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ශෆඳින්වීභ                                 

 

ජළතික ශිල්ඳ වබළල 

 

ලවර දශවහ ගණනක ප්රෞඪ ඉ ිහාශළවයකඋ ුරුමක ක යනයන රී ාකළල ්කමක ක ශළ කළ 

ශිල්ඳයන්ප්ගන් ඳරිපර්ණ වූලයන. වාවහකෘහාක දළයළදයක් වූ ්කමක ක ප්ඳෝණය වශළ ප්ඳර රජ දලව 

රළජය ්නු්රශය ප්න මදල ෆිණණ. 

්කමක ක නිර්මළණයන්හි නිරතවූ ශිල්පීන් ශඋ වමළජය තු සුවිප්ේෂී වහථළනයක් හිමි වූ ්තර, රළජය 

ප්ගෞරල ව කමළනයන්ප්ගන් පිදු ක ෆබීය. 

රී ාකළල ප්ීය ය ිපතඳතයයඋ නතු ීමප්මන් ඳසු ලවර දශවහ ගණනක් ඳළර කඳරිකල ිරක්ළ 

කරගනිමින් ප්ඳෝණය කෂ ්කමක ක නිර්මළණ, ශිල්පීය ක්රම වශ ුසවතළ රළජය ්නු්රශය 

ප්න ෆබීමකම, ඇගයීමකඋ ක් ප්න ීමමකම ප්ශේතු ප්ක උප්ගන ක්රම ක්රමප්යන් විනළ ීම යන්නඋ විය. 

රී ාකළල නිදශව ෆබීමකම වමහ ශවහත කර්මළන්තයන්හි නෆලත පුනර්වනලනයක් ඇහා වූ ්තර, ස වශළ 

රළජය ශළ රළජය ප්න ලන ියතනයන් ද ිණහි විය. 

ශවහත කර්මළන්ත වාරක්ණය වශ වාලර්ධනය ප්මන්ම ශවහත කර්මළන්ත ක්ප්ේත්රප්ේ  නිුතතු 

ශිල්පීන්ප්ේ ිර්ථික ශළ වමළජ තකමකමලයන් නාලළලීම රධළන ්රුණණ ප්ක උ 1982 ්ාක 35 දරණ 

ජළහාක ශිල්ඳ වභළ වශ ්නුබීපතත ියතන ඳනත යඋප්කම ජළහාක ශිල්ඳ වභළල වහථළපිත විය. 

ඳසුගිය දක යනහිඳය තුෂ ජළහාක ශිල්ඳ වභළල විසින් ශවහත කර්මළන්ත වාරක්ණය, වාලර්ධනය වශ 

ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන්ප්ේ සුභ වළධනය ප්ලනුප්ලන් විවිධ ලයළඳෘහාන් ශළ ලෆටවඋශන් රළශියක් 

ක්රියළකමමක කර ඇත. 
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දර්නය 

හාරවළර ඳෆලෆකමම ුප්දවළ ප්ශෂ ්කමක ක ප්ඳෝණය යනරීම ශළ වාරක්ණය යනරීම. 

 

 

 

මභමශලර 

වළ කරදළිකක වශ වාවහකෘහාක ලිනනළකමක් ඇහා ප්ීශිය ශවහත කර්මළන්ත වාරක්ණය යනරීම, වාලර්ධනය 

යනරීම, දිරි ගෆන්ීමම, රලර්ධනය යනරීම වශ ශිල්පීන්ප්ේ ිර්ථික ශළ වමළජයීය තකමකමලය නාලළලීම. 

 

 

 

අරමුණු 

 

 වළ කරදළිකක ශළ වාවහකෘහාක ලිනනළකමක් ඇහා ්කමක ක ශිල්ඳ වාරක්ණය යනරීම. 

 ප්ීශිය ශවහත කර්මළන්ත දිරි ගෆන්ීමම ශළ රලර්ධනය  යනරීම. 

 ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන් වාවිධළනය යනරීම. 

 ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන්ප්ේ වමළවනය ශළ ිර්ථික තකමලය නාලළලීම. 

 ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන්ප්ේ ශිල්පීය ුසවතළ ශළ දෆනුම ලර්ධනය යනරීම. 

 ශවහත කර්මළන්ත වශළ ලන ප්ීශිය ්ුණද්රලය සුබ යනරීම  මිනන් ශවහත කර්මළන්තකරුලන්ප්ේ 

නිහඳළදනයන් ිශ නෆාීමම. 
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වළරළංගත ප්රගතිය - 2015 
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01 

ගුරු ශිල්පී පුහුණු ලයළඳිතිය                                 

ක්රියළකමමක කරන ද ගුරු ශිල්පී ඳන්හා වාඛ්යළල 

පුහුණුල ෆබ ිධුනික වාඛ්යළල 
58 

610 

02 

මූලික තළක්ණ පුහුණු ලෆඩවටශන් 

ක්රියළකමමක කරන ද මූලික තළක්ණ පුහුණු ලෆටවඋශන් වාඛ්යළල 

පුහුණුල ෆබු ශිල්පීන් වාඛ්යළල  
19 

371 

03 

අන්තර් භළධය පුහුණු ලෆඩවටශන් 
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පුහුණුල ෆබු ශිල්පීන් වාඛ්යළල  

09 

170 

04 
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පුහුණුල ෆබු ශිල්පීන් වාඛ්යළල 

03 

33 

05 
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06 
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1496 

07 

ඳෂළත් ශවහත කර්භළන්ත තරඟ වශ ප්රදර්න 
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ජය්රළහී න නිර්මළණ වාඛ්යළල 
09 

1496 

08 
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2.1 අධයක් භ්ඩඩය - 2015  

1. බුීපත කීර්හාප්වේන මශතළ   වභළඳහා 
2. ප්ශේළනි ප්බෝප්ග ල්ළගම ප්මය  වභළඳහානිය (2015.12.16 දින සිඋ) 

3. ප්ක්. පියරකමන මශකමමිය   වළමළජික 
4. සුවන්ත ද සිල්ලළ මශතළ   වළමළජික 
5. ශසිත හාකරකමන මශතළ   වළමළජික 
6. සුනිල් ගුණලර්ධන මශතළ   වළමළජික 
7. එ ක.එන්.ඩී.ප්ක්. මළද කප්ප් මශකමමිය  වළමළජික 
8. පී.වන.රකමනළයක මශතළ   වළමළජික 
9. එ ක.එ ක. එබ්රහි ක මශතළ   වළමළජික 
10. වනලක වහලර්ණසිාශ මශතළ   වළමළජික 
11. ඊ.ස. පියදළව මශතළ    වළමළජික 
 

2.2 අධයක් භ්ඩඩ රැවහවී   

2015 ලර්ය තු ීම ජළහාක ශිල්ඳ වභළප්ේ ්ධයක් ම්ඩට ැසවහීම ක 03 ක් ඳලකමලළ ඇත. 
 

 2015 ්ප්රේල් මව   09 
 2015 ජුනි මව   19 
 2015 ඔක්ප්තෝ කබර් මව  05 
 

2.3 ජළතික ශිල්ඳ වබළමේ කෂභනළකළරීත්ලය 

 වභළඳහා 
 ්ධයක් 
 නිප්යෝජය ්ධයක් ිඳළන) 
 නිප්යෝජය ්ධයක් ිවාලර්ධන) 
 නිප්යෝජය ්ධයක් ිශවහත කර්මළන්ත පුහුණු ලයළඳෘහාය)  
 ගණකළපතකළරී 
 

2.4 ඳෂළත් ව ඵන්ධීකරණ කටයුතු කෂභනළකරණය 

ජළහාක ශිල්ඳ වභළප්ේ ක්රියළකළරක ක දිලිකන පුරළ කළර්යක්මල ශළ විපතමකම ඳරිදි ීමඳ ලයළප්ත යනරීම 
වශළ ඳෂළකම මටමඋමින් ඳෂළකම කර්මළන්ත ්මළතයළා ශළ සකළබීධල ්දළ ව කබන්ධීකරණ කඋුතතු 
දියකම යනරීමඋ එම ඳෂළකම වශළ වෘජුලම ලගකීම වශළ වශකළර ්ධයක්ලරුන් ශළ වාලර්ධන 
වශකළරලරුන් ස ස ඳෂළකම මටමඋමින් ්නුුතක්ත කර ඇත. 

 මධයම ඳෂළත 
 ුතුරු මෆද ඳෂළත 
 වබරගුණල ඳෂළත 
 බවහනළහිර ඳෂළත 
 ඌල ඳෂළත 

 දුසණු ඳෂළත 
 ලයඹ ඳෂළත 
 නෆප්ගනහිර ඳෂළත 
 ුතුරු ඳෂළත

 

2.5 ඵෆංකු 

ාකළ බෆාුසල  - ඳෆලකමත ළඛ්ළල, බකමතරුණල් 
මශජන බෆාුසල  - බකමතරුණල් 
 

2.6 විගණකලරු 

ජළහාක ශිල්ඳ වභළප්ේ විගණනය විගණකළපතඳහාලරයළ විසින් සිදුකරනු බික. 
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2.7 ජළතික ශිල්ඳ වබළමේ අනුභත මවේලක වංඛ්යළල කෂභනළකරණ වශ වශළය කළර්ය 

භ්ඩඩය 

 

 
තනතුර                                                                      වංඛ්යළල 

්ධයක්  01 

වශකළර / නිප්යෝජය ්ධයක් ිඳළන)  01 

වශකළර / නිප්යෝජය ්ධයක් ිශවහත කර්මළන්ත පුහුණු ලයළඳෘහාය)  02 

නිප්යෝජය ්ධයක් ිවාලර්ධන)  01 

ගණකළපතකළරී  01 

්භයන්තර විගණන නිෂධළරී  01 

වශකළර ්ධ් යක් ිවාලර්ධන)  03 

වශකළර ්ධයක් ිවෆසු ක)  01 

වශකළර ්ධයක් ිඳෂළකම)  09 

ගිණු ක වශ රව කඳළදන නිෂධළරී  01  

ඳරිඳළන නිෂධළරී  01 

වාලර්ධන වශකළර  35 

මූය වශකළර  01 

්ප්වි වශකළර  01 

ඳළන වශකළර  01 

වාලර්ධන වශකළර ිප්ත රතුරු තළක්ණ)  01 

රදර්ක  112 

ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර   25  

කෂමනළකරණ වශකළර  43 

රියදුරු   08 

විදුලි කළර්මික  01 

කළර්යළ වශයක  09 

ක කකරු  01 

ුණරකරු   02 

එකතුල         262 
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2015.12.31 දන ජළතික ශිල්ඳ වබළමේ කළර්ය භ්ඩඩය 

 

නභ     තනතුර 

 
1. ප්ශේළනි ප්බෝප්ග ල්ළගම ප්මය   වභළඳහානිය 

2. චන්ද්රමළලි ලියනප්ේ මිය    ්ධයක්  

3. ප්ක්.ිර්.ිර්.පී.රණසිාශ මශතළ   වශකළර ්ධයක් (ඳළන) 

4. පී.ටබ්.එවහ.ුසමළර මශතළ    ගණකළපතකළරි 

5. සී.ස.ඩී.එන්.එවහ.ප්ක ල්ලුප්ර් මිය   ්භයන්තර විගණන නිෂධළරී 

6. එච්.එ ක.එවහ.ප්ක්.ගුණහාක මශතළ   වශකළර ්ධයක් ිවාලර්ධන) 

7. පී.ස.ජයසිාශ මශතළ     වශකළර ්ධයක් (පුහුණු) 

8. ඕ.ප්ේ.ප්ක්න්ප්ත ටුලප්ේ මශතළ   වශකළර ්ධයක් ිවෆසු ක) 

9. එන්.එල්.ගුණසිාශ මශකමමිය    වශකළර ්ධයක් (ඳෂළකම) 

10. එවහ.එ ක.ස.එවහ. බ්ඩටළර මශතළ   වශකළර ්ධයක් (ඳෂළකම) 

11. ප්ක්.එ ක.වන.කමල් මශතළ    වශකළර ්ධයක් (ඳෂළකම) 

12. එවහ.ඩී.ිර්.ප්ක්.වමරසිාශ මශතළ   වශකළර ්ධයක් (ඳෂළකම) 

13. ටබ්ලිේ.වන.එන්.යූ.විජයකම මශතළ   වශකළර ්ධයක් (ඳෂළකම) 

14.  ටබ්.ප්ක්.එන්. යළමලී මශකමමිය   වශකළර ්ධයක් (ඳෂළකම) 

15. එ ක.එ ක.එච්.වන.වමරනළයක මශතළ   වශකළර ්ධයක් (ඳෂළකම) 

16. ප්ක්.නලදර්න් මයළ     වශකළර ්ධයක් (ඳෂළකම) 

17. පී.ිර්.එ ක.ිර්.එවහ.ප්ක්.ඳල්ප්ල්ප්ඳ  මශතළ  ඳෂළකම වශකළර ්ධයක් 

18. එ ක.එල්.එන්.ිර්. ටයවහ මශතළ   ඳරිඳළන නිධළරි 

19. එ ක.ටබ්ලිේ.ඳහාරණ ප්මනවිය   මූය වශකළර 

20. ටබ්.ිර්.හාකරකමන මශතළ    වාලර්ධන වශකළර 

21. එවහ.ටබ්.පියවළර මශතළ    වාලර්ධන වශකළර 

22.  එ ක.ුත.ස.ඇල්ප්ල්ප්ගදර මශකමමිය   වාලර්ධන වශකළර 

23.  එ ක.එවහ.කළුිරච්චි මශකමමිය   වාලර්ධන වශකළර 

24. බී.එන්.ුදය ුසමළර මශතළ    වාලර්ධන වශකළර 

25. ප්ක්.වන.එවහ.කශන්ගම මශතළ    වාලර්ධන වශකළර 

26. ප්ක්.ප්ඳ න්කරන් මශතළ    වාලර්ධන වශකළර 

27. බී.ප්ක්.වන.චන්ද්රිකළ මශකමමිය    වාලර්ධන වශකළර 

28. ටී.සිලඥළන ක ප්මනවිය    වාලර්ධන වශකළර 

29. ි න්දුමතී ඳරප් කහලරන් මශකමමිය   වාලර්ධන වශකළර 

30. වන.පී.එච්.ස.ිරියරකමන ප්මනවිය   වාලර්ධන වශකළර 

31. බී.වන.දුළනි රාගිකළ ප්මය    වාලර්ධන වශකළර 

32. බී.එල්.ඩී.ටී.ඩී.ුසරකමන ප්මය    වාලර්ධන වශකළර 

33. එ ක.ස.වන.සී.්ප්බ්ලර්ධන ප්මය    වාලර්ධන වශකළර 

34. පී.ප්ක්.වන.ටබ්.ීමරමන් මශතළ     වාලර්ධන වශකළර 

35. වන.එච්.එන්. යටීන්ද්ර මශතළ     වාලර්ධන වශකළර 

36. ස.ප්ක්.සළිකවහ මශතළ     වාලර්ධන වශකළර 

37. එවහ.යූ.ීමරතුාග මිය      වාලර්ධන වශකළර 

38. ප්ක්.ිප්රෝමිකළ ුදයළනි ප්මය    වාලර්ධන වශකළර 
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නභ     තනතුර 

 

39. ප්ක්.වන.රුලන් ව කඳකම ලර්ණසිරි මශතළ   වාලර්ධන වශකළර 

40. ි ර්.එසහ.රළසික් මිය      වාලර්ධන වශකළර 

41. එවහ.එ ක.එවහ.බී.වමරප්කෝන් මශතළ   වාලර්ධන වශකළර 

42. එවහ.ප්ෝගරකළහ මශතළ    වාලර්ධන වශකළර 

43. පී.ුසප්ේදන් මශතළ     වාලර්ධන වශකළර 

44. තනජළ විප්ේප්කෝන් මිය    වාලර්ධන වශකළර 

45. ටී.යූ.එවහ. ්ල්ප් කදළ මශකමමිය   වාලර්ධන වශකළර 

46. ප්ක්.එ ක.ටී.ටී. ුසතුාග මශකමමිය   වාලර්ධන වශකළර 

47. එ ක.ස.එන්. ීමපිකළ ප්මය    වාලර්ධන වශකළර 

48. ස.හාප්න්හ මශතළ     වාලර්ධන වශකළර 

49. එවහ.සිලගරන් මයළ     වාලර්ධන වශකළර 

50. ි ර්.ස.එවහ.ජයකළන්හා මිය    කෂමණළකරණ වශකළර 

51. එල්.ටබ්ලිේ.ස.ස. පුහඳකළන්හා මශකමමිය  කෂමණළකරණ වශකළර 

52. එච්.ීම.සී.ප්ඳප්ර්රළ ප්මනවිය     කෂමණළකරණ වශකළර 

53. එන්.ලඩුප්ේ මිය     කෂමණළකරණ වශකළර 

54. එච්.ස.කමල් මශතළ     කෂමණළකරණ වශකළර 

55. ස.එච්.ජයසිාශ මශතළ    කෂමණළකරණ වශකළර 

56. පී.එල්.චන්ද්රතළ මශකමමිය    කෂමණළකරණ වශකළර 

57. එ ක.ඩී.ප්ේළරකමන මශකමමිය    කෂමණළකරණ වශකළර 

58. ඩී.සී.ිර්.ඩී.ජයසරිය මශතළ    කෂමණළකරණ වශකළර 

59. වන.ස.එච්. ද සිල්ලළ මිය    කෂමණළකරණ වශකළර 

60. වන.ස.්ප්ේ ළ ප්මය     කෂමණළකරණ වශකළර 

61. තරාගළ මධුළණි මිය    කෂමණළකරණ වශකළර 

62. පිුතමි මධුළනි ප්මනවිය    ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

63. එල්.එවහ.යූ.නළරාප්ග ට මශතළ   ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

64. පී. දිල්ශළනි දළබප්ර් ප්මනවිය   ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

65. ඩී.ඩී.මධුළන් මශතළ     ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

66. ප්ක්.මල්මරුශන් මශතළ    ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

67. පී.ිර්.ුසමළරසිාශ මශතළ    ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

68. ප්මනි ඳන්නිප්ේ ප්මනවිය   ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

69. ි වාකළ මධුළනි මශකමමිය    ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

70. එවහ.වසිකරන් මශතළ    ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

71. ි න්දික ්රුණසිරි ශළරිවහඳකමතුල මශතළ  ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

72. ි ර්.එවහ.ටී.රකමනළයක මශතළ   ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

73. ු ප්ප්ක්ළ ක්මිණී ප්රේමලර්ධන මශකමමිය  ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

74. ප්ේ.විජයකම මශතළ     ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

75. එච්.ටබ්.ප්ක්.ෂි රභළකම මශතළ   ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

76. එ ක.ස.වන.පී.කරුණළරකමන මශතළ   ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

77. එ ක.ස.එන්.පී.කරුණළරකමන මශතළ   ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

78. ප්ක්.එ ක.සී.ප්ක්.කටුප්කන්ද මශතළ   ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 
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නභ     තනතුර 

 

79. නිමන්හා විප්ේරකමන මශකමමිය   ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

80. එල්.ස.එල්.සී.ප්ක්.ලියනප්ේ ප්මනවිය  ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

81. මින්දිකළ ිරියරකමන ප්මනවිය   ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

82. එච්.පී.සී. කල්ප්ීරළ ප්මනවිය   ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

83. එන්.ඊ.එ ක.සී. රවළාජලී සකනළයක ප්මය  ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

84. එවහ.ප්ේ.වන.වන.එන්.සිරිලර්ධන මශතළ   ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

85. හිරන්දිකළ ්ප්බ්සිාශ ප්මනවිය   ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

86. ි ර්.පී. ිප්ර්හ මධුවාඛ් මශතළ   ශවහත කර්මළන්ත ලයළප්හා වශකළර 

87. සුගන්පත ද කසිකළ ්ලුකමප්ේ ප්මය   ්ප්වි වශළිකකළ 

88. ඊ.ප්ක්.දයළහාක මශතළ    රියදුරු 

89. ප්ක්.එ ක.ලිකම මශතළ    රියදුරු 

90. එච්.එ ක.සුමනප්වේකර මශතළ    රියදුරු 

91. එවහ.එ ක.ටබ්.එවහ.වමරප්කෝන් මශතළ   රියදුරු 

92. ප්ක්.ඩී.වන.ඩී.කළුප්බෝවි මශතළ   රියදුරු 

93. එච්.ස. පුහඳුසමළර මශතළ    රියදුරු 

94. ටබ්.වන.එච්.ජයප්වේන මශතළ    ුණරකරු 

95. ප්ේ.එච්.පී.ද සිල්ලළ මයළ    කළර්යළ වශළයක 

96. ස.එන්.ුදයසිරි මශතළ    කළර්යළ වශළයක 

97. ටබ්.එ ක.එවහ. චන්ද්රරකමන මශතළ   කළර්යළ වශළයක 

98. වන.ීම. නිමල්සිරි මශතළ    කළර්යළ වශළයක 

99. ඩී.එල්. නලින්ද ධ කමික මයළ   කළර්යළ වශළයක 

100. ප්ේ.චන්ද්රරකමන මශතළ    කළර්යළ වශළයක  

101. ඩී.පී.එන්.විප්ේනළයක මශතළ   ක කකරු 

102. බී.ඩී.එවහ.රඳසිාශ මිය    කළර්යළ වශළයක 

103. දමිකම ශර්ණ විමප්වේන මයළ   කළර්යළ වශළයක 

104. එ ක.යූ.සුමිකම ශරිවහචන්ද්ර මයළ    කළර්යළ වශළයක 

105. එ ක.පී.එ ක.ීම.ින්ද්රළනි මෆණිප්ක් මිය  කළර්යළ වශළයක 
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ශවහත කර්භළන්ත පුහුණු ලයළඳිතිය   

 

ශ්රි ාකළ ශවහත කර්මළන්ත ම්ඩටය යඋප්කම ක්රියළකමමක  ශ ශිල්පිය පුහුණු ්ාය ්මළතය ම්ඩට 
ඳකම රිකළ ්ාක 08/2322/349/015 යඋප්කම  ශ 2008.12.23 දිනෆහා ්මළතය ම්ඩට තීරණය ඳරිදි 
2009.05.01 දින සිඋ ජළහාක ශිල්ඳ වභළල ප්ලත ඳලරළ ඇත. ස ්නුල ජළහාක ශිල්ඳ වභළල  ප්ලත 
ප්වේලකිකන් 185 ප්දප්නුස 2009.05.01 දින සිඋ ්නුුතක්ත කර හාප්බ්.  

 

රළජය ලයළඳළර ්ධයක් ජනරළල්ප්ේ ්ාක පිඊ/214/9-Vol 1 ශළ 2008.01.11 දිනෆහා ලිපිප්යන් ීම ඇහා 
එකහකමලය වශ ජළහාක වභළ ්ධයක් ම්ඩටප්ේ  ්නුමෆහාය මත ශිල්පිය පුහුණු ්ාය ජළහාක ශිල්ඳ 
වභළල යඋප්කම ශවහත කර්මළන්ත පුහුණු ලයළඳෘහාය නමින් 2009.05.01 දින සිඋ ක්රියළකමමක ප්ේ. 
 

2015.12.31 දන ශවහත කර්භළන්ත පුහුණු ලයළඳිති කළර්යය භ්ඩඩය 

 නභ      තනතුර 

1. ජයන්හා ප්ල්ක කප්ේ  මිය     වශකළර ්ධයක් 

2. ස.ස.ස. ්පතකළරි මශතළ     වාලර්ධන වශකළර 

3. ුත.ීම.සී. ප්ර්ණුකළ මිය     වාලර්ධන වශකළර 

4. ප්ක්.වන.මහින්ද මශතළ     වාලර්ධන වශකළර 

5. එච්.ිර්.ස.ලවන්ත ුසමළර මයළ    කෂමණළකරන වශකළර 

6. එච්.එ ක.ප්රෝහිණී ුසමළරි මශකමමිය    කෂමණළකරන වශකළර 

7. ුත.ඩී.යුණනළ කළන්හා මශකමමිය    කෂමණළකරන වශකළර 

8. එ ක.ඩී.ලිතළ මශකමමිය     කෂමණළකරන වශකළර 

9. එච්. එවහ.සි.රණතුාග මශතළ     කෂමණළකරන වශකළර 

10. ි ර්.ඩී.එන්.ස.එන්. ප්ඳහායප්ග ට මශකමමිය   කෂමණළකරන වශකළර 

11. ක්ෂිතළ විමසිරි මිය     කෂමණළකරන වශකළර  

12. ලික.වන.ුසුණදුනී මළළ මශකමමිය    කෂමණළකරන වශකළර 

13. ප්ේ.ස.රාජනි මශකමමිය     කෂමණළකරන වශකළර 

14. ස.ප්යෝප්ේහලරී මශකමමිය     කෂමණළකරන වශකළර 

15. පි.වන.පුාචිප්ශේලළ මශකමමිය     කෂමණළකරන වශකළර 

16. බී.ින්ද්රළනි මශකමමිය     කෂමණළකරන වශකළර 

17. ිණ.ිර්.එ ක.එන්.රකමනළයක මශකමමිය    කෂමණළකරන වශකළර 

18. එවහ.ප්ක් ද සිල්ලළ මශකමමිය     කෂමණළකරන වශකළර 

19. ඊ.ිර්.එල්. ඳීමකළන්හා මශකමමිය    කෂමණළකරන වශකළර 

20. සුගන්පතකළ ජයසුන්දර මශකමමිය    කෂමණළකරන වශකළර 

21. ඊ.ප්ක්.සුනිල් ළන්ත මශතළ     කෂමණළකරන වශකළර 

22. වන.එච්.ඩී.එන්. රීමපිකළ මශකමමිය    කෂමණළකරන වශකළර 

23. ජි.ස.දයළලතී මශකමමිය     කෂමණළකරන වශකළර 

24. නිළන්හා ීමරක්ප්ක ඩි මශකමමිය     කෂමණළකරන වශකළර 

25. එ ක.පී සිල්ලළ මශකමමිය     කෂමණළකරන වශකළර 

26. ටී.එ ක.වන.ප්තන්නප්කෝන් මශතළ    රදර්ක 

27. එ ක.ිර්.එවහ.පීරිවහ මශතළ     ශිල්පීය ්ධීක්ක 

28. ි ර්.වන. ිරියරකමන මශතළ     ශිල්පීය ්ධීක්ක 

29. එච්.එ ක.ලික.වන. විමරකමන මශතළ    ශිල්පීය ්ධීක්ක 
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30. එන්.ස.එන්. ිප්ර්ළ නළරාප්ග ට මශකමමිය   කෂමණළකරන වශකළර 

31. ටබ්.ින්ද්රළනි මශකමමිය     කෂමණළකරන වශකළර 

32. පී.වන. මළප්නල්  ශ්රියළතළ මශකමමිය    කෂමණළකරන වශකළර 

33. එච්. පී ද සිල්ලළ මශකමමිය     කෂමණළකරන වශකළර 

34. සී.එවහ.ප්ශටමිනප්ශේලළ ප්මනවිය    කෂමණළකරන වශකළර 

35. ් ික.ින.ඩි. වමරක්ප්ක ඩි මශකමමිය    කෂමණළකරන වශකළර 

36. එච්.එ ක.ජි.පි. ගුණහාක මශකමමිය    කෂමණළකරන වශකළර 

37. නිප්රෝෂිකළ ඩී.ඩී.ප්බෝපිිනය     කෂමණළකරන වශකළර 

38. ටබ්.ටබ්.බී.එ ක.එවහ.ුසමළරිශළමි මශකමමිය   ක කකරු 

39. ටී.ලිකම ඳහාරළජ මශතළ     ක කකරු 

40. ඩී.ිර්.ීම.දිවළනළයක මශතළ     ක කකරු 

41. එච්.එන්.ිරියරකමන මිය      ක කකරු 

42. ටබ්.ස.විමල් රාජිකම මශතළ     රදර්ක 

43. ප්ේ.එ ක.එවහ.ප්ක්. ජයසුන්දර මශකමමිය   රදර්ශිකළ 

44. එ ක.ඩි.ඳීමිනී මශකමමිය     රදර්ශිකළ 

45. ඕ.වි.ප්රේමලහා මශකමමිය     රදර්ශිකළ 

46. ිණ.ලිතළ මශකමමිය     රදර්ශිකළ 

47. එවහ.ඳර කප්ජෝහා මශකමමිය     රදර්ශිකළ 

48. ිර්.ඩී.විමළ විජයසිරි මශකමමිය    රදර්ශිකළ 

49. එවහ.රළමචන්ද්රන් මශකමමිය     රදර්ශිකළ 

50. පී.ස.ීම.ප්ේ.්ල්විවහ මශකමමිය    රදර්ශිකළ 

51. ිර්.ප්ක්.එල්.එන්.රළජකරුනළ මශතළ   රදර්ක 

52. ටබ්.වන.ප්රියළනි ප්ලදප්ගදර මශකමමිය    රදර්ශිකළ 

53. වන.වි. ්මිතළ ප්මනවිය     රදර්ශිකළ 

54. ටබ්.චන්ද්රළනි මශකමමිය     රදර්ශිකළ 

55. පී.ප්ක්.බී.ඕල මශතළ      රදර්ක 

56. ඩී.ප්ක්.නන්දළලතී මශකමමිය    රදර්ශිකළ 

57. ුත.ඩී.සී.මල්කළන්හා මශකමමිය    රදර්ශිකළ 

58. ප්ේ.එ ක.එවහ. මල්ලිකළ මශකමමිය    රදර්ශිකළ 

59. වන.සී. දමයන්හා මශකමමිය     රදර්ශිකළ 

60. සී.ඳළකයරළනි මශකමමිය     රදර්ශිකළ 

61. වන.වන.එවහ. ගුණලර්ධන මශකමමිය    රදර්ශිකළ 

62. පී.්ික.එච්. ජයතුාග මශකමමිය    රදර්ශිකළ 

63. බී.ස.වන.ඥළණලතී මශකමමිය    රදර්ශිකළ 

64. ස.එ ක.එවහ.පී.සිරිප්වේන මශකමමිය     රදර්ශිකළ  

65. ටබ්.එ ක.එච්.බී.සී. මෆණිප්ක් මශකමමිය   රදර්ශිකළ 

66. ඊඩීන් නළගශලකමත මශකමමිය    රදර්ශිකළ 

67. මළනී ජන්වහ මශකමමිය      රදර්ශිකළ 

68. ටබ්.වන.එ ක.එල්. ිරියකයළණි මශකමමිය    රදර්ශිකළ 

69. එන්.ඊ.වන. ින්ද්රළනි මශකමමිය      රදර්ශිකළ 

70. පී.ඩී.බුීපතකළ ශ්රියළාගනී ුසමළරි මශකමමිය    රදර්ශිකළ 
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71. ටබ්.ප්වල්ලරළණි මශකමමිය     රදර්ශිකළ 

72. පී.වන.ප්ේ විප්ේරකමන මශතළ     රදර්ක 

73. එ ක.ස.එන්.පී. ්නුරළධළ මශකමමිය    රදර්ශිකළ 

74. ඩී.වන.ගුණරකමන මශකමමිය     රදර්ශිකළ 

75. සී.එවහ.ප්ක්. රණසිාශ මශකමමිය    රදර්ශිකළ 

76. ටී.එච්.යළමලී මශකමමිය      රදර්ශිකළ 

77. ස.එ ක.පී.මහින්දසිරි මශතළ     රදර්ශිකළ 

78. ටබ්.ස.එ ක.ඩිාගිරි ් කමළ මශකමමිය    රදර්ශිකළ 

79. එ ක. චන්ද්රප්වේන මශතළ     රදර්ක 

80. කයළණි විතළනලව ක මශකමමිය    රදර්ශිකළ 

81. ජයන්හා එච්. ගමප්ේ මිය     රදර්ශිකළ 

82. ස.විජය කඳළල් මශකමමිය     රදර්ශිකළ 

83. ටී.න්ුණගනළදන් මශකමමිය     රදර්ශිකළ 

84. ලික.එ ක.ඳීමතළ මශකමමිය    රදර්ශිකළ 

85. ටබ්.වන.ටී.එවහ.එන්.කළන්හා මිය    රදර්ශිකළ 

86. පී.එ ක.වහලර්ණතළ ඳහාරළජ මිය    රදර්ශිකළ 

87. එච්.එ ක.බී.එවහ.එන්. නලරකමන මිය     රදර්ශිකළ 

88. පී.නින්හා ුසමළරසිාශ මිය     රදර්ශිකළ 

89. ිර්.ස.චන්ද්රළ රණසිාශ මිය    රදර්ශිකළ 

90. පී.වන.ිර්.ස.ප්රියදර්නී කරුණළරකමන මිය   රදර්ශිකළ  

91. බී.ප්ක්. ලවන්තළ ුසමළරි මිය    රදර්ශිකළ 

92. ටී.ජි. ලවන්තළ විප්ේරකමන මිය    රදර්ක 

93. වන.වන. ින්ද්රකළන්හා මශකමමිය    රදර්ශිකළ 

94. බී.එ ක.එවහ.ප්ක්. බවහනළයක මිය    රදර්ශිකළ 

95. ිර්.එච්.චින්තළ ළන්හාතළ මිය    රදර්ශිකළ 

96. ටබ්.ප්ක්.ඩී.මප්ශේෂිණී මිය     රදර්ශිකළ 

97. එච්.වන.ප්ේ.භද්රළනි මිය     රදර්ශිකළ 

98. එ ක.පී.වන.ප්උක්ෂි සුප්න්ත්රළ මිය    රදර්ශිකළ 

99. ිර්.චන්ද්රතළ මිය     රදර්ශිකළ 

100. එච්.ස.ශ්රියළනි පුහඳතළ මිය    රදර්ශිකළ 

101. ඩී.එ ක.ශ්රියළනි දවනළයක මිය    රදර්ශිකළ 

102. එච්.එච්.ින්ද්රළ මිය      රදර්ශිකළ 

103. ප්ක්.චළමලී ප්රියන්තළ මිය     රදර්ශිකළ 

104. ටබ්.පී.වන.ටබ්.එන්.ඊ.බී.ස.ද ප්ව ිකවළ සිරිලර්ධන මිය  රදර්ශිකළ 

105. එ ක.ීම.ඩී.්ික.ගි කශළනි ප්මය    රදර්ශිකළ 

106. එ ක.සුබිකරකමතු කමළ මිය     රදර්ශිකළ 

107. ඕ.වන.කමළ නිළනි මිය     රදර්ශිකළ 

108. එච්.එන්.දිවහනළ ප්රියාගනී මිය    රදර්ශිකළ 

109. පී.හාකළලතී ප්මය     රදර්ශිකළ 

110. එවහ.පී.රාජනී ප්රියන්තළ මිය     රදර්ශිකළ 

111.  ප්ක්.ස.නීමකළ දර්නී ුසමළරි ප්මය    රදර්ශිකළ 
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නභ      තනතුර 

112. ටබ්.එන්.ටබ්.පී.එ ක.නන්දළ මළනී මිය   රදර්ශිකළ 

113.  ඩී.එ ක.ින්ද්රළනි ජයහාක මිය    රදර්ශිකළ 

114. ඩී.ිර්.එන්.වාවනලනි දිවළනළයක මිය   රදර්ශිකළ 

115.  ප් කනකළ මශළලිාග ක මිය     රදර්ශිකළ 

116.  ිර්.ප්ක්.ප්ක්.වික්රමසිාශ මිය     රදර්ශිකළ 

117. ටබ්.එ ක.ඩී.එ ක.වික්රමසිාශ මශතළ    රදර්ශිකළ 

118. ප්ේ.ස.සුගකම මශතළ     රදර්න වශළයක 

119. එවහ.පී.පී. ටබ්.එන්.එ ක.ප්රියදර්නී මිය   රදර්න වශළයක 

120. ටබ්.වන.ප්රෝශණ මශතළ     රදර්න වශළයක 

121. ඩී.එල්.ිර්.ටබ්. ගුණරකමන මිය    රදර්න වශළයක 

122. ිර්.පී.ජයසිාශ මශකමමිය     රදර්න වශළයක 

123. එවහ.පී.චන්ද්රළලහා මිය     රදර්න වශළයක  

124. බී.ීම.දයළලතී මිය      රදර්න වශළයක 

125. ප්ක්.්ික.එවහ.රනළන්දු මිය     රදර්න වශළයක 

126. එල්.බී.ස.එවහ.එන්.බළසරිය මයළ    රදර්න වශළයක 

127. එ ක.එච්.ලික. ඩී.ජයසිාශ මිය    රදර්න වශළයක 

128. ප්ේ.රළජිනී මිය      රදර්න වශළයක 

129.  ප්ක්.පී.පුහඳළ වප්රෝජිනී මිය    රදර්න වශළයක 

130. එවහ.ඩී.චළන්දනී සිල්ලළ මිය     රදර්න වශළයක 

131. එන්.එ ක.ප්ක්.ශිරළනි මිය     රදර්න වශළයක 

132. යූ.ප්ක්.පුබුදු රුක්මණී මිය     රදර්න වශළයක 

133. ටබ්.ඩී.ීමපිකළ නිල්මිණී රණසිාශ මිය   රදර්න වශළයක 

134. එ ක.ීම.්ජන්තළ ුණතුග මිය    රදර්න වශළයක 

135. ටබ්.ප්ක්.ලවන්තළ මිය     රදර්න වශළයක 

136. ස.විමප්ල්හලරී මිය     රදර්න වශළයක 

137. එල්.ස.ස.ුසමළරි ලියනප්ේ මිය    රදර්න වශළයක 

138. ප්ක්.එච්. චන්ද්ර ජයන්ත මශතළ     රියදුරු 

139. ිණ.පී. ීමරසිාශ මශතළ     ඳටමඋල්කරු 

140.  ඩි.එ ක.එන්.වික්රමසිාශ මශතළ    ුණරකරු 

141. ඩී.එ ක.ටබ්.එවහ.කරුනළරකමන මශතළ   ුණරකරු 

142. ස.එ ක.ප්වප්නවිරකමන බ්ඩටළ මශතළ   ක කකරු 

 

 
ප්රළමද්ශීය කළර්යළ : ජළතික ශිල්ඳ වබළල 
 

 බවහනළහිර ඳෂළත    ප්රෝහිනළ මළලත, බකමතරුණල් 

 දුසණු ඳෂළත    මළතර ඳළර, ශබරළදූල 

 ලයඔ ඳෂළත     කච්ප්ච්රිය ඳළර, ුසරුණග 

 වබරගුණල ඳෂළත    ප්ම ෂප්ග ට, කගෆල් 

 මධයම ඳෂළත    ප්ප්කර්ම ලයළඳෘහාය, ප්ඳ ල්ප්ග ල් 

 නෆප්ගනහිර ඳෂළත    මිකමඳළප්ලලි, තන්නළුණප්නික, මටකපුල 
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2.8 කළර්යළ ලිපිනයන්  
 

 

 රධළන කළර්යළය   ප්රෝහිනළ මළලත, ඳෆලකමත, බකමතරුණල් 

 

  

 මධයම ඳළත   ජළහාක ශිල්ඳ වභළල - මධයම, ුයන්ලකමත, ප්ඳ ල්ප්ග ල්. 
 

දිවහත්රික් කළර්යළය, ාකළ කළර්මික වාලර්ධන ම්ඩටය,  
්ාක 02, ුඳළලි ප්ඳප්දව, ඳරණ ඳළර, මළතප්ල්.   

     
 

 දුසණු ඳළත   “සිප්නළරළ”, බළදක් මළලත, ප්ක ටුල - ගළල්. 

 

වශකළර කර්මළන්ත ප්ල්ක ක කළර්යළය, ලෆල්මටම, මළතර. 

 

කර්මළන්ත වශකළර ප්ල්ක ක කළර්යළය, 2 ලන මශ,  

මළග ක රුහුණුපුර ඳරිඳළන වාකීර්ණය, ශ කබන්ප්ත උ. 

 

 

 බවහනළහිර ඳළත   කර්මළන්ත ප්දඳළර්තප් කන්තුල, බවහනළහිර ඳෂළකම වභළල,   

්ාක 787/3, නිේසිින ප්ග ටනෆගිල්, කඩුප්ල ඳළර, මළප්ේ. 

 

දිවහත්රික් ප්ල්ක ක කළර්යළය, බෆන්ඩියුණල්, ග කඳශ. 

 

5 ලන මශ, දිවහත්රික් ප්ල්ක ක කළර්යළය, කළුතර. 

 

 

 ලයඔ ඳළත    වළ කරදළිකක කර්මළන්ත ්මළතයළාය, කළඳ කළර්යළය,  

කච්ප්ච්රිය ඳළර, ුසරුණග.  

 

කළර්මික වාලර්ධන ම්ඩටය, ුසරුණග ඳළර, ශළලත. 

 

 

 නෆප්ගනහිර ඳෂළත   කර්මළන්ත වාලර්ධන ප්දඳළර්තප් කන්තුල, දිවහත්රික් කළර්යළය,  

1 ලන ඳටුමග, ් කඳළර. 

 

කර්මළන්ත ප්දඳළර්තප් කන්තුල, වරලන ඳළර,  

කල්්ඩි, මටකපුල. 
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 ුතුරු ඳෂළත   කර්මළන්ත ප්දඳළර්තප් කන්තුල, දිවහත්රික් ප්ල්ක ක කළර්යළය,  

යනලිප්න ච්චිය. 

 

කර්මළන්ත ප්දඳළර්තප් කන්තුල, දිවහත්රික් ප්ල්ක ක කළර්යළය,  

යළඳනය. 

 

කර්මළන්ත ප්දඳළර්තප් කන්තුල, කච්ප්ච්රිය, මන්නළරම. 

 

ජළහාක ශිල්ඳ වභළ කළර්යළය, ඳරිඳළන ්ාය,  

කච්ප්ච්රිය, ලේනියළල. 

 

දිවහත්රික් කළර්යළය, කර්මළන්ත ප්දඳළර්තප් කන්තුල,  

කච්ප්ච්රිය, ුණහාේ. 

 

 

 ුතුරු මෆද ඳළත   කර්මළන්ත වාලර්ධන ප්දඳළර්තප් කන්තුල,  

දිවහත්රික් ප්ල්ක ක කළර්යළය, ්නුරළධපුරය. 

 

දිවහත්රික් ප්ල්ක ක කළර්යළය, නල නගරය, ප්ඳ ප්ෂ න්නරුල. 

  

 

 වබරගුණ ඳළත   ජළහාක ශිල්ඳ වභළ කළර්යළය, මෆින මධයවහථළනය,  

ප්ම ප්ග ට, කගල් 

 

කර්මළන්ත වාලර්ධන ප්දඳළර්තප් කන්තුල,  

ඳෂළකම වභළ වාකීර්ණය, නලනගරය, රකමතපුර. 

 

 

 ඌල ඳළත    ඌල ඳෂළකම කර්මළන්ත වාලර්ධන ්මළතයළාය,  

ඌල ඳකම වභළ ප්ග ටනෆගිල්, රධළන ීමදිය, බදුල්. 

 

 

 ශවහත කර්මළන්ත කළගළරය  ප්රෝහිනළ මළලත, ඳෆලකමත,, බකමතරුණල් 

 

 

 ශවහත කර්මළන්ත ග කමළනය  ශිල්ඳ ්කමක ක ග කමළනය, ජනකළ ප්ක්න්ද්ර ඳරි්රය, 

බකමතරුණල්. 

 

සීගිරිය ශවහත කර්මළන්ත ග කමළනය, යනඹිවහව, සීගිරිය. 

 

 

 ශවහත කර්මළන්ත පුහුණු ලයළඳෘහාය ප්රෝහිනළ මළලත, ඳෆලකමත, බකමතරුණල්. 
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3. 1982 අංක 35 දරණ ජළතික ශිල්ඳ වබළ වශ අනුඵද්ධ ආයතන ඳනත අනුල (17 

ලෆනි ඳරිච්මේදය) ජළතික ශිල්ඳ වබළල මලත ඳලරළ ඇති ඵත වශ කළර්යයන් 

 

 

 ශ්රි ාකළප්ේ වශ විප්ීල රදර්න ඳෆලෆකමීමම. 

 

 ශවහත කර්මළන්ත භළ්ඩට නිහඳළදනය යනරීම වශළ රප්යෝජනයඋ ගන්නළ වූ ්ුණද්රලයල වශ නිමි 

භළ්ඩටල තකමකමලය ලෆඩි දිුතණු යනරීම. 

 

 ශවහත කර්මළන්තය ්ධයයනය යනරීම වශළ තයළග, ඳදක්ක ක වශ ශියකමල ඇහා කර රදළනය යනරීම. 

 

 ශවහත කර්මළන්ත භළ්ඩට ප්මෝවහතර යනරීප් ක, නිහඳළදනය යනරීප් ක ප්ශෝ වියනණීප් ක ප්යීම සිිනන්නළ වූ 

ශිල්ඳ වභළ ප්ශෝ ප්ලනකම ියතන ප්ශෝ වාවිධළනලඋ ්මළතයලරයළප්ේ ්නුමෆහාය ඇහාල මූය 

වශ ප්ලනකම ය ක ිධළර වෆඳයීම. 

 

 ශිල්පීන් පුහුණු යනරීම වශළ විපතවිධළන වෆෆවහීමම වශ ශිල්පීන් වශ ිධුනිකයන් වශළ සියලු 

ලෆටවඋශන් පිළිබල වශ ශිල්පීන් වමහ ව කබන්ධතළ ඇහා පුහුණුීමප් ක ියතන භළර ප්වේලළ 

නිුතක්තයන්උ ුඳප්දවහ ීමම. 

 

 ශිල්පීන්ප්ේ සුභවළධනය වශළ ප්යෝජනළ ක්රම ිර කභ යනරීම. 

 

 ශිල්පීන් වශළ ජළතයන්තර හුලමළරුකර ගෆනීප් ක ලෆටවඋශන් ිර කභ යනරීම. 

 

 ශිල්පීන්ප්ේ තකමකමලයන් වශ දක්තළ දිුතණු යනරීම පිණිව ඳළර කඳරික, ජළහාක වශ ජළතයන්තර 

මටමඋප් ක ලෆටුණළු, ව කමන්ත්රණ වශ ව කප් කන වාවිධළනය යනරීම. 

 

 ශිල්ඳ ලඋ ්දළ ප්ත රතුරු වශ දෆනුම ඳෆහාරීමම වශළ විපතවිධළන වෆෆවහීමම. 

 

 ඳළර කඳරික, ජළහාක ප්ශෝ වාවහකෘහාක ලිනනළකමයනන් ුතකම ශවහත කර්මළන්ත ිරක්ළ යනරීම පිළිබ 

ුඳප්දවහ ීමම වශ ස ශවහත කර්මළන්ත ිරක්ළ යනරීප් ක කළර්යය වශළ ශිල්ඳ ප්කෞතුකළගළර වශ 

චිත්රළගළර පිහිටුීමම. 
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4. ජළතික ශිල්ඳ වබළල භගින් අනුග්රශය ඵන ශවහත කර්භළන්ත ක්මේත්ර  

මුලික මකොටවහ     උඳ මකොටවහ 

01. භෆිත ආශ්රිත කළ ශිල්ඳ    1.1 රතු මෆින 
       1.2 දිවහන මෆින ිප්වරමික්) 

 

02. මකඳි ඳත්ර ශළ තිණ  ආශ්රිත කළ ශිල්ඳ  2.1 ඳෆදුරු 
       2.2 ප්කඳි ිප්ක හු ප්කඳි ශෆර) 

2.3 ඳත්ර ශළ තෘණ  
ිතප්ක  වශ තල්ප්ක  ශෆර) 

 

03. දු ඵර රටළ  කළ ශිල්ඳ        3.1ශණ 
          3.2 කපු 
 

04. මේලෆල් ශළ උණඵට ආශ්රිත         4.1 ප්ේලෆල් 
           4.2 ුණ බඋ 
       4.3 කළකමමක ප්ේලෆල් වශ ුණබඋ  

ිශ්රිත ගෘශ භළ්ඩට 
 

 

05. මෝශ බළවිත කළ ශිල්ඳ    5.1 ප්ෝශ ලළකමතු 
           5.2 ප්ෝශ කෆඋය ක 
           5.3 රීීම කෆඋය ක 
                    5.4 රන් කෆඋය ක 
 

06. ආබරණ ආශ්රිත කළ ශිල්ඳ        6.1 ප්ෝශමය ිභරණ 
          6.2 ගල්බෆඳි ිභරණ 
          6.3 විවිධ ිභරණ ිවිවිධ ්ුණද්රලය භළවිත) 
 

 

07. මලවහමුහුණු වශ රකඩ කළ ශිල්ඳ   7.1  වළ කරදළිකක ප්ලවහුණහුණු 
          7.2 රකට 

7.3 වළ කරදළිකක ප්න ලන ප්ලවහුණහුණු 
 

08. කෆටය  මුහුණු     8.1 කෆඋය ක ුණහුණු 

  

       

09. වංගීත බළ්ඩඩ     9.1 වළ කරදළිකක වාගීත භළ්ඩට 
           9.2 ප්ීය ය වාගීත භළ්ඩට 
 
 
10. මරදපිළි ශළ මරදපිළි බළවිත කළ ශිල්ඳ      10.1 ්කම එ කප්බ්ර ිකටර්   
           10.2 මෆෂින් එ කප්බ්ර ිකටර්  
           10.3 ප්රදි පින්තළරු 
           10.4 ඳෆච්ලර්ක් 
           10.5 ඳළර කඳරික ්කම යන්ත්ර ප්රදිපිලි  
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මුලික මකොටවහ  උඳ මකොටවහ 

11. ඵතික්          11.1 බහාක් ිණකමහා වෆරසිලි 
           11.2 බහාක් ප්ලනකම 
 
12. මර්න්ද          12.1 බීරළු ප්ර්න්ද 
           12.2 තෆිනන් ප්ර්න්ද 
           12.3 ්කම ප්ර්න්ද 
 
13. ළක්ළ            13.1 ළක්ළ නිර්මළණ 

 
 

14. දෆල බළවිත කළ ශිල්ඳ        14.1 දෆල කෆඋය ක 
           14.2 දෆල මූර්හා 
           14.3 දෆල භළවිත ප්ලනකම 
 
 
15. ව  බළ්ඩඩ      15.1 ව ක භළ්ඩට    

 
 
16. ඳළළණ ආශ්රිත කළ ශිල්ඳ        16.1 ඳළළණ ුණර්හා 

           16.2 ඳළළණ කෆඋය ක 

           16.3 ඳළළණ ිශ්රිත ප්ලනකම 

 
17. චිත්ර ශළ මූර්ති (වළ ප්රදළිකක)     17.1 වළ කරදළිකක චිත්ර 

            ිිඳෆරණි  ිණහාසිතුල ක ිශ්රිත) 

     17.2 වළ කරදළිකක මූර්හා  

            ිිණලි, ප්ත විල්, ළන්හා කර්ම ිශ්රිත) 

     17.3 ඳළර කඳරික ුකමවල ිශ්රිත කළ කෘහා 

 
18. මඳොල්/කිතුල්/ත/තල්ගවහ ආශ්රිත        18.1 ප්ඳ ල් කටු 

           18.2 ිරටු/මඋළු/යනතුල් ිශ්රිත  

           18.3 ප්ක හු ප්කඳි 

           18.4 තල් ප්ක  

           18.5 තප්ක  

           18.6 ප්ඳ ල් ප්ගඩි නිර්මළණ 

 
19. විවිධ කළ ශිල්ඳ         19.1 කටදළසි ිශ්රිත 

           19.2 ඳල්ප් නිර්මළණ 

           19.3 දෆලසුණු ිශ්රිත නිර්මළණ 

           19.4 සිප්පි කටු ිශ්රිත නිර්මළණ 

           19.5 විවිධ ්ුණද්රලය භළවිත කළ ශිල්ඳ 

 

20. සිහිලටන      20.1 සිහිලඋන 

 

21. මවේවත්      20.1 ප්වේවකම නිර්මළණ 
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5) වංලර්ධන කළර්යබළරය - 2015 
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5.1. ගුරු ශිල්පී පුහුණු ලෆඩවටශන  
 
ඳළර කඳරික ශවහත කර්මළන්තය තරුණ ඳරපුරඋ ශුනන්ලළ ප්දමින් සලළ වාරක්ණය යනරීම, ැසයනයළ 

විරහිත තරුණ තරුණියන් ශවහත කර්මළන්ත ක්ප්ේත්රප්ේ  වහලයා ැසයනයළ ලඋ ප්ය ුණ කරීමම වශ 

එමිනන් ඔ ශන්ප්ේ ිර්ථික ශළ වමළජ තකමකමලය නාලළලීම ්රුණණු කරප්ගන ගුරු ශිල්පී පුහුණු 

ප්යෝජනළ ක්රමය ජළහාක ශිල්ඳ වභළල මිනන් ක්රියළකමමක කරනු බික. ප්මම ලෆටවඋශන යඋප්කම එක් 

එක් ශවහත කර්මළන්ත ක්ප්ේත්රප්ේ  රීමන ශිල්පීන් ගුරු ශිල්පීන් ලප්යන් ප්තෝරළප්ගන, ඔ ශන් යඋප්කම 

ඳළර කඳරික ශවහත කර්මළන්ත පිළිබ දෆනුම ිධුනිකයන්උ බළ ප්දන ්තර, විය ක්ප්ේත්රයඋ ්නුල 

එම එක් පුහුණු ඳන්හායක් මළව 06 සිඋ මළව 12 දක්ලළ  ශ පර්ණ කළලීන ඳළඨමළළ ප්ව ක්රියළකමමක ප්ේ. 

 
ස ්නුල 2015 ලවර වශළ ගුරු ශිල්පී පුහුණු ඳන්ති ඳනවහ අටක් (58) ක්රියළකමමක වූ ්තර, ස යඋප්කම 

ආධුනික ශිල්පීන් ශයසිය දශ (610) ප්දප්නුස වශළ ශවහත කර්මළන්ත ක්ප්ේත්රප්ේ  විපතමකම පුහුණුලක් 

බළ ීමමඋ ශෆයන ීම ඇත. ප්ර්න්ද, ප්කඳි ඳත්ර ශළ තෘණ, ප්ේලෆල් ශළ ුණබඋ, ප්රදිපිළි භළවිත කළ ශිල්ඳ, 

ළක්ළ, මෆින, ප්ඳ ල්, යනතුල්, ත, තල්ගවහ ශළ විවිධ ්කමක ක ිශ්රිත ක්ප්ේත්ර පිළිබ පුහුණුල ප්මම 

ිධුනික ශිල්පීන්උ බළ ීම ඇත.  

 
ඳසුගිය ලවර ශතර තුෂ ඳලත්ලන ද ගුරු ශිල්පී පුහුණු ලයළඳිති පිළිඵ වළරළංගත මතොරතුරු 

 

ඳෂළත 

2012 2013 2014 2015 

ඳන්ති 

ගණන 

ප්රතිළීනන් 

වංඛ්යළල 

ඳන්ති 

ගණන 

ප්රතිළීනන් 

වංඛ්යළල 

ඳන්ති 

ගණන 

ප්රතිළීනන් 

වංඛ්යළල 

ඳන්ති 

ගණන 

ප්රතිළීනන් 

වංඛ්යළල 

දුසණ 12 101 16 148 14 113 09 85 

මධයම 08 93 08 79 13 98 08 77 

ුතුරු මෆද 06 77 09 119 08 86 06 58 

වබරගුණල 09 99 09 95 07 77 05 56 

බවහනළහිර 07 59 07 56 09 70 07 61 

ඌල 08 83 07 62 06 53 04 34 

ලයඹ 07 62 10 118 09 94 07 76 

නෆප්ගනහිර 02 30 02 36 03 37 05 60 

ුතුර 03 40 08 113 06 76 07 103 

එකතුල 62 644 76 826 75 704 58 610 
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5.2. මූලික තළක්ණ වශ අන්තර් භළධය පුහුණු ලෆඩවටශන් 
 
ශවහත කර්මළන්ත නිහඳළදනයන් හි ගුණළකමමකභළලය ිශෂ නෆාීමම, ප්මෝවහතර ශුනන්ලළ ීමම ශළ ශවහත 

කර්මළන්ත රමිහාකරණය වශළ ්ලය දෆනුම ශළ තළක්ණය බළ ීමම තුළින් ශිල්පීන් දෆනුලකම යනරීම 

වශළ ප්මම ශවහත කර්මළන්ත පුහුණු ලෆටුණළු ඳලකමලනු ෆප්බ්. ප්මම පුහුණු ලෆටවඋශන් ශවහත 

කර්මළන්ත ශිල්පීන් වශළ ප්න මිප්ල් ප්තෝරළ ගකම එක් ශවහත කර්මළන්ත ක්ප්ේත්රයක් ඔවහප්වේ දින 3,5,10 

ිීම ලප්යන් පර්ණ කළලීනල ඳෆලෆකම ප්ේ.  

 
ස ්නුල 2015 ලර්ය තු මූලික තළක්ණ පුහුණු ලෆඩවටශන් 19 ක්, අන්තර් භළධය පුහුණු 

ලෆඩවටශන් 09 ක් ද ක්රියළකමමක ක ්තර, එමිනන් පුහුණුල ෆබ මුළු ශිල්පීන් වංඛ්යළල 541 ක් විය. 

 

 මූලික තළක්ණ පුහුණු ලෆඩමුළු 
 

 දවහත්රික්කය / වහාළනය ක්මේත්රය කළ ඳරිේමච්දය 
ශිල්පීන් 

වංඛ්යළල 

01 
කළුතර - යනප්ල්පිිනය ව ක 
භළ්ඩට පුහුණු මධයවහථළනය 

ඳල්ප් 2015.02.24 සිඋ 2015.02.30 දක්ලළ 15 

02 මළතර - මළලි කබට ඳන් 2015.02.23 සිඋ 2015.03.07 දක්ලළ 15 

03 නුලරඑළිය - කරල්ලියීද ශණ ප්කඳි 2015.03.02 සිඋ 2015.03.10 දක්ලළ 30 

04 මශනුලර - ප්ඳ ල්ප්ග ල් තප්ක ෂ 2015.05.14 සිඋ 2015.05.19 දක්ලළ 25 

05 පුකමතම - යනරිමෆිනයළන ිරටු 2015.05.20 සිඋ 2015.05.24 දක්ලළ 25 

06 ගළල් - කරන්ප්දණිය ප්ඳ ල්කටු 2015.05.26 සිඋ 2015.06.05 දක්ලළ 15 

07 කගල් - ුඩුමළගම ප්කඳි 2015.06.12 සිඋ 2015.06.07 දක්ලළ 20 

08 ශ කබන්ප්ත උ - විල්ුණල් තප්ක ෂ 2015.06.11 සිඋ 2015.06.19 දක්ලළ 16 

09 ් කඳළර - ිරක්කම ක ශන්ඩ්ල ක 2015.06.15 සිඋ 2015.06.19 දක්ලළ 15 

10 යළඳනය - මඩ්ඩුවිල් තල්ප්ක ෂ 2015.06.24 සිඋ 2015.06.29 දක්ලළ 25 

11 ුසරුණග - මළප්කලියළල ගල්ෆශෆඳන් 2015.07.20 සිඋ 2015.07.24 දක්ලළ 20 

12 
මළතප්ල් - රකමප්ත උ විදළතළ 
ව කඳකම මධයවහථළනය 

ප්කප්වල් 
ප්කඳි 

2015.07.06 සිඋ 2015.07.10 දක්ලළ 25 

13 මන්නළරම - ඔළිකන්ප්ත ඩුලළ තල්ප්ක ෂ 2015.07.22 සිඋ 2015.08.10 දක්ලළ 20 

14 පුකමතම - කරුලගවහලෆල ප්ඳ ල්කටු 2015.08.10 සිඋ 2015.08.15 දක්ලළ 20 

15 
රකමනපුර - රක්ලළන ගාප්ග ට 
විශළරවහථළනය 

බහාක් 2015.10.19 සිඋ 2015.10.23 දක්ලළ 20 

16 
කළුතර - නළප්ග ට ප්ඳ ල් ලගළ 
යනරීප් ක ම්ඩටය 

ප්ඳ ල් කටු 2015.11.16 සිඋ 2015.11.20 දක්ලළ 20 

17 ශ කබන්ප්ත උ - ්ඟුල්මඩුල ප්ඳ ල් කටු 2015.11.30 සිඋ2015.12.02,11-13 10 

18 ලේනියළල - කප්න්වපුර ක බහාක් 2015.12.18 සිඋ 2015.12.24 දක්ලළ 15 

19 
ප්ක ෂඹ - මශරගම රළ. ප්ල්. 
කළර්යළය 

බහාක් 2015.12.21 සිඋ 2015.12.31 දක්ලළ 20 
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25 

 අන්තර් භළධය පුහුණු ලෆඩමුළු 
 

 
දවහත්රික්කය / වහාළනය ක්මේත්රය කළ ඳරිේමච්දය 

වශබළගි වූ 

ශිල්පීන් 

වංඛ්යළල 

01 
ුසරුණග - ඇශෆටුලෆල ප්ඳ ල්කටු 

2015.05.18 සිඋ 
2015.05.22 දක්ලළ 

20 

02 
කගල් - මෆණික්කටලර 

ප්කඳි / තල්ප්ක ෂ / 
්කමයන්ත්ර ප්රදි 

2015.06.29 සිඋ 
2015.07.08 දක්ලළ 

20 

03 රකමනපුර - වාකඳළ රජළ 
ළළල 

ප්ඳ ල් කටු 
2015.06.23 සිඋ 
2015.07.08 දක්ලළ 

20 

04 
ල ශනියළල බහාක් 

2015.06.16 සිඋ 
2015.07.05 දක්ලළ 

15 

05 නුලරඑළිය - ලියන්ල 
විවිධ ්ුණද්රලය 
භළවිත 

2015.08.26 සිඋ 
2015.09.15 දක්ලළ 

25 

06 
බදුල් - ශල්ප්ප් ප්ප් 
කර්ම මධයවහථළනය 

දු කබර රඋළ ශණ 
2015.10.12 සිඋ 
2015.10.16 දක්ලළ 

10 

07 
පුකමතම - හිඟුප්ර්ගම 
තල්ප්ක ෂ මධයවහථළනය 

තල්ප්ක ෂ 
2015.10.29 සිඋ 
2015.11.03 දක්ලළ 

25 

08 යළඳනය - තුප්ඳළික බහාක් 
2015.10.22 සිඋ 
2015.10.31 දක්ලළ 

15 

09 
ගළල් - සිප්නළරළ 
ියතනය 

ළක්ළ 
2015.12.26 සිඋ 
2015.12.31 දක්ලළ 

20 
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මූලික තළක්ණ පුහුණු ලෆඩමුළු අලවහාළ කිහිඳයක් 
 

යළඳනය භඩ්ඩුවිල් - තල්මකොෂ ආශ්රිත පුහුණු ලෆඩමුළුමලහි අලවහාළ කිහිඳයක් 

 

 

 

 

 

 

 

 

නුලරඑළිය - කරල්ලියද්ද ශණමකඳි ආශ්රිත පුහුණු ලෆඩමුළුමලහි අලවහාළ කිහිඳයක්  

 

 

 

 

 

 

 

 

ගළල් - මඳොල්කටු  ආශ්රිත පුහුණු ලෆඩමුළුමලහි අලවහාළ කිහිඳයක් 
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5.3. නිහඳළදන ප්රලර්ධන වශ නල නිර්භළණ ශුනන්ලළ ීමම  ලෆඩවටශන 

විශිහඨ ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන්ප්ේ ුසවතළ ුඳප්යෝගි කර ගනිමින් ඔ ශන්උ ප්ලෂ ප්ඳ උ ්ලය 

කරන්නළ  ශ ශවහත කර්මළන්ත ිශ්රිත නල නිර්මළණ ශළ නල ප්මෝවහතර නිර්මළණය ප්කප්රහි ප්ය ුණ යනරිම 

්තයලයම කරුණයන. ප්ලෂ ප්ඳ  ිකර්ණය කර ගෆනීමඋ න ක ිදිරිඳකම කරන  නිර්මළණයන් හි 

ගුණළකමමක බල ශළ ුඳප්යෝගිතළලය පිළිබ ්ලධළනය ප්ය ුණ කෂ ුතතු ප්ේ.  

ප් ක සියළු කරුණු වෆයනල්උ ගනිමින් විප්ේප්යන්ම වාචළරක ප්ලෂප්ඳ ෂ ද ඳදන ක කර ගනිමින් 

නල නිහඳළදන නල ප්මෝවහතර ප්ලෂ ප්ඳ උ ශදුන්ලළ ීමම වශළ ප්මම ලෆටවඋශන ක්රියළකමමක කරන 

ීම. “ශිල්ඳ” - 2015 ජළහාක ශවහත කර්මළන්ත රදර්නප්ේ  ීම ි2015.12.03 සිඋ 2015.12.05 දක්ලළ) 

සියලු ක්ප්ේත්ර ිලරණය ලන ඳරිදි “විසිත්ර” රදර්නය තුලින් ප්මම නිර්මළණ රදර්නය සිදු කරන 

ීම. ප්මම නල නිර්මළණ රදර්නය යඋප්කම ව කමළනළී  විශිහඨ ශිල්පීන්, රීමන ගුරු ශිල්පීන් වශ 

පුහුණු මධයවහථළනයන් හි රීමන පුහුණු ුඳප්ීශිකළලන්ප්ගන් වමන්විත වූ ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන් 33 

ප්දප්නුසප්ේ නල නිර්මළණ ිදිරිඳකම කරන ීම.  

නිර්භළණ ඉදරිඳත් කරන ද ශවහත කර්භළන්ත ශිල්පීන් 
 

 ව භළනළීනන්  ගුරු ශිල්පීන්  පුහුණු උඳමද්කිකන් 

1 ප්ේ. සුමිකම  16 ප්ක්. එච්. එල්. පුහඳතළ 23 ප්ක්. වන. මහින්ද 

2 එවහ. ටබ්. තරාගළ දිවළනි 17 ස. වන. එ ක. ප්රේමතළ  24 ඕ. ීම. ප්රේමලතී 

3 එ ක. වන. ්ීම චතුරාග 18 ටබ්. ුණදිතළ යවමළලි 25 ශ්රියළනි පුහඳතළ 

4 පී. ඩී. එ ක. ධ කමික බ්ඩටළර 19 ටබ්. ස. මළනී ිරියලා 26 වහලර්ණතළ ඳහාරළජ 

5 එච්. එ ක. එල්. ුදය ුසමළර 20 එච්. වන. රාජනී ශ්රියළතළ 27 එච්. වන. ජයන්හා 

6 වන. ටබ්. ්නුර ජයන්ත 21 ප්ක්. ගීතළාගනී ප්ඳප්ර්රළ 28 එ ක. පී. වන. ටී. සුප්න්ත්රළ 

7 සී. නිප්මෝදි ගුණප්වේකර 22 එවහ. පී. මහින්දදළව 29 එන්. එ ක. ප්ක්. ශ්රියළනි 

8 ටබ්. ස. සී. ුසමළර විප්ේසිාශ   30 ්ික. එච්. ජයතුාග 

9 වළරාග මවිප්ේ   31 ්මිතළ විතළනප්ේ 

10 ඩී. ස. නීමකළ ුසරකමන   32 ටබ්. ස. විමල් රාජිකම 

11 වන. එවහ. වනකම නන්දසිරි   33 බී. ීම. දයළලතී 

12 පී. එ ක. ඩී. ්වාක සිල්ලළ     

13 නිලළ නිමන්හා ඳහාරප්ේ     

14 වන. ස. ්නුළලතී     

15 පී. වන. ජගකම විප්ේරකමන     
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5.4. ශවහත කර්භළන්ත පුහුණු ලයළඳිතිය  
 

5.4.1. ශවහත කර්භළන්ත ක්මේත්ර අනුල ශිල්පීය පුහුණු භධයවහාළන වංඛ්යළල 

 

අත්ක  ක්මේත්රය       පුහුණු භධයවහාළන වංඛ්යළල 

ලෆඋප්ක්         15 

ඳෆදුරු         18  

ිඳිප්ක         03  

විසිතුරු භළ්ඩට        07 

ුණබඋ/ප්ේලෆල්       01  

බීරළු ප්ර්න්ද        07  

තප්ක          23  

තල්ප්ක         01  

ිරටු         01  

කෘහාම මල්        01  

කෘහාම මල් ශළ මෆහු ක       02    

මෆින         11  

ශණ         11  

ව ක භළ්ඩට        02  

ළක්ළ         02 

ප්ඳ ල්කටු කෆඋය ක        01 

ප්ේලෆල්         01 

ුණබඋ         02 

ප්වරමික්        01 

ලී කෆඋය ක        02 

ඳල්ප් විසිතුරු        01 

එකතුල                  113 
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5.4.2. දවහත්රික් භටමටමින් පුහුණු භධයවහාළන, පර්ණ කළලීනල පුහුණුල ෆබූ ආධුනික වංඛ්යළල, 

පර්ණ කළලීන මනොලන පුහුණුල ෆබූ ආධුනික වංඛ්යළල, ඳශසුක  ඵළ ගන්නළ 

නිහඳළදකළලන් වංඛ්යළල   

 

 දවහත්රික්කය 

පුහුණු 

භධයවහාළන 

වංඛ්යළල 

පර්ණ කළලීනල 

පුහුණුල ෆබූ 

ආධුනික 

වංඛ්යළල 

පර්ණ කළලීන 

මනොලන පුහුණුල 

ෆබූ ආධුනික 

වංඛ්යළල 

නිහඳළදකළලන් 

වංඛ්යළල 

1 ගළල් 12 97 66 59 

2 මළතර 06 48 40 25 

3 ශ කබන්ප්ත උ 06 30 15 12 

4 ුසරුණග 19 80 70 119 

5 ්නුරළධපුරය 02 18 06 04 

6 ප්ඳ ප්ෂ න්නරුල 03 12 12 11 

7 ප්ක ෂඹ 05 29 26 - 

8 කළුතර 10 48 15 36 

9 ග කඳශ 11 50 40 27 

10 මශනුලර 09 66 23 59 

11 මළතප්ල්  02 14 05 15 

12 නුලරඑළිය 04 35 07 26 

13 ප්ම ණරළග 01 08 - 09 

14 කගල් 06 29 10 20 

15 රකමනපුර 02 27 09 04 

16 මටකපුල 09 56 20 33 

17 ත්රිුසණළමය 04 17 15 04 

18 ් කඳළර 01 - - 02 

19 යළඳනය 01 04 10 - 

 එකතුල 113 668 389 465 
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5.5. “ශිල්ඳ” ජළතික ශවහත කර්භළන්ත ව භළන ප්රදළනය - 2014 
 

ප්ීය ය ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන්ප්ේ ශිල්පීය ුසවතළලයන් ඇගයීම, ඔ ශන් දිරිගෆන්ීමම ශළ රලර්ධනය 

යනරීප් ක ්රුණණින් ඳලකමලනු බන ශිල්ඳ ජළහාක ව කමළන රදළනප්ේ  ීම ජළහාක ශවහත කර්මළන්ත තරහය 

වශ රදර්නප්ේ  ජය්රළහී න ශිල්පීන් ප්ලනුප්ලන් ුසවළන, වශහාකඳකම වශ ුණදලින් තයළග පිරිනෆමම 

සිදුකරික. 

 
ශ්රි ාකළ රජළතළන්ත්රික වමළජලළීම ජනරජප්ේ  ්හාගරු ජනළපතඳහා මමත්රීඳළ සිරිප්වේන මෆහාතුමළප්ේ 

රධළනකමලප්යන් “්ප්ප් ගම” ඳරි්රප්ේ  ජනකළ ප්ක්න්ද්ර ්රලණළගළරප්ේ  ීම 2015 ප්දවෆ කබර් 29 දින 

ඳෆලෆහා “ශිල්ඳ - 2014” ජළහාක ව කමළන රදළනප්ේ  ීම ව කමළනයඋ ඳළත්ර වූ ශිල්පීන් 400 ප්දප්නුසඋ 

ුසවළන, වශහාකඳකම වමහ ුණදලින් ද කම යළග පිරිනමන ීම.  

 
2014 ජළතික ශවහත කර්භළන්ත තරගය ඳෂළත් අනුල වභවහත ප්රතිප මල්ඛ්නය 

 

 ඳෂළත 

ව භළන 

එකතුල වහලර්ණ 

ව භළන 

රජත 

ව භළන 

ප්රාභ 

වහාළනය 

මදලන 

වහාළනය 

තුන්ලන 

වහාළනය 

කුවතළ 

ව භළන 

1 බවහනළහිර ඳෂළත - 04 08 08 09 46 75 

2 දුසණු ඳෂළත - 06 08 09 08 30 61 

3 ලයඹ ඳෂළත - 01 06 04 03 21 35 

4 මධයම ඳෂළත 02 03 09 14 13 43 84 

5 වබරගුණල ඳෂළත - 01 03 05 07 38 54 

6 ුතුරු මෆද ඳෂළත - - 04 04 03 23 34 

7 ඌල ඳෂළත - 02 05 04 08 12 31 

8 නෆප්ගනහිර ඳෂළත - - - - - 04 04 

9 ුතුරු ඳෂළත - - 01 02 03 16 22 

එකතුල 02 17 44 50 54 233 400 

 

 

“ශිල්ඳ” ජළතික ශවහත කර්භළන්ත ව භළන ප්රදළනය - 2014 
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5.6. “ශිල්ඳ - 2015” ජළතික ශවහත කර්භළන්ත තරඟය වශ ප්රදර්නය 
 
“ශිල්ඳ - 2015 ජළහාක ශවහත කර්මළන්ත දෆක්ම” 2015 ප්දවෆ කබර් මව 03, 04 වශ 05 යන දිනල ශ්රි 

ාකළ රදර්න ශළ ව කප් කන මධයවහථළනප්ේ  ීම ුකමකර්ලකම ්න්දමින් ඳලකමලන ීම. ප්මම ුප්ෂහි 

රධළන විප්ේළාග ්තර ජළහාක ශවහත කර්මළන්ත තරහය, ජළහාක ශවහත කර්මළන්ත රදර්නය 

ව කමළනළී  විශිහඨ ශිල්පීන්ප්ේ, රීමණ ගුරු ශිල්පීන්ප්ේ ශළ පුහුණු මධයවහථළන ුඳප්ීශිකළලන්ප්ේ 

නල නිර්මළණ ඇතුකම “විසිකමර” රදර්නය, සිහිලඋන ශළ තයළග භළ්ඩට නිර්මළණ ඇතුකම 

රදර්නය, ශවහත කර්මළන්ත නිර්මළණ ඇතුකම ්ප්ෂවි ුසින 61 ක් ිදිරිඳකම යනරීම, රළප්ීය ය වාලර්ධන 

බෆාුසල මගින් ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන් වදශළ “ශිල්ඳ ුදළන” නමින් විප්ේ ණය ප්යෝජනළ ක්රමයඋ 

්දළ රහාළභ ප්ල්ඛ්න බළ ීමම සිදු විය. 

 
ස ්නුල ප්මලර ජළහාක ශවහත කර්මළන්ත රදර්නය නිප්යෝජනය කරන ද වමවහත නිර්මළණ වාඛ්යළල 

1496 ක් ිඑක්දශවහ ශළරසිය ්න ශයික) විය. මූලික ශවහත කර්මළන්ත ක්ප්ේත්ර 21 ක්  යඋප්කම 

ලර්ගීකරණය කරන ද ්කමක ක ක්ප්ේත්ර 57 ක් නිප්යෝජනය කරමින් ඳලකමලන ජළහාක ශවහත 

කර්මළන්ත රදර්නප්ේ  ීම වළ කරදළිකක ්ා වශ වළ කරදළය ැසක ගනිමින් නල නිර්මළණ ්ා වශළ 

වහලර්ණ ව කමළන ප්දකක්, රජත ව කමළන වමිනන් ජළහාක ව කමළන රථම, ප්දලන, ප්තලන වහථළන වශ 

ුසවතළ වහථළන වශළ මූය හාළිණ වශ වශහාක ඳකම පිරිනෆප් ක. 

 
“ශිල්ඳ - 2015” ජළහාක ශවහත කර්මළන්ත රදර්නප්ේ  ීම වහලර්ණ ව කමළන හිමිකර ගකමප්කම, වළ කරදළිකක 

ප්න ලන ශවහත කර්මළන්ත ්ාය නිප්යෝජනය කරමින් ව කරදළය ැසකගනිමින් නල නිර්මළණ ්ාය 

වශළ ප්ේලෆල් ශළ ුණබඋ ිශ්රිත පියන වහිත බුනන නිර්මළණය ක ඌල ඳෂළප්කම එච්. එ ක. 

ගුණරකමන වශ වළ කරදළිකක ්ාය වශළ දෆල භළවිත ශවහත කර්මළන්ත ්ාප්යන් මමත්රී ප්බෝවකම 

රහාමළල නිර්මළණය ක මධයම ඳෂළප්කම ටබ්. ්නුර ජයන්ත යන මශකමලරුන්ය. 

 

ජළතික ශවහත කර්භළන්ත තරගය ඳෂළත් අනුල වභවහත ප්රතිප මල්ඛ්නය 

 

 ඳෂළත 

ව භළන 

එකතුල 

ව
හල
ර්
ණ
 

ව
 
භ
ළන

 

ර
ජ
ත
 

ව
 
භ
ළන

 

ප්ර
ා
භ
 

ව
හා
ළන

 

ම
දල
න
 

ව
හා
ළන

 

ම
ත
ල
න
 

ව
හා
ළන

 

කු
ව

ත
ළ 

01 බවහනළහිර ඳෂළත - 4 8 9 8 26 55 

02 දුසණු ඳෂළත - 3 9 11 6 44 73 

03 ලයඹ ඳෂළත - 2 2 5 5 23 37 

04 මධයම ඳෂළත 1 4 10 13 14 46 88 

05 වබරගුණල ඳෂළත - - 4 5 10 39 58 

06 ුතුරු මෆද ඳෂළත - 1 3 2 5 13 24 

07 ඌල ඳෂළත 1 1 3 4 3 14 26 

08 නෆප්ගනහිර ඳෂළත - - - - - 3 3 

09 ුතුරු ඳෂළත - - - 1 1 16 18 

එකතුල 2 15 39 50 52 224 382 
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ජළතික ශවහත කර්භළන්ත තරගය ක්මේත්ර අනුල වභවහත ප්රතිප මල්ඛ්නය 

 

 ක්මේත්රය 

ව භළන 

එකතුල 

ව
හල
ර්
ණ
 

ව
 
භ
ළන

 

ර
ජ
ත
 

ව
 
භ
ළන

 

ප්ර
ා
භ
 

ව
හා
ළන
ය

 

ම
දල
න
 

ව
හා
ළන
ය

 

තු
න්
ල
න
 

ව
හා
ළන
ය

 

කු
ව

ත
ළ 

ව
 
භ
ළන

 

01 මෆින කර්මළන්තය - - 1 2 2 7 12 

02 ප්කඳි ඳත්ර ශළ තෘණ ිශ්රිත - 1 3 3 3 15 25 

03 දු කබර රඋළ නිර්මළණ - - - 1 2 10 13 

04 ප්ේලෆල් ශළ ුණ බඋ ිශ්රිත 1 1 1 3 3 9 18 

05 ප්ෝශ භළවිත ශවහත කර්මළන්ත - 1 2 3 3 14 23 

06 ිභරණ කර්මළන්තය - 1 3 3 3 11 21 

07 ප්ලවහ ුණහුණු ශළ රකට - 1 3 3 3 20 30 

08 කෆඋය ක ුණහුණු - 1 1 1 1 1 5 

09 වාගීත භළ්ඩට - 1 2 2 2 8 15 

10 ප්රදි පිළි ශළ ප්රදි පිළි භළවිත - 1 5 5 4 20 35 

11 බහාක් නිර්මළණ - - - 1 2 8 11 

12 ප්ර්න්ද කර්මළන්තය - 1 3 3 3 12 22 

13 ළක්ළ - 1 - 1 1 7 10 

14 දෆල භළවිත ශවහත කර්මළන්ත 1 1 2 2 3 14 23 

15 ව ක භළ්ඩට - - - - 1 2 3 

16 ඳළළණ ිශ්රිත නිර්මළණ - - 1 3 3 7 14 

17 වළ කරදළිකක චිත්ර ශළ ුණර්හා - 1 2 2 3 7 15 

18 ප්ඳ ල්, යනතුල්, ත, තල් ගවහ ිශ්රිත - 1 5 6 6 27 45 

19 විවිධ ශවහත කර්මළන්ත - 1 4 4 2 15 26 

20 සිහිලඋන - - - 1 1 3 5 

21 ප්වේවකම - 1 1 1 1 7 11 

 එකතුල 2 15 39 50 52 224 382 
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“ශිල්ඳ - 2015” ජළතික ශවහත කර්භළන්ත උෂමල් ීම  

වහලර්ණ ව භළන හිමි කර ගත් නිර්භළණ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වළ ප්රදළිකක ශවහත කර්භළන්ත ක්මේත්රය යටමත් වහලර්ණ ව භළන හිමිකරගත් නිර්භළණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නල ශවහත කර්භළන්ත ක්මේත්රය යටමත් වහලර්ණ ව භළන හිමිකරගත් නිර්භළණය 
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5.7.  ඳෂළත් ශවහත කර්භළන්ත ප්රදර්න 
 
ජළහාක ශවහත කර්මළන්ත රදර්නයඋ පර්ලගළමල ඳෂළකම නලයම ිලරණය ලන ඳරිදි ජළහාක ශිල්ඳ 

වභළල ඳෂළකම ුසටළ කර්මළන්ත ප්දඳළර්තප් කන්තුල වශ ඳෂළකම වභළ වමහ එක්ල ප්මම ඳෂළකම රදර්න 

වාවිධළනය කරනු බික. එහි ීම රථම, ප්දලන, ප්තලන වශ ුසවතළ මටමඋප් ක ජය්රශන හිමි කරගන්නළ 

සියලු නිර්මළණ ජළහාක ශවහත කර්මළන්ත රදර්නය නිප්යෝජනය වශළ සුදුසුක ක බික.  

 
2015 ඳෂළකම රදර්න වශළ ශිල්පීන් 2479 ක් වශභළගී විය. 
 

 

ඳෂළත වහාළනය 

ඉදරිඳත් වූ 

ශිල්පීන් 

වංඛ්යළල 

ඉදරිඳත් 

ක 

නිර්භළණ 

වංඛ්යළල 

ජයග්රළහ 

නිර්භළණ 

වංඛ්යළල 

1 ුතුරු ඳෂළත 
යළඳනය මධය මශළ 
විදයළය 

339 964 151 

2 බවහනළහිර ඳෂළත 
ප්ක ෂඹ ජළහාක කළ 
භලන 

460 1113 186 

3 ඌල ඳෂළත 
බදුල් ශල්ප්ප් 
කර්මළන්ත වාකීර්ණය 

131 450 101 

4 නෆප්ගනහිර ඳෂළත 
ත්රිුසණළමය කර්මළන්ත 
වාලර්ධන 
ප්දඳළර්තප් කන්තුල 

110 331 70 

5 දුසණු ඳෂළත 
ගළල් සිප්නළරළ 
ියතනය 

279 769 206 

6 වබරගුණ ඳෂළත කගල් නගර ළළල 405 1109 206 

7 ුතුරු මෆද ඳෂළත 
්නුරළධපුර කර්මළන්ත 
වාලර්ධන 
ප්දඳළර්තප් කන්තුල 

97 693 108 

8 මධයම ඳෂළත 
මශනුලර කෆන්ඩි සිින 
ප්වන්උර් 

302 806 267 

9 ලයඹ ඳෂළත ුසලියළපිිනය 356 710 201 

 
එකතුල 2479 6945 1496 
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ඳශත දෆක්ප්ලන්ප්න් ඳසුගිය ලවර ශතප්ර් ීම ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන් ඳෂළකම මටමඋමින් ජය්රශන හිමි 
කරගකම ිකළරය ික. 
 

ඳෂළත 

ලර්ය 

2012 2013 2014 2015 

මධයම 242 263 405 267 

දුසණ 218 261 185 206 

බවහනළහිර 185 203 256 186 

ලයඹ 183 185 154 201 

ඌල 146 184 128 101 

ුතුරු මෆද 148 132 182 108 

වබරගුණල 212 205 221 206 

නෆප්ගනහිර 45 89 112 70 

ුතුර 148 154 235 151 

එකතුල 1527 1676 1878 1496 

 

 

ඳසුගිය ලවර ශතර තු ශවහත කර්භළන්ත ශිල්පීන් ඳෂළත් භටමටමින් හිමි කරගත් ජයග්රශන  
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5.8.  ශවහත කර්භළන්ත ශිල්පීන් දෆනුලත් කිරීම  ලෆඩමුළු 

 
ජළහාක ශිල්ඳ වභළල වම ලවරකම ජළහාක ශළ ඳෂළකම ශවහත කර්මළන්ත රදර්නයඋ පර්ලගළමල ශවහත 

කර්මළන්ත ශිල්පීන් දෆනුලකම යනරීප් ක ලෆටුණළු ඳලකමලනු බික.ප්මම ලෆටුණළු ල මූලික ඳරමළර්ථය 

ලනුප්ේ  ජළහාක ශවහත කර්මළන්ත රදර්නඋ වශ ඳෂළකම රදර්න වශළ ිදිරිඳකම කරනු බන 

නිර්මළණල රමිහාය ප්කප්වේ විය ුතතුද යන්න වශ ුවවහ තකමකමලප්ේ  භළ්ඩට නිහඳළදනය පිළිබල 

වළකච්ඡළ මළර්ගප්යන් ශිල්පීන් දෆනුලකම යනරීම ික.  

 
2015 ලවර වශළ ඳෂළකම වශ දවහත්රික් භටමටමින් ලෆඩමුළු 20 ක් ඳලකමලන ද ්තර, ස වශළ ශවහත 

කර්මළන්ත ශිල්පීන් මදදශවහ නලසිය ඳනවහ නලය (2959) ක පිරිවක් වශභළගී ීම ඇත.  

 

 
දවහත්රික්කය ඳෆලෆත් වූ වහාළනය 

ඳෆලෆත්වූ  

දනය 

වශබළගී වූ 

ශිල්පීන් 

වංඛ්යළල 

01 

ප්ක ෂඹ 
බවහනළහිර ඳෂළකම ප්වෞන්දර්ය කළ නිප්ක්තනය - 
ප්ක ෂඹ 

2015.06.22 310 ග කඳශ 

කළුතර 

02 
ුසරුණග 

ුසරුණග තරුණ ප්බෞීධ වාගමය 2015.06.23 333 
පුකමතම 

03 ප්ඳ ප්ෂ න්නරුල දිවහත්රික් ප්ල්ක ක කළර්යළය 2015.07.09 120 

04 
ගළල් 

සිප්නළරළ - ජළහාක ශිල්ඳ වභළ ඳෂළකම කළර්යළය  2015.07.14 235 
මළතර 

05 කගල් තෆඳල් ්රලණළගළරය 2015.07.16 227 

06 යළඳනය දිවහත්රික් ප්ල්ක ක කළර්යළය 2015.07.20 150 

07 ලේනියළල දිවහත්රික් ප්ල්ක ක කළර්යළය 2015.07.22 141 

08 මන්නළරම දිවහත්රික් ප්ල්ක ක කළර්යළය 2015.07.21 98 

09 ුණහාේ දිවහත්රික් ප්ල්ක ක කළර්යළය 2015.07.23 106 

10 යනලිප්න ච්චිය දිවහත්රික් ප්ල්ක ක කළර්යළය 2015.07.24 75 

11 ් කඳළර ් කඳළර ්රළමය කර්මළන්ත ප්දඳළර්තප් කන්තුල 2015.07.27 97 

12 මටකපුල දිවහත්රික් ප්ල්ක ක කළර්යළය 2015.07.28 90 

13 ත්රිුසණළමය ත්රිුසණළමය ්රළමය කර්මළන්ත ප්දඳළර්තප් කන්තුල 2015.07.29 93 

14 නුලරඑළිය නගර වභළ ්රලණළගළරය 2015.07.30 195 

15 රකමනපුර වබරගුණල ඳෂළකම වභළ ්රලණළගළරය 2015.08.03 203 

16 ශ කබන්ප්ත උ ් කබන්ප්ත උ රළප්ීය ය ප්ල්ක ක කළර්යළය 2015.08.04 65 

17 මශනුලර ලඋපුළුල කර්මළන්ත ්මළතයළා ්රලණළගළරය 2015.08.06 162 

18 මළතප්ල් වාචළරක ප්ශෝඋල් ඳළව 2015.08.07 84 

19 
බදුල් 

ඌල ඳෂළකම වභළ ්රලණළගළරය 2015.08.11 86 
ප්ම ණරළග 

20 ්නුරළධපුර දිවහත්රික් ප්ල්ක ක කළර්යළය 2015.08.25 89 

 එකතුල 2959 
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5.9. ශවහත කර්භළන්ත ශිල්පීන් ලියළඳදංචි කිරීභ 

 
රී ාකළල පුරළ විසිරී සිිනන ශවහත කර්මළන්ත ක්ප්ේත්රප්ය හි නියෆලි ශිල්පීන් ලියළඳදිාචි යනරීම ජළහාක 

ශිල්ඳ වභළල මිනන් සිදු කරනු බන ්තර එමිනන් ්ප්ප්ක්ළ කරනුප්ේ  වෆබ ප්වම ශවහත කර්මළන්ත 

ක්ප්ේත්රප්ේ  නියෆප්න්නන් ප්තෝරළප්ගන, ඔ ශන්ප්ේ ්නනයතළලය තශ ශරු කරමින්, ශිල්පීන් වමහ 

්ඛ්්ඩට ව කබන්ධතළලයක් ඳලකමලළප්ගන යළමික. ස තුළින් ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන්ප්ේ වමළජ 

ිර්ථික දිුතණුලඋ රළජය මටමඋමින් මෆදිශකම ීමම වශ ශිල්පීන්උ ඔ ශන්ප්ේ නිහඳළදන කඋුතතු කර 

ගෆනීමඋ ්ලය ුඳප්දවහ ශළ ඳශසුක ක වෆඳයීමකම ්ප්ප්ක්ෂිතික. 

 
2015 ජනලළරි 01 දළ සිට 2015 මදවෆ ඵර් 31 දක්ලළ ශිල්පීන් ලියළඳදංචිය 

 

 
 

2015 ලර්ය තු ජළහාක ශිල්ඳ වභළප්ේ ්ලුහාන් ලියළඳදංචි වූ ශවහත කර්භළන්ත ශිල්පීන් වංඛ්යළල 1667 

ක් විය.  

දවහත්රික්කය 
ලියළඳදංචි ශිල්පීන් 

වංඛ්යළල 
දවහත්රික්කය 

ලියළඳදංචි ශිල්පීන් 

වංඛ්යළල 

ප්ක ෂඹ 55 ්නුරළධපුරය 25 

ග කඳශ 168 ප්ඳ ප්ෂ න්නරුල 33 

කළුතර 16 බදුල් 44 

ුසරුණග 54 ප්ම ණරළග 19 

පුකමතම 61 ත්රිුසණළමය 01 

කගල් 101 ් කඳළර 40 

රකමනපුර 89 මටකපුල 68 

ගළල් 111 මන්නළරම 53 

මළතර 114 යළඳනය 103 

ශ කබන්ප්ත උ 61 ුණහාේ 28 

මශනුලර 175 ලේනියළ 27 

මළතප්ල් 69 යනලිප්න ච්චිය 51 

නුලරඑලිය 101   

 2015 මදවෆ ඵර් 31 දක්ලළ ලියළඳදංචි ශිල්පීන් වංඛ්යළල         -     1667 
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ඳශත දෆක්ප්ලන්ප්න් ඳසුගිය ලවර ශතර තුෂ ජළහාක ශිල්ඳ වභළප්ේ ලියළඳදිාචි ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන් 

වාඛ්යළලකම, ඔ ශන් ඳෂළකම ලප්යන් ප්බීම ඇහා ිකළරයකම ය. 

 

ඳෂළත 2012 2013 2014 2015 

මධයම 108 189 293 345 

දුසණ 199 182 175 286 

බවහනළහිර 272 220 190 239 

ලයඹ 69 91 147 115 

ඌල 38 98 51 63 

ුතුරු මෆද 42 59 99 58 

වබරගුණල 63 72 141 190 

නෆප්ගනහිර 86 56 73 109 

ුතුර 313 132 318 262 

එකතුල 1190 1099 1487 1667 

 
ඳසුගිය ලවර ශතර තුෂ ලියළඳදංචි ශවහත කර්භළන්ත ශිල්පීන් වංඛ්යළල  
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5.10. ශවහත කර්භළන්ත ශිල්ඳ වංලර්ධන වමිති පිහිටුවීභ වශ යළලත්කළලීන කිරීභ  
 

 
දිලිකන පුරළ විසිරී සිිනන ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන් සකරළය  කර ඔ ශන් වාවිධළන ගත යනරීප් ක ්රුණණින් 

රළප්ීය ය වශ දිවහත්රික් මටමඋමින් ශිල්ඳ වාලර්ධන වමිහා පිහිටුීමම ශළ ඳලකමලළප්ගන යළම ජළහාක ශිල්ඳ 

වභළල විසින් ිටු කරනු බන තලකම එක් ප්මප්ශලරයන. 

 
 ප්මමිනන් රළප්ීය ය මටමඋමින් ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන් සකරළය  කර ඔ ශන්ප්ේ වාවිධළනළකමමක 
ක්හාය ලර්ධනය යනරීමකම, ශිල්පීය කඋුතතු වශළ ්ලය තළක්ණික වශය, ්ප්වි ඳශසුක ක, 
ුසවතළ රලර්ධන වශ ලයලවළයකකමල ශෆයනයළල ලර්ධනය යනරීමකම ියතනප්ේ  ්ප්ප්ක්ළල ප්ේ.  
 
ස ්නුල 2015 ලවප්ර් නල ශිල්ඳ වමිති 06 ක් පිහිටුලන ද ්තර යළලත්කළලීන කරන ද ශිල්ඳ වමිති 

වංඛ්යළල 14 කි. 

 

2015 ලවමර් පිහිටුලන ද නල ශිල්ඳ වංලර්ධන වමිති 

 

 
වමිතිමේ නභ දවහත්රික්කය පිහිටුවූ දනය 

වළභළජික 

වංඛ්යළල 

01 
ඇ කබෆක්ක සියඹළප්ග ට ශවහත 
කර්මළන්ත ශිල්ඳ වාලර්ධන වමිහාය 

මශනුලර 2015.02.09 16 

02 
දිුණතු ශවහත කර්මළන්ත ශිල්ඳ වාලර්ධන 
වමිහාය 

මළතප්ල් 2015.07.15 10 

03 
වමගි ශවහත කර්මළන්ත ශිල්ඳ 
වාලර්ධන වමිහාය 

ශ කබන්ප්ත උ 2015.08.20 20 

04 
විහමිණි ශවහත කර්මළන්ත ශිල්ඳ 
වාලර්ධන වමිහාය 

ශ කබන්ප්ත උ 2015.08.20 20 

05 
රන්තරු ශවහත කර්මළන්ත ශිල්ඳ 
වාලර්ධන වමිහාය 

මශනුලර 2015.09.03 22 

06 
කරලියීද ශවහත කර්මළන්ත ශිල්ඳ 
වාලර්ධන වමිහාය 

නුලරඑළිය 2015.10.01 10 

 
එකතුල 98 
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යළලත්කළලීන කරන ද ශිල්ඳ වංලර්ධන වමිති 

 

 
වමිතිමේ නභ දවහත්රික්කය 

යළලත්කළලීන 

ක දනය 

වළභළජික 

වංඛ්යළල 

01 
නීල ශවහත කර්මළන්ත ශිල්ඳ 
වාලර්ධන වමිහාය 

යළඳනය 2015.02.13 30 

02 
යළඳනය දිවහත්රික් ශවහත කර්මළන්ත 
ශිල්ඳ වාලර්ධන වමිහාය 

යළඳනය 2015.02.09 50 

03 
වරවළප්ික ශවහත කර්මළන්ත ශිල්ඳ 
වාලර්ධන වමිහාය 

යළඳනය 2015.02.13 30 

04 
ළන්ත ප්ේ කවහ ශවහත කර්මළන්ත ශිල්ඳ 
වාලර්ධන වමිහාය 

යළඳනය 2015.04.09 15 

05 
විසිතුරු කළ ශවහත කර්මළන්ත ශිල්ඳ 
වාලර්ධන වමිහාය 

ශ කබන්ප්ත උ 2015.06.21 10 

06 
බදුලුපිිනය ්ල්ප්ක්ගම නලලිය ශවහත 
කර්මළන්ත ශිල්ඳ වාලර්ධන වමිහාය 

කගල් 2015.08.25 20 

07 
ඳල්ප්ල්ප්බෝල ශවහත කර්මළන්ත ශිල්ඳ 
වාලර්ධන වමිහාය 

නුලරඑළිය 2015.08.21 20 

08 
ුකමතයම ශවහත කර්මළන්ත ශිල්ඳ 
වාලර්ධන වමිහාය 

මන්නළරම 2015.09.10 22 

09 
වමළපත ශවහත කර්මළන්ත ශිල්ඳ 
වාලර්ධන වමිහාය 

කගල් 2015.10.13 10 

10 ්රමළිමමළනී ශිල්ඳ වාලර්ධන වමිහාය මළතප්ල් 2015.10.06 35 

11 
ිප්ෝකගම ශවහත කර්මළන්ත ශිල්ඳ 
වාලර්ධන වමිහාය 

මළතප්ල් 2015.10.06 16 

12 
මටල ශවහත කර්මළන්ත ශිල්ඳ 
වාලර්ධන වමිහාය 

මශනුලර 2015.10.06 17 

13 
ප්ේරශෆර යක්වි මෆින කර්මළන්ත 
ිශ්රිත ශිල්ඳ වාලර්ධන වමිහාය 

ුසරුණග 2015.10.09 26 

14 
ුකමතයම ශවහත කර්මළන්ත ශිල්ඳ 
වාලර්ධන වමිහාය 

මන්නළරම 2015.09.10 22 

 එකතුල 323 
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5.11. මද්ශීය අමෂවි ප්රලර්ධන ලෆඩවටශන් වශ ප්රදර්න  

ශ්රි ාකළප්ේ ශවහත කර්මළන්ත ක්ප්ේත්රප්ේ  නියෆලී සිිනන ශිල්පීන්ප්ේ නිර්මළණ වශළ ප්ලෂඳ ්ලවහථළ 

පුළුල් යනරීම ශළ තම නිර්මළණ වළධළරණ මිකඋ ්ප්ෂවිකරමින් ප්ීය ය ශළ විප්ීය ය ඳළරිප්භෝගිකිකන් 

්තර ප්ීය ය ්නනයතළලය ශළ වාවහකෘහාමය ලිනනළකමක් වහිත නිර්මළණ ජනප්රිය කරීමප් ක ්රුණණින් 

ලවප්ර් විවිධ කළ ලකලළනු ලීම ප්ීය ය ්ප්ෂවි රලර්ධන ලෆටවඋශන් ක්රියළකමමක කරනු බික. 

 

 
නභ වහාළනය කළ ඳරිේමච්දය 

වශබළගි වූ 

ශිල්පීන් 

වංඛ්යළල 

අමෂවි 

ආදළයභ 

(රු. මි.) 

01 
ගළල් ශවහත 
කර්මළන්ත ්ප්ෂවි 
ප්ඳ ෂ 

ගළල් නගර වභළ ක්රීටළ 
ම්ඩටඳය 

2015.08.26 සිඋ 
2015.08.28 

දක්ලළ 
42 1.20 

02 
ශවහත කර්මළන්ත 
්ප්ෂවි ප්ඳ ෂ 

ශෆඋන් නගර ළළල - 
නුලරඑළිය 

2015.11.06 සිඋ 
2015.11.09 

දක්ලළ 
15 1.29 

03 
ශවහත කර්මළන්ත 
්ප්ෂවි ප්ඳ ෂ 

ප්ලන්නප්පුල  කප්රෝන් 
සිනමළ ඳරි්රය - 
පුකමතම 

2015.12.19 සිඋ 
2015.12.22 

දක්ලළ 
42 1.20 

04 

ශවහත කර්මළන්ත 
ිශ්රිත සිහිලඋන 
නිර්මළණ ශළ තයළග 
නිර්මළණ රදර්නය 

රී ාකළ රදර්න ශළ 
ව කප් කන 
මධයවහථළනය - 
ප්ක ෂඹ 

2015.12.03 සිඋ 
2015.12.05 

දක්ලළ 
21 0.6 

 
එකතුල 120 4.29 

 
ගළල් ශවහත කර්භළන්ත අමෂවිමඳොෂ හි අලවහාළ කිහිඳයක් 
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5.12. විමද්ශීය අමෂවි ප්රලර්ධන ලෆඩවටශන් වශ ප්රදර්න 

 
ප්ීය ය ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන් වතු විශිහඨ ුසවතළලය ශළ ප්ීය ය ්නනයතළලය විප්ීය ය රඋලල් හි 

රදර්නය යනරීම ශළ රලර්ධනය යනරීප් ක මූලික ්රුණණ ඇහාල විප්ීය ය ්ප්ෂවි රදර්න වශළ ජළහාක 

ශිල්ඳ වභළල විසින් ශිල්පීන් ප්ය ුණ කරනු ෆප්බ්. 

 

 අමෂවි මඳොමෂහි නභ වහාළනය දනය 

වශබළගී වූ 

ශිල්පීන් 

ගණන 

01 සුරළේ ුස්ඩඩ් ක්රළසහටම ප් කළ ින්දියළල 2015.02.01 සිඋ 
2015.02.15 දක්ලළ 

09 

02 

ිසියළනු ඳෆසිෆික් කළපීය 
රඋල ්වහඳර්නීය ුරුමයන් 
පිළිබ ්න්තර්ජළහාක 
ඳර්ප්ේ න මධයවහථළනය මගින් 
ඳලකමලන ද ලෆටවඋශන 

ජඳළනප්ේ  
ප්උෝයනප්යෝ 

2015.03.16 සිඋ 
2015.03.18 දක්ලළ 

02 

03 
ජළතයන්තර ශවහත කර්මළන්ත 
්ප්ෂවි රදර්නය ශළ 
වාවහකෘහාක ුප්ෂ 

ින්දියළප්ේ 
බෆාගප්ෝර් 

2015 මෆික මව 01 
සිඋ 10 දක්ලළ 

13 

04 එක්වහප්ඳෝ මිළප්නෝ - 2015 ිතළලිය මිළප්නෝ 2015.05.01 සිඋ 
2015.10.31 දක්ලළ 

03 

05 
ජළතයන්තර ශවහත කර්මළන්ත 
ුප්ෂ 

ක්ලළළ කපුර් 
මෆප්ල්සියළල 

2015.09.10 සිඋ 
2015.09.13 දක්ලළ 

02 

06 
Guangdong 21st  Century 
Maritime Silk Road, 
International Expo 

චීනය 
ේප්ල න්ප්ට න් 
නුලර 

2015.10.29 සිඋ 
2015.10.31 දක්ලළ 

02 

07 Shilpotsav Noida 
ින්දියළප්ේ ුකමතර් 
රප්ීය 

2015.10.30 සිඋ 
2015.11.08 දක්ලළ 

10 

08 Manipur Sangai Festival 
ින්දියළප්ේ Hapta 
Kangjeibung, 
Impal 

2015.11.21 සිඋ 
2015.11.30 දක්ලළ 

02 

09 
The meeting on endangered 
traditional handicrafts in Sri 
Lanka 

ජඳළනප්ේ  ප්උ යළමළ 
2015.12.18 සිඋ 
2015.12.20 දක්ලළ 

02 
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විමද්ශීය අමෂවි ප්රදර්න වශළ වශබළගී වූ ශිල්පීන් 

සුරළේ කු්ඩඩ් ක්රළසහටම ම ළ - ඉන්දයළල 

 වශබළගී වූ ශිල්පියළමේ නභ දවහත්රික්කය ක්මේත්රය 

01 ටබ්. රමයළ ුසුණදුනී මිය මශනුලර රිීම ිභරණ 

02 ස. එච්. ඥළණලතී මිය ප්ම ණරළග ප්ේලෆල් 

03 එවහ. ටබ්. ිර්. ස. එවහ. ස. බ්ඩටළර මශතළ බදුල් ඳළළණ ිශ්රිත 

04 ඩී. ස. ුඳළලි මශතළ මශනුලර ප්ඳ ල් කටු ිශ්රිත 

05 ප්ක්. රඳලතී මිය ග කඳශ ්කම ප්ර්න්ද / මෆින ිභරණ 

06 ස. එ ක. ඩී. නිමල් මශතළ ප්ක ෂඹ දෆල 

07 ශිප්රෝමි ාකළ රණසිාශ මිය ප්ක ෂඹ දෆල 

08 යූ. පී. රගීකම කන්චන මශතළ ප්ක ෂඹ බහාක් 

09 එච්. වන. නිමල් කරුණළහාක මශතළ ුසරුණග දු කබර ශණ 

ආසියළනු ඳෆසිෆික් කළපීය රටල අවහඳර්නීය උරුභයන් පිළිඵ අන්තර්ජළතික ඳර්මේන 

භධයවහාළනය භගින් ඳලත්ලන ද ලෆඩවටශන - ජඳළනය 

01 සුබ්රමනිය ක ප්වල්වි ප්මය යළඳනය ඳත්ර ශළ තෘණ ිශ්රිත 

02 ටබ්. ස. වන්ධයළ දිල්රුක්ෂි මිය ත්රිුසණළමය ත ප්ක ෂ ිශ්රිත 

ජළතයන්තර ශවහත කර්භළන්ත අමෂවි ප්රදර්නය ශළ වංවහකිතික උමෂ - ඉන්දයළල 

01 වන. ලික. ්ජන්තළ ප්රෝහිනී මිය කගල් ප්ලවහුණහුණු 

02 පී. එච්. ප්ක්. නිමල් මශතළ ගළල් ලී කෆඋය ක 

03 ප්ක්. ුසරකමන මශතළ ප්ක ෂඹ දෆල පින්තළරු 

04 එ ක. වන. ්ීම චතුරාග මශතළ ශ කබන්ප්ත උ ප්ඳ ල්කටු 

05 ිර්. පී. ුසසුමළලතී මිය ප්ක ෂඹ තප්ක ෂ 

06 එච්. වන. ධර්මදළව මශතළ මශනුලර දු කබර රඋළ 

07 ක්රිළණි ිප්නෝකළ මිය ගළල් බීරළු ප්ර්න්ද 

08 ප්ක්. එ ක. ිර්. ප්ඳප්ර්රළ මිය ප්ක ෂඹ බහාක් 

09 ඩී. නිමල් ප්රේමසිරි මශතළ ප්ක ෂඹ රිීම ිභරණ 

10 වන. වන. ප්කප්නකම ුසමළර මශතළ ප්ක ෂඹ ප්රදි පින්තළරු 

11 ටබ්. ඩී. දිලුප් ශර්ණ මශතළ කළුතර ප්ලල්ලටම චිත්ර 

12 තරිුන චළමර ඇල්විිනග මශතළ ප්ක ෂඹ දිවහන මෆින 

13 ප්ලල්කළ චළන්දනී ග කප්ශේලළ මිය ප්ක ෂඹ ්කමයන්ත්ර ප්රදි පිළි 

එක්වහමඳෝ මිළමනෝ - 2015 - ඉතළලිය 

01 ප්ද න් වළගර රාග ලියනප්ේ මශතළ මශනුලර කටදළසි ිශ්රිත 

02 දයළරකමන සරියබ්ඩටළර මශතළ කළුතර දෆල ිශ්රිත නිර්මළණ 

03 ප්ේලප්ේ ප්ද න් කරුණළප්වේන මශතළ කළුතර දෆල ිශ්රිත නිර්මළණ 

ජළතයන්තර ශවහත කර්භළන්ත උමෂ - ක්ලළළ පුර් - භෆමල්සියළල 

01 ප්රෝහිත වළුලටන මශතළ ප්ක ෂඹ දෆල ිශ්රිත නිර්මළණ 

02 ින්දික ුසමළර මශතළ මශනුලර රිීම ිභරණ 
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සුරළේ කු්ඩඩ් ක්රළසහටම ම ළ හි විමේ අලවහාළ කිහිඳයක් 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ජළතයන්තර ශවහත කර්භළන්ත අමෂවි ප්රදර්නමේ අලවහාළ කිහිඳයක් 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guangdong 21st  Century Maritime Silk Road, International Expo - චීනය 

 වශබළගී වූ ශිල්පියළමේ නභ දවහත්රික්කය ක්මේත්රය 

01 ස. ඊ. ප්ටන්සිල් සර්නන්ඩු කළුතර දෆල ිශ්රිත  නිර්මළණ 

02 එච්. ස. ලඩුප්ේ ගළල් බහාක් ශළ ප්ලල්ලටම නිර්මළණ 

Shilpotsav Noida – 2015 - ඉන්දයළල 

01 පී. එච්. ප්ක්. නිමල් මශතළ ගළල් ලී කෆඋය ක 

02 ටබ්. ඩී. කරුණළප්වේන මශතළ කළුතර ප්ලල්ලටම චිත්ර 

03 තරිුන චළමර ඇල්විිනග මශතළ ප්ක ෂඹ දිවහන මෆින 

04 රගීකම කන්චන මශතළ කළුතර බහාක් 

05 එවහ. එවහ. කළන්හාතළ මිය ගළල් බීරළු ප්ර්න්ද 

06 ටබ්. එ ක. ින්දික ලරළප්ග ට මශතළ ප්ම ණරළග ඳළළණ ිශ්රිත 

07 ප්ක්. ටබ්. එ ක. ිනයනරි බ්ඩටළ මශතළ මශනුලර රිීම ිභරණ 

08 ප්ක්. සුවන්ත ුසමළර මශතළ ගළල් ප්ලවහුණහුණු 

09 ඩී. ස. ුඳළලි මශතළ මළතප්ල් ප්ඳ ල් කටු ිශ්රිත 

10 නිශළල් වහප්බෝ ටයවහ මශතළ ප්ක ෂඹ චිත්ර 

Manipur Sangai Festival - ඉන්දයළල 

01 වමන් ප්ර්ණුක විප්ේසිරි මශතළ මළතප්ල් ළක්ළ නිර්මළණ 

02 ස. එ ක. ඩී. නිමල් මශතළ ප්ක ෂඹ දෆල භළවිත නිර්මළණ 

The meeting on endangered traditional handicrafts in Sri Lanka - ජඳළනය 

01 සුබ්රමනිය ක ප්වල්වි ප්මය ලේනියළ තල් ිශ්රිත නිර්මළණ 

02 ටබ්. ස. වන්ධයළ දිල්රුක්ෂි මිය ත්රිුසණළමය ඳත්ර ශළ ප්කඳි ිශ්රිත 
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5.13. ශිල්ඳ හුලභළරු ලෆඩවටශන 
 

ින්දියළනු ප්ප් කර්මළන්ත ්මළතයළාය එරඋ ජළහාක ප්මෝවහතර වශ නිර්මළණ රලර්ධන ියතනප්ේ  
වශළය ඇහාල ජළතයන්තර ශිල්ඳ හුලමළරු ලෆටවඋශන ශළ ප්ලෂප්ඳ  ින්දියළප්ේ නල දිල්ලි නුලර ීම 
2015 ප්න ලෆ කබර් මව 14 සිඋ 27 දක්ලළ ඳලකමලන ීම. ජළහාක ශිල්ඳ වභළල ප්මම ලෆටවඋශන වශළ 
ශිල්පීන් ප්දප්දප්නුස වශභළගී කර වූ ්තර ප්මහිීම ඔ ශන්ප්ේ නිර්මළණ රදර්නය යනරීම, නිරඳන 
කළර්යයප්ේ  නිරත ීමමඋ වශ වශභළගී වූ ්ප්නුසකම රඋල තළක්ණික ක්රමප්ේද, ප්මෝවහතර, නිහඳළදන 
ක්රමප්ේද, ්දශවහ හුලමළරු කර ගෆනීමඋ ද ්ලවහථළල බළ ප්දන ීම. 
 

 වශබළගී වූ ශිල්පියළමේ නභ ක්මේත්රය දවහත්රික්කය 

01 වන්ත ුදය ුසමළර මශතළ එ කප්බ්ර ිකටර් මශනුලර 

02 පී. වන. කළන්හා මිය ්කමප්ර්න්ද බදුල් 

 

5.14. ශිල්පීය පුහුණු භධයවහාළන ල යිතත ඳශසුක  වංලර්ධනය  
 

 විවහතරය යිතත ඳශසුක  වංලර්ධනය කරන ද භධයවහාළන 
ලෆය කෂ 

මුද (රු.) 

01 
ප්ග ටනෆගිලි 
්ලුකමලෆඩියළ 

යනරීම 

1) ප්ම ප්ග ට මෆින භළ්ඩට පුහුණු මධයවහථළනය - වබරගුණල 

2) ශබරළදූල ශිල්පීය පුහුණු කළර්යළය - දුසණ 

3) ගිාප්ත උ ලෆඋප්ක් පුහුණු මධයවහථළනය - දුසණ 

4) ්ඟුල්මඩුල ළක්ළ පුහුණු මධයවහථළනය - දුසණ 

5) ුසරීප්ක ටුල මෆින භළ්ඩට පුහුණු මධයවහථළනය - බවහනළහිර 

6) ප්දල්ල තප්ක ෂ මධයවහථළනය - බවහනළහිර 

7) ීමරගු මෆින පුහුණු මධයවහථළනය - බවහනළහිර 

8) යනප්දල්පිිනය විසිතුරු භළ්ඩට මධයවහථළනය - බවහනළහිර 

9) මෆීප්ීප්ඳ  තප්ක ෂ පුහුණු මධයවහථළනය - ලයඹ 

10) ප්ඳ ල්ප්ග ල් ප්ප්කර්ම ලයළඳෘහාය - මධයම 

11) ජනවවිගම ශණ පුහුණු මධයවහථළනය - මධයම 

25,000 

139,740 

24,960 

28,900 

1,017,681 

2,500 

10,430 

14,000 

1,043,426 

1,694,000 

324,027 

02 

විදුලි ඳශසුක ක 
බළ ීමම 

ශළ 
විදුලි ඳරිඳථ 

වෆකසීම 

1) ප්ම ප්ග ට මෆින භළ්ඩට පුහුණු මධයවහථළනය - වබරගුණල 

2) ්ඟුල්මඩුල ළක්ළ පුහුණු මධයවහථළනය - දුසණ 

3) ගිාප්ත උ ලෆඋප්ක් පුහුණු මධයවහථළනය - දුසණ 

4) කීනප්දනිය තප්ක ෂ පුහුණු මධයවහථළනය - බවහනළහිර 

5) ප්ඳ තුපිිනය ලෆඋප්ක් පුහුණු මධයවහථළනය - බවහනළහිර 

59,040 

21,500 

6,382 

1,052 

17,240 

03 
ලෆසියනලි 

ඳශසුක ක බළ 
ීමම 

1) හිරිගල්ප්ග ටෆල් ලෆඋප්ක් මධයවහථළනය - බවහනළහිර 

2) කදුරුප්ල ඳෆදුරු මධයවහථළනය - ලයඹ 

12,100 

20,000 

04 
ජ ඳශසුක ක 
බළ ීම ක ශළ 
ිදි යනරී ක 

1) යනප්දල්පිිනය විසිතුරු භළ්ඩට මධයවහථළනය - බවහනළහිර 

2) ගල්ලාගුල විසිතුරු භළ්ඩට පුහුණු මධයවහථළනය - ලයඹ 

24,422 

35,933 

  එකතුල 4,522,333 
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6) මූය කළර්යය වළධනය - 2015 

 

 

 

2015 මදවෆ ඵර් 31 දමනන් අලවන් වූ 

ලවර වශළ මූය ප්රකළනය 
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17. භළ්ඩටළගළර රදළන                           (වඋශන් ්ාක 12)           65 

18. ප්ලෂ ගිණුම - ්ුණද්රලය     (වඋශන් ්ාක 13)  66 

19. ප්ලනකම ිදළය ක                               (වඋශන් ්ාක 14)           66  

20. ශිල්ඳ ්රුණද      (වඋශන් ්ාක 15)       67 

21. ්නු්රළශක ලෆටවඋශන    (වඋශන් ්ාක 16)         68 

22. ශිල්ඳ සුභවළධන ලෆටවඋශන   (වඋශන් ්ාක 17)        68 

23. ප්මප්ශුත ක වියද ක    (වඋශන් ්ාක 18)         69 

24. ශිල්ඳ වාලර්ධන වශ සුභවළධන   (වඋශන් ්ාක 19)             70   

25. මශජන බෆාුසල     (වඋශන් ්ාක 20)               71   

26. ප්ේ පිරික්සුම         72-74 
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ජළතික ශිල්ඳ වබළල 
2015 මදවෆ ඵර් භව 31 දනට 

මේ ඳත්ර ප්රකළය   ශ්රිාරු. 
ලත්ක  වටශන 2015 2014 

ජංගභ ලත්ක        

ුණදල් ශළ වමභළවිත ුණදල් 1         5,144,285            458,999  

ෆිණයුතතු 2         2,660,038          3,645,302  

භළ්ඩට ලටමප්උෝරුල  3       20,940,685        22,940,725  

ප්ඳර ප්ග ශ ක             223,680            156,954  

කළර්ය ම්ඩට ණය 4         7,243,174          5,933,338  

ිරක්ක තෆන්ඳතු 5           130,490            130,490  

ප්ලනකම ්කමහාකළර ක 6           927,647            750,464  

වහථළලර තෆන්ඳතු 7         3,782,000          5,782,000  

      41,051,999           39,798,272  

ජංගභ මනොලන ලත්ක        

ප්ීඳ පිරිවිතර ශළ ුඳකරණ 8       62,360,056        61,575,322  

        62,360,055      61,575,322  

මුළු ලත්ක      103,412,054        101,373,594  

ලගකී        

ජංගභ ලගකී        

ප්ගවියුතතු 9         3,405,298          3,900,370  

ුඳචිත වියද ක 10         5,227,905          6,522,455  

්ුණද්රලය ්රුණද         13,500,000        13,500,000  

ප්ඳ දු තෆන්ඳතු                     -                55,000  

        22,133,204      23,977,825  

ජංගභ මනොලන ලගකී        

ඳළරිප්තෝෂික වශළ රහාඳළදන  11       45,545,916        36,358,179  

        

මුළු ලගකී        67,679,120      60,336,004  

        

ශුද්ධ ලත්ක         35,732,934      41,037,590  

රළේධන දළයකකමලය       101,157,978        95,047,571  

වුණච්චිත ්රුණද    (65,425,043) (54,009,981) 

මුළු ශුද්ධ ලත්ක /වහකන්ධ       35,732,934      41,037,590  

    
51 ලන පිටුප්ලහි දෆක්ප්ලන ගණකළපතකරන රහාඳකමහා වශ 53 සිඋ 70 ලන පිටුල දෆක්ප්ලන වඋශන් ප්මම 

ුණය රකළප්ේ  ්නුක ්ාගයක් ලන්ප්න්ය. ප්මම ුණය රකළ වකවහ යනරීම ශළ ිදිරිඳකම යනරීම ව කබන්ධප්යන් 

ලගකීම ්ධයක් ම්ඩටය වතුප්ේ. ්ධයක් ම්ඩටය විසින්  ප්මම ුණය රකළ ්නුමතකර ඇහා ්තර 

්ධයක් ම්ඩටය ප්ලනුප්ලන් ප්මහි ්කමවන් තබළ ඇත. 
    ………………………………. 

 
 ………………………………….  

 ගණකළපතකළරි  
 

්ධයක්  
 

ජළහාක ශිල්ඳ වභළල  
 

 ජළහාක ශිල්ඳ වභළල 
 

   ………………………………. 
 

 ………………………………….  

 ්ධයක් ම්ඩට වමළජික  
 

 වභළඳහා  
 

ජළහාක ශිල්ඳ වභළල 
 

 ජළහාක ශිල්ඳ වභළල 
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ජළතික ශිල්ඳ වබළල 
2015 මදවෆ ඵර් 31  ලන දමනන් අලවන් ලර්ය වශළ  
මූය කළර්යවළධන ප්රකළය 

   
ශ්රිාරු. 

  වටශන 2015 2014 

ආදළයභ       

භළ්ඩටළගළර රදළන  -  පුණරළලර්ථන 12            134,825,000.00            107,800,000  

                             -  වාලර්ධන වියද ක                55,894,593.32              34,242,429  

ශිල්ඳ ග කමළන වාලර්ධනය - ්මළතයළාය           33,203,728  

විුසණු ක පිරිලෆය ික්මවූ විුසණු ක ිදළයප් ක ිහාරිය 

්ුණ ද්රලය ප්ලෂ ගිණුප්මන් මළරුකෂළ  13                                 -                       40,801  

ප්ලනකම ිදළය ක 14                2,515,655.83                8,176,393  

ශිල්ඳ ්රුණද  15                1,640,833.43                7,706,187  

ප්ීය ය ශළ විප්ීය ය රදර්න ශළ ව කමන්ත්රණ වශළ 

්නු්රළශකකමල ලෆටවඋශන් ගිණුම 16                2,202,812.86              10,789,911  

සුභවළධක ලෆටවඋශන් ගිණුම 17                   981,985.38                   863,892  

මශජන බෆාුස ගිණු ක ්ාක 0329841 20                1,244,818.24    

මුළු ආදළයභ    199,305,699.06    202,823,342  

        

        

වියදභ 18     

කළර්ය ම්ඩට ප්ේතන              140,666,836.27            100,200,934  

ගමන් විද ක                  1,271,638.95                1,705,731  

වෆඳුත ක ශළ ඳළවිච්චි ක ඳළරිප්භෝඡය ද්රලය                  3,920,501.44                3,298,508  

නටකමතු                  3,200,522.01                3,568,422  

ගිවිසු කගත ප්වේලළ                  6,031,035.52                5,633,978  

ප්ලනකම වියද ක                     746,749.25                   784,153  

ක්ය යනරී ක                  5,325,673.51                6,066,758  

ශිල්ඳ වාලර්ධන ශළ සුභවළධක  19              45,843,871.38              36,511,936  

ශිල්ඳ ග කමළන වාලර්ධනය - ්මළතයළාය                     424,163.01    33,203,728.19  

ප්ීය ය ශළ විප්ීය ය රදර්න ශළ ව කමන්ත්රණ වශළ 
්නු්රළශකකමල ලෆටවඋශන් ගිණුම 

16                1,809,516.14              15,177,841  

සුභවළධක ලෆටවඋශන් ගිණුම 17                1,144,000.00                   707,171  

මශජන බෆාුස ගිණු ක ්ාක 0329841 20                1,147,954.03    

මුළු වියදභ          211,532,461.51         206,859,161  

        

අදළෂ කළය වශළ ශුද්ධ අතිරික්තය /හිඟය   (12,226,762.45)           (4,035,819) 
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ජළතික ශිල්ඳ වබළල 
2015 මදවෆ ඵර් 31 දමනන් අලවන් ලර්ය වශළ ලන 

 

ලර්මේ ශුද්ධ ලත්ක  / වහකන්ධ විචය පිළිඵ ප්රකළය  
  

   
ශ්රිාරු. 

  
 වශබළගික 

ප්රළේධනය   

 වමුච්චිත 

අතිරික්තය / 

හිඟය  

මුළු ශුද්ධ ලත්ක  

/ වහකන්ධ  

01/01/2015 දිනඋ ිර කභක ප්ේය                 95,047,571             (54,009,981)               41,037,590  

ලර්ය තු ගෆපී ක                     811,700                     811,700  

ලර්ය තුෂ  ද රළේධනය                    6,110,407                             -                    6,110,407  

ලර්ප්ේ  ්හාරික්තය / හිහය                (12,226,762)             (12,226,762) 

ලර්ප්ේ  ක්ය යනරී ක   
 

  

31/12/2015 දිනඋ ්ලවන් ප්ේය             101,157,978          (65,425,043)            35,732,934  
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ජළතික ශිල්ඳ වබළල 
2015 ලර්ය වශළ ගිණු කරණ ප්රතිඳත්ති වශ වටශන් 

 

1.  මූලික සූදළනභ 
 
රී ාකළ රළජය ්ාප්ේ  ගණකළපතකරණ රමිතීන්උ ්නුූලල ප්මම මූය රකළ වකවළ ඇහා ්තර 
ගිණු කලඋ බඳමක් සිදුවිය ශෆයන ුීධමනකළරී වළධක ව කබන්ධප්යන් ගෆපී ක යනසිලක් සිදුකර 
ප්න මෆත. ප්මම මූය රකළ රී ාකළ රුපියල් ලලින් වකවහකර ඇත.  
 

2. රජමේ ප්රදළන  

 

ලර්ය තුෂ රජය ප්ලහාන් ද පුනරළලර්ථන රදළන, ිදළය ක වශ රළේධන රදළන ලප්යන් ශුනනළගනු බන 
්තර ප්ේ ඳත්රප්ේ  සලළ දක්ලළ ඇත.  
 

3. ක්ය කිරී   

 

ඳශත වශන් ලළර්ෂික ්නුඳළතයන් මත හී නනලන ප්ේ ක්රමප්ේදයඋ ්නුල වහඳෘය වහථළලර ලකමක ක 
ව කබන්ධප්යන් ක්ය යනරී ක සිදුකර ඇත. 
 
ප්ග ටනෆගිලි        5% 

යන්ත්රසත්ර වශ ප්මල ක      20%  
ප්මෝඋර් රථ       20%  
කළර්යළලීය ුඳකරණ       10%  
ගෘශ භළ්ඩට ශළ ුඳළාග       25% 

රදර්න ප්ඳටමින ශළ ප්ලනකම ්ිකතමයන්     25%  
ඳළඳෆදි        25%  
තළක්ණික ශළ පුහුණු ුඳකරණ      10%  
කළගළරය වශළ රදර්න ්ිකතමයන්    25%  

ඳරිගණක මෘදුකළාග ශළ දෘටළාග     25% 
 

4. බළ්ඩඩ ලටමමටෝරු මඳොත් තක්මවේරුල 
  
 ්ලම පිරිලෆය ශළ ුඳබ්පත ්ගය මත භළ්ඩට ලටමප්උෝරු ප්ඳ කම තක්ප්වේරු කරනු ෆප්බ්.  
 
 ්ාක 08/2322/349/015 ශළ 2008-12-23 දින දරන ්මළතය ම්ඩට ඳත්රිකළල පිළිබ ශ 2009-05-01 
දිනෆහා ්මළතය ම්ඩට තීරණය රකළර රී ාකළ ශවහත කර්මළන්ත ම්ඩටය යඋප්කම ක්රියළකමමක වූ 
ශිල්ඳ පුහුණු ්ාය ජළහාක ශිල්ඳ වභළල ප්ලත ඳලරළප්දන ීම. එකී තීරණයඋ ්නුූලල 2009-05-01 දින 
සිඋ ක්රියළකමමකලන ඳරිදි ප්වේලකයන් 185 ප්දප්නුස ජළහාක ශිල්ඳ වභළල ප්ලත ්නුුතක්ත කරන ීම. 
එප්ශකම ්දළෂ භළ්ඩට ලටමප්උෝරු ්ිකතමයන්  ප්මප්තක් නීතයළනුූලල ජළහාක ශිල්ඳ වභළල ප්ලත භළරීම 
නෆත. 
 
 ”්ප්ප් ගම” ලයළඳෘහාය වාලර්ධනය යනරීම පිණිව කටළ ිලකම කරන ද ප්ීඳ ජළහාක ශිල්ඳ 
වභළප්ේ ලකමක කලලින් බෆශෆර කර ප්න මෆහා ්තර ුණදල් ප්රගුළසි ්ාක 108 ශළ 109 රකළර එකී කටළ 
ිලකමකෂ ප්ීඳ ව කබන්ධප්යන් ්ලය කඋුතතු යථළ කළප්ේ ීම ිටු ප්කප්රනු ඇත. 
 
5. මූය කළර්යවළධන ප්රකළය  
 
රජප්ේ  රදළන ශ ප්ලනකම විවිධ ිදළය ක ියතනප්ේ  ිදළයම නිප්යෝජනය කරනු බන ්තර සියලුම 
ිදළය ක ුඳචිත ඳදනමින් දක්ලළ ඇත.  
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ජළතික ශිල්ඳ වබළල   
 

2015 මදවෆ ඵර් 31 දමනන් අලවන් ලර්ය වශළ ලන  

මූය ප්රලළශ ප්රකළය  
    

  
ශ්රිාරු. 

  විවහතරය   2015 2014 

1 ප්මප්ශුත ක කළර්යයන්හි මූය රලළශය        

  වළමළනය කළර්යයන්හි ්හාරික්තය / හිහය   (12,226,762) (4,035,819) 

          

  මූය ප්න ලන ප්මප්ශුත ක       

  ප්ඳර ලර්ප්ේ  ගෆපී ක     811,700    

   ක්යීම ක               5,325,674  6,066,758  

   ප්ගවියුතතු ්ගයන් ලෆඩිීමම / ්ඩුීමම   (495,072) 821,861  

  භළ්ඩට ලටමප්උෝරු ්ඩුීම ක              2,000,040  (8,995,672) 

  මලනත් ජංගභ ලත්ක  ලෆි වීභ / අඩුවීභ   (954,185) 

  ප්ඳර ප්ග ශ ක       (66,726)     

  ප්වේලක ණය               (1,309,836)     

  ප්ලනකම ්කමහාකළර ක    (177,182)     

  ප්ඳ දු තෆ කඳතු    (55,000) (1,608,744)   

  ුඳචිත   (1,294,550)   

  ඳළරිප්තෝෂිත වශළ රහාඳළදන ලෆඩිීමම              9,187,737  7,158,062  

  ්යවිය ුතතු ුණදල් ලෆඩිීමම / ්ඩුීමම                 985,264  (3,297,885) 

  මභමශයු  කටයුතු ල ශුද්ධ මුදල් ප්රලළශය   2,685,287  (3,236,880) 

          

2 ිප්යෝජන කඋුතතු ල මූය රලළශය       

  වහථළලර ලකමක ක මිීම ගෆනීම   (6,110,407) (6,757,571) 

          ( ිදියනරී ක ඇතුලුල )       

  වහථළලර ලකමක ක වියනනීම       

  ිප්යෝජන / වහථළලර තෆන්ඳතු ිඳසු ගෆනීම              2,000,000  (2,000,000) 

  ිප්යෝජන කඋුතතු ල ශුීධ ුණදල් රලළශය   (4,110,407) (8,757,571) 

          

3 මූය කඋුතතු ල මූය රලළශය       

  භළ්ඩටළගළරප්යන් ද රළේධන රදළන              6,110,407  6,757,571  

  මූය කඋුතතු ල ශුීධ මූය රලළශය              6,110,407  6,757,571  

          

          

  ශුද්ධ මුදල් ප්රලළශය ( 1+2+3 )   4,685,287  (5,236,880) 

          

     
ඉශත කරුණු ඇතුෂත් මූය ප්රලළශ වළරංය 

     

  විවහතරය   2015 2014 

  කළ ඳරිච්ප්ේදය ිර කභප්ේ දි ඳෆලහා ුණදල් ශළ වමභළවිත ුණදල්                458,998  5,695,879  

  
 

      

  එකතු කෂළ, ිශත ශුීධ ුණදල් රලළශ ලෆඩිීම ක / ්ඩුීමම            4,685,287  (5,236,880) 

  
 

      

  කළ ඳරිච්ප්ේදය ්ලවළනප්යදි ඳෆලහා ුණදල් ශළ වමභළවිත ුණදල්             5,144,285  458,999  
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වටශන  01 
  

   
ජළතික ශිල්ඳ වබළල 

2015 මදවෆ ඵර් 31 දනට  ඵෆංකු මේය 

     රීාරු 

විවහතරය   රු. 

ාකළ බෆාුසල - ගිණු ක ්ාක  0002936993               9,377.64  

ාකළ බෆාුසල ගිණු ක ්ාක - 0074668711           407,202.85  

ාකළ බෆාුසල ගිණු ක ්ාක - 0074668310         1,005,570.50  

ාකළ බෆාුසල - ශිල්ඳ වාලර්ධන ්රුණද                               2,142,529.11  

ාකළ බෆාුසල - ජාගම ගිණුම ිප්වවහ ්රුණද)          1,313,623.50  

මශජන බෆාුසල - ගිණු ක ්ාක 003-1-001-8-1200138           159,524.27  

මශජන බෆාුසල - ගිණු ක ්ාක  208-1-001-8-0329841             86,915.49  

මශජන බෆාුසල - ිහාරි යනරීප් ක ගිණු ක ්ාක 208-2-001-3-0310107             19,541.60  

එකතුල      5,144,284.96  

   
වටශන 02 

  
   2015 මදවෆ ඵර්  31 ලන දනට ෆබිය යුතු                 

 

  
රීාරු 

ණයගෆහාප්යෝ - ස . ි ර් . එ වහ . වි ප්ේ ඳළ                                                                      966.66  

                       - එන්.ඩී.සී.             16,450.00  

තල් වාලර්ධන ම්ඩටය - 2011             30,000.00  

කළර්යය ම්ඩට ණය               1,250.00  

ශිල්ඳ ්රුණදල් ගිණුම    සිගිරිය - බදුුසලිය           127,000.00  

ක්ව         2,432,121.75  

්ුණද්රලය විුසණු ක - මශනුලර             52,250.00  

එකතුල      2,660,038.41  

  
  

වටශන 03 
  

   2015 මදවෆ ඵර් 31 දනට බළ්ඩඩ ලටමමටෝරුල 
 

  
රීාරු 

අමු ද්රේ ය ඵෆංකුල     

රධළන කළර්යළය    10,407,809.83    

ගළල්      1,452,735.00    

මශනුලර      1,745,258.00      13,605,802.83  

ලිපිද්රලය            287,544.58  

ප්රදර්නළගළරමේ මතොගය     

ප්ක ෂඹ ප්ක ටුල      2,504,202.50    

ගළල්      1,552,255.00    

ප්ම ප්ග ට      2,990,880.00        7,047,337.50  

එකතුල    20,940,684.91  
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වටශන 04 

    

      ජළතික ශිල්ඳ වබළල 

2015 මදවෆ ඵර් 31 දනට කළර්යය භ්ඩඩ ණය මේය 

     
රීාරු 

අ/අ නභ ආඳදළ ණය 
උත්වල 

අත්තිකළර  
මලනත් එකතුල 

1 ටබ්. ස. එන්. එවහ. ජයසුන්දර           50,150.00                         -                     -              50,150.00  

2 එවහ. ප්ක්. සිල්ලළ           73,000.00                         -                     -              73,000.00  

3 බී. ින්ද්රළනි           54,720.00                         -                     -              54,720.00  

4 පී. වන. එච්. පියසීලී           60,030.00                         -                     -              60,030.00  

5 ඊ. ිර්. එල්. ඳීමකළන්හා         170,850.00                         -                     -            170,850.00  

6 එ ක. ස. එන්. පී. ්නුරළධළ         101,700.00            10,000.00                   -            111,700.00  

7 ටබ්. ටබ්.බී. එ ක. ඩී. වන.එවහ.ුසමළරිශළමි           92,550.00                         -                     -              92,550.00  

8 එච්. එ ක. ිර්. ුසමළරි         118,800.00                         -                     -            118,800.00  

9 ටී. එච්. යළමලී         129,600.00                         -                     -            129,600.00  

10 ටී. එ ක. වන. ප්තන්නප්කෝන්         134,070.00                         -                     -            134,070.00  

11 ස. එ ක. ප්වප්නවිරකමන බ්ඩටළ          128,250.00                         -                     -            128,250.00  

12 ස. එ ක. පී. මහින්දසිරි           59,220.00                         -                     -              59,220.00  

13 එච්. ස. කමල්         149,920.00                         -                     -            149,920.00  

14 ස. එන්. ුදයසිරි             4,250.00                         -                     -                4,250.00  

15 එ ක. ටබ්. ඳහාරණ         186,290.00                         -                     -            186,290.00  

16 එල්. ටබ්. ස. ස. පුහඳකළන්හා         114,850.00                         -                     -            114,850.00  

17 ප්ේ. චන්ද්රරකමන         135,000.00                         -                     -            135,000.00  

18 එ ක. එවහ. කලුිරච්චි           54,880.00                         -                     -              54,880.00  

19 නන්දනී ලඩුප්ේ         107,510.00                         -                     -            107,510.00  

20 ඩී. පී. නන්දසිරි           28,650.00                         -          2,500.00            31,150.00  

21 වන. ටබ්. නිමල්සිරි           98,250.00                         -                     -              98,250.00  

22 ඊ. ප්ක්. දයළහාක           73,800.00                         -                     -              73,800.00  

23 එච්. එ ක. එවහ. ප්ක්. ගුණහාක         152,560.00                         -                     -            152,560.00  

24 පී.ිර්.එ ක.ිර්.එවහ.ප්ක්.ඳල්ප්ප්ඳ            91,600.00                         -                     -              91,600.00  

25 ප්ක්. එ ක. වන. කමල්         105,000.00                         -                     -            105,000.00  

26 පී. එල්. චන්ද්රතළ           31,800.00                         -                     -              31,800.00  

27 නලින්ද ධ කමික           92,500.00                         -                     -              92,500.00  

28 ධ කමික වමරසිාශ                        -              10,000.00                   -              10,000.00  

29 එ ක. ඩී. ප්ේළරකමන         115,730.00                         -                     -            115,730.00  

30 සුනිල් චන්ද්රරකමන         105,410.00                         -                     -            105,410.00  

31 පී. ස. ජයසිාශ           43,850.00                         -                     -              43,850.00  

32 ටබ්. ප්ක්. එන්. යළමලී         124,730.00                         -                     -            124,730.00  

33 එච්. සී. මප්නෝශළරි           39,250.00              1,250.00                   -              40,500.00  

34 ටබ්. ිර්. හාකරකමන         147,900.00                         -                     -            147,900.00  

35 එ ක. එ ක. එච්. වන. වමරනළයක         173,450.00                         -                     -            173,450.00  

36 එ ක. යූ. ස. ඇල්ප්ප්ගදර         162,450.00                         -                     -            162,450.00  
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අ/අ නභ ආඳදළ ණය 
උත්වල 

අත්තිකළර  
මලනත් එකතුල 

37 චමි රුක්ළන් ජයසරිය           86,450.00                         -                     -              86,450.00  

38 බී. එන්. ුදය ුසමළර           82,160.00                         -                     -              82,160.00  

39 ප්ක්. ප්ඳ න්කරන්         121,500.00                         -                     -            121,500.00  

40 වන. ස. ශරිනි ද සිල්ලළ          108,580.00                         -                     -            108,580.00  

41 බී. වන. ඩී. රාගිකළ           21,150.00                         -                     -              21,150.00  

42 එ ක. ස. එසහ. සී. ්ප්බ්ලර්ධන           92,150.00                         -                     -              92,150.00  

43 සී. ස. ඩී. එන්. එවහ. ප්ක ල්ලුප්ර්         243,050.00                         -                     -            243,050.00  

44 ස. ප්ක්. සළිකවහ                        -                2,500.00                   -                2,500.00  

45 එවහ. එ ක. ටබ්. එවහ. වමරප්කෝන්         111,300.00                         -                     -            111,300.00  

46 ප්ක්. ස. එච්. ඊ. ප්ඳප්ර්රළ           40,000.00                         -                     -              40,000.00  

47 ඩී. ඩී.මදුළන්         120,830.00                         -                     -            120,830.00  

48 පී. ීම. ිාකළ මදුළනි         117,050.00                         -                     -            117,050.00  

49 ප්ක්. එ ක. සී. ප්ක්. කටුප්කන්ද         117,050.00                         -                     -            117,050.00  

50 ිර්. බී. එ ක. ිරියරකමන         124,610.00                         -                     -            124,610.00  

51 එල්. විමසිරි         155,900.00            10,000.00                   -            165,900.00  

52 ප්ේ. ස. රාජනී           70,672.00                         -                     -              70,672.00  

53 ප්ේ. එ ක. එවහ. එ ක. රනළන්දු         120,780.00                         -                     -            120,780.00  

54 වන. සී. දමයන්හා         163,620.00                         -                     -            163,620.00  

55 ිර්. ඩී. එ ක. ස. එන්. ප්ඳහායප්ග ට         103,300.00                         -                     -            103,300.00  

56 ටබ්. ින්ද්රළනි         173,340.00                         -                     -            173,340.00  

57 එවහ. එච්. සී. රණතුාග         173,860.00                         -                     -            173,860.00  

58 බී. ස. වන. ඥළණලතී         141,240.00                         -                     -            141,240.00  

59 ස. එ ක. එවහ. පී. සිරිප්වේන         131,300.00                         -                     -            131,300.00  

60 ටබ්. ස. ටබ්. රාජිකම         155,880.00                         -                     -            155,880.00  

61 ඕ. ීම. ප්රේමළලතී           85,000.00                         -                     -              85,000.00  

62 ලික. වචින්තනළතන්           84,802.00                         -                     -              84,802.00  

63 ස. ස. ස. ්පතකළරී           44,390.00                         -                     -              44,390.00  

64 ලික. වන. ුසුණදුනී මළළ         170,520.00                         -                     -            170,520.00  

65 පී. ස. ීම. ප්ේ. ්ල්විවහ         136,500.00                         -                     -            136,500.00  

66 ප්ක්. එච්. සී. ජයන්ත           81,100.00                         -                     -              81,100.00  

67 එල්. එන්. රළජකරුණළ         131,150.00                         -                     -            131,150.00  

68 යූ. ීම. සී. ප්ර්ණුකළ           92,670.00                         -                     -              92,670.00  

69 ඕ. ප්ේ. ප්ක්න්ප්ත ටුලප්ේ           83,200.00                         -                     -              83,200.00  

70 එ ක. ඩී. සුමනදළව                        -                           -          2,000.00              2,000.00  

71 ප්ක්. ටබ්. ස. ලනිගප්වේකර                        -                           -          1,000.00              1,000.00  

72 වන. ප්ක්. සී. කයළනි                        -                           -          1,000.00              1,000.00  

73 එවහ. ඳළුණප්ර්                        -                           -          2,700.00              2,700.00  

74 බී. වන. පී. මළළ                        -                           -          1,600.00              1,600.00  

75 ිර්. ස. එවහ. විප්ේඳළ                        -                           -             950.00                 950.00  

  එකතුල   7,197,674.00          33,750.00    11,750.00    7,243,174.00  
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වටශන 05 

 

  
ජළතික ශිල්ඳ වබළල 

 

2015 මදවෆ ඵර් 31 දනට ආරක්ක තෆන්ඳතු 

 

 

රීාරු. 

සීමළවහිත ුතනිකඋඩ් ප්මෝඋර්වහ ාකළ වමළගම          5,000.00  

    

මශනුලර මශ නගර වභළල          1,020.00  

    

ාකළ විදුලිබ ම්ඩටය        46,350.00  

    

ජළහාක ජව කඳළදන ශළ ජළඳලශන ම්ඩටය          1,900.00  

    

රී ාකළ ප්උලිප්ක  ක වමළගම          5,000.00  

    

රී ාකළ මශලෆලි ්පතකළරිය          1,050.00  

    

ප්ක ෂඹ මශනගර වභළප්ේ ක්රීටළමිමි ශළ විප්නෝදවහලළද ප්දඳළර්තප් කන්තුල          7,200.00  

    

වාවහකෘහාක කඋුතතු ප්දඳළර්තප් කන්තුල        17,620.00  

    

ප්ක ෂඹ මශනගර වභළල        22,100.00  

    

බ්ඩටළරනළයක ්නුමවහරණ ජළතයන්තර ව කමන්ත්රණ ළළල (BMICH)          5,000.00  

    

සීමළවහිත එ කටීඑන් ප්නටමලර්ක් වමළගම          5,000.00  

    

රී ජයලර්ධනපුර ප්කෝටමප්ටම මශනගර වභළල          3,000.00  

    

ුටරඋ කළ වාගමය        10,000.00  

    

ුසලියළපිිනය නගර ළළල             250.00  

    

එකතුල 130,490.00 
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වටශන  06 
  

   
ජළතික ශිල්ඳ වබළල 

 

2015 මදවෆ ඵර් 31 දනට අත්තිකළර  
 

   රීාරු  

දනය විවහතරය මුද 

1993.12.31 ්රළමය කර්මළන්ත ශළ වහලයා ැසයනයළ රලර්ධන ්මළතයාප්ේ  ප්ල්ක ක      98,342.64  

1996.02.09 රළජය ලළණිජ නීහාගත වාවහථළල    127,331.00  

1996.04.02 ටබ්. එ ක. ටී. බී. විප්ේප්කෝන් මශතළ         2,000.00  

1996.04.02 ව කබන්ධීකරණ නිධළරී -ප්වෝමළ වමරවනල        2,000.00  

1996.11.08 ඩී. ෆ කිණයවහ මශතළ        1,000.00  

1997.03.01 ප්ල්ක ක මධයම ඳළළත        5,000.00  

1997.04.23 ප්ල්ක ක මධයම ඳළළත        1,000.00  

1997.04.23 ප්බන්ජමින් මශතළ        1,000.00  

1997.05.27 ව කබන්ධීකරණ නිධළරී ිමධයම)      15,000.00  

1997.05.27 ව කබන්ධීකරණ නිධළරී ිදුසණ)      15,000.00  

1997.05.27 පී. ප්ක්. ීම. ස. ප්වප්නවිරකමන මශතළ       15,000.00  

1997.05.27 ඩී. බී. ගුණහාක මශතළ      15,000.00  

1997.06.10 පී. ප්ක්. ීම. ස. ප්වප්නවිරකමන මශතළ      17,725.00  

1998.10.27 ප්ග ටනෆගිලි ද්රලය ප්දඳළර්තප් කන්තුල        5,800.00  

2000.04.28 ඊ. ස. එච්. කරුණළනළයක මශතළ       35,000.00  

2000.06.02 දමයන්හා ද පින්ප්උෝ ප්මනවිය      79,455.00  

2000.07.05 එවහ. ටබ්. ිර්. ඩී. බ්ඩටළරණළයක ්රුණද       22,861.00  

2000.07.05 ප්ක ෂම මශනගර වභළල        1,012.50  

2000.07.05 ්ණප්දන නිධළරී, ප්ඳ ලිවහ ක්ප්ේත්ර මූවහථළනය        3,500.00  

2001.03.02 ඩී. එ ක. බී. ස. ප්ඳප්ර්රළ මශතළ           757.50  

2001.04.30 ඩී. එ ක. බී. ස. ප්ඳප්ර්රළ මශතළ    132,761.91  

2003.08.13 ප්ක්. එ ක. වන. කමල් මශතළ      15,040.00  

2008.04.07 ්ධයක් - මශලෆලි ්පතකළරිය      12,250.00  

2008.07.15 ්ධයක් - වාවහකෘහාක ප්දඳළර්තප් කන්තුල      27,800.00  

2012.11.16 යනල් ප්ලන්ඩ්ටම ්නුවහමරණ ්රුණද    100,000.00  

2015.12.30 නිළන්ත ප්රෝශන ටයවහ මශතළ       10,000.00  

2015.12.22 එවහ. එ ක. ස. සුනන්ද බ්ඩටළර මශතළ       20,000.00  

2015.10.23 ප්ක්. එ ක. වන. කමල් මශතළ      15,500.00  

2015.12.22 ප්ක්. එ ක. වන. කමල් මශතළ      12,200.00  

2015.12.22 ප්ක්. එ ක. වන. කමල් මශතළ      20,000.00  

2015.10.15 එවහ. ඩී. ිර්. ප්ක්. වමරසිාශ මශතළ         8,000.00  

2015.07.03 නිළන්ත විජයකම මශතළ      20,000.00  
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දනය විවහතරය මුද 

2015.02.15 එවහ. ටබ්. පියවළර මශතළ        2,500.00  

2015.10.30 එවහ. ටබ්. පියවළර මශතළ      19,600.00  

2015.12.17 එවහ. ටබ්. පියවළර මශතළ      20,000.00  

2015.03.04 මප්නෝජි ඇල්ප්ප්ගදර මිය        2,500.00  

2015.11.12 බී. එන්. ුදය ුසමළර මශතළ      10,700.00  

2015.02.15 ගයනි චන්ද්රිකළ මිය        2,500.00  

2015.02.18 ප්ක්. නලතර්න් මශතළ        2,500.00  

2015.12.08 ප්ක්. නලතර්න් මශතළ      16,138.00  

2015.03.04 ස. ප්ක්. සළිකවහ මශතළ        2,500.00  

2015.12.21 ස. ප්ක්. සළිකවහ මශතළ      20,000.00  

2015.02.09 නිප්රෝන් යටීන්ද්ර මශතළ        2,500.00  

2015.10.05 ශිනි ීමරතුාග මිය      15,000.00  

2015.03.04 ප්ක්. වන. ිර්. එවහ. ලර්ණසිරි මශතළ         2,500.00  

2015.12.14 ප්ර ළනළ රළසික් මිය        7,000.00  

2015.03.04 පී. ුසප්ේදන් මශතළ        2,500.00  

2015.11.11 යූ. ීම. චිත්රළ ප්ර්ණුකළ මිය         4,960.00  

2015.01.01 නන්දනී ලඩුප්ේ මිය      41,150.00  

2015.03.06 එච්. එ ක. විමරකමන මශතළ         5,000.00  

2015.07.10 ගළල් නගර ළළල      30,000.00  

2015.11.05 ප්ර ළනළ රළසික් මිය        6,000.00  

2015.11.06 එ ක. එ ක. එච්. වන. වමරනළයක මශතළ      20,000.00  

2015.11.06 එවහ. එ ක. එවහ. බී. වමරප්කෝන් මශතළ       15,000.00  

2015.11.06 වරකම ගුණහාක මශතළ      17,000.00  

2015.11.26 එවහ. ශිලකරන් මශතළ        7,200.00  

2015.11.30 ප්ර ළනළ රළසික් මිය      20,000.00  

2015.12.05 ිනන්ද ජයසිාශ මශතළ      20,000.00  

2015.12.22 ශිනි ීමරතුාග මිය      10,000.00  

2015.12.22 වමින්ද කශන්ගම මශතළ      20,000.00  

2015.12.28 එ ක. ස. වන. සී. ්ප්බ්ලර්ධන       10,000.00  

2015.08.12 ිනන්ද ජයසිාශ මශතළ      20,000.00  

2015.11.13 ප්නරාජළ ගුණසිාශ මිය      10,000.00  

2015.11.16 බී. එල්. ඩී. ටී. ඩී. ුසරකමන මිය       20,000.00  

2015.11.30 බී. එල්. ඩී. ටී. ඩී. ුසරකමන මිය      20,000.00  

2015.10.28 වරසි ්ල්ප් කදළ මිය        4,700.00  

  ්විනිහචිත ගිණුම -  359,137.49  

  එකතුල    927,647.06  
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වටශන 07 
 

  

ජළතික ශිල්ඳ වබළල 
 

2015 මදවෆ ඵර් 31 දනට වහාළලර තෆන්ඳතු  රීාරු. 

විවහතරය රු. 

ාකළ බෆාුස ගිණු ක ්ාක.   00000758838               100,000  

එච්ඩීඑසහසී  බෆාුස ගිණු ක ්ාක.    FD 03100844             3,682,000  

එකතුල          3,782,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

වටශන  08 
                         ජළතික ශිල්ඳ වබළල 

          2015 මදවෆ ඵර් 31 දනට වහාළලර ලත්ක  පිළිඵ උඳමල්ඛ්ණය 

      
            

රීාරු.  

පිරිලෆය 
මගොඩනෆගිලි 

ශළ ඉඩ  

යන්මත්රෝඳක

රණ 
මභෝටර් රා 

කළර්යළ 

උඳකරණ 

ලී ඵඩු ශළ 

වවිකිරී  

ප්රදර්න 

මඳටමිත ශළ 

මලනත් 

පුවහාකළ 

මඳොත් 
ඳළ ඳෆද 

කළර්මික 

පුහුණු 
උඳකරණ ශළ 

මලනත් 

කළගළරය 

වශළ ප්රදර්න 

බළ්ඩඩ 
ඳරිගණක එකතුල 

01/01/2015 දිනඋ  38,999,175      863,514    28,062,621      8,871,032    2,950,632     578,905   718,228       14,765   2,815,796   6,956,792   7,106,126   97,937,587  

කරප්ගන යන ලෆට - 

2014 
   4,171,985                              4,171,985  

                          

ලර්ය තු මිීම ගෆනී ක                   -            247,842        301,185                -        54,507                -           60,000     859,488     1,523,022  

කරප්ගන යන ලෆට - 

2015 
   4,587,385                              4,587,385  

                          

මිමි වකවහ යනරීම                                         -    

ප්ඳ කමලලින් කඳළ ශෆරීම                                         -    

බෆශෆර යනරී ක                                         -    

31/12/2015 දිනඋ 
ප්ේය 

 47,758,545       863,514    28,062,621      9,118,874     3,251,817     578,905    772,735       14,765     2,815,796     7,016,792    7,965,614   108,219,978  

වමුච්චිත                         

ක්ය කිරී                           

                          

  01/01/2015 දිනඋ 
ප්ේය  

 10,290,712      645,069    14,909,263      3,942,515     1,377,986     530,550  
              

-    
      10,379     1,145,558       3,643,847     4,038,370        40,534,249  

                          

 ලර්ය තු ක්ය 
යනරී ක 

          

694,663  

  

        44,117  

  

    2,590,859  

            

467,442  

         

165,751  

  

    132,638  

  

             -    

  

           439  

  

      171,510  

  

        620,400  

  

      437,856  

  

        5,325,674  

බෆශෆර යනරී ක                                             -    

                          

31/12/2015 දිනඋ 
ප්ේය 

 10,985,376       689,186    17,500,123       4,409,957     1,543,736      663,188               -          10,817     1,317,068     4,264,247    4,476,226      45,859,923  

මඳොත්ල ඇති ශුද්ධ 

අගය 
                        

31.12.2015 දිනඋ  36,773,169      174,328    10,562,498      4,708,917    1,708,081  -   84,283   772,735         3,948  1,498,728   2,752,545   3,489,389   62,360,056  
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වටශන 09 
 

ජළතික ශිල්ඳ වබළල 
 

2015 මදවෆ ඵර් 31 දනට මගවියයුතු වියද                                                                
 

 
  රීාරු 

විවහතරය මුද 

වාචළරක ්මළතයළාය          136,875.24  

ක්ව            84,600.00  

විප්ී කඋුතතු ්මළතයළාය             52,500.00  

විගණන ගළවහතු        1,998,533.00  

බෆාුස ඳෆලරු ක          200,000.00  

ශිල්ඳ ්රුණද - මිීමගෆනී ක          932,790.00  

එකතුල     3,405,298.24  

  
  

වටශන 10 
 

ජළතික ශිල්ඳ වබළල 

2015 මදවෆ ඵර් 31 දනට උඳචිත වියද                                                                    

 
  රීාරු  

විවහතරය මුද 

ලෆටුප් ශළ ප්ේතන              2,277.80  

වනලන වියදම                780.00  

ප්වේලක ්ර්ථවළධක ්රුණද                991.39  

ප්වේලක භළර ්රුණද                148.71  

ප්ලනකම ීමමනළ              1,502.61  

්හාකළ ශළ නිලළඩු දින ලෆටුප් ප්ගීම ක          110,662.52  

ඳළරිප්තෝෂිත          965,348.00  

ගමන් වියද ක - ප්ීය ය              5,425.00  

ලිපිද්රලය ශළ කළර්යළලීය ්ලයතළ          105,736.00  

ින්දන ශළ ලිහිසි ප්තල්                650.00  

රචළරණ වියද ක            65,934.00  

ප්ලනකම ලිපිද්රලය              1,500.00  

තෆඳෆල් ශළ විදුලිවාප්ී          292,247.29  

විදුලිය ශළ ජය           175,315.08  

යළන්ත්රික වශ විදයුකම ුඳකරණ              3,265.00  

නටකමතු      - ලළශන          624,536.23  

                  - පිරියත, යක්ත්ර ශළ ුඳකරණ            64,068.00  

                  - ප්ග ටනෆගිලි              2,175.00  

ප්ලනකම - සීගිරිය - පිරිසිදු යනරී ක            46,480.70  

රලළශන            97,343.88  

බදුුසලී ශළ ප්ීය ය බදු          160,875.00  

ිරක්ක          232,794.92  

පුලකමඳකම              4,760.00  

විප්නෝදළවහලළද වියද ක                255.00  

මනහාක ගළවහතු            77,500.00  

ුණද්රන           169,392.00  

ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන් ඇගයීම        1,583,860.56  

මූලික තළක්ණික පුහුණු ලෆටුණළු ඳෆලෆකමීමම            31,838.00  

්න්තර්. තළක්ණික පුහුණු ලෆටුණළු ඳෆලෆකමීමම            35,023.00  

නිහඳළදන රලර්ධන ලෆටවඋශන් ඳෆලෆකමීමම            68,393.17  

ප්ීය ය ්ප්ෂවි ප්ඳ  වශ රදර්න            42,127.08  

ශවහත කර්මළන්ත පුහුණු මධයවහථළන ප්ග ටනෆගිලි ්ලුකමලෆඩියළල            15,660.00  

පුහුණු ඳශසුක ක වෆඳයීම ිපුහුණුළී  වශ ුඳප්ීක ීමමනළ)            11,000.00  

ග කමළන වාලර්ධන ලෆටවඋශන - ්මළතයළාය              9,320.00  

දිලිකන පුරළ මළධය ලෆටවඋශන් ඳෆලෆකමීමම            40,000.00  

ගුරු ශිල්පී පුහුණුළී න් වශළ ීමමනළ            51,500.00  

ප්ලනකම විප්ීය ය රදර්න ශළ ව කමන්ත්රණ          127,219.50  

එකතුල     5,227,905.44  
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වටශන 11       
     

ජළතික ශිල්ඳ වබළල 

   2015 ලවර වශළ ඳළරිමතෝෂික ප්රතිඳළදන         

      
රීාරු 

අං

ක 
නභ තනතුර ඳත්වී  දනය 

ද 

ලෆටුල  

ලර් 

ගණන 

වමුච්චිත 

ඳළරිමතෝෂිත 

ීමභනළල 

1 සී. ලියනප්ේ ්ධයක් 2009.11.23   67,894  6          203,682  

2 එච්. එ ක. එවහ. ගුණහාක මශතළ වශකළර ්ධයක් (වාලර්ධන) 1999.02.01   50,962  16          407,696  

3 එන්.එල් ගුනසිාශ මිය වශකළර ්ධයක් (ඳෂළකම) 1999.02.01   50,962  16          407,696  

4 එවහ.එ ක.ස.එවහ. බ්ඩටළර මයළ වශකළර ්ධයක් (ඳෂළකම)  1999.02.01   49,366  16          394,928  

5 ප්ක්.එ ක.වන. කමල් මයළ  වශකළර ්ධයක් (ඳෂළකම) 1999.02.01   50,164  16          401,312  

6 එවහ.ඩී.ිර්.එවහ.ප්ක්. වමරසිාශ  වශකළර ්ධයක් (ඳෂළකම) 2001.05.15   50,962  14          356,734  

7 ටබ්.වන.එන්.යූ. විප්ේකම මයළ  වශකළර ්ධයක් (ඳෂළකම) 2001.05.15   50,962  14          356,734  

8 පී.ස. ජයසිාශ මයළ  වශකළර ්ධයක් (පුහුණ) 2005.08.15   50,962  10          254,810  

9 ටබ්.ප්ක්.එන්. යළමලී මිය  වශකළර ්ධයක් (ඳෂළකම) 2005.08.15   50,962  10          254,810  

10 එ ක.එ ක.එච්.වන.වමරනළයක මයළ වශකළර ්ධයක් (ඳෂළකම) 2005.08.15   50,962  10          254,810  

11 
පී.ිර්.එ ක.ිර්එවහ.ප්ක්. 
ඳල්ප්ල්ප්ඳ   

ඳෂළකම වශකළර ්ධයක් 1999.02.01   44,620  16          356,960  

12 ටබ්.ිර්. හාකරකමන  වාලර්ධන වශකළර 2005.08.15   41,020  10          205,100  

13 එවහ. පියවළර මයළ වාලර්ධන වශකළර 2005.08.15   40,636  10          203,180  

14 එ ක.යූ.ස. ඇල්ප්ප්ගදර මිය   වාලර්ධන වශකළර 2005.09.15   41,020  10          205,100  

15 එ ක.එවහ. කළුිරචිචි මිය වාලර්ධන වශකළර 1993.04.01   42,172  22          463,892  

16 බී.ප්ක්. ගයළනි චන්ද්රකළ මිය වාලර්ධන වශකළර 1999.06.01   37,552  16          300,416  

17 බී.එන් ුදය ුසමළර මයළ වාලර්ධන වශකළර 2009.08.03   38,068  6          114,204  

18 ප්ක්.වන.එවහ. කශාගම මයළ වාලර්ධන වශකළර 2009.08.03   38,068  6          114,204  

19 ප්ක්. ප්ඳ න්කරන් වාලර්ධන වශකළර 2010.01.01   37,810  5            94,525  

20 එවහ. ජයකළන්හා මිය කෂමනළකළර වශකළර 1985.08.26   47,080  30          706,200  

21 එ ක.ටබ්. ඳහාරණ ප්මනවිය. කෂමනළකළර වශකළර 1989.09.01   44,092  26          573,196  

22 එච්.ීම.සී. ප්ඳප්ර්රළ ප්මනවිය. කෂමනළකළර වශකළර 1989.08.17   43,354  26          563,602  

23 ්ප්නෝමළ පුහඳකළන්තළ මිය කෂමනළකළර වශකළර 1989.05.02   43,354  26          563,602  

24 එච්.ස. කමල් මයළ කෂමනළකළර වශකළර 1987.05.20   41,284  28          577,976  

25 නන්දනී ලඩුප්ේ මිය කෂමනළකළර වශකළර 1993.12.15   42,526  22          467,786  

26 ් කකම ජයසිාශ මයළ කෂමනළකළර වශකළර 1998.08.21   41,284  17          350,914  

27 පී.එල්. චන්ී රතළ මිය  කෂමනළකළර වශකළර 2000.02.01   39,892  15          299,190  

28 නිළන්ත ප්රෝශන ටයවහ මයළ කෂමනළකළර වශකළර 1992.07.10   44,182  23          508,093  

29 එ ක.ඩී. ප්ේළරකමන මිය කෂමනළකළර වශකළර 2003.02.24   35,884  12          215,304  

30 ඩී.සී.ිර්.ඩී ජයසරිය මයළ කෂමනළකළර වශකළර 2007.08.01   35,352  8          141,406  

31 ඊ.ප්ක්. දයළහාක මයළ  රියදුරු 1998.10.26   37,648  17          320,008  

32 ප්ක්.එ ක. ලිකම මයළ  රියදුරු 1999.12.08   37,456  16          299,648  

33 එච්.එ ක. සුමනප්වේකර මයළ රියදුරු  2003.08.20   33,868  12          203,208  

34 ස.එන්. ුදයසිරි මයළ කළර්යළ වශළයක 1989.08.11   36,910  26          479,830  

35 ප්ේ.එච්.පී ද සිල්ලළ කළර්යළ වශළයක 1988.11.01   37,102  27          500,877  

36 ප්ේ. චන්ද්රරකමන මයළ කළර්යළ වශළයක 1992.06.10   35,478  23          407,997  

37 වන.ීම. නිමල්සිරි මයළ  කළර්යළ වශළයක 1998.08.20   35,145  17          298,728  

38 ඩී.එල්. නලින්ද ධ කමික මයළ කළර්යළ වශළයක 2000.05.08   36,160  15          271,200  

39 සුනිල් චන්ද්රරකමන මයළ කළර්යළ වශළයක 2005.03.22   33,098  10          165,488  

40 ඩී.පී.එන්. විප්ේනළයක මයළ  ක කකරු 1995.01.01   34,696  20          346,960  

41 ටබ්.වන.එච්. ජයප්වේන මයළ ුණරකරු 1987.12.15   37,294  28          522,116  
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අං

ක 
නභ තනතුර ඳත්වී  දනය ද ලෆටුඳ  

ලර් 

ගණන 

වමුච්චිත ඳළරිමතෝෂිත 

ීමභනළල 

  පුහුණු අංය            

1 ඕ.ප්ේ. ප්ක කප්ත ටුලප්ේ මයළ වශකළර ්ධයක් (වෆසු ක) 2005.08.10   50,962  10 254,810 

2 ස.ටී.එල්.සී.ප්ේ.ප්ල්ක කප්ේ වශකළර ්ධයක්  1992.11.05   47,470  23 545,905 

3 ස.ස.ස. ්පතකළරි මයළ වාලර්ධන වශකළර 1994.07.01   39,676  21 416,598 

4 යූ.ීම.සී. ප්ර්ණුකළ මිය  වාලර්ධන වශකළර 2000.03.27   38,326  15 287,445 

5 එච්.ිර්.ස.ටබ්. ුසමළර කෂමනළකළර වශකළර 1996.01.10   41,284  19 392,198 

6 ප්ේ.ස. රාජනී කෂමනළකළර වශකළර 1986.10.14   42,112  29 610,624 

7 එ ක.ඩී. ලිතළ කෂමනළකළර වශකළර 1990.04.01   40,240  25 503,000 

8 එල්. විමසිරි කෂමනළකළර වශකළර 1985.09.09   44,182  30 662,730 

9 ලික. වචින්තනළතන් කෂමනළකළර වශකළර 1993.06.01   39,196  22 431,156 

10 එච්.පී. ද සිල්ලළ කෂමනළකළර වශකළර 1987.02.02   41,284  28 577,976 

11 එවහ.එච්.සී. රණතුාග   කෂමනළකළර වශකළර 1992.05.04   39,892  23 458,758 

12 වන.ස. දයළලතී කෂමනළකළර වශකළර 1988.03.01   40,240  27 543,240 

13 ිර්.ඩී.එන්.ස.එන්. ප්ඳහායළප්ග ට  කෂමනළකළර වශකළර 1991.05.01   39,892  24          478,704  

14 යූ.ඩී. යුණනළ කළන්හා  කෂමනළකළර වශකළර 1986.01.01   39,544  29          573,388  

15 සී.එවහ ප්ශටමිනප්ශේලළ කෂමනළකළර වශකළර 1994.08.15   36,292  21          381,066  

16 ලික.වන. ුසුණදුමළළ  කෂමනළකළර වශකළර 1994.12.01   38,848  21          407,904  

17 පී.වන. මළප්නල් ශ්රියළතළ  කෂමනළකළර වශකළර 1998.09.15   37,108  17          315,418  

18 ඊ.ප්ක්. සුනිල් ළන්ත කෂමනළකළර වශකළර 2000.05.02   36,904  15          276,780  

19 වන.එච්.ඩී.එන්. රීමපිකළ කෂමනළකළර වශකළර 2000.01.24   36,904  15          276,780  

20 ටබ්. ින්ද්රළනි කෂමනළකළර වශකළර 1992.09.15   39,196  23          450,754  

21 එච්.එ ක.පී.වන ගුණහාක   කෂමනළකළර වශකළර 1990.04.01   38,500  25          481,250  

22 ්ික.ටී.ඩී. වමරක්ප්ක ඩි කෂමනළකළර වශකළර 2001.08.01   36,496  14          255,472  

23 එන්.ස.ස. ිප්ර්ළ නළරාප්ග ට කෂමනළකළර වශකළර 2000.09.15   36,700  15          275,250  

24 එන්. ීමරක්ප්ක ඩි කෂමනළකළර වශකළර 1992.02.18   39,196  23          450,754  

25 බී. ිර්. එ ක. එන්. රකමනළයක කෂමනළකළර වශකළර 1994.08.15   38,848  21          407,904  

26 එ ක.පී. සිල්ලළ  කෂමනළකළර වශකළර 1989.08.06   40,240  26          523,120  

27 ුත.ඩී.සී. මල්කළන්හා රදර්ක 1988.10.01   39,892  27          538,542  

28 මළනී ජන්වහ රදර්ක 1992.07.01   39,196  23          450,754  

29 ිර්.ප්ක්.එල්එන්. රළජකරුණළ රදර්ක 2001.11.01   36,088  14          252,616  

30 ජි.ජි.එවහ. ගුණලර්ධන රදර්ක 1992.06.15   39,196  23          450,754  

31 ටී.එච්. ජයතුාග රදර්ක 1990.07.01   39,196  25          489,950  

32 බී. ස. වන. ඥළණලතී රදර්ක 1992.06.15   39,196  23          450,754  

33 ස.එ ක.එවහ.පී. සිරිප්වේන රදර්ක 1992.06.15   39,196  23          450,754  

34 ටබ්.එ ක.එච්.බී.සී.මෆණිප්ක් රදර්ක 1992.07.01   39,196  23          450,754  

35 පී.වන.ප්ේ. විප්ේරකමන රදර්ක 1996.09.02   37,456  19          355,832  

36 ටබ්.චන්ද්රළනි රදර්ක 1985.12.01   39,892  30          598,380  

37 එඩී නළගශලකමත රදර්ක 1985.05.02   39,196  23          450,754  

38 ඩී.ප්ක්.නන්දළලතී රදර්ක 1992.07.01   40,936  27          552,636  

39 ප්ේ.එ ක.එවහ. මල්ලිකළ රදර්ක 1988.10.01   39,892  29          578,434  

40 වන.සී.දමයන්හා රදර්ක 1986.11.01   39,892  28          558,488  

41 ටබ්.ස.විමල් රාජිකම රදර්ක 1992.07.01   38,848  23          446,752  

42 ඕ. ීම. ප්රේමළලතී රදර්ක 1992.07.01   39,196  23          450,754  

43 පී.ස.ීම.ප්ේ. ්ල්විවහ රදර්ක 1996.09.02   37,456  19          355,832  

44 පී. ඩී. බුීපතකළ ුසමළරි රදර්ක 2001.08.15   35,685  14          249,795  

45 ප්ේ.එ ක.එවහ.ප්ක්. ජයසුන්දර රදර්ක 1992.08.01   39,196  23          450,754  

46 එ ක. ඩී. ඳීමිණී රදර්ක 1992.07.01   39,196  23          450,754  

47 ිර්. ඩී. විමල් ජයසිරි රදර්ක 1994.04.01   39,196  21          411,558  

48 එවහ.රළමචන්ද්ර රදර්ක 1994.04.01   38,500  21          404,250  

49 සී.ඳළකයරළණී රදර්ක 1988.10.01   40,240  27          543,240  

50 බී.ලිතළ රදර්ක 1993.06.01   39,196  22          431,156  

51 ීම.ඳරමප්ජෝහා රදර්ක 1993.06.01   39,196  22          431,156  

52 ටබ්.වන.එ ක.එල්.්රියකයළනි රදර්ක 2001.11.01   36,496  14          255,472  

53 ටබ්. ප්වල්ලරළණී රදර්ක 2002.06.10   35,685  13          231,953  

54 නින්හා ුසමළරසිාශ රදර්ක 2006.02.01   34,184  9          153,829  
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අං

ක 
නභ තනතුර ඳත්වී  දනය 

ද 

ලෆටුඳ  

ලර් 

ගණන 

වමුච්චිත 

ඳළරිමතෝෂිත 

ීමභනළල 

55 චන්ද්රළ රණසිාශ රදර්ක 2003.11.01   34,184  12          205,106  

56 ජි.ජි. ින්ද්රළ ුසමළරි රදර්ක 2008.01.12   34,184  7          119,645  

57 ටබ්.වන.ටී.ළමලී නයන කළන්හා රදර්ක 2008.01.13   34,184  7          119,645  

58 ටබ්.ප්ක්.ීමපිකළ මප්ශේළනි රදර්ක 2007.04.01   34,184  8          136,737  

59 එ ක. පී. වන. ට්රික්සි සුප්න්ත්රළ රදර්ක 2007.05.15   34,184  8          136,737  

60 ිර්. එච්.චින්තළ ළන්හාතළ රදර්ක 2007.04.25   34,184  8          136,737  

61 ිර්. චන්ද්රතළ රදර්ක 2007.10.10   34,184  8          136,737  

62 ස. ප්රියදර්නී කරුණළරකමන රදර්ක 2005.01.01   34,184  10          170,921  

63 ලවන්ත විප්ේරකමන රදර්ක 2007.08.25   34,184  8          136,737  

64 ප්ක්.බී.ලවන්තළ ුසමළරි රදර්ක 2007.10.03   34,184  8          136,737  

65 එච්.එ ක.ඩී.එවහ.නිමල්කළ නලරකමන රදර්ක 2006.01.02   34,184  9          153,829  

66 ටබ්.එ ක.ඩී.එච්.වික්රමසිාශ රදර්ක 2006.01.02   34,184  9          153,829  

67 එච්.ස.ශ්රියළනි පුහඳතළ රදර්ක 2008.02.12   34,184  7          119,645  

68 එච්.පී.ජයාගනී භද්රළනි රදර්ක 2007.06.11   34,184  8          136,737  

69 එ ක.සුබිකරළතු කමළ රදර්ක 2007.08.27   34,184  8          136,737  

70 පී.එ ක. වමන්තළ ඳහාරළජ රදර්ක 2008.01.20   34,184  7          119,645  

71 බී.එ ක.එවහ.කළන්හා බවහනළයක රදර්ක 2008.02.12   34,184  7          119,645  

72 වන.ස.්මිතළ රදර්ක 2000.08.01   36,088  15          270,660  

73 ටබ්.වන.පී.ප්ලදප්ගදර රදර්ක 2001.11.01   36,088  14          252,616  

74 එන්.ඊ.වන.ින්ද්රළනි රදර්ක 2002.06.01   35,685  13          231,953  

75 පී.ප්ක්.බී.ඕල රදර්ක 1985.01.01   40,240  30          603,600  

76 ඩී.එල්.ිර්.ලරුණි ගුණරකමන රදර්ක වශළයක 2005.03.01   32,971  10          164,855  

77 බී.ීම.දයළලතී රදර්ක වශළයක 2006.02.01   32,971  9          148,370  

78 ප්ේ.රළජිනී රදර්ක වශළයක 2007.08.27   32,971  8          131,884  

79 ිර්.පී. ජයසිාශ රදර්ක වශළයක 2005.03.01   32,822  10          164,108  

80 එල්.බී.ස.එවහ.එන්.බළසරිය රදර්ක වශළයක 2006.02.01   32,822  9          147,697  

81 
එවහ.පී.පී.ටබ්.එන්. මාගලිකළ 
ප්රියදර්නී 

රදර්ක වශළයක 2007.11.01   32,971  8 
         131,884  

82 ප්ේ.ස.සුගකම රදර්ක වශළයක 2007.07.12   32,971  8          131,884  

83 එවහ.පී.චන්ද්රළලතී රදර්ක වශළයක 2007.04.01   32,971  8          131,884  

84 එ ක.එච්.ලික.ඩී.ජයසිාශ රදර්ක වශළයක 2007.10.18   32,971  8          131,884  

85 ටබ්.වන.ප්රෝශණ රදර්ක වශළයක 2006.02.01   32,971  9          148,370  

86 ප්ක්.ිළනි වාවනලනී රනළන්දු රදර්ක වශළයක 2007.05.24   32,971  8          131,884  

87 එච්.එ ක.වන.ලික.විමරකමන ශිල්ඳ ුඳප්ීක 1994.04.01   39,196  21          411,558  

88 ිර්. වන. ිරියරකමන ශිල්ඳ ුඳප්ීක 1994.04.01   39,544  21          415,212  

89 ප්ක්. ස. චන්ද්රළ ජයන්ත රියදුරු 1999.12.16   36,496  16          291,968  

90 බී.පී. ීමරසිාශ ලෆීදු කකරු 1994.02.15   37,648  21          395,304  

91 ඩී.එ ක.ටබ්.එවහ.කරුණළරකමන ුණරකරු 1994.07.01   35,645  21          374,270  

92 එච්.එච්.එන්. ිරියරකමන ක කකරු 2000.09.15   34,098  15          255,735  

93 ඪී.ිර්. ීම දිවළනළයක ක කකරු 1988.09.15   35,986  27          485,811  

94 ටී.ලිකම ඳහාරළජළ ක කකරු 1995.10.02   34,696  20          346,960  

  එකතුල 45,545,916 
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වටශන  12 

    
ජළතික ශිල්ඳ වබළල 

2015 බළ්ඩඩළගළර ප්රදළන 

   
රීාරු. 

භළවය  පුනරළලර්තන ප්රළේධන එකතුල 

        

ජනලළරි            9,100,000                       -              9,100,000  

ප්ඳබරලළරි          11,200,000                       -            11,200,000  

මළර්තු          11,530,000                       -            11,530,000  

්ප්රේල්          11,530,000             4,065,000          15,595,000  

මෆික          11,530,000             4,600,000          16,130,000  

ජුනි          11,700,000             3,800,000          15,500,000  

ජූලි          12,000,000             2,690,000          14,690,000  

්ප්ගෝවහතු          12,000,000             3,700,000          15,700,000  

වෆප්තෆ කබර්          12,252,000             3,500,000          15,752,000  

ඔක්ප්තෝබර්          11,922,000             2,700,000          14,622,000  

ප්න ලෆ කබර්            9,390,200           10,091,815          19,482,015  

ප්දවෆ කබර්          10,670,800           26,858,185          37,528,985  

        

එකතුල      134,825,000         62,005,000      196,830,000  

    

    
වටශන   

රළේධන වියද ක                                                 =      6,110,406.68  

 

වාලර්ධන වියද ක                                                 =    55,894,593.32  

 

 

 

                =    62,005,000.00  
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වටශන  13 

  

   අමුද්රලය ඵෆංකුල 

2015 මදවෆ ඵර් 31 දමනන් අලවන් ලර්ය වශළ මලෂ ගිණූභ 

  2015 2014 

විුසණු ක          65,750.00                 72,090  

      

විකුණු  පිරිලෆය      

ිර කභක ප්ත ග    13,671,552.83           13,702,841  

එකතු කෂළ     

මිීම ගෆනී ක                     -                         -    

ප්ලනකම මිීම ගෆනු ක වියද ක                     -                         -    

     13,671,552.83           13,702,841  

අඩුකෂළ:     

්ලවන් ප්ත ග     13,605,802.83           13,671,553  

විුසණු ක පිරිලෆය          65,750.00                 31,289  

      

ළබය ශළ අළබය ප්රධළන ආදළය  ශළ වියද  ගිණුභට භළරුකෂළ  0.00 40,801 

   වටශන  14 

     ජළතික ශිල්ඳ වබළල 

2015 මදවෆ ඵර් 31 දමනන් අලවන් ලර්ය වශළ මලනත් ආදළය                                              

  2015 2014 

ප්ඳ ළි                                              

බෆාුස ප්ඳ ළී                                        275,441.64           221,269.57  

      

විවිධ ිදළය ක                                      708,204.79           241,428.28  

දිවිනෆගුම         1,057,242.16  

සිප්නළරළ ප්ග ටනෆගිල් - ්මළතයළාය            200,000.00  

ශිල්ඳ ුදළන - BMICH - ්ප්ෂවි ුසින        885,000.00        1,507,500.00  

රධළන කළර්යළ ප්ග ටනෆගිල් - ්මළතයළාය         4,161,484.75  

නුලරඑළිය රදර්නය            100,000.00  

කළභලන රදර්නය        104,475.00           127,500.00  

ුසලියළපිිනය  රදර්නය            5,000.00           129,000.00  

ගළල් රදර්නය          82,000.00    

ශෆඋන් - ්ප්වි ුසින          36,000.00    

ප්ලන්නප්පුල - ්ප්වි ුසින          27,000.00    

ින්දු රී ාකළ ්රුණද        392,534.40    

දිල්ලි ශළර්ටම  රදර්නය            223,000.00  

විශිහඨතළ ව කමළන               39,067.27  

සීතළලක ්ිමමන්              48,901.38  

යළඳනය බහාක් ලෆටවඋශන            120,000.00  

එකතුල 2,515,655.83 8,176,393.41 
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වටශන -15 
  

   
ශිල්ඳ අරමුද  

2015 මදවෆ ඵර් 31 දමනන් අලවන් ලර්ය වශ ලන මලෂ ගිණුභ 

  
රීාරු. 

විුසණු ක           6,156,181.97  

විකුණු  පිරිලෆය     

ිර කභක ප්ත ගය          8,124,845.00    

එකතු කෂළ:     

මිීම ගෆනී ක          3,300,785.00    

මිීම ගෆනී ක ප්ලනකම වියද ක                          -      

්ඩුකෂළ:     

්ලවන් ප්ත ග  7,047,337.50    

විුසණු ක පිරිලෆය           4,378,292.50  4,378,292.50  

            1,777,889.47  

එකතු කෂළ : ෆබී       

ප්ලනකම ිදළය ක            674,032.26    

පුහුණු මධයවහථළන               34,535.00    

ශිල්ඳ ග කමළනය - සීගිරිය - බදු ුසලිය              88,000.00    

ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන් ඇගයීම            129,085.00    

්කමහාකළර ක              10,752.00    

වහථළලර තෆ කඳතු ප්ඳ ළිය              28,125.53    

විසිකමර රදර්නය            218,135.00    

ශවහත කර්මළන්ත ඇසුරු කකරණය ව කබන්ධ රදර්නය              69,375.00          1,252,039.79  

            3,029,929.26  

අඩු කෂළ : වියද      

E.P.F.              53,464.00    

E.T.F.                8,874.00    

ප්ලනකම ීමමනළ              99,500.00    

ප්ලනකම විප්ීය ය ්ප්විප්ඳ  වශ රදර්න              57,267.00    

බෆාුස ගළවහතු              98,421.07    

ගළල් රදර්නළගළර - වියද ක            604,749.66    

්කමහාකළර ක              72,472.00    

රදර්නළගළර - ප්ලනකම වියද ක              23,770.10    

ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන් ඇගයීම            118,950.00    

විසිකමර රදර්නය            198,168.00    

ශවහත කර්මළන්ත ඇසුරු කකරණය ව කබන්ධ රදර්නය              53,460.00  1,389,095.83  

ළබය ශළ අළබය ප්රධළන ආදළය  ශළ වියද  ගිණුභට භළරු 

කෂළ 
       1,640,833.43  
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වටශන 16 

  

   මද්ශීය ශළ විමද්ශීය ප්රදර්න, ව භන්ත්රණ වශ වමුළු වශළ අනුග්රළශකත්ල ලෆඩවටශන් ගිණුභ  

ගිණු  අංක 0074668310   -  2015 

 

රීාරු. 

01/01/2015 දනට මේය 
 

612,273.78 

ෆබී  
  

්නු්රළශකයන් 1,832,500.00 
 

ප්ලනකම ිදළය ක 40,442.94 
 

්කමහාකළර ක 305,257.00 
 

වහථළලර තෆ කඳතු ප්ඳ ළිය 24,612.92 
 

  
 

2,202,812.86 

  
 

2,815,086.64 

  
  

මගවී  
  

ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන් ඇගයීම 522,066.14 
 

සුරළේුස්ඩඩ් ප් කළ රදර්නය 25,000.00 
 

ප්ඳ දු වියද ක 1,262,450.00 
 

  
 

1,809,516.14 

31/12/2015 දනට මේය 
 

1,005,570.50 

  

  වටශන 17 

  

   ශිල්ඳ සුබවළධන ලෆඩවටශන 
  ගිණු  අංක 0074668711 

  

  

රීාරු. 

01/01/2015 දනට මේය           569,217.47  

ෆබී      

ගිණු ක ්ාක 0002936993 මගින් ෆබුණ        560,000.00    

ප්ලනකම ිදළය ක       173,200.00    

වහථළලර තෆන්ඳතු ප්ඳ ළිය       248,785.38          981,985.38  

         1,551,202.85  

      

මගවී      

ශිල්ඳ සුභවළධන ලෆටවඋශන    1,144,000.00    

    (1,144,000.00) 

31/12/2015 දනට මේය           407,202.85  
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වටශන 18 

       ජළතික ශිල්ඳ වබළල 
 මභමශයු  පිරිලෆය රීාරු. 

විවහතරය 2015 2014 ඇවහතම න්තු  2015  

මඳෞද්ගලික ඳි නි         

 ලෆටුප් ශළ ප්ේතන         51,872,895.25     47,036,959.68           44,447,000  

 වනලන වියදම         23,876,840.00     20,763,882.90           21,021,000  

 ්හාකළ ශළ නිලළඩු දින ප්ගීම ක             968,137.95       1,351,706.69             1,100,000  

 E.P.F.         12,020,386.94       8,097,429.93             9,830,000  

 E.T.F.           2,983,213.02       1,984,671.02             2,457,000  

 ප්ලනකම ීමමනළ         37,239,699.73     11,230,293.28           44,779,000  

 වි්රළම ලෆටුප් ශළ ඳළරිප්තෝෂික          11,658,593.38       9,694,345.62             1,900,000  

 දු කරිය නිදශවහ බඳත්ර ශළ ිනකටම ඳකම                47,070.00            41,645.00                  50,000  

  140,666,836.27 100,200,934.12 125,584,000 

 ගභන් වියද          

ගමන්වියදමි  ිප්ීය ය)          1,271,638.95       1,556,951.94             1,062,000  

 ගමන් වියද ක ිවිප්ීය ය)            148,779.00                150,000  

  1,271,638.95 1,705,730.94 1,212,000 

 වෆඳයු  ශළ බළවිතකෂ ඳළරිමබෝජය ද්රලය        

 ලිපි ද්රලය ශළ කළර්යළ ුඳකරණ           1,804,045.76          448,995.38                700,000  

 ින්ධන ශළ ලිහිසි ප්තල්            1,907,530.18       2,617,994.44                935,000  

 නි ඇුන ක                84,000.00            70,000.00                104,000  

 ප්ලනකම වියද ක                82,860.50          106,348.50                100,000  

 යළන්ත්රික ශළ විදුලි ුඳකරණ                42,065.00            55,170.00                  50,000  

  3,920,501.44 3,298,508.32 1,889,000 

 නඩත්තු       

 ්කමලෆඩියළ  - ප්ග ටනෆගිලි                 40,796.00          113,326.40                100,000  

                       රථ ලළශන           2,002,295.09       2,114,834.82                850,000  

                       කළර්යළ ුඳකරණ ශළ යන්ප්ත්ර ඳකරණ             632,109.26          523,882.95                400,000  

                       ප්ලනකම- සීගිරිය ශළ පිරිසිදු යනරී ක              525,321.66          816,377.68                500,000  

  3,200,522.01 3,568,421.85 1,850,000 

 මකොන්ත්රළත් මවේලළ         

 රලළශන               72,746.86          152,880.88                  50,000  

තෆඳෆල් ශළ විදුලි වාප්ී            1,622,260.06       1,636,414.77             1,000,000  

 විදුලිය ශළ ජය           1,684,612.41       1,395,410.11                700,000  

 පුලකම ඳකම               54,895.00            97,225.00                100,000  

 ුසලී ශළ ප්ීය ය බදු                367,175.08          229,958.00                300,000  

 බඳත්ර ශළ රක්ණ ගළවහතු               380,028.80          543,469.88                350,000  

 විගණන ගළවහතු               404,928.00                  200,000  

 ්පතභළර        

රචළරන              224,831.71          335,823.04                100,000  

 ිරක්ක          1,140,733.00          804,395.20                450,000  

ුසලී රථ ගළවහතු         

 ඳරිලර්තන ගළවහතු                50,532.00              4,185.00                          -    

ුණද්රණ                28,292.60          434,216.40                  50,000  

  6,031,035.52 5,633,978.28 3,300,000 

මලනත් වියද         

ව කබන්ධීකරණ නිධළරින් වශළ දළයක ුණදල්                 62,500.00          116,250.00                175,000  

 ්ධයක් ම්ඩට වළමළජිකයන්උ ප්ගීම ක               158,496.00          194,000.00                200,000  

 විප්නෝවහලළද වියද ක               132,438.50          100,249.10                200,000  

 කළර්ය ම්ඩට සුභවළධක               315,420.75          310,378.05                290,000  

 බෆාුස ගළවහතු                      250.00              7,500.00                  50,000  

 මනහාක ගළවහතු                 77,644.00            55,776.00                  75,000  

                746,749.25          784,153.15                990,000  

 ක්යකිරීභ :         

ප්ග ටනෆගිලි              694,663.22          730,917.44    

 ප්ම උර් රථ          2,590,859.28       3,238,574.10    

 පිරියත ශළ යන්ප්ත්ර ඳකරණ                44,116.73            55,145.91    

 කළර්යළලීය ුඳකරණ              467,442.20          457,653.23    

  ගෘශභළ්ඩට ශළ ුඳකරණ               165,750.59          169,401.91    

  ඳළඳෆදි                    438.63                 487.37    

 ඳරිගණක             437,855.73          548,275.39    

රදර්න ප්ඳටමින ශළ වෆරසිලි ්ිකතම              132,637.50            16,118.29    

 තළක්ණික ශළ පුහුණු ුඳකරණ               171,509.93          163,182.45    

 කළගළරය             620,399.70          687,001.69    

එකතුල 5,325,673.51 6,066,757.78 134,825,000 
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ශිල්ඳ වංලර්ධන ශළ සුබවළධන වියද    
      රීාරු. 

විවහතරය 2015 2014 
ඇවහතම න්තු 

2015  

පුහුණ ප්යෝජනළක්රම ශ ලෆටුණළු - මූලික      622,499.00          904,983        750,000  

                                              - ්න්තර්මළධය      406,552.28          522,892     1,250,000  

ප්ලනකම (රදර්න, පුහුණු ුඳකරණ)          6,000.00          400,000  

ගුරු ශිල්පීන් වශළ ීමමනළ    2,958,985.00        3,342,500     2,520,000  

ශිල්පීන් ලියළඳදිාචිය ශළ ශෆුනනු කඳකම නිුසකම යනරීම      259,293.92          258,783        500,000  

නිහඳළදන රලර්ධන ලෆටවඋශන්    1,935,894.02       3,800,000  

ශිල්ඳ පුහුණු මධයවහථළනල ප්ග ටනෆගිලි ්ලුකමලෆඩියළල    3,700,324.26          441,070     3,000,000  

පුහුණු ඳශසුක ක වෆඳයීම ිපුහුණුළී න් වශ ුඳප්ීක ීමමනළ)    3,979,525.00        3,170,144     4,800,000  

්ුණද්රලය ලගළල ශළ ප්බදළශෆරීම වශළ ඳශසුක ක වෆසීම           749,661     1,500,000  

ශවහත කර්මළන්ත ශළ ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන් වශළ දිලිකන 
පුරළ මළධය පුහුණු ඳශසුක ක වෆඳයීම 

       81,263.50          291,197        200,000  

පුහුණුල ෆබලන් වශළ ුඳකරණ වෆඳයීම    1,001,359.00          282,839     2,130,000  

පුහුණුල ෆබලන් වශළ ්ුණද්රලය වෆඳයීම      603,085.00          712,408        750,000  

ගුරු ශිල්පීන් පුහුණළී න් වශළ ීමමනළ    3,065,150.00        1,853,170     3,300,000  

ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන් ඇගයීම  21,817,153.98        7,999,001   21,700,000  

ප්ලනකම විප්ී රදර්න ශළ ප්ලෂදප්ඳ     1,253,161.30        1,322,249        500,000  

සුරළේුස්ඩඩ් ප් කළ ශිල්ඳ ප්ලෂදප්ඳ       488,640.06        2,877,642        700,000  

2012 ශිල්ඳ ව කමළන ුප්ෂ ඳෆලෆකමීමම         1,228,980    

ශිල්ඳ හුලමළරු ලෆටවඋශන          1,458,157     1,600,000  

විප්ේ ්ප්ෂවි රලර්ධන ලෆටවඋශන් - කළලන්හාවහවපුර      306,910.00          397,327     1,000,000  

ින්දියළ රීාකළ ශිල්ඳ සිහායම           420,116    

ශිල්ඳ වමිහා වහථළපිත යනරීම ශළ යළලකමකළලීන යනරීම          7,807.00            63,142        100,000  

වහලයා ැසයනයළ වශළ ඳශසුක ක වෆසීම    1,224,233.00          779,011     1,500,000  

ශිල්ඳ ්කමඳත්රිකළ රකළන ඳයනරීම      279,952.00          253,090        100,000  

ශිල්පී සුභවළධන ලෆටවඋශන් ඳෆලෆකමීමම      942,540.00          512,652     1,000,000  

මළනල ව කඳකම වාලර්ධන ලෆටවඋශන්      231,317.00            99,000        500,000  

ඳෂළත් ප්රදර්න       

ප්ීය ය ප්ලෂප්ඳ  ශළ රදර්න      672,226.06        2,003,349     2,500,000  

විප්ේ ශවහතකර්මළන්ත රදර්න             16,768     2,000,000  

නිහඳළදන රලර්ධන විප්ේ ශවහත කර්මළන්ත රදර්න         3,955,788    

දෆයඋ යනරු             34,319    

්ඟුල්මඩුල ළක්ළ ග කමළනය           561,700    

එකතුල  45,843,871.38      36,511,936   58,100,000  
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භශජන ඵෆංකුල 

  
ගිණු  අංක 208-1-001-8-0329841 

  

  

ශ්රීංරු 

01/01/2015 දනට මේය 
 

(9,948.72) 

ෆබී  
  

මධයවහථළන ිදළයම 1,244,818.24 
 

  
 

1,244,818.24 

  
 

1,234,869.52 

  
  

මගවී  
  

මිීම ගෆනී ක 920,195.00 
 

්කමහාකළර ක 23,830.00 
 

නටකමතු - ප්ග ටනෆගිලි 84,150.00 
 

                   ුඳකරණ 20,000.00 
 

                   විදුලිය 6,596.96 
 

                   ජය 59,622.07 
 

රලළශන 750.00 
 

විප්නෝදළවහලළද වියද ක    32,810.00 
 

  
 

1,147,954.03 

31/12/2015 දනට මේය 
 

86,915.49 
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  2015 මදවෆ ඵර් 31 ලන දනට මේ පිරික්සුභ 
  

    

                             

ශ්රීංරු 

අංකය ම.පි විවහතරය  ශර ඵෆර 

1 1 ලෆටුපු ශළ ප්ේතන 51,872,895.25   

2 2 වනලන වියදම 23,876,840.00   

3 3 ඊ.පී.එසහ. 12,020,386.94   

4 4 ඊ.ටී.එසහ 2,983,213.02   

5 5 ප්ලනකම ීමමනළ 37,239,699.73   

6 6 ්හාකළ ශළ නිලළඩු දින ප්ගීම ක 968,137.95   

7 7 ඳළරිප්තෝෂික රහාඳළදන     36,358,179.00 

8   ඳළරිප්තෝෂික 2,470,856.00   

9 8 ගමන් වියදමි- ප්ීය ය 1,271,638.95   

10 10 ලිපිද්රලය ශළ කළර්යළ ්ලයතළ 1,804,045.76   

11 10/A ින්ධන ශළ ලිහිසි ප්තල් 1,907,530.18   

12 11 නි ඇුන ක  84,000.00   

13 12 යළන්ත්රික ශළ විදුලි ුඳකරණ 42,065.00   

14 13 ප්ලනකම ලිපිද්රලය 82,860.50   

15 14 නටකමතු - රථ ලළශන 2,002,295.09   

16 15 - පිරියත, යන්ත්ර ශළ ුඳකරණ 632,109.26   

17 16 - ප්ග ටනෆගිලි ශළ ලයුශ 40,796.00   

18 17 - ප්ලනකම - සීගිරිය - පිරිසිදු යනරී ක 525,321.66   

19 18 රලළශන 72,746.86   

20 19 තෆඳෆල් ශළ විදුලි වන්ප්ී 1,622,260.06   

21 21 විදුලිය ශළ ජජය 1,684,612.41   

22 22 ුසලී ශළ ප්ීය ය බදු 367,175.08   

23 23 ිරක්ළල 1,140,733.00   

24 24 බඳත්ර ශළ රක්ණ 380,028.80   

25 25 පුලකම ඳකම 54,895.00   

26 26 ුණද්රණ 28,292.60   

27 28 විප්නෝදවහලළද 132,438.50   

28 29 රචළරක දෆන්ීම ක 224,831.71   

29 30 කළර්ය ම්ඩට සුභවළධන 315,420.75   

30 31 දු කරිය බඳත්ර ශළ ිනකටමඳකම 47,070.00   

31 32 මනහාක ගළවහතු         77,644.00    

32 33 බෆාුස ගළවහතු              250.00    

33 34 ඳරිලර්තන ගළවහතු 50,532.00   

34 36 ්ධයක් ම්ඩට වළමළජික ප්ගීම ක  158,496.00   

35 38 ව කබන්ධීකරණ නිෂධළරීන් වශළ දළයක ුණදල් 62,500.00   

36 39 කළර්ය ම්ඩට ණය 7,243,174.00   

37 40 ප්ලනකම ්කමහාකළර ක 927,647.06   

38 51 ග කමළන වාලර්ධන ලෆටවඋශන - ්මළතයළාය 424,163.01   

39 52 බෆාුස ඳෆලරු ක   200,000.00 

40 53 ගුරු ශිල්පී ීමමනළ   2,958,985.00   

41 54 පුහුණුළී න් වශළ ්ුණද්රලය බළ ීමම 603,085.00   

42 55 පුහුණුල ්ලවන් ක පුහුණුළී න් වශළ ුඳකරණ බළීමම 1,001,359.00   
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43 56 ගුරුශිල්පීන් වශළ ීමමනළ 3,065,150.00   

44 57 ප්ලනකම (රදර්න වශ පුහුණු ුඳකරණ) 6,000.00   

45 58 මූලික තළක්ණ පුහුණු ලෆටුණළු ඳෆලෆකමීමම 622,499.00   

46 59 ්න්තර් මළධය පුහුණු ලෆටුණළු ඳෆලෆකමීමම 406,552.28   

47 60 නිහඳළදන රලර්ධන ලෆටවඋශන් ඳෆලෆකමීමම 1,935,894.02   

48 62 පුහුණු මධයවහථළන ්ලුකමලෆඩියළ යනරීම 3,700,324.26   

49 63 පුහුණු ඳශසුක ක වෆඳයීම ිපුහුණුළී න් වශ ුඳප්ීක ීමමනළ) 3,979,525.00   

50 64 ශිල්පීන් ලියළඳදිාචිය ශළ ශෆුනනු කඳකම නිුසකම යනරීම  259,293.92   

51 65 ශිල්ඳ වමිහා වහථළපිත යනරීම ශළ යළලකමකළලීන යනරීම 7,807.00   

52 66 ශිල්පී සුභවළධන ලෆටවඋශන් ඳෆලෆකමීමම 942,540.00   

53 67 වහලයා ැසයනයළ වශළ ඳශසුක ක වෆසීම 1,224,233.00   

54 69 ප්ීය ය ්ප්ෂවි ප්ඳ ෂ වශ රදර්න 672,226.06   

55 72 විප්ේ ්ප්ෂවි රලර්ධන ලෆටවඋශන් - කළලන්හාවහවපුර 306,910.00   

56 75 සුරළේ ුස්ඩඩ් රදර්නය 488,640.06   

57 78 ප්ලනකම විප්ීය ය රදර්න 1,253,161.30   

58 79 දිලිකන පුරළ මළධය ලෆටවඋශන් ඳෆලෆකමීමම 81,263.50   

59 80 ශිල්ඳ ්කමඳත්රිකළ වශ රකළන ඳයනරීම 279,952.00   

60 83 මළනල ව කඳකම වාලර්ධන ලෆටවඋශන 231,317.00   

61 86 ශවහත කර්මළන්ත ශිල්පීන් ඇගයීම 21,817,153.98   

62 93 භළ්ඩටළගළර රහාඳළදන - රළේධන   62,005,000.00 

63 92               - පුනරළලර්තන   134,825,000.00 

64 94 ප්ලනකම ිදළය ක   708,204.79 

65 95 ණය ප්ඳ ලිය     275,441.64 

66 96 B M I C H  - ්ප්ෂවි ුසින    ( ශිල්ඳ ුදළන 2014 )   885,000.00 

67 97 කළභලන ්ප්ෂවි ්දළයම   104,475.00 

68 98 ින්දු රී ාකළ ්රුණද   392,534.40 

69 99 ුසලියළපිිනය - ්ප්ෂවි ුසින   5,000.00 

70 100 ගළල් රදර්නය - ්ප්ෂවි ුසින   82,000.00 

71 101 ශෆඋන් ්ප්ෂවි ුසින   36,000.00 

72 102 ප්ලන්නප්පුල ්ප්ෂවි ුසින   27,000.00 

73 111 ප්ග ටනෆගිලි ශළ ලයුශ 47,758,544.26   

74 112 යන්ප්ත්ර ඳකරණ 863,513.65   

75 113 ප්මෝඋර් රථ 28,062,620.95   

76 114 කළර්යළලීය ුඳකරණ 9,118,873.91   

77 115 ගෘශභළ්ඩට ශළ වවියනරී ක 3,251,816.76   

78 116 රදර්න ප්ඳටමින ශළ ප්ලනකම වෆරසිලි ද්රලය  578,905.05   

79 117 පුවහතකළ ප්ඳ කමඳකම 772,735.42   

80 118 ඳළඳෆදි 14,765.00   

81 119 කළර්මික ශළ පුහුණු ුඳකරණ 2,815,796.34   

82 120 ඳරිගණක 7,965,614.37   

83 121 කළගළරය වශළ ලන ශිල්ඳ නිර්මළණ 7,016,792.37   

84 
 

වුණච්චිත ක්යයනරී ක      

85 122                         ප්ග ටනෆගිලි ශළ ලයුශ   10,985,375.54 

86 123                         යන්ප්ත්ර ඳකරණ   689,185.81 

87 125                         ප්මෝඋර් රථ   17,500,122.58 
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88 126                         කළර්යළලීය ුඳකරණ   4,409,957.08 

89 127                         ගෘශභළ්ඩට ශළ වවියනරී ක    1,543,736.12 

90 128                         රදර්න ප්ඳටමින ශළ ප්ලනකම වෆරසිලි     663,187.70 

91 130                         ඳළඳෆදි   10,817.35 

92 131                        කළර්මික ශළ පුහුණු ුඳකරණ   1,317,068.02 

93 132                        ඳරිගණක   4,476,225.81 

94 133                        කළගළරය වශළ ලන ශිල්ඳ නිර්මළණ   4,264,246.88 

95 
 

ක්යයනරී ක - ප්ග ටනෆගිලි ශළ ලයුශ         694,663.22    

96 
 

                        ප්මෝඋර් රථ      2,590,859.28    

97 
 

                        යන්ප්ත්ර ඳකරණ           44,116.73    

98 
 

                        කළර්යළලීය ුඳකරණ         467,442.20    

99 
 

                        ගෘශභළ්ඩට ශළ වවියනරී ක          165,750.59    

100 
 

                        රදර්න ප්ඳටමින ශළ ප්ලනකම වෆරසිලි ද්රලය          132,637.50    

101 
 

                        ඳළඳෆදි                438.63    

102 
 

                       කළර්මික ශළ පුහුණු ප්මල ක          171,509.93    

103 
 

                       කළගළරය වශළ ලන ශිල්ඳ නිර්මළණ         620,399.70    

104 
 

                       ඳරිගණක         437,855.73    

105 136 ෆිණය ුතතු ගිණු ක   2,623,788.41   

106 137 ිරක්ණ තෆ කඳතු 130,490.00   

107 138 වහථළලර තෆ කඳතු 3,782,000.00   

108 140 ්ුණද්රලය ්රුණද   13,500,000.00 

109 141 වුණච්චිත ්රුණද   41,849,290.13 

110 142 ප්ඳර ප්ග ශ ක 223,679.79   

111 145 ුඳචිත වියද ක   5,227,905.44 

112 
 

්ලවන් ප්ත ගය - ්ුණද්රලය බෆාුසල ිර. කළ.) 10,407,809.83   

113 
 

                                මශනුලර 1,797,508.00   

114 
 

                                ගළල් 1,466,235.00   

115 
 

රදර්නළගළර ප්ත ග - ප්ක ෂඹ ප්ක ටුල 2,504,202.50   

116 
 

                                 ගළල් 1,552,255.00   

117                                    ප්ම ප්ග ට 2,990,880.00   

118                             ලිපිද්රලය ිර. කළ.) 287544.58   

119   ාකළ බෆාුස ගිණු ක ්ාක - 0002936993 9,377.64   

120   ාකළ බෆාුස ගිණු ක ්ාක - 0074668711 407,202.85   

121   ාකළ බෆාුස ගිණු ක ්ාක - 0074668310  1,005,570.50   

122   ාකළ බෆාුසල - ශිල්ඳ වාලර්ධන ්රුණද      2,142,529.11    

123   ාකළ බෆාුසල - ජාගම ගිණුම – ිප්වවහ ්රුණද) 1,313,623.50   

124   මශජන බෆාුස ගිණු ක ්ාක 208-1-001-8-0329841 86915.49   

125   මශජන බෆාුස ගිණු ක ්ාක 003-1-001-8-1200138 159,524.27   

126   මශජන බෆාුස ිහාරි යනරීප් ක ගිණු ක ්ාක 208-2-001-3-0310107 19,541.60   

127   විගණන ගළවහතු    1,998,533.00 

128   විගණන ගළවහතු         404,928.00    

129   වාචළරක ්මළතයළාය   136,875.24 

130   ක්ව   84,600.00 

131   විප්ී කඋුතතු ්මළතයළාය   52,500.00 

132   ශිල්ඳ ්රුණද - මිීම ගෆනී ක   932,790.00 

133   ්නු්රළශකකමල ලෆටවඋශන් ගිණුම   393,296.72 

134   සුභවළධන ලෆටවඋශන් ගිණුම         162,014.62    

135   ප්ලෂ ගිණුම - ශිල්ඳ ්රුණද   1,656,833.33 

136   ාකළ බෆාුසල - ජාගම ගිණුම - (ප්වවහ ්රුණද) - ්ප්ෂවි   13,500.00 

137   මශජන බෆාුස ගිණු ක ්ාක 208-1-001-8-0329841      1,147,954.03  1,244,818.24 

  
  එකතුල 348,854,699.82 348,854,699.82 
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