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අනාගත පරම්පරාවන් සඳහා ශ්රී ංාික ප ජාවාධික ප නුම්ම් කරෂා ා ක ම ට
එෂාසත් වනපද තානාපතිගේ අරමුදං කධාර පරයි.
සුප්තුම්බර් 13, 2016: ශ්රී ංිපාගේ සිස්පෘතිප උරු ය සිරෂා ණය ක ම ට එෂාසත් වනපදය ංබා
ගදන කධාරවං ගපාටසෂා ගංස සාම්ප්රදායිප ජාවාධික ප නුම්ම් වර්ග හතරෂා හා ඒ හා සම්බන්ධ ශිල්ප
ගල්ඛන ගත ක ම ටත් සිරෂා ණය ක ම ටත් එෂාසත් වනපද තානාපති පාර්යාංය ගප්රාගදණිය
ධිශ්ව ධිදයාංයට කධාර මුදංෂා පත්තයාග පර තිග .
ගම් සම්බන්ධගයන් අදහස් දුෂාවූ එෂාසත් වනපද තානාපති අතුල් ගප ාප් ක යා සිටිගේ “ශ්රී ංිපාව
පුරා දෂානට ංුගබන සිස්පෘතිප භාධිතයන් හි
නරම් ධිධිධත්වය රැප ගුනී ට ගප්රාගදණිය ධිශ්ව
ධිදයාංය ගන්නා උත්සාහයට හල්ල් මට ට ංුම  ගුන ක්ම්බර වන“ බවයි. “එෂා ව වු් ක මග න්
ශ්රී ංිපාගේ අනාගත පරම්පරාවන් ද ඔල්න්ගේ සිස්පෘතිප උරු ගේ වුදගත් අිග අත්දක න බව
සහතිප ක ම ට අපට කධාර පළ හුක යි“
ග
රුපියල් මිලියන 16.7 ප ($ 115,000) පත්තයාගය ගයාදා ගමිමින් ධිශ්ව ධිදයාංගේ ංලිත පළා
අිශය ප්රසාිගිප පංා සාම්ප්රදායන් හතරෂා සිරෂා ණය පරු  තත. ඒවා නම් 1) උ්රට ගපාගහා
පිපාත්ය නුම් , 2) ඊසාන දිග ගද ළ කූතු නුම්ම් රිගනය, 3) ්පංපුව හා ගපාගංාන්නරුව
දිස්ත්රිෂාප කදිවා ප ජාවාධික ප හා සිස්පෘතිප නුම්ම්, සහ 4) ාතර ගපෝංම් සම්ප්රදාගේ දුණු  නර්තන
නාටය ජාවාධික ප ප්රසිගය ගේ.
ංලිත පංා අිශය, ග
සුධිගශ්ෂී නුම්ම් ස ග ඒවාට සම්බන්ධ පාඨ හා ගබර හා තඳුම් වුමි
භාණ්් ද මටඩිගයෝ ගත පරු  තත. ග ය ේයාපෘතිය මි ා ක මග න් පසු ගප්රාගදණිය ධිශ්ව ධිදයාංගේ
පංා ණ්්ංගේ පාංනය යටගත් සෑ ගදනාට
ංබා ගත හුක  වාර්තාවෂා ගංස එය සුරෂාෂිත
ගපගර්. හවනයාට හා අන්තර් වාංය භාධිතා පරන අයට ංබා ගත හුක  ඉිග්රීසි හා ගේශීය
භා ාවලින් ධිස්තර ගපගරන ගපටි මටඩිගයෝ ාංාවෂා ද ධිශ්ව ධිදයාංගේ පංා ණ්්ංගේ හා ංලිත
පංා ගදපාර්තගම්න්තුගේ ගවබි අ්ධිවලින් ංබා ගත හුක  වු  තත.
ග
පත්තයාගය පරන ංේගේ සිස්පෘතිප සිරෂා ණය සඳහා වූ එෂාසත් වනපද තානාපතිගේ
අරමුදගංමි (AFCP). ග ය ගංෝපගේ දියුු  වන රටවල් 100පට වුඩි ගණනප සිස්පෘතිප ස්ථාන,
ගභෞතිප වස්තු හා සිස්පෘතිප ප්රපාශනය පිිබබඳ අමිුණත් දෑ සිරෂා ණය ක ම ට 2001 වර් ගේදී
එෂාසත් වනපද රාවය ගදපාර්තගම්න්තුව කරම්භ පළ වු්සටහනක . ග
(AFCP) වු්සටහන
2005 වර් ගේ දී ශ්රී ංිපාගේ කරම්භ ක මග න් පසු දළ වශගයන් රුපියල් මිලියන 126ෂා ($
900,000) ප ණ වුය පරමින් සිරෂා ණ වයාපෘති 12පට කධාර පර තිග .

මඩකලපුව අසල ආදිවාසි ප්රජාේ සාමාිකකය්  ‘කිරිේකොේහොඹ‘ නැටුමට සුදානම් වීම

ේකොේහොඹ කංකාරිය නැටුම රඟ දැක්වීම

ඊසාන දිග ේදමළ ප්රජාේ

සාම්ප්රදාිකක ූතතු නැටුම් ඇඳුම තුළි්  බලන පිරිමි නැට්ටුේවක්

පූජාවිධික නැටුම් සඳහා ේයොදා ග් නා ේබර හා අනිකුත් භාණ්ඩ
සංරක්ෂණය කිරීමට ද ේමම ආධාර මුදල ේයොදා ගැේනනු ඇත.

සංස්කෘතික සංරක්ෂණය සඳහා වූ
එක්සත් ජනපද තානාපති අරමුදල
සංස්කෘතික උරුම මධයස්ථානය -අධයාපනය හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබද කායායාංශය -එක්සත් ජනපද රාජය ේදපායාතේම්් තුව

සිස්පෘතිප සිරෂා ණය සඳහා ල් එෂාසත් වනපද
තානාපති අරමුදං (AFCP) 2005 වර් ගේ දී ශ්රී
ංිපාගේ ක්රියාත් ප ක මග න් පසු දළ වශගයන්
රුපියල් මිලියන 126ෂා ($ 900,000) ප ණ වුය
පරමින් සිරෂා ණ වයාපෘති 12පට කධාර පර
තිග

ග
(AFCP) වු්සටහන යටගත් අු රාධපුරගේ
පුරාධිදයා ගපෞතුපාගාරගේ චිත්ර, පිිබ හා අමිුණත්
පුරාවස්තු පළ නාපරණය හා සිරෂා ණය
සඳහා ශ්රී ංිපා පුරා ධිදයා ගදපාර්තගම්න්තුවට
සහාය මට තිග .

ගවනත් රටවං සිස්පෘතිප උරු ය කරෂා ා
ක ම ට කධාර ක ම , මිමිස් වර්ගයාගේ
සිස්පෘතිප වයග්රහණ සුරැකීගම් ත
පාර්යභාරගේ ප්රධාන තුනෂා ගන්නා බව එෂාසත්
වනපද රාවය ගදපාර්තගම්න්තුව සංපයි. ග
(AFCP) වු්සටහන ගින් ගංෝපගේ දියුු  වන
රටවල් 100පට වුඩි ගණනප සිස්පෘතිප
ස්ථාන, ගභෞතිප වස්තු හා සිස්පෘතිප ප්රපාශනය
පිිබබඳ අමිුණත් දෑ සිරෂා ණයට කධාර පර
තිග .
උ්රට, ගද ළ වුදි හා දුණු  ප්රවාගේ ජාවාධික ප සාම්ප්රදායිප
නුම්ම් වර්ග හතරෂා හා ඒවාට සම්බන්ධ භාධිතයන් හා ශිල්ප
සිරෂා ණයටත් ගල්ඛන ගත ක ම ටත් සිස්පෘතිප
සිරෂා ණය සඳහා වූ තානාපති අරමුදගංන් 2016 දී
ගප්රාගදණිය ධිශ්ව ධිදයාංයට කධාර පළ බව තානාපති
පාර්යාංය මිගේදනය පරන්ගන් ක්ම්බරගයමි. එෂා ව වු්
ක මග න් අනාගත පරම්පරාවන් සඳහා ශ්රී ංිපාගේ
සිස්පෘතිප උරු ගේ වුදගත් අිග සිරෂා ණය ගවන බව
සහතිප ක ම ට අපට කධාර පළ හුක යි.

නුගගනහිර පළාගත් ධිශාං ගබෞේධ කරා
සිකීර්ණයෂා වූ රවගං පුරාධිදයාත් ප
සිරෂා ණය; ශ්රී ංිපාගේ ප්රසිේධ බං ගපාම්
ප්රතිසිස්පරණය ක ම හා ඓතිහාසිප ගල්ඛන
ගත ක ම ; රවගේ චිත්රපට අිශගේ චිත්රපට
සිරෂා ණය තතුළු ධිධිධ ඓතිහාසිප යුග හා
පංාපවංට අයත් වයාපෘති ගම් අතර ගේ.

