන්ත භධයසථහනඹ, 
ප්්තහලරිකිින) 

76,944.00 

60,393.60 

165,755.00 

73,892.73 

රහේධන 
විඹද ක 

රහේධන 
විඹද ක 

රහේධන 
විඹද ක 

රහේධන 
විඹද ක 

ප්රහේධන විඹදේ එකතු            රු.774,591.42                    

භන්ත්රි ප්රතිඳහදන           රු.800,000.00 

මුළු එකතු          රු.1,574,591.42 
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3.12. විමලේ ගේභහන ංර්ධන යහඳිති - 2014 
 

විප්ලේ ග කභහන ාර්ධන යහඳෘහා - 2014 ඹඋප්කම භළින නිසඳහදන, හ කරදහිකක වසත 
කර්භහන්ත, යහඹකකම ඹන ්ාල 03 නිප්ඹෝජනඹ න ඳරිදි ග කභහන 11 ක් රු. මිලිඹන 37 
ක මුදරක් ළඹකය ාර්ධනඹ කයන රදී.  
 
ප්භභ ග කභහනඹන් හි වසත කර්භහන්ත ශිල්පීන් වහ නිසඳහදන කඋුතතු ඳවසුප්න් කයප්ගන 
ඹහභඋ ්ලය ළඩභඩු, ප්ඳ දු ඳවසුක ක භධයසථහන ාර්ධනඹ යනරීභ, ප්ඳෝයණු ිදි කය දීභ, 
විදුලිඹ රඵහ දීභ, ජාගභ භළින ්මයන ඹන්ත්ර රඵහ දීභ, රප්ේල භහර්ග ාර්ධනඹ, ුඳකයණ 
ක මඋර ව ්මුද්රය රඵහ දීභ, ග කභහනඹන්උ රප්ේල භහර්ගඹන් හි නහභ නරරු වි යනරීභ සිදු 
කය ඇත. තද ජහහාක ප්භ සතය භධයසථහනප්ේ  භළදිවකම ීමභ භත ිවත ග කභහනඹන් හි 
නිසඳහදන රර්ධන ළඩඋවන් ද ක්රිඹහකමභක කය ඇත.  
 

භළිත නිසඳහදන ගේභහන ංර්ධනඹ කිරීභ  

  
ගේභහනම  නභ ක්මේ්රඹ දසත්රික්කඹ 

ප්රතිරහීනන් ංඛ්යහ 

ිජු ක්ර 

1 ඇර්ඳන්ුසරභ භළින ්නුයහධනරය 43 50 

2 භඩරහගහයඹ භළින ුසරුණෆගර 150 20 

3 ප්ඳ ල්කමත භළින ග කඳව 300 100 

4 ප්ද ඩ ක්කමතහර භළින භහතප්ල් 100 100 

  එකතු 593 270 

හේප්රදහිකක වසත කර්භහන්ත ගේභහන ංර්ධනඹ කිරීභ 

5 මුන්දරභ හිඟුප්ර්ගභ තල් ප්ක ශ නරකමතරභ 30 180 

6 කරහසිරිගභ දු කඵය යඋහ නුය 30 180 

7 ්රර ාගීත බහ්ඩඩ ග කඳව 30 180 

8 යහප්රික / භ මටුවිල් ුතුය තල් ප්ක ශ ඹහඳනඹ 30 180 

  එකතු 120 720 

යහඹකත් ගේභහන ංර්ධනඹ කිරීභ 

9 ිවරකරල්ිදිනඹ තරප්ක ශ ුසරුණෆගර 30 180 

10 ගිණිගකමප්වේන විවිධ නුයඑිනඹ 155 100 

11 භහුසහප්ග ල්ර රහක්හ භහතප්ල් 50 60 

  එකතු 235 340 

  මුළු එකතු 948 1330 
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4) මූරය කහර්ඹඹ හධනඹ - 2014 
 

 

 

 

 

 

 

2014 මදළේඵර් 31 දමනන් අන් ව ය වහ   

මූරය ප්රකහලනඹ 
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ජහතික ශිල්ඳ බහ 
2014 මදළේඵර් භ 31 දනට 

මලේ ඳ්ර ප්රකහලඹ  ශ්රිරාරු. 

ත්කේ 
ටවන 

2,014 2013 

ජංගභ ත්කේ       

මුදල් වහ භබහවිත මුදල් 1 458,999  5,695,879  

රළිණඹුතතු 2 3,645,302  347,417  

බහ්ඩඩ  මප්උෝරු  3 22,940,725  13,945,053  

ප්ගීම ක   156,954  149,916  

කහර්ඹ භ්ඩඩර ණඹ 4 5,933,338  5,077,720  

ියක්ක තළන්ඳතු 5 130,490  130,490  

ප්නකම ්කමහාකහය ක 6 750,464  603,935  

සථහය තළන්ඳතු 7 5,782,000  3,782,000  

    39,798,273  29,732,410  

අජංගභ ත්කේ       

ප්ීඳර ිදරිවිතය වහ ුඳකයණ 8 61,575,322  60,884,509  

    61,575,322  60,884,509  

මුළු ත්කේ   101,373,595  90,616,919  

ගකීේ       

ජංගභ ගකීේ       

ප්ගවිඹුතතු 9  3,900,370  273,975  

ුඳචිත විඹද ක 10  6,522,455  9,326,989  

්මුද්රය ්යමුදර    13,500,000  
13,500,000 

ප්ඳ දු තළන්ඳතු   55,000  

    23,977,825  23,100,964  

අජංගභ ගකීේ       

ඳහරිප්තෝෂික වහ රහාඳහදන  11 36,358,179  29,200,116  

        

මුළු ගකීේ   60,336,004  52,301,080  

        

ශුේධ ත්කේ    41,037,590  38,315,838  

රහේධන දහඹකකමඹ   95,047,571  88,290,000  

මුච්චිත ්යමුදර    (54,009,981) (49,974,163) 

මුළු ශුේධ ත්කේ/සකන්ධ   41,037,590  38,315,837  
 

9 න ිදටුප්හි දළක්ප්න ගණකහපතකයන රහාඳකමහා ව 11 සිඋ 29 න ිදටුර දළක්ප්න උවන් ප්භභ 

මුරය රකහලප්ේ  ්නුකර ්ාගඹක් න්ප්න්ඹ. ප්භභ මුරය රකහල කසයනරීභ වහ ිදිරිඳකම යනරීභ 

 කඵන්ධප්ඹන් ගකීභ ්ධයක් භ්ඩඩරඹ තුප්ේ. ්ධයක් භ්ඩඩරඹ විසින්  ප්භභ මුරය රකහල 

්නුභතකය ඇහා ්තය ්ධයක් භ්ඩඩරඹප්නුප්න් ප්භහි ්කමන් තඵහ ඇත. 
 

   

……………………………….   ………………………………….  

 ගණකහපතකහරි   ්ධයක්   

ජහහාක ශිල්ඳ බහ    ජහහාක ශිල්ඳ බහ 
 

……………………………….   ………………………………….  

 ්ධයක් භ්ඩඩර භහජික    බහඳහා   

ජහහාක ශිල්ඳ බහ   ජහහාක ශිල්ඳ බහ 
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ජහතික ශිල්ඳ බහ 
1024  මදළේඵර්  න දමනන් අන් ර්ඹ වහ 12  
මූරය කහර්ඹහධන ප්රකහලඹ. 

    රීරාරු. 

  ටවන 2014 2013 

ආදහඹභ       

බහ්ඩඩහගහය රදහන  -  නරණයහර්ථන 12           107,800,000               87,999,000  

                             -  ාර්ධන විඹද ක               34,242,429    

ශිල්ඳ ග කභහන ාර්ධනඹ - ්භහතයහාලඹ         33,203,728    

විුසණු ක ිදරිළඹ ික්භවූ විුසණු ක ිදහඹප් ක 

ිහාරිඹ ්මු ද්රය ප්ශ ගිණුප්භන් භහරුකශහ  13                    40,801                   (902,949) 

ප්නකම ිදහඹ ක 14               8,176,393               20,757,018  

ශිල්ඳ ්යමුදර  15               7,706,187               13,325,287  

ප්ීය  වහ විප්ීය ඹ රදර්ලන වහ  කභන්ත්රණ 

වහ ්නු්රහවකකම ළඩඋවන් ගිණුභ 16             10,789,911               17,503,255  

සුබහධක ළඩඋවන් ගිණුභ 17                  863,892                    230,299  

මුළු ආදහඹභ         202,823,342          138,911,910  

      

විඹදභ 18     

කහර්ඹ භ්ඩඩර ප්ේතන             100,200,934               83,657,605  

ගභන් විද ක                 1,705,731                 1,150,799  

ඳහවිච්චිකශ ළඳුත ක වහ ඳහරිප්බෝඡය ද්රය                 3,298,508                 3,968,806  

නඩකමතු                 3,568,422                 3,709,246  

ගිවිසු කගත ප්ේහ                 5,633,978                 6,439,720  

ප්නකම විඹද ක                    784,153                    708,552  

ක්ඹ යනරී ක                 6,066,758                 6,802,882  

ශිල්ඳ ්යමුදර  15                13,210,349  

ශිල්ඳ ාර්ධන වහ සුබහධක  19             36,511,936               37,510,536  

ඵළාුස ගහසතු                         34,760  

ප්ීය ඹ ගහසතු                           7,500  

ශිල්ඳ ග කභහන ාර්ධනඹ - ්භහතයහාලඹ     33,203,728.19    

ප්ීය  වහ විප්ීය ඹ රදර්ලන වහ  කභන්ත්රණ වහ 
්නු්රහවකකම ළඩඋවන් ගිණුභ 

16             15,177,841               12,503,051  

සුබහධක ළඩඋවන් ගිණුභ                     707,171    

මුළු විඹදභ          206,859,161          169,703,805  

        

අදහශ කහරඹ වහ ශුේධ අතිරික්තඹ /හිඟඹ             (4,035,820)          (30,791,896) 
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ජහතික ශිල්ඳ බහ 
1024  මදළේඵර් 12 න දමනන් අන් ර්ඹ වහ න  
ර්ම  ශුේධ ත්කේ / සකන්ධ විචරය පිළිඵ ප්රකහලඹ  

   රීරාරු. 

  

 වබහගික 

ප්රහේධනඹ   

 මුේචිත 

අතිරික්තඹ / 

හිඟඹ  

මුළු ශුේධ 

ත්කේ / 

සකන්ධ  

01/01/2014 දිනඋ ප්භප්වුත ක ිහාරිඹ  88,290,000 (49,974,162) 38,315,838 

ර්ඹ තුශ  රද රහේධනඹ  6,757,571 - 6,757,571 

ර්ප්ේ  ්හාරික්තඹ / හිහඹ    (4,035,820) (4,035,820) 

ර්ප්ේ  ක්ඹ යනරී ක    

31/12/2014 දිනඋ ්න් ප්ලේඹ  95,047,571 (54,009,981) 41,037,590 
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ජහතික ශිල්ඳ බහ 
2014 ර්ඹ වහ ගිණුේකයණ ප්රතිඳත්ති ව ටවන් 

1.  මූලික සූදහනභ 
 

රී රාකහ යහජය ්ාලප්ේ  ගණකහපතකයණ රමිතීන්උ ්නුූලර ප්භභ මරය රකහල කහ ඇහා 
්තය ගිණු කරඋ ඵරඳෆභක් සිදුවිඹ වළයන ුීධභනකහරී හධක  කඵන්ධප්ඹන් ගළරපී ක 
යනසික් සිදුකය ප්න භළත. ප්භභ මරය රකහල රී රාකහ රුිදඹල් ලින් කසකය ඇත.  

 

2. යජම  ප්රදහන  
 

ර්ඹ තුශ යජඹ ප්හාන් රද නරනයහර්ථන රදහන, ිදහඹ ක ව රහේධන රදහන ලප්ඹන් වඳුනහගනු 
රඵන ්තය ප්ලේ ඳත්රප්ේ  ඒහ දක්හ ඇත.  
 

3. ක්ඹ කිරීේ  
 

ඳවත වන් හර්ෂික ්නුඳහතඹන් භත හී ශනන ප්ලේ ක්රභප්ේදඹඋ ්නු සඳෘලය සථහය 
කමක ක  කඵන්ධප්ඹන් ක්ඹ යනරී ක සිදුකය ඇත. 
 
ප්ග ඩනළගිලි        5% 

ඹන්ත්රසත්ර ව ප්භර ක     20%  
ප්භෝඋර් යථ       20%  
කහර්ඹහලීඹ ුඳකයණ       10%  
ගෘව බහ්ඩඩ වහ ුඳහාග      25% 

රදර්ලන ප්ඳ මින වහ ප්නකම ්ිකතභඹන්    25%  
ඳහඳළදි        25%  
තහක්ණික වහ නරහුණු ුඳකයණ      10%  
කරහගහයඹ වහ රදර්ලන ්ිකතභඹන්   25%  

ඳරිගණක භෘදුකහාග වහ දෘඩහාග    25% 
 

4. බහ්ඩඩ ්ටමටෝරු මඳොත් තක්මේරු 
  
 ්භ ිදරිළඹ වහ ුඳරබ්පත ්ගඹ භත බහ්ඩඩ  මප්උෝරු ප්ඳ කම තක්ප්ේරු කයනු රළප්බ්.  
 
 ්ාක 08/2322/349/015 වහ 2008-12-23 දින දයන ්භහතය භ්ඩඩර ඳත්රිකහ ිදිනඵ ශ 
2009-05-01 දිනළහා ්භහතය භ්ඩඩර තීයණඹ රකහය රී රාකහ වසත කර්භහන්ත භ්ඩඩරඹ 
ඹඋප්කම ක්රිඹහකමභක වූ ශිල්ඳ නරහුණු ්ාලඹ ජහහාක ශිල්ඳ බහ ප්ත ඳයහප්දන රදී. එකී 
තීයණඹඋ ්නුූලර 2009-05-01 දින සිඋ ක්රිඹහකමභකන ඳරිදි ප්ේකඹන් 185 ප්දප්නුස 
ජහහාක ශිල්ඳ බහ ප්ත ්නුුතක්ත කයන රදී. එප්වකම ්දහශ බහ්ඩඩ  මප්උෝරු ්ිකතභඹන්  
ප්භප්තක් නීතයහනුූලර ජහහාක ශිල්ඳ බහ ප්ත බහයදී නළත. 
 
 ”්ප්් ගභ” යහඳෘහාඹ ාර්ධනඹ යනරීභ ිදණි කඩහ ිකම කයන රද ප්ීඳර ජහහාක 
ශිල්ඳ බහප්ේ කමක කලින් ඵළවළය කය ප්න භළහා ්තය මුදල් ප්යගුරහසි ්ාක 108 වහ 109 
රකහය එකී කඩහ ිකමකශ ප්ීඳර  කඵන්ධප්ඹන් ්ලය කඋුතතු ඹථහ කහරප්ේ දී ිටු ප්කප්යනු 
ඇත. 
 
5. මූරය කහර්ඹහධන ප්රකහලඹ  
 

යජප්ේ  රදහන ව ප්නකම විවිධ ිදහඹ ක ිඹතනප්ේ  ිදහඹභ නිප්ඹෝජනඹ කයනු රඵන ්තය 
සිඹලුභ ිදහඹ ක ුඳචිත ඳදනමින් දක්හ ඇත.  
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ජහතික ශිල්ඳ බහ   

2014 මදළේඵර් 31 දමනන් අන් ර්ඹ වහ න  
මූරය ප්රහව ප්රකහලඹ 

 

  

     රීරාරු. 

 විසතයඹ 2014 2013 

1 ප්භප්වුත ක කහර්ඹඹන්හි මරය රහවඹ      

  හභහනය කහර්ඹඹන්හි ්හාරික්තඹ  /හිහඹ  (4,035,820) (30,791,896) 

       

  මරය ප්න න ප්භප්වුත ක     

  ක්ඹීම ක 6,066,758  6,802,882  

  ප්ගවිඹුතතු ්ගඹන් ළඩිීමභ / ්ඩුීමභ 821,861  1,296,453  

  බහ්ඩඩ  මප්උෝරු ්ඩුීම ක (8,995,672) 1,755,262  

  ප්නකම ජාගභ කමක ක ළඩිීමභ / ්ඩුීමභ (954,185) 5,591,000  

  ඳහරිප්තෝෂික වහ රහාඳහදන ළඩිීම ක  7,158,062  8,653,000  

  ්ඹවිඹ ුතතු මුදල් ළඩිීමභ / ්ඩුීමභ (3,297,885) (265,000) 

  ප්භප්වුත ක කඋුතතු ර ශුීධ මරය රහවඹ (3,236,881) (6,958,300) 

  
     

2 ිප්ඹෝජන කඋුතතු ර ශුීධ මරය රහවඹ     

  සථහය කමක ක මිරදී ගළනීභ (6,757,571) (7,842,000) 

  )ිදියනරී ක ඇතුළුි      

  සථහය කමක ක වියනණීභ      

  ිප්ඹෝජන  /සථහය තළන්ඳකම ිඳසුගළනී ක  (2,000,000) (6,318,000) 

  ිප්ඹෝජන කඋුතතු ර ශුීධ මරය රහවඹ (8,757,571) (14,160,000) 

  
     

3 මරයඹන කඋුතතු ර මරය රහවඹ     

  බහ්ඩඩහගහයප්ඹන් රද රහේධන රදහන 6,757,571  27,340,000  

  මරයඹන කඋුතතු ර ශුීධ මරය රහවඹ 6,757,571  27,340,000  

   (5,236,881) 6,221,700  

    

ඉවත කරුණු ඇතුශත් මූරය ප්රහව හයංලඹ 
    

  විසතයඹ 2014 2013 

  කහර ඳරිච්ප්ේදඹ ිය කබප්ේ දි ඳළහා මුදල් වහ භබහවිත මුදල්  5,695,879  (525,000) 

       

  එකතු කශහ, ිවත ශුීධ මුදල් රහව ළඩිීම ක / ්ඩුීමභ (5,236,881) 6,221,000  

       

  කහර ඳරිච්ප්ේදඹ ්හනප්ඹදි ඳළහා මුදල් වහ භබහවිත මුදල්  458,998  5,696,000  

        



 

66 

ටවන 01  

ජහතික ශිල්ඳ බහ 
2014 මදළේඵර් 31 දනට  ඵළංකු මලේඹ 
    රීරාරු. 

විසතයඹ රු. 

රාකහ ඵළාුස - ගිණු ක ්ාක  - 0002936993 (599,157) 

රාකහ ඵළාුස - ගිණු ක ්ාක  - 0074668711 569,217 

රාකහ ඵළාුස - ගිණු ක ්ාක  - 0074668310 612,274 

රාකහ ඵළාුස -ශිල්ඳ ාර්ධන ්යමුදර (591,812) 

රාකහ ඵළාුස - ජාගභ ගිණුභ )ප්ස ්යමුදරි  300,124 

භවජන ඵළාුස - ගිණු ක ්ාක . 003-1-001-8-200138 159,524 

භවජන ඵළාුස - ගිණු ක ්ාක 208-1-001-8-329841 (9,949) 

භවජන ඵළාුස - ිහාරියනරීප් ක ගිණු ක ්ාක 208-2-001-3-0310107 18,777 

එකතු 458,999 

  

ටවන 02 

2014 මදළේඵර්  31 න දනට රළබිඹ යුතු                 
                          රීරාරු 

ණඹගළහාප්ඹෝ - ඒ . ි ර් . එ ස . වි ප්ජ් ඳහ ර                                                      967  

                       - එන්.ඩී.සී.        16,450  

තල් ාර්ධන භ්ඩඩරඹ - 2011       30,000  

ශිල්ඳ ග කභහන ාර්ධනඹ - ්භහතයහාලඹ      400,264  

ශිල්ඳ ුදහන - ඵදුුසලී        15,000  

ශිල්ඳ ුදහන රදර්ලනඹ - ්භහතයහාලඹ      223,500  

ශිල්ඳ ග කභහනර නිසඳහදන / ්ප්රවිඹ ළඩිදිුතණු යනරීභ      384,000  

ශිල්ඳ ්යමුදල් ගිණුභ    සිගිරිඹ - ඵදුුසලිඹ      143,000  

රක්ර    2,432,122  

එකතු  3,645,302  

    

ටවන 01   

1024 මදළේඵර් 12 දනට බහ්ඩඩ ්ටමටෝරු  

  රීරාරු. 

අමු ද්රය ඵළංකු     

රධහන කහර්ඹහරඹ   10,407,810    

ගහල්ර    1,466,235    

භවනුය    1,797,508  13,671,553  

ලිිදද්රය        282,354  

ප්නකම ලිිදද්රය        861,973  

ප්රදර්ලනහගහයම  මතොගඹ     

ප්ක ශම යහඹ    2,622,480   

ගහල්ර    4,099,965    

ප්භ රප්ග ඩ    1,402,400    8,124,845  

                              එකතු  22,940,725 
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ටවන 04 

ජහතික ශිල්ඳ බහ 
2014  මදළේඵර් 31 දනට බහ්ඩඩ ්ටමටෝරු 
 

අ/අ නභ ආඳදහ ණඹ 
උත් 

අත්තිකහයේ 
මනත් එකතු 

1 එන්.එල්. ගුණසිාව 9,000.00   9,000.00 

2 එස.එ ක.ඒ.එස. ඵ්ඩඩහය 73,300.00 1,000.00  74,300.00 

3 එච්.එ ක.එස.ප්ක්. ගුණහාරක 236,080.00 1,000.00  237,080.00 

4 ප්ක්.එ ක.වන. කභල් 188,400.00 1,000.00  189,400.00 

5 ධ කමික භයසිාව 83,300.00 5,000.00  88,300.00 

6 පීගඕග ජඹසිාව 127,250.00 1,000.00  128,250.00 

7 ඩබ්. ප්ක්.එන්. ලඹහභලී 208,250.00 1,000.00  209,250.00 

8 එච්.සී. භප්නෝවහරි 115,700.00 1,000.00  116,700.00 

9 ඒ ක.එ ක.එච්.වන. භයනහඹක 57,750.00 1,000.00  58,750.00 

10 එස.ඩබ්. ිදඹසිරි  1,000.00  1,000.00 

11 එ ක.යූ.ඒ. ඇල්ප්ල්ප්ගදය 67,300.00 1,000.00  68,300.00 

12 එ ක.එස. කළුියච්චි 125,800.00 1,000.00  126,800.00 

13 ඩී.එන්. ුදඹ ුසභහය 137,120.00 1,000.00  138,120.00 

14 ප්ක්. ප්ඳ න්කන් 12,950.00   12,950.00 

15 ිර්.ඒ.එස. ජඹකහන්හා 57,100.00 1,000.00  58,100.00 

16 එ ක.ඩබ්. ඳහායණ 143,100.00 1,000.00  144,100.00 

17 එච්.ීම.සී. ප්ඳප්ර්යහ 60,700.00 1,000.00  61,700.00 

18 නන්දනී ඩුප්ේ 189,710.00   189,710.00 

19 එල්.ඩබ්.ඒ.ඒ. නරසඳකහන්හා 183,250.00 1,000.00  184,250.00 

20 එච්.ඒ. කභල් 50,300.00 1,000.00  51,300.00 

21 ඒ.එච් ජඹසිාව 55,020.00 1,000.00  56,020.00 

22 පී.එල්. චන්ද්රරතහ 84,600.00 1,000.00  85,600.00 

23 එ ක.ඩී ප්ේරහයකමන 54,850.00 1,000.00  55,850.00 

24 චමිර රුක්හන් ජඹසරිඹ 144,650.00 1,000.00  145,650.00 

25 ඊ.ප්ක්. දඹහහාරක 126,600.00 1,000.00  127,600.00 

26 ප්ක්.එ ක. රලිකම 31,150.00 1,000.00  32,150.00 

27 එච්. එ ක. සුභනප්ේකය 24,380.00   24,380.00 

28 ප්ජ්ගඑච්ගපීග ද සිල්හ 17,250.00 1,000.00  18,250.00 

29 ඒ.එන්. ුදඹසිරි 55,850.00 1,000.00  56,850.00 

30 වන.ඩබ්. නිභල්සිරි 1,300.00 1,000.00  2,300.00 

31 නලින්ද ධ කමික 143,500.00 1,000.00  144,500.00 

32 ඩීගපීග නන්දසිරි 73,770.00 1,000.00 3,700.00 78,470.00 

33 ප්ජ්. චන්ද්රයකමන 52,600.00 1,000.00  53,600.00 

34 ඩබ්වන.එච් ජඹප්ේන  1,000.00  1,000.00 

35 වන.ඒ. වරිනි ද සිල්හ 22,000.00 1,000.00  23,000.00 

36 සුනිල් චන්ද්රයකමන 61,830.00 1,000.00  62,830.00 

37 එ ක.එල්. ප්යෝවණ ඩඹස 22,900.00   22,900.00 

38 වන.පී.එච්.ඒ. ිරිඹයකමන  1,000.00  1,000.00 

39 ීය.වන.ඩී. යන්ගිකහ 73,350.00 1,000.00  74,350.00 

40 එ ක.ඒ.එෂස.සී ්බඹර්ධන 144,950.00   144,950.00 

41 සී.ඒ.ඩී.එන්.එස. ප්ක ල්ලුප්ර්  1,000.00  1,000.00 

42 එස.යූ. ීමයතුාග 108,150.00 1,000.00  109,150.00 

43 ඒ. ුසරු්නරියච්චි  1,000.00  1,000.00 

44 ිර්.එෂස යසීක්  1,000.00  1,000.00 

45 ප්ක.වන.ිර්.එස  ර්ණසිරි  1,000.00  1,000.00 

46 පී.ඩබ්.එස. ුසභහය  1,000.00  1,000.00 

47 ප්ක්.ඒ.එච්. ප්ඳප්ර්යහ  1,000.00  1,000.00 

48 යූ.එච්.එ ක.වන. එන්.සී. විප්ජ්යකමන   1,000.00  1,000.00 

49 එල්.ඒ.එල්.සී.ප්ක්. ලිඹනප්ේ  1,000.00  1,000.00 

50 වන.වන.පී. භධුහණි  1,000.00  1,000.00 
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අ /අ  නභ ආඳදහ ණඹ 
උත් 

අත්තිකහයේ 
මනත් එකතු 

51 එල්.එන්.එස.යූ. නහයාප්ග ඩ  1,000.00  1,000.00 

52 පී. දිල්වහනි දහඵප්ර්   1,000.00  1,000.00 

53 ඩී.ඩී. භධුහන්   1,000.00  1,000.00 

54 ප්ක්. භල්භරුවහන්  1,000.00  1,000.00 

55 ප්ක්.ඒ.පී.ප්ක් ුසභහයසිාව  1,000.00  1,000.00 

56 ිර්. ප්භරනි ඳන්නිරප්ේ  1,000.00  1,000.00 

57 පී.ඩී ිලන්කහ භධුහනි  1,000.00  1,000.00 

58 එස. සිකයන්  1,000.00  1,000.00 

59 එච්.වන.්ික.ඒ. වහරිසඳකමතු   1,000.00  1,000.00 

60 ිර්.එස.ටී. යකමනහඹක   1,000.00  1,000.00 

61 ඩී.ඩී.ුත.එල් ප්රේභර්ධන   1,000.00  1,000.00 

62 එච්.ඩබ්.ප්ක්. ලෂී රබහකම  1,000.00  1,000.00 

63 එ ක.ඒ.වන.පී. කරුණහයකමන   1,000.00  1,000.00 

64 ප්ක්.එ ක.සී.ප්ක් කටුප්ක්න්ද   1,000.00  1,000.00 

65 එ ක.ඒ.එන්.පී කරුණහයකමන  1,000.00  1,000.00 

66 ිර්.ීය.එ ක ිරිඹයකමන   1,000.00  1,000.00 

67 වනගඑන් සිරිර්ධන  1,000.00  1,000.00 

68 එන්.ඊ.එ ක.සී.ිර්. ඒකනහඹක   1,000.00  1,000.00 

69 ිර්.එච්.සී. ලහන්හාරතහ   1,000.00  1,000.00 

70 ඩබ්.ප්ක්. දීිදකහ භප්වේහනි   1,000.00  1,000.00 

71 එ ක.පී.වන. ට්රික්සි සුප්න්ත්රහ   1,000.00  1,000.00 

72 ිර්. චන්ද්රරතහ   1,000.00  1,000.00 

73 එච්.පීප්ජ්. බද්රහණී   1,000.00  1,000.00 

74 එච්.ඒ.එස නරසඳරතහ   1,000.00  1,000.00 

75 එ ක.සුයතු කභහ   1,000.00  1,000.00 

76 පී.එ ක.එස. ඳහායහජහ  1,000.00  1,000.00 

77 එච්.එ ක.ීය.එස.එන්. නයකමන   1,000.00  1,000.00 

78 ඩබ්.වන.ින.එස. එන්. කහන්තහ   1,000.00  1,000.00 

79 පී.එන්. ුසභහයසිාව  1,000.00  1,000.00 

80 ඩබ්.එ ක.ඩී.ඩී.එ ක. වික්රභසිාව   1,000.00  1,000.00 

81 ඩී.වන. ින්ද්රකහන්හා  1,000.00  1,000.00 

82 ීය.එ ක.එස.ප්ක් ඵසනහඹක   1,000.00  1,000.00 

83 ටී.වන.ඩබ්. විප්ජ්යකමන   1,000.00  1,000.00 

84 පී.ජි.ිර්.ඒ.ිද කරුණහයකමන  1,000.00  1,000.00 

85 ිර්.ඒ. චන්ද්රහ යණසිාව  1,000.00  1,000.00 

86 ීය.ීම. දඹහතී  1,000.00  1,000.00 

87 එස.පී. චන්ද්රහතී   1,000.00  1,000.00 

88 එල්.ීය.ඒ.එස.එන්. ඵහරසරිඹ   1,000.00  1,000.00 

89 එ ක.එච්.ික.ඩී ජඹසිාව   1,000.00  1,000.00 

90 ප්ක්.්ික.එස. රනහන්දු  1,000.00  1,000.00 

91 ප්ජ්.ඒ. සුගකම  1,000.00  1,000.00 

92 එස.පී.පී.ඩබ්.එන්.එ ක. ප්රිඹදර්ලනී   1,000.00  1,000.00 

93 ඩබ්.වන. ප්යෝවන   1,000.00  1,000.00 

94 ඩී.එල්.ිර්.ඩබ්. ගුණයකමන   1,000.00  1,000.00 

95 ිර්.ීම. ජඹසිාව   1,000.00  1,000.00 

96 ඒ.ීය.ීම.ඩබ්. දමිකම වර්ණ   1,000.00  1,000.00 

97 ඒ. සුගන්ධී ද කසිකහ  1,000.00  1,000.00 

98 ඒ.ඩී.එස. රඳසිාව   1,000.00  1,000.00 

99 එ ක.යූ. සුමිකම වරිසචන්ද්ර  1,000.00  1,000.00 

100 එ ක.ීම ්ජන්ත මුතුගර  1,500.00  1,500.00 

101 ඩබ්.ඩී.ඩී.එන් යණසිාව   1,500.00  1,500.00 

102 ුත.ප්ක්. නරබුදු රුක්භන්  1,500.00  1,500.00 

103 එන්.එ ක.ප්ක් ශියහනි  1,500.00  1,500.00 

104 එස.ඩී. චහන්දනී සිල්හ   1,500.00  1,500.00 

105 ප්ක්ගපී නරසඳහ ප්යෝජිනී  1,500.00  1,500.00 

106 ඩබ්.එන්.ඩබ්.පී.එ ක. නන්දහ භහරනී  1,500.00  1,500.00 
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107 ප්ක්.ඒ.එන්. දර්ලනී ුසභහරි   1,500.00  1,500.00 

108 එස.පී යන්ජනී ප්රිඹන්තහ  1,500.00  1,500.00 

109 පී. හාරකහතී   1,500.00  1,500.00 

110 ඒ. විභප්ල්සරී  1,500.00  1,500.00 

111 ඩබ්.ඒ.එන්.එස ජඹසුන්දය 104,990.00 1,000.00  105,990.00 

112 ීය. බද්රහණී 109,560.00 1,000.00  110,560.00 

113 පී.වන.එච් ිදඹසීලි 119,670.00 1,000.00  120,670.00 

114 ඊ.ිර්.්ික. ඳීභකහන්හා  1,000.00  1,000.00 

115 එ ක.ඒ.එන්.පී ්නුයහධ 157,500.00 1,000.00  158,500.00 

116 ප්ජ්ගඒ. යන්ජනී 135,904.00 1,000.00  136,904.00 

117 එ ක.ඩී.එල් භළණික්නරය  5,000.00  5,000.00 

118 ඒ.ඒ.ඒ. ්පතකහරි 103,550.00 1,000.00  104,550.00 

119 ප්ක්.එච්.සී ජඹන්ත 132,700.00 1,000.00  133,700.00 

120 එල්. විභරසිරි  5,000.00  5,000.00 

121 ික. චින්තහනන්ද  141,334.00 1,000.00  142,334.00 

122 ඕ.ප්ජ්. ප්කර කප්ත ටුප්ේ 166,600.00 1,000.00  167,600.00 

123 එච්.පී ද සිල්හ  1,000.00  1,000.00 

124 එස.එච්.සී. යණතුාග  1,000.00  1,000.00 

125 ඒ.ටී.එල්සී. ප්ල්ක කප්ේ   1,000.00  1,000.00 

126 යූ.ඩී.සී. භල්කහන්තහ  1,000.00  1,000.00 

127 එ ක. ජෆන්ස  1,000.00  1,000.00 

128 එල්.එන් යහජකරුණහ  1,000.00  1,000.00 

129 ඒ.ය ක.පී භහින්දසිරි 110,100.00 1,000.00  111,100.00 

130 එස.ප්ක්. සිල්හ 127,840.00 1,000.00  128,840.00 

131 ඩි.ඒ. දඹහතී   1,000.00  1,000.00 

132 ිර්.ඩී.එ ක.ඒ.එන් ප්ඳහාඹහප්ගඩ  163,300.00 1,000.00  164,300.00 

133 වන.වන.එස. ගුණර්ධන  1,000.00  1,000.00 

134 පී.එික.එච්. ජඹතුාග  1,000.00  1,000.00 

135 ීය.ඒ.වන. ගුණතී  1,000.00  1,000.00 

136 ඒ.එ ක.එස.පී සිරිප්ේන   1,000.00  1,000.00 

137 ඩබ්.එ ක.එච්.වන ප්ක ිකන් භළණිප්ක්   1,000.00  1,000.00 

138 ඩී.එ ක.ඩබ්. ඵ්ඩඩහය  1,000.00  1,000.00 

139 පී.ප්ජ්.වන. විප්ජ්යකමන   1,000.00  1,000.00 

140 යූ.ඩීික. කහන්හා  1,000.00  1,000.00 

141 එ ක.වන. ්ිකයහාගනී  1,000.00  1,000.00 

142 ඩබ්. චන්ද්රහනී  1,000.00  1,000.00 

143 ඩබ්. ින්ද්රහනී  1,000.00  1,000.00 

144 ඊ. නහගවකමත   1,000.00  1,000.00 

145 ික.වන. ුසමුදුණී භහරහ  1,000.00  1,000.00 

146 පී.වන. භහප්නල් ශ්රිඹහරතහ   1,000.00  1,000.00 

147 ඊ.ප්ක්. ලහන්ත  1,000.00  1,000.00 

148 වන.එච්.ඩී.එන් රදීිදකහ  1,000.00  1,000.00 

149 එච්.එච්.එන් ිරිඹයකමන  1,000.00  1,000.00 

150 වන.ඒ. ්මිතහ  1,000.00  1,000.00 

151 යූ.ික.සී. ප්ර්ණුකහ 148,230.00 1,000.00  149,230.00 

152 වන.ඩී.පී යාජනී  1,000.00  1,000.00 

153 ප්ක්.වන.්ික.්ික. චන්ද්රරතහ  1,000.00  1,000.00 

154 ප්ක්. විතහන ක  1,000.00  1,000.00 

155 පීප්ක්.ීය. ඕර   1,000.00  1,000.00 

156 ඩී.ිර්.වි. දිහනහඹක  1,000.00  1,000.00 

157 එ ක.පී. සිල්හ  1,000.00  1,000.00 

158 ිර්. ප්ෝභසිරි  1,000.00  1,000.00 

159 ිණ.ිර්.එන්.එ ක යකමනහඹක  1,000.00  1,000.00 

160 ඩබ්.වන.පී. ප්දප්ගදය  1,000.00  1,000.00 

161 ්ික.ටී.ඩී. භයක්ප්ක ඩි   1,000.00  1,000.00 
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162 ඩබ්.ඩබ්.ීය.එ ක.ඩී.වන.එස ුසභහරිවහමි  141,150.00 1,000.00  142,150.00 

163 එ ක. චන්ප්ද්රසන  1,000.00  1,000.00 

164 එභ.පී.එච් යකමනහඹක   1,000.00  1,000.00 

165 එච්.එ ක.ිර්. ුසභහරි  1,000.00  1,000.00 

166 ඩී.ප්ක් නන්දහතී  1,000.00  1,000.00 

167 ප්ජ්.එ ක.එස.එ ක. රනහන්දු  181,200.00 1,000.00  182,200.00 

168 වන.සී. දභඹන්හා  1,000.00  1,000.00 

169 ප්ජ්.එල්.පී. ද සිල්හ  1,000.00  1,000.00 

170 ඩබ්.ඒ.ඩබ්. යාජිකම  1,000.00  1,000.00 

171 ඕ.ීම ප්රේභහතී 141,400.00 1,000.00  142,400.00 

172 පී.ඒ.ඩීප්ජ්. ්ල්විස  1,000.00  1,000.00 

173 පී.ඩී.ීය.එස. ුසභහරි  1,000.00  1,000.00 

174 ඩී.වන. ගුණයකමන   1,000.00  1,000.00 

175 ටී.එච්. ලයහභලී  2,000.00  2,000.00 

176 සී.එස.ප්ක්. යණසිාව  1,000.00  1,000.00 

177 ඩී.එ ක. ුසසුභහතී  1,000.00  1,000.00 

178 ප්ජ්.එ ක.එස.ප්ක්. ජඹසුන්දය   1,000.00  1,000.00 

179 ිර්.ඩී ීමභරහ විප්ජ්සිරි  1,000.00  1,000.00 

180 එන්.ඒ.ඒ.ඩී. නහයාප්ග ඩ  1,000.00  1,000.00 

181 ටී.එ ක.වන. ප්තන්නප්කෝන්  1,000.00  1,000.00 

182 ඩී.එ ක.එන්. වික්රභසිාව   1,000.00  1,000.00 

183 ප්ක්.එස.ඩී. චන්ද්රරතහ  1,000.00  1,000.00 

184 එන්.ඩබ්. ප්ඳප්ර්යහ  1,000.00  1,000.00 

185 ඒ.එ ක ප්ප්නවියකමන ඵ්ඩඩහ  1,000.00  1,000.00 

186 ික.එ ක. ඳීභරතහ  1,000.00  1,000.00 

187 ිර්. ප්ල්නහඹකී  1,000.00  1,000.00 

188 එස. තාප්ේසරී  1,000.00  1,000.00 

189 සී.ඳහකයයහණී  1,000.00  1,000.00 

190 ීය. රලිතහ  1,000.00  1,000.00 

191 ීම. ඳයභප්ජෝහා  1,000.00  1,000.00 

192 ඩබ්.වන.එල්. ්රිඹකරයහණී   1,000.00  1,000.00 

193 ීම. ප්ල්යහණී  1,000.00  1,000.00 

194 ඒ. විජඹ කඵහල්   1,000.00  1,000.00 

195 එච්.එ ක.වන.පී. ගුණහාරක   1,000.00  1,000.00 

196 ටී.එල් ඳහායප්ේ  1,000.00  1,000.00 

197 ප්ක්.වන. භහින්ද  1,000.00  1,000.00 

198 ඩී.එච්.ප්ක්. රුක්භණී  1,000.00  1,000.00 

199 එච්.එ ක.ික.වන. ඩඵ.ීය. ප්වේයකම   1,000.00  1,000.00 

200 ිර්.වන. ිරිඹයකමන   1,000.00  1,000.00 

201 එ ක.ිර්.එස. පීරිස  1,000.00  1,000.00 

202 එච්.ිර්.ඒ. න්ත ුසභහය  1,000.00  1,000.00 

203 ීය.පී. ීමයසිාව  1,000.00  1,000.00 

 ්විනිලසචිත ගිණුභ    104,050.00 

 එකතු 5,610,088.00 221,500.00 3,700.00 5,939,338.00 
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ටවන 05 

 

ජහතික ශිල්ඳ බහ  

2014 මදළේඵර් 31 දනට ආයක්ක තළනඳතු  

 රීරාරු. 

සීභහහිත ුතනිකඋඩ් ප්භෝඋර්ස රාකහ භහගභ 5,000 

භවනුය භව නගය බහ 1,020 

රාකහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 6,350 

ජහහාක ජර කඳහදන වහ ජරහඳවන භ්ඩඩරඹ 1,900 

රී රාකහ ප්උලිප්ක  ක භහගභ 5,000 

රී රාකහ භවළලි ්පතකහරිඹ 1,050 

ප්ක ශම භවනගය බහප්ේ ක්රීඩහමිමි වහ විප්නෝදසහද ප්දඳහර්ත. 7,200 

ාසකෘහාක කඋුතතු ප්දඳහර්තප් කන්තු 17,620 

ප්ක ශම භවනගය බහ 22,100 

ඵ්ඩඩහයනහඹක ්නුභසයණ ජහතයන්තය  කභන්ත්රණ ලහරහ 5,000 

සීභහහිත එ කටීඑන් ප්න මර්ක් භහගභ 5,000 

රී ජඹර්ධනනරය ප්කෝ මප් ම භවනගය බහ 3,000 

ුඩයඋ කරහ ාගභඹ 10,000 

ුසලිඹහිදිනඹ නගය ලහරහ 250 

එකතු 130,490 
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ටවන : 06 

 
ජහතික ශිල්ඳ බහ  
2014 මදළේඵර් 31 දනට අත්තිකහයේ 
 

 
 

රීරාරු 

දනඹ විසතයඹ මුදර 

1993.12.31 ්රහමීඹ කර්භහන්ත වහ සඹා ැසයනඹහ ්භහතයාලප්ේ  ප්ල්ක ක 98,343 

1996.02.09 යහජය හණිජ නීහාගත ාසථහ 127,331 

1996.04.02 ඩබ් .එ ක.ටී.ීය .විප්ජ්ප්කෝන් භවතහ  2,000 

1996.04.02  කඵන්ධීකයණ නිරධහරී - ප්ෝභහ භයවන  2,000 

1996.11.08 ඩී  .රළ කිණඹස භවතහ  1,000 

1997.03.01 ප්ල්ක ක  .භධයභ ඳරහත  5,000 

1997.04.23 ප්ල්ක ක  .භධයභ ඳරහත  1,000 

1997.04.23 ප්ඵන්ජමින් භවතහ 1,000 

1997.05.27  කඵන්ධීකයණ නිරධහරී - )භධයභි  15,000 

1997.05.27  කඵන්ධීකයණ නිරධහරී - )දුසණි  15,000 

1997.05.27 පී .ප්ක්.ීම.ඒ .ප්ප්නවියකමන භවතහ  15,000 

1997.05.27 ඩී .ීය.  ගුණහාරක භවතහ 15,000 

1997.06.10 පී .ප්ක්.ීම.ඒ .ප්ප්නවියකමන භවතහ  17,725 

1998.10.27 ප්ග ඩනළගිලි ද්රය ප්දඳහර්තප් කන්තු 5,800 

2000.04.28 ඊ .ඒ.එච් .කර්ණහයකමන භවතහ  35,000 

2000.06.02 දභඹන්හා ද ිදන්ප්උෝ ප්භනවිඹ 79,455 

2000.07.05 එස .ඩබ්.ිර්.ඩී .්නුසභයණ ්යමුදර  22,861 

2000.07.05 ප්ක ශභ භවනගය බහ 1,013 

2000.07.05 ්ණප්දන නිරධහරී  ,ප්ඳ ලිස ක්ප්ේත්ර ඵරකහ මරසථහනඹ  3,500 

2001.03.02 ඩී .එ ක.ීය.ඒ ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  758 

2001.04.30 ඩී .එ ක.ීය.ඒ ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  132,762 

2003.08.13 ප්ක් .එ ක.වන .කභල්  15,040 

2008.04.07 ්ධයක්  ,භවළලි ්පතකහරිඹ  12,250 

2008.07.15 ්ධයක්  ,ාසකෘහාක ප්දඳහර්තප් කන්තු  27,800 

2012.11.16 රඹනල් ප්න්ඩ් ම ්නුසභයණ ්යමුදර 100,000 

2014.01.24 සුනන්ද ඵ්ඩඩහය භවතහ 2,500 

2014.01.24 ප්ක්.එ ක.වන. කභල් භවතහ 2,500 

2014.09.26 ප්ක්.එ ක.වන. කභල් භවතහ 20,000 

2014.10.15 ිනන්ද ජඹසිාව භවතහ 8,500 

2014.01.29 එස.ඩබ්. ිදඹහය භවතහ 2,500 

2014.09.25 එස.ඩබ්. ිදඹහය භවතහ 13,825 

2014.04.24 භප්නෝජි ඇල්ප්ල්ප්ගදය මිඹ 2,500 

2014.03.20 ගඹනි චන්ද්රිකහ මිඹ 2,500 

2014.09.23 ගඹනි චන්ද්රිකහ මිඹ 15,000 

2014.10.24 එස. හාරුභගල් මිඹ 20,000 

2014.04.24 ඒ.ප්ක්. ෂහිකස භඹහ 2,500 

2014.08.20 නිප්යෝහන් ඹතීන්ද්ර භඹහ 20,000 

2014.11.12 නිප්යෝහන් ඹතීන්ද්ර භඹහ 16,150 

2014.01.24 හාලිණී ළල්ීමන් මිඹ 2,500 

2014.01.24 දුහනී යාගිකහ මිඹ 2,500 

2014.04.24 රුන් මිඳකම භඹහ 2,500 

2014.09.23 තනජහ විප්ජ්ප්කෝන් මිඹ 10,000 

2014.10.16 රුන් ලිඹනහයච්චි භඹහ 19,200 

2014.01.01 නන්දනී ඩුප්ේ මිඹ 50,000 

2014.03.12 ිර්.ප්ක්. ප්ෝභසිරි භඹහ 2,500 

2014.03.12 ඒ. විජඹ කඳහික භඹහ 2,500 

2014.04.01 පී.ඒ. දඹහතී මිඹ 2,500 

2014.01.29 ඩබ්.එ ක. විභරයකමන භඹහ 5,000 

2014.05.28 භවළලි 4,000 

2014.07.21 භවළලි 4,000 

2014.09.09 භප්වේසරී ඳදනභ 100,000 

2014.08.22 නිවහල් ුදඹ ුසභහය භඹහ 20,000 

2013.12.31 ්විනිලසචිත ගිණුභ (356,847) 

 එකතු 750,464 
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ටවන 07  

 

 

ජහතික ශිල්ඳ බහ  

1024 මදළේඵර් 12 දනට සාහය තළන්ඳතු  
 

 

රීරාරු. 

විසතයඹ රු. 

රාකහ ඵළාුස ගිණු ක ්ාක.   00000758838 100,000 

භවජන ඵළාුස ගිණු ක ්ාක.   208-60-01-00010007-8 2,682,000 

භවජන ඵළාුස ගිණු ක ්ාක.   208-60-01-00009947-3 1,000,000 

එච්ඩීඑෂසසී  ඵළාුස ගිණු ක ්ාක. - FD  01107124 2,000,000 

එකතු 5,782,000 
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ජහතික ශිල්ඳ බහ 

1024 මදළේඵර් 12 දනට මගවිඹයුතු විඹදේ                                                              රීරාරු                                                                                      

විසතයඹ මුදර 
ාචහයක ්භහතයහාලඹ               136,875  

රක්ර                 84,600  

විප්ීල කඋුතතු ්භහතයහාලඹ                  52,500  

විගණන ගහසතු            1,593,605  

ඵළාුස ඳළරු ක            1,100,000  

ශිල්ඳ ්යමුදර - මිරදීගළනී ක               932,790   

එකතු          3,900,370  
 

 

ටවන 10 

ජහතික ශිල්ඳ බහ  
1024 මදළේඵර් 12 දනට උඳචිත විඹදේ                                                                  රීරාරු                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

විසතයඹ මුදර 
ළටු් වහ ප්ේතන                 35,795  

වනන විඹදභ                 23,920  

ප්ේක ්ර්ථහධක ්යමුදර                 24,771  

ප්ේක බහය ්යමුදර                  4,505  

ප්නකම දීභනහ                 17,933  

්හාකහර වහ නිහඩු දින ළටු් ප්ගීම ක               145,566  

ගභන් විඹද ක - ප්ීය ඹ               152,380  

ලිිදද්රය වහ කහර්ඹහලීඹ ්ලයතහ                 56,692  

ින්දන වහ ලිහිසි ප්තල්                  9,680  

රචහයණ විඹද ක                 63,971  

ප්නකම ලිිදද්රය                     948  

තළඳළල් වහ විදුලිාප්ීල               202,811  

විදුල්ඹ වහ ජරඹ                  81,332  

නඩකමතු      - හවන               301,658  

                  - ිදරිඹත, ඹක්ත්ර වහ ුඳකයණ                 75,505  

ප්නකම - සීගිරිඹ - ිදරිසිදු යනරී ක                 48,574  

රහවන                 93,484  

ඵදුුසලී වහ ප්ීය ඹ ඵදු                 30,175  

ියක්ක               102,077  

නරකමඳකම                  9,265  

ා්රව විඹද ක                  2,485  

මුද්රන               152,902  

කහර්ඹ භ්ඩඩර සුබහධන                     929  

 කඵන්ධීකයණ කහර්ඹහරර දහඹකමුදල්                 10,000  

මලික තහක්ණික නරහුණු ළඩමුළු ඳළළකමීමභ                 96,292  

්න්තර්. තහක්ණික නරහුණු ළඩමුළු ඳළළකමීමභ                 54,203  

ශිල්පී ග කභහන ාර්ධනඹ - ්භහතයහාලඹ                 13,320  

දිිකන නරයහ භහධය ළඩඋවන් ඳළළකමීමභ                 51,992  

ගුරුශිල්පීන් වහ දීභනහ                 56,000  

ශිල්ඳ නරහුණු භධයසථහනර ප්ග ඩනළගිලි ්ලුකමළඩිඹහ යනරීභ                 62,380  

නරහුණු ඳවසුක ක ළඳයීභ ිනරහුණුරහී  වහ ුඳප්ීලක දීභනහ ප්ගීමභ)                  4,500  

ගුරු ශිල්පී නරහුණු දීභනහ                  75,500  

ජහහාක භ මඋප් ක රදර්ලන             3,894,460  

ජහහාක භ මඋප් ක රදර්ලන   කභහන                 11,920  

ශිල්ඳ භහජ සතහිදතයනරීභ වහ රහායුවගත යනරීභ                  2,697  

ප්නකම විප්ීය ඹ රදර්ලන වහ  කභන්ත්රණ                 95,566  

රී රාකහ යජප්ේ  හනිජ නීහාගත ාසථහ               455,168  

්ඟුල්භඩු ශිල්ඳ ග කභහනඹ                  1,100  

එකතු          6,522,455  
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ටවන 11       

2014 ය වහ ඳහරිමතෝෂික ප්රතිඳහදන         
                                                                                                                                        රීරාරු.                                                                                                                               

. 

අංක නභ තනතුය ඳත්වීේ දනඹ 
ර් 

ගණන 

31.12.2014 

දනට ළටුඳ 

මුේචිත 

ඳහරිමතෝශික 

දීභනහ 

1 එච්. එ ක. එස. ගුණහාරක භවතහ වකහය ්ධයක් (ාර්ධන) 1999.02.01 15 43,164 323,730 

2 එන්.එල් ගුනසිාව මිඹ වකහය ්ධයක් (ඳශහකම) 1999.02.01 15 41,569 311,768 

3 එස.එ ක.ඒ.එස. ඵ්ඩඩහය භඹහ වකහය ්ධයක් (ඳශහකම)  1999.02.01 15 42,368 317,760 

4 ප්ක්.එ ක.වන. කභල් භඹහ  වකහය ්ධයක් (ඳශහකම) 1999.02.01 15 43,167 323,753 

5 එස.ඩී.ිර්.එස.ප්ක්. භයසිාව  වකහය ්ධයක් (ඳශහකම) 2001.05.15 13 43,168 280,592 

6 ඩබ්.වන.එන්.යූ. විප්ජ්රකම භඹහ  වකහය ්ධයක් (ඳශහකම) 2001.05.15 13 43,169 280,599 

7 පී.ඒ. ජඹසිාව භඹහ  වකහය ්ධයක් (නරහුණ) 2005.08.15 9 43,170 194,265 

8 ඩබ්.ප්ක්.එන්. ලයහභලී මිඹ  වකහය ්ධයක් (ඳශහකම) 2005.08.15 9 43,171 194,270 

9 එච්.සී.  භප්නෝවහරි මිඹ   වකහය ්ධයක් (ඳශහකම) 2005.08.15 9 43,172 194,274 

10 එ ක.එ ක.එච්.වන.භයනහඹක භඹහ වකහය ්ධයක් (ඳශහකම) 2005.08.15 9 43,173 194,279 

11 පී.ිර්.එ ක.ිර්එස.ප්ක්. ඳල්ප්ල්ප්ඳ ර  ඳශහකම වකහය ්ධයක් 1999.02.01 15 37,630 282,225 

12 ඩබ්.ිර්. හාරකයකමන  ාර්ධන වකහය 2005.08.15 9 33,647 151,412 

13 එස. ිදඹහය භඹහ ාර්ධන වකහය 2005.08.15 9 33,264 149,688 

14 එ ක.යූ.ඒ. ඇල්ප්රප්ගදය මිඹ   ාර්ධන වකහය 2005.09.15 9 33,265 149,693 

15 එ ක.එස. කළුියචිචි මිඹ ාර්ධන වකහය 1993.04.01 21 34,802 365,421 

16 ීය.ප්ක්. ගඹහනි චන්ද්රකහ මිඹ ාර්ධන වකහය 1999.06.01 15 30,309 227,318 

17 ීය.එන් ුදඹ ුසභහය භඹහ ාර්ධන වකහය 2009.08.03 5 30,826 77,065 

18 ප්ක්.වන.එස. කවාගභ භඹහ ාර්ධන වකහය 2009.08.03 5 30,827 77,068 

19 එස. ජඹකහන්හා මිඹ කශභනහකහය වකහය 1985.08.26 29 39,684 575,418 

20 එ ක.ඩබ්. ඳහායණ ප්භනවිඹ. කශභනහකහය වකහය 1989.09.01 25 35,959 449,488 

21 එච්.ීම.සී. ප්ඳප්ර්යහ ප්භනවිඹ. කශභනහකහය වකහය 1989.08.17 25 34,718 433,975 

22 ්ප්නෝභහ නරසඳකහන්තහ මිඹ කශභනහකහය වකහය 1989.05.02 25 35,961 449,513 

23 එච්.ඒ. කභල් භඹහ කශභනහකහය වකහය 1987.05.20 27 33,958 458,433 

24 නන්දනී ඩුප්ේ මිඹ කශභනහකහය වකහය 1993.12.15 21 35,135 368,918 

25 ් කකම ජඹසිාව භඹහ කශභනහකහය වකහය 1998.08.21 16 33,960 271,680 

26 පී.එල්. චන්ද්රරතහ මිඹ  කශභනහකහය වකහය 2000.02.01 14 32,569 227,983 

27 නිලහන්ත ප්යෝවන ඩඹස භඹහ කශභනහකහය වකහය 1992.07.10 22 35,966 395,626 

28 එ ක.ඩී. ප්ේරහයකමන මිඹ කශභනහකහය වකහය 2003.02.24 11 28,712 157,916 

29 ඩී.සී.ිර්.ඩී ජඹසරිඹ භඹහ කශභනහකහය වකහය 2007.08.01 7 28,213 98,745 

30 ඊ.ප්ක්. දඹහහාරක භඹහ  රිඹදුරු 1998.10.26 16 30,485 243,880 

31 ප්ක්.එ ක. රලිකම භඹහ  රිඹදුරු 1999.12.08 15 30,294 227,205 

32 එච්.එ ක. සුභනප්ේකය භඹහ රිඹදුරු  2008.07.01 6 26,899 80,697 

33 ඒ.එන්. ුදඹසිරි භඹහ ක කකරු 1989.08.11 25 29,750 371,875 

34 ප්ජ්.එච්.පී ද සිල්හ ක කකරු 1988.11.01 26 29,751 386,763 

35 ප්ජ්. චන්ද්රයකමන භඹහ ක කකරු 1992.06.10 22 28,512 313,632 

36 වන.ීම. නිභල්සිරි භඹහ  ක කකරු 1999.11.01 15 27,881 209,104 

37 ඩී.එල්. නලින්ද ධ කමික භඹහ ක කකරු 2001.09.03 13 29,022 188,643 

38 සුනිල් චන්ද්රයකමන භඹහ ක කකරු 2005.03.22 9 25,997 116,984 

39 ඩී.පී.එන්. විප්ජ්නහඹක භඹහ  නීඳහයක්ක ක කකරු 1995.01.01 12 27,585 165,507 

40 ඩබ්.වන.එච්. ජඹප්ේන භඹහ මුයකරු 1987.12.15 27 29,949 404,312 

41 ඕ.ප්ජ්. ප්කර කප්ත ටුප්ේ භඹහ වකහය ්ධයක් (ළරසු ක) 2005.08.10 9 43,207 194,432 

42 ඩී.ප්ජ් ප්රක කප්ේ භඹහ වකහය ්ධයක්  1992.11.05 22 40,514 445,654 

43 ඒ.ඒ.ඒ. ්පතකහරි භඹහ ාර්ධන වකහය 1994.07.01 20 32,433 324,330 

44 යූ.ීම.සී. ප්ර්ණුකහ මිඹ  ාර්ධන වකහය 2001.10.01 13 31,114 202,241 

45 එච්.ිර්.ඒ.ඩබ්. ුසභහය කශභනහකහය වකහය 1996.01.10 18 33,983 305,847 

46 ප්ජ්.ඒ. යාජනී කශභනහකහය වකහය 1987.07.01 27 34,746 469,071 

47 එ ක.ඩී. රලිතහ කශභනහකහය වකහය 1990.04.01 24 32,941 395,292 

48 එල්. විභරසිරි කශභනහකහය වකහය 1986.07.01 28 36,818 515,452 
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මුේචිත 

ඳහරිමතෝශික 

දීභනහ 
49 ඒ. ප්ඹෝප්ේසරී කශභනහකහය වකහය 1993.06.01 21 31,899 334,940 

50 එච්.පී. ද සිල්හ කශභනහකහය වකහය 1987.07.01 27 33,988 458,838 

51 එස.එච්.සී. යණතුාග   කශභනහකහය වකහය 1992.05.04 22 32,597 358,567 

52 වන.ඒ. දඹහතී කශභනහකහය වකහය 1989.06.01 25 32,946 411,825 

53 ිර්.ඩී.එන්.ඒ.එන්. ප්ඳහාඹහප්ග ඩ  කශභනහකහය වකහය 1991.05.01 23 32,599 374,889 

54 යූ.ඩී. ඹමුනහ කහන්හා  කශභනහකහය වකහය 1988.09.01 26 32,252 419,276 

55 එ ක.වන. ්ිකයාගනී කශභනහකහය වකහය 1984.06.28 30 37,653 564,795 

56 සී.එස ප්ව මිනප්වේහ කශභනහකහය වකහය 1994.02.15 20 29,350 293,500 

57 ික.වන. ුසමුදුභහරහ  කශභනහකහය වකහය 1997.04.01 17 31,559 268,252 

58 පී.වන. භහප්නල් ශ්රිඹහරතහ  කශභනහකහය වකහය 1998.09.15 16 29,964 239,712 

59 ඊ.ප්ක්. සුනිල් ලහන්ත කශභනහකහය වකහය 2000.05.02 14 29,761 208,327 

60 වන.එච්.ඩී.එන්. රදීිදකහ කශභනහකහය වකහය 2000.05.02 14 29,762 208,334 

61 ඩබ්. ින්ද්රහනි කශභනහකහය වකහය 1992.09.15 22 31,911 351,021 

62 එච්.එ ක.පී.වන ගුණහාරක   කශභනහකහය වකහය 1990.04.01 24 31,216 374,592 

63 ්ික.ටී.ඩී. භයක්ප්ක ඩි කශභනහකහය වකහය 2004.02.01 10 29,357 146,785 

64 එන්.ඒ.ඒ. ිප්ර්හ නහයාප්ග ඩ කශභනහකහය වකහය 2000.09.15 14 29,562 206,934 

65 එන්. ීමයක්ප්ක ඩි කශභනහකහය වකහය 1993.03.01 21 31,915 335,108 

66 ීය. ිර්. එ ක. එන්. යකමනහඹක කශභනහකහය වකහය 1994.08.15 20 31,076 310,760 

67 එ ක.පී. සිල්හ  කශභනහකහය වකහය 1989.08.06 25 32,961 412,013 

68 එල්.ඒ.එල්.සී.ප්ක්. ලිඹනප්ේ වසත කර්භහන්ත ඹහ්හා වකහය 2007.04.01 7 27,254 95,390 

69 ුත.ඩී.සී. භල්කහන්හා රදර්ලක 1988.10.01 26 32,615 423,995 

70 භහරනී ජෆන්ස රදර්ලක 1992.07.01 22 31,920 351,120 

71 ිර්.ප්ක්.එල්එන්. යහජකරුණහ රදර්ලක 2001.11.01 13 28,957 188,221 

72 ජි.ජි.එස. ගුණර්ධන රදර්ලක 1992.06.15 22 31,922 351,142 

73 ටී.එච්. ජඹතුාග රදර්ලක 1992.06.15 22 31,923 351,153 

74 ීය.ඒ.වන. ගුණතී රදර්ලක 1992.06.15 22 31,576 347,336 

75 ඒ.එ ක.එස.පී. සිරිප්ේන රදර්ලක 1992.07.01 22 31,925 351,175 

76 ඩබ්.එ ක.එච්.ීය.සී.භළණිප්ක් රදර්ලක 1992.07.01 22 31,926 351,186 

77 පී.වන.ප්ජ්. විප්ජ්යකමන රදර්ලක 1996.09.22 18 29,779 268,011 

78 ඩබ්.චන්ද්රහනි රදර්ලක 1988.10.01 26 32,624 424,112 

79 එඩී නහගවකමත රදර්ලක 1992.07.01 22 31,929 351,219 

80 ඩී.ප්ක්.නන්දහතී රදර්ලක 1992.07.01 22 33,670 370,370 

81 ප්ජ්.එ ක.එස. භල්ලිකහ රදර්ලක 1988.09.01 26 32,627 424,151 

82 වන.සී.දභඹන්හා රදර්ලක 1988.10.01 26 32,628 424,164 

83 ප්ජ්.එල්.ඩී ද සිල්හ රදර්ලක 1992.06.15 22 31,933 351,263 

84 ඩබ්.ඒ.විභල් යාජිකම රදර්ලක 1992.07.01 22 30,890 339,790 

85 ඕ. ීම. ප්රේභහතී රදර්ලක 1992.07.01 22 31,239 343,629 

86 පී.ඒ.ීම.ප්ජ්. ්ල්විස රදර්ලක 1996.09.02 18 29,992 269,928 

87 පී. ඩී. බුීපතකහ ුසභහරි රදර්ලක 1996.07.01 18 28,607 257,465 

88 ඩී.එ ක. ුසසුභහතී රදර්ලක 1988.03.01 26 32,982 428,766 

89 ප්ජ්.එ ක.එස.ප්ක්. ජඹසුන්දය රදර්ලක 1992.08.01 22 31,591 347,501 

90 එ ක. ඩී. ඳීමිණී රදර්ලක 1992.07.01 22 31,244 343,684 

91 ිර්. ඩී. විභල් ජඹසිරි රදර්ලක 1994.04.01 20 31,941 319,410 

92 ප්ක්.එස.ඩී. චන්ද්රරතහ රදර්ලක 1993.03.01 21 32,638 342,699 

93 එස.යහභචන්ද්ර රදර්ලක 1994.04.01 20 31,595 315,950 

94 සී.ඳහකයයහණී රදර්ලක 1988.10.01 26 32,640 424,320 

95 ීය.රලිතහ රදර්ලක 1993.06.01 21 31,945 335,423 

96 ීම.ඳයභප්ජෝහා රදර්ලක 1993.06.01 21 31,946 335,433 

97 ඩබ්.වන.එ ක.එල්.්රිඹකරයහනි රදර්ලක 2001.11.01 13 29,391 191,042 

98 ඩබ්. ප්ල්යහණී රදර්ලක 2004.02.12 10 28,618 143,091 

99 නිරන්හා ුසභහයසිාව රදර්ලක 2006.02.01 8 27,119 108,474 

100 චන්ද්රහ යණසිාව රදර්ලක 2005.01.03 9 27,120 122,038 

101 ජි.ජි. ින්ද්රහ ුසභහරි රදර්ලක 2008.01.12 6 27,121 81,362 

102 ඩබ්.වන.ටී.ලහභලී නඹන කහන්හා රදර්ලක 2008.01.13 6 27,122 81,365 

103 ඩබ්.ප්ක්.දීිදකහ භප්වේහනි රදර්ලක 2007.04.01 7 27,123 94,929 
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අංක නභ තනතුය ඳත්වීේ දනඹ 
ර් 

ගණන 

31.12.2014 

දනට ළටුඳ 

මුේචිත 

ඳහරිමතෝශික 

දීභනහ 
104 එ ක. පී. වන. ට්රික්සි සුප්න්ත්රහ රදර්ලක 2007.05.15 7 27,124 94,932 

105 ිර්. එච්.චින්තහ ලහන්හාරතහ රදර්ලක 2007.04.25 7 27,125 94,936 

106 ිර්. චන්ද්රරතහ රදර්ලක 2007.10.10 7 27,126 94,939 

107 ඒ. ප්රිඹදර්ලනී කරුණහයකමන රදර්ලක 2005.01.01 9 27,127 122,069 

108 න්ත විප්ජ්යකමන රදර්ලක 2007.08.25 7 27,128 94,946 

109 ප්ක්.ීය.න්තහ ුසභහරි රදර්ලක 2007.10.03 7 27,129 94,950 

110 එච්.එ ක.ඩී.එස.නිභල්කහ නයකමන රදර්ලක 2006.01.02 8 27,130 108,518 

111 ඩබ්.එ ක.ඩී.එච්.වික්රභසිාව රදර්ලක 2006.01.02 8 27,131 108,522 

112 එච්.ඒ.ශ්රිඹහනි නරසඳරතහ රදර්ලක 2008.02.12 6 27,132 81,395 

113 එච්.පී.ජඹාගනී බද්රහනි රදර්ලක 2007.06.11 7 27,133 94,964 

114 එ ක.සුඵිකයහතු කභහ රදර්ලක 2007.08.27 7 27,134 94,967 

115 පී.එ ක. භන්රතහ ඳහායහජ රදර්ලක 2008.01.20 6 27,135 81,404 

116 ීය.එ ක.එස.කහන්හා ඵසනහඹක රදර්ලක 2008.02.12 6 27,136 81,407 

117 වන.ඒ.්මිතහ රදර්ලක 2001.11.01 13 29,003 188,520 

118 ිර්.ප්ක්.ප්ෝභසිරි රදර්ලක 1992.06.15 22 31,968 351,648 

119 ඩබ්.වන.පී.ප්දප්ගදය රදර්ලක 2001.11.01 13 29,005 188,533 

120 එන්.ඊ.වන.ින්ද්රහනි රදර්ලක 2004.02.12 10 28,640 143,201 

121 පී.ප්ක්.ීය.ඕර රදර්ලක 1988.05.01 26 33,015 429,195 

122 ඩී.එල්.ිර්.රුණි ගුණයකමන රදර්ලක වහඹක 2005.03.01 9 25,946 116,755 

123 ීය.ීම.දඹහතී රදර්ලක වහඹක 2006.02.01 8 25,947 103,786 

124 ප්ජ්.යහජිනී රදර්ලක වහඹක 2007.08.27 7 25,948 90,816 

125 ිර්.පී. ජඹසිාව රදර්ලක වහඹක 2005.03.01 9 25,949 116,768 

126 එල්.ීය.ඒ.එස.එන්.ඵහරසරිඹ රදර්ලක වහඹක 2006.02.01 8 25,950 103,798 

127 එස.පී.පීඩබ්එන්භාගලිකහ ප්රිඹදර්ලනී රදර්ලක වහඹක 2006.08.03 8 25,951 103,802 

128 ප්ජ්.ඒ.සුගකම රදර්ලක වහඹක 2007.07.12 7 25,952 90,830 

129 එස.පී.චන්ද්රහතී රදර්ලක වහඹක 2007.04.01 7 25,953 90,834 

130 එ ක.එච්.ික.ඩී.ජඹසිාව රදර්ලක වහඹක 2007.10.18 7 25,954 90,837 

131 ඩබ්.වන.ප්යෝවණ රදර්ලක වහඹක 2006.02.01 8 25,955 103,818 

132 ප්ක්.ිහනි ාවනනී රනහන්දු රදර්ලක වහඹක 2007.05.24 7 25,956 90,844 

133 එච්.එ ක.වන.ික.විභරයකමන ශිල්ඳ ුඳප්ීලක 1994.04.01 20 32,331 323,310 

134 ිර්. වන. ිරිඹයකමන ශිල්ඳ ුඳප්ීලක 1994.04.01 20 32,332 323,320 

135 ප්ක්. ඒ. චන්ද්රහ ජඹන්ත රිඹදුරුr 2000.09.15 14 29,633 207,431 

136 ීය.පී. ීමයසිාව ළීදු කකරු 1994.02.15 20 30,594 305,940 

137 ඩී.එ ක.ඩබ්.එස.කරුණහයකමන මුයකරු 1994.07.01 20 28,617 286,170 

138 එච්.එච්.එන්. ිරිඹයකමන ක කකරු 2000.09.15 14 27,089 189,620 

139 ඪී.ිර්. ීම දිහනහඹක ක කකරු 1988.09.15 26 28,953 376,389 

140 ටී.රලිකම ඳහායහජහ ක කකරු 1998.03.01 16 27,689 221,508 

එකතු 36,358,179 
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ටවන  12 

    

ජහතික ශිල්ඳ බහ 

2014 බහ්ඩඩහගහය ප්රදහන 
   ශ්රිීංරාරු. 

භහඹ  පුනයහර්තන ප්රහේධන එකතු 

        

ජනහරි           8,686,000                  -            8,686,000  

ප්ඳඵයහරි           8,708,000        7,260,000        15,968,000  

භහර්තු           8,550,000        3,880,000        12,430,000  

්ප්රේල්           8,100,000        5,130,000        13,230,000  

භළික           8,100,000        3,790,000        11,890,000  

ජුනි           8,700,000        6,505,000        15,205,000  

ජූලි           8,700,000        2,000,000        10,700,000  

්ප්ගෝසතු           8,400,000        5,450,000        13,850,000  

ළ්තළ කඵර්           8,163,000          932,000          9,095,000  

ඔක්ප්තෝඵර්           8,900,000        1,950,000        10,850,000  

ප්න ළ කඵර්           9,997,000        3,028,000        13,025,000  

ප්දළ කඵර්         12,796,000        1,075,000        13,871,000  

        

එකතු    107,800,000    41,000,000    148,800,000  

    

    

ටවන 

රහේධන විඹද ක                                =    6,757,571 

ාර්ධන විඹද ක                                =  34,242,429                                                                      

                                                             41,000,000 
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ටවන  13 

අමුද්රය ඵළංකු 
2014 මදළේඵර් 31 දමනන් අන් ර්ඹ වහ මශ ගිණූභ  

  රීරාරු 

  2014 2013 

ළටු් 72,090 760,566 

    

විකුණුේ පිරිළඹ    

ිය කබක ප්ත ග 13,702,841 15,366,357 

එකතු කශහ   

මිරදී ගළනී ක  - - 

ප්නකම විුසණු ක විඹද ක  - - 

  13,702,841 15,366,357 

්ඩුකශහ:   

්න් ප්ත ග  13,671,553 13,702,841 

විුසණු ක ිදරිළඹ 31,289 1,663,515 

    

රහබඹ වහ අරහබඹ ප්රධහන ආදහඹේ වහ විඹදේ ගිණුභට භහරුකශහ  40,801 -   902,949 

   

ටවන  14 
ජහතික ශිල්ඳ බහ 

2014 මදළේඵර් 31 දමනන් අන් ර්ඹ වහ මනත් ආදහඹේ                                             

  රීරාරු. 

  2014 2013 

ප්ඳ ින                                              

ඵළාුස ප්ඳ ළී                                    21,269.57             384,810  

      

විවිධ ිදහඹ ක   241,428.28             352,302  

ප්ඳ දු තළන්ඳතු                       .           1,317,977  

ිඳසු ප්න ප්ගන ප්උන්ඩර් ගහසතු                   7,500  

ශිල්ඳ ග කභහන ාර්ධනඹ - ්භහතයහාලඹ          18,694,429  

දිවිනළගුභ 1,057,242.16   

සි්නහයහ ප්ග ඩනළගිල්ර - ්භහතයහාලඹ  200,000.00    

ශිල්ඳ ුදහන BMICH - ුසලිඹ 1,507,500.00    

රධහන කහර්ඹහර ප්ග ඩනළගිල්ර - ්භහතයහාලඹ 4,161,484.75    

නුයඑිනඹ රදර්ලනඹ 100,000.00    

කරහබන රදර්ලනඹ   127,500.00    

ුසලිඹහිදිනඹ  රදර්ලනඹ   129,000.00    

දිල්ලි වහර් ම  රදර්ලනඹ  223,000.00    

විශිසමතහ  කභහන    39,067.27    

සීතහක ්භිභන්   48,901.38    

ඹහඳනඹ ඵහාක් ළඩඋවන 120,000.00    

එකතු 8,176,393.41  20,757,017.56 
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ටවන 15 

 

ශිල්ඳ අයමුදර  

2014 මදළේඵර් 31 දමනන් අන් ර්ඹ ව න මශ ගිණුභ  

  
                              

රීරාරු. 

විුසණු ක   11,178,936.75 

විකුණුේ පිරිළඹ     

ිය කබක ප්ත ගඹ     

එකතු කශහ:     

මිරදී ගළනී ක     8,033,054.16   

මිරදී ගළනී ක ප්නකම විඹද ක                          -      

්ඩුකශහ:     

්න් ප්ත ග  (8,124,845.00)   

විුසණු ක ිදරිළඹ  (91,790.84) 91,790.84  

    11,270,727.59  

එකතු කශහ : රළබීේ      

ප්නකම ිදහඹ ක       56,620.50    

යහප්ග ඩ විුසණු ක    61,591.00    

නරහුණ භධයසථහන      192,413.00    

ශිල්ඳ ග කභහනඹ - සීගිරිඹ - ඵදු ුසලිඹ     209,000.00    

නරහුණු ඳවසුක ක ළඳයීභ    3,250.00    

ශිල්ඳ ුදහන 2014   232,842.50    

්කමහාකහය ක   38,908.00    

භෘදු ණඹ     8,000.00    

ප්නකම විප්ීය ඹ රදර්ලන වහ ප්ශප්ඳ ර     173,732.78    

ිර්ක්ක තළන්ඳතු    30,000.00    

විසිකමර රදර්ලනඹ 2014   230,949.00    

විසිකමභහ රදර්ලනඹ 2014    175,655.00    

ඵළාුස ඳළරු ක       500,000.00  1,912,961.78  

    13,183,689.37  

අඩු කශහ : විඹදේ     

ශිල්ඳ රදර්ලනහගහය - ළටු්   586,469.58    

E.P.F.  47,071.11    

E.T.F.    11,767.76    

්ප්රවි රර්ධන  දීභනහ     523.90    

ප්නකම දීභනහ   37,700.00    

ඵළාුස ඳළරු ක   1,400,000.00    

ියක්ක තළන්ඳතු    10,000.00    

ඵළාුස ගහසතු      226,837.72    

ප්උන්ඩර් තළන්ඳතු  55,000.00    

ගහල්ර රදර්ලනහගහය - විඹද ක  2,062,778.01    

්කමහාකහය ක  85,844.00    

රදර්ලනහගහය - ප්නකම විඹද ක 490,885.00    

නරහුණු භධයසථහන   45,383.00    

ශිල්ඳ ුදහන 2014  209,175.00    

විසිකමර රදර්ලනඹ 2014    107,287.51    

විසිකමභහ රදර්ලනඹ 2014    100,780.00  5,477,502.59  

රහබඹ වහ අරහබඹ ප්රධහන ආදහඹේ වහ විඹදේ ගිණුභට භහරු කශහ   7,706,186.78 
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මේශීඹ වහ විමේශීඹ ප්රදර්ලන, ේභන්්රණ ව මුළු වහ  
අනුග්රහවකත් ළඩටවන් ගිණුභ  
ගිණුේ අංක. 0074668310   -  2014                                                                                                            රීරාරු. 

 

2014/ 01/01 දනට මලේඹ      5,000,204  

රළබීේ     

්නු්රහවකඹන්      9,302,500    

ප්නකම ිදහඹ ක      1,186,711    

්කමහාකහය ක           53,500    

ජහහාක භ මඋප් ක රදර්ලන - 2014         247,200    

     10,789,911  

      15,790,115  

මගවීේ     

ජහහාක භ මඋප් ක රදර්ලන - 2014 1,304,982   

සුයහජ්ුස්ඩඩ් ප් කරහ රදර්ලනඹ 2,684,477   

්කමහාකහය ක 765,500   

ඵළාුස ඳළරු ක  500,000   

ශිල්පීන් වහ  කභහන ිදරිනළමීභ  872,220   

ඵළාුස ගහසතු 3,750   

ප්ඳ දු විඹද ක 6,373,136   

ක්රහෂස ම ්‘රිකේ ප්භෝසතය දළක්භ  2,673,776   

    15,177,841 

2014/12/31 දනට මලේඹ    612,274 

 

 

ටවන 17 
 

ශිල්ඳ සුබහධන ළඩටවන් 

ගිණුේ අංක. 0074668711 
  

2014/01/01 දනට මලේඹ    412,495.64  

රළබීේ      

ගිණු ක ්ාක. 0002936993 භඝින් රළබුණ මුදර 400,000.00   

සථහය තළන්ඳතු ප්ඳ ිනඹ  463,891.83  863,891.83  

    1,276,387.47  

      

මගවීේ     

ශිල්ඳ සුබහධන ළඩඋවන  707,170.00   

    -707,170.00 

2014/12/31 දනට මලේඹ    569,217.47 
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ජහත්ක ශිල්ඳ බහ   

මභමවයුේ පිරිළඹ රීරාරු. 

විසතයඹ 2014 2013  ඇසතමේන්තු - 2014  

මඳෞේගලික ඳඩිනඩි        

 ළටු් වහ ප්ේතන     47,036,959.68     48,993,384           47,366,000  

 වනන විඹදභ     20,763,882.90     15,816,900           20,546,000  

 ්හාකහර වහ නිහඩු දින ළටු්        1,351,706.69       1,047,276             1,100,000  

 E.P.F.       8,097,429.93       6,643,817             8,240,000  

 E.T.F.       1,984,671.02       1,660,956             2,037,000  

 ප්නකම දීභනහ     11,230,293.28       5,892,673             9,591,000  

 විශ්රහභ ළටු් වහ ඳහරිප්තෝෂික        9,694,345.62       3,551,407             2,500,000  

 දු කරිඹ නිදවස ඵරඳත්ර වහ ිනක ම ඳකම            41,645.00            51,190                  40,000  

   100,200,934.12     83,657,605           91,420,000  

 ගභන් විඹදේ         

ගභන්විඹදමි  ිප්ීය ඹ)      1,556,951.94          838,779             1,050,000  

 ගභන් විඹද ක ිවිප්ීය ඹ)          148,779.00          312,021                150,000  

       1,705,730.94       1,150,799             1,200,000  

 ළඳයුේ වහ බහවිතකශ ඳහරිමබෝජය ද්රය        

 ලිිද ද්රය වහ කහර්ඹහර ුඳකයණ          448,995.38       1,315,406             1,100,000  

 ින්ධන වහ ලිහිසි ප්තල්        2,617,994.44       2,397,326             2,350,000  

 නිර ඇඳු ක            70,000.00            71,727                  70,000  

 ප්නකම විඹද ක          106,348.50          151,375                100,000  

 ඹහන්ත්රික වහ විදුලි ුඳකයණ            55,170.00            32,972                  50,000  

       3,298,508.32       3,968,806             3,670,000  

 නඩත්තු       

 ්රකමළඩිඹහ  - ප්ග ඩනළගිලි           113,326.40          396,350                  75,000  

                       යථ හවන       2,114,834.82       1,826,389             1,400,000  

                       කහර්ඹහර ුඳකයණ වහ ඹන්ප්ත්ර ඳකයණ         523,882.95          284,315                500,000  

                       ප්නකම- සීගිරිඹ වහ ිදරිසිදු යනරී ක          816,377.68       1,202,192                750,000  

       3,568,421.85       3,709,246             2,725,000  

 මකොන්්රහත් මේහ         

 රහවන         152,880.88            35,562                  50,000  

තළඳළල් වහ විදුලි ාප්ීල        1,636,414.77       1,485,115             1,400,000  

 විදුලිඹ වහ ජරඹ       1,395,410.11       1,906,422             1,550,000  

 නරකම ඳකම           97,225.00            92,255                150,000  

 ප්ගල් ුසලී වහ ඵදු            229,958.00          328,672                255,000  

 ඵරඳත්ර වහ යක්ණ ගහසතු           543,469.88          422,545                450,000  

 විගණන ගහසතු          1,043,605                100,000  

 ්පතබහය                9,967    

රචහයන          335,823.04          130,771                170,000  

 ියක්ක         804,395.20          659,559                800,000  

ුසලී යථථ ගහසතු         

 ඳරිර්තන ගහසතු              4,185.00            49,057                  50,000  

මුද්රණ          434,216.40          276,190                225,000  

       5,633,978.28       6,439,720             5,200,000  

මනත් විඹදේ        

 කඵන්ධීකයණ නිරධහරින් වහ දහඹක මුදල්           116,250.00          174,000                140,000  

 ්ධයක් භ්ඩඩර හභහජිකඹන්උ ප්ගීම ක           194,000.00          198,960                200,000  

 විප්නෝසහද විඹද ක           100,249.10            94,233                100,000  

 කහර්ඹ භ්ඩඩර සුබහධක           310,378.05          241,359                270,000  

 ඵළාුස ගහසතු               7,500.00                    -                    15,000  

 ලනකමක ගහසතු             55,776.00                    -                    60,000  

            784,153.15          708,552                785,000  

 ක්ඹකිරීභ :         

ප්ග ඩනළගිලි          730,917.44          735,716    

 ප්භ උර් යථ      3,238,574.10       4,048,218    

 ිදරිඹත වහ ඹන්ප්ත්ර ඳකයණ            55,145.91            68,932    

 කහර්ඹහලීඹ ුඳකයණ          457,653.23          414,206    

  ගෘවබහ්ඩඩ වහ ුඳකයණ           169,401.91          151,996    

  ඳහඳළදි                487.37                 542    

 ඳරිගණක         548,275.39          634,244    

රදර්ලන ප්ඳ මින වහ ළයසිලි ්ිකතභ            16,118.29            21,491    

 තහක්ණික වහ නරහුණු ුඳකයණ           163,182.45          211,741    

 කරහගහයඹ         687,001.69          515,796    

එකතු 6,066,757.78 6,802,882 105,000,000 
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ජහතික ශිල්ඳ බහ 

ශිල්ඳ ංර්ධන වහ සුබහධන විඹදේ   
                                                                                               ශ්රීරංරු.                

විසතයඹ 2014 2013 
ඇසතමේන්තු 

2014 

නරහුණ ප්ඹෝජනහක්රභ ව ළඩමුළු - මලික 904,983 750,739 1,200,000 

- ්න්තර්භහධය 522,892 798,364 750,000 

ඳශහකම රදර්ලන වහ ප්ශදප්ඳ රල්  445,323  

ගුරු ශිල්පීන් වහ දීභනහ 3,342,500 3,051,500 3,150,000 

ශිල්පීන් ලිඹහඳදිාචිඹ වහ වළඳුනු කඳකම නිුසකම යනරීභ 258,783 191,484 100,000 

ප්භෝසතය වහ නිර්භහණ ාර්ධනඹ 

(සිහිඋන වහ ඇසුරු ක) 
   

ශිල්ඳ නරහුණු භධයසථහනර ප්ග ඩනළගිලි ්ලුකමළඩිඹහ 441,070  1,600,000 

ශිල්ඳ නරහුණුරහී න් වහ ුඳප්ීලකරුන් වහ දීභනහ 3,170,144 2,465,250 4,600,000 

්මුද්රය ගහ වහ ප්ඵදහවළරීභ වහ ඳවසුක ක ළරසීභ 749,661 520,751 1,200,000 

ශිල්ඳ වහ ශිල්පීන් වහ යඋ නරයහ භහධය ළඩමුළු ඳළළකමීමභ 291,197  200,000 

ශිල්ඳ ග කභහන වහ භහධය ළඩඋවන  15,998  

නරහුණු රළබූන් වහ ුඳකයණ ළඳයීභ 282,839 342,822 750,000 

්මුද්රය - නරහුණරහී න් 712,408  750,000 

ගුරු ශිල්පීන් -  නරහුණරහී න් වහ 1,853,170 2,065,563 1,900,000 

ශිල්ඳ මීක්ණඹ ිදීඳයහ්ත)  618,366  

ජහහාක රදර්ලන ඳළළකමීමප් ක විඹද ක 7,999,001 3,381,840  

ප්නකම විප්ීල රදර්ලන වහ ප්ශදප්ඳ රල් 1,322,249 1,561,891 500,000 

සුයහජ්ුස්ඩඩ් ප් කරහ ශිල්ඳ ප්ශදප්ඳ ර 2,877,642 656,117 1,000,000 

ශිල්ඳ ග කභහන රර්ධන ළඩඋවන  298,427 400,000 

2012 ශිල්ඳ  කභහන ුප්ශර ඳළවිකමීමභ 1,228,980 -   4,614,894  

ුතුරු-නළප්ගනහිය ඳශහකම වහ විප්ලේ නරහුණ ඩඋවන    

ශිල්ඳ හුභහරු ළඩඋවන 1,458,157 1,604,330 2,100,000 

ශිල්ඳ ග කභහනර නිසඳහදන/්ප්රවි ් යර්ධනඹ 397,327 76,350 1,000,000 

සීගිරිඹ වහ ඵකමතයමුල්ර ශිල්ඳ ග කභහන ාර්ධනඹ  95,125  

ශිල්ඳ ග කභහන ාර්ධනඹ - ්භහතයහාලඹ  18,708,929  

ින්දිඹහ රීරාකහ ශිල්ඳ සිහාඹභ 420,116 -       89,736  

ශිල්ඳ ාග ක සථහිදත යනරීභ වහ රහායුවගත යනරීභ 63,142 1,365 100,000 

සඹා ැසයනඹහ වහ ඳවසුක ක ළරසීභ 779,011  1,000,000 

ශිල්ඳ ඳළහාකඩ වහ ප්ඳ කමිදාච ඳශයනරීභ 253,090  400,000 

ශිල්පී සුබහධන ළඩඋවන් ඳළළකමීමභ 512,652  500,000 

භහන  කඳකම ාර්ධන ළඩඋවන් 99,000  500,000 

ප්ීය ඹ ප්ශ රදර්ලන ව ප්ඳ රල් 2,003,349  2,000,000 

විප්ලේ වසතකර්භහන්ත රදර්ලනඹ 16,768  1,500,000 

ිාශික විප්ලේ වසතකර්භහන්ත රදර්ලනඹ 3,955,788 2,506,618 8,000,000 

දළඹඋ යනරුශ 34,319 573,212  

දිවිනළඟුභ  1,263,213  

්ඟුල්භඩු රහක්හ ග කභහනඹ 561,700 221,589  

එකතු 36,511,936 37,510,536 35,200,000 
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ජහතික ශිල්ඳ බහ  

2014 මදළේඵර් 31 න දනටමලේ පිරික්සුභ 

ශ්රීරංරු 

අංකඹ FO විසතයඹ  වය ඵළය 

1 1 ළටුනර වහ ප්ේතන 47,036,960  

2 2 වනන විඹදභ 20,763,883  

3 3 ඊ.පී.එෂස. 8,097,430  

4 4 ඊ.ටී.එෂස 1,984,671  

5 5 ්හාකහර වහ නිහඩු දින දීභනහ 1,351,707  

6 6 ඳහරිප්තෝෂික 9,694,346  

7 6 ඳහරිප්තෝෂික රහාඳහදන    36,358,179 

8 7 ප්නකම දීභනහ 11,230,293  

9 8 ගභන් විඹදමි- ප්ීය ඹ  1,556,952  

10 9                    - විප්ීය ඹ 148,779  

11 10 ලිිදද්රය වහ කහර්ඹහර ්ලයතහ 448,995  

12 11 ින්ධනවහ ලිහිසි ප්තල් 2,617,994  

13 12 නිර ඇඳු ක  70,000  

14 13 ප්නකම ලිිදද්රය  106,349  

15 14 ඹහන්ත්රික වහ විදුලි ුඳකයණ 55,170  

16 15 නඩකමතු - යථ හවන 2,114,835  

17 16 ිදරිඹත, ඹන්ත්ර වහ ුඳකයණ 523,883  

18 17 ප්ග ඩනළගිලි වහ යුව 113,326  

19 18 ප්නකම - සීගිරිඹ - ිදරිසිදු යනරී ක 816,378  

20 19 රහවන 152,881  

21 20 තළඳළල් වහ විදුලි න්ප්ීල 1,636,415  

22 21 විදුලිඹ වහ ජජරඹ 1,395,410  

23 22 ුසලී වහ ප්ීය ඹ ඵදු 229,958  

24 23 ියක්හ 804,395  

25 24 ඵරඳත්ර වහ යක්ණ 543,470  

26 26 නරකම ඳකම 97,225  

27 27 මුද්රණ 434,216  

28 29 විප්නෝදසහද 100,249  

29 30 රචහයක දළන්ීම ක 335,823  

30 31 කහර්ඹ භ්ඩඩර සුබහධන 310,378  

31 32 දු කරිඹ ඵරඳත්ර වහ ිනක මඳකම 41,645  

32 34 ලනහාක ගහසතු 55,776  

33 35 ඵළාුස ගහසතු 7,500  

34 36 ඳරිර්තන ගහසතු 4,185  

35 37 ්ධයක් භ්ඩඩර හභහජික දීභනහ  194,000  

36 38 කහර්ඹ භ්ඩඩර ණඹ  5,933,338  

37 40 ප්නකම දීභනහ 750,464  

38 86 ජහහාක භ මඋප් ක රදර්ලන 2013 7,999,001  

39 39  කඵන්ධීකයණ කහර්ඹහරප්ේ  දහඹකකමඹ 116,250  

40 85 ජහහාක භ මඋප් ක රදර්ලන - තයහග රදහීංහප්නෝකමඹ 2013 1,228,980  

41 66 ප්ීය ඹ ප්ශ ් යදර්ලන ව ප්ඳ රල් 2,003,349  

42 67 විප්ලේ වසතකර්භහන්ත රදර්ණ 16,768  

43 58 ජහහාක ්ාශික වසතකර්භහන්ත රදර්ලන  (විසිකමභහ) 3,955,788  

44 89 දිවිනළගුභ  1,057,242 

45 68 සුයහජ්ුස්ඩඩි ප් කරහ ශිල්ඳ ප්ඳ ශ 2,877,642  
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අංකඹ FO විසතයඹ  වය ඵළය 

46 71 ප්නකම විප්ීය ඹ රදර්ලන 1,322,249  

47 84 ශිල්ඳ ග කභහන ාර්ධනඹ - ්භහතයහාලඹ 33,203,728 33,203,728 

48 90 දළඹඋ යනරුශ 34,319  

49 56 මලික තහක්ණීක නරහුණු ළඩමුළු ඳළළකමීමභ 904,983  

50 57 ්න්තර් භහධය තහක්ණීක නරහුණු ළඩමුළු ඳළළකමීමභ 522,892  

51 70 ශිල්ඳ හුභහරු ළඩඋවන 1,458,157  

52 72 ශිල්ඳ වහ ශිල්පීන් වහ යඋ නරයහ භහධය ළඩමුළු ඳළළකමීමභ 291,197  

53 51 ගුරු ශිල්පීන් වහ දීභනහ 3,342,500  

54 52 ්බයහරහී න් වහ ්මුද්රය ළඳයීභ  712,408  

55 53 නරහුණු රළබූන් වහ ුඳකයණ ළඳයීභ 282,839  

56 54 ගුරු ශිල්පීන් - නරහුණුකයන්න් වහ දීභනහ  1,853,170  

57 63 ශිල්ඳ ාග ක සථහිදත යනරීභ වහ රහායුවගත යනරීභ  63,142  

58 62 ශිල්පීන් ලිඹහඳදිාචිඹ වහ වළඳුනු කඳකම නිුසකම යනරීභ  258,783  

59 64 ශිල්පී සුබහධන ළඩඋවන් ඳළළකමීමභ 512,652  

60 65 සඹා ැසයනඹහ වහ ඳවසුක ක ළරසීභ 779,011  

61 60 ශිල්ඳ නරහුණ භධයසථහන ප්ග ඩනළගිලි ්ලුකමළඩිඹහ  441,070  

62 61 නරහුණු ඳවසුක ක ළඳයීභ ිනරහුණුරහී  වහ ුඳප්ීලක දීභනහ) 3,170,144  

63 73 ශිල්ඳ ඳළහාකඩ වහ ප්ඳ කමිදාච ඳශයනරීභ  253,090  

64 59 ්මුද්රය ගහයනරීභ වහ ප්ඵදහවළරිභ වහ ඳවසුක ක ළරසීභ  749,661  

65 75 ශිල්ඳ ග කභහනර නිසඳහදන/්ප්රවි රර්ධනඹ  397,327  

66 81 භහන  කඳකම ාර්ධන ළඩඋවන්  99,000  

67 91 ශිල්ඳ සිහාඹභ 420,116  

68 82 ්ඟුල්භඩු රහක්හ ග කභහනඹ  561,700  

69 110 ප්ග ඩනළගිලි වහ යුව 38,999,175  

70 111 ඹන්ප්ත්ර ඳකයණ 863,514  

71 112 ප්භෝඋර් යථ 28,062,621  

72 113 කහර්ඹහලීඹ ුඳකයණ 8,871,032  

73 114 ගෘවබහ්ඩඩ වහ වියනරී ක 2,950,632  

74 115 රදර්ලන ප්ඳ මින වහ ප්නකම ළයසිලි ද්රය  578,905  

75 116 නරසතකහර ප්ඳ කමඳකම 718,228  

76 117 ඳහඳළදි 14,765  

77 118 කහර්මික වහ නරහුණු ප්භර ක  2,815,796  

78 119 ඳරිගණක 7,106,126  

79 120 කරහගහයඹ වහ න ශිල්ඳ නිර්භහණ 6,956,792  

80  මුච්චිත ක්ඹයනරී ක    

81 121 ප්ග ඩනළගිලි වහ යුව   10,290,712 

82 122 ප්භෝඋර් යථ  14,909,263 

83 123 ඹන්ප්ත්ර ඳකයණ  645,069 

84 124 කහර්ඹහලීඹ ුඳකයණ  3,942,515 

85 125 ගෘවබහ්ඩඩ වහ වියනරී ක   1,377,986 

86 126 රදර්ලන ප්ඳ මින වහ ප්නකම ළයසිලි ද්රය   530,550 

87 127 ඳහඳළදි  10,379 

88 128 කහර්මික වහ නරහුණු ප්භර ක   1,145,558 

89 129 කරහගහයඹ වහ න ශිල්ඳ නිර්භහණ  3,643,847 

90 130 ඳරිගණක  4,038,370 



 

87 

අංකඹ FO විසතයඹ  වය ඵළය 

91  ක්ඹයනරී ක - ප්ග ඩනළගිලි වහ යුව 730,917  

92  ඹන්ප්ත්ර ඳකයණ  55,146  

93  ප්භෝඋර් යථ  3,238,574  

94  කහර්ඹහලීඹ ුඳකයණ  457,653  

95  ගෘවබහ්ඩඩ වහ වියනරී ක  169,402  

96  රදර්ලන ප්ඳ මින වහ ප්නකම ළයසිලි  16,118  

97  ඳහඳළදි  487  

98  කහර්මික වහ නරහුණු ප්භර ක  163,182  

99  කරහගහයඹ වහ න ශිල්ඳ නිර්භහණ 687,002  

100  ඳරිගණක  548,275  

102 95 ප්ඳ ලී  221,270 

103 94 ප්නකම ිදහඹ ක  1,228,897 

104  ශිල්ඳ BMICH ඵදුුසලී  1,507,500 

105  රධන කහර්ඹහර ප්ග ඩනළගිල්ර - ි්භහතයහාලඹ)  4,171,985 4,161,485 

106 88 ප්ඳ දු තළන්ඳතු  55,000 

107  ්න් ප්ත ග - ්මුද්රය ඵළාුස - ර. කහ.  10,407,810  

108  භවනුය 1,797,508  

109  ගහල්ර 1,466,235  

110  ්මුද්රය ්ප්රේඹ  - ර. කහ.  27,000 

111  භවනුය  45,090 

112  ලිිදද්රය  (- ර. කහ. ) 1,144,327  

113  ියක්ක තළන්ඳතු 130,490  

114  සථහය තළන්ඳතු 5,782,000  

115  බහ්ඩඩහරහය නරදහන -  නරනයහර්ථන   107,800,000 

116                               - රහේධන  41,000,000 

117  මුච්චිත ්යමුදර  38,315,838 

118  ්මුද්රය  ්යමුදර  13,500,000 

119  සුඵහධන ළඩඋවන් ගිණුභ 707,170 863,892 

120  ්නු්රහවකකම ළඩඋවන් ගිණුභ 16,214,300 11,826,369 

121  ිදහඹභ වහ විඹදභ -  ශිල්ඳ ්යමුද  11,516,233 9,455,243 

122  රාකහ ඵළාුස ගිණු ක ්ාක.- 0002936993  599,157 

123  රාකහ ඵළාුස ගිණු ක ්ාක.- 0074668711 569,217  

124  රාකහ ඵළාුස ගිණු ක ්ාක- 0074668310 612,274  

125  රාකහ ඵළාුස ගිණුභ - ශිල්ඳ ාර්ධන ්යමුදර  591,812 

126  රාකහ ඵළාුස ජාගභ ගිණු ක ්ාක -( ප්ස ්යමුදර) 300,124  

127  භවජන ඵළාුස ගිණු ක ්ාක. 208-1-001-8-0329841  9,949 

128  භවජන ඵළාුස ගිණු ක ්ාක.  003-1-001-8-1200138 159,524  

129  භවජන ඵළාුස ිහාරු ක ගිණු ක ්ාක-208-2-001-3-0310107 18,777  

130  විගණන ගහසතු  1,593,605 

131  ාචහයක ්භහතයහාලඹ  136,875 

132  රක්ර  84,600 

133  විප්ීල කඋුතතු ්භහතයහාලඹ  52,500 

134 134 රළිණඹ ුතතු ගිණු ක 1,070,180  

135 50 ඵළාුස ඳළරු ක  1,100,000 

136 141 ප්ඳය ප්ග ශ ක 156,954  

137  ්මුද්රය ්ප්රවි ිදරිළඹ  31,289  

138 142 ුඳචිත විඹද ක  6,522,455 

එකතු 351,851,935 351,851,935 
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