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සංස්කෘතික සංරක්ෂණය සඳහා වන එ.ජ. තානාපති අරමුදල 20 වසරක් තිස්වස් අනර්ඝ හා 

විවිධ වූ ශ්රී ලාංකීය උරුමය රැකගැනීම සමරයි 

2021 අකේල් 12 ෙැනි දින, ක ොළඹ දී: ශ්රී ලං ොකේ විවිධ වූ සංස් ෘති  ෙත් ම් ආරක්ෂො 

 රදීම සඳහො රුපියල් මිලියන 200 ට ෙඩො (කඩොලර් මිලියන 1) අරමුද්යල් ෙශකයන් ලබො දී 
ඇති, එ.ජ. රොජය කද්යපොර්තකම්න්තුකේ සංස් ෘති  සංරක්ෂණය සඳහො ෙන තොනොපති අරමුද්යකල් 

(Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP)) 20 ෙැනි ෙර්ෂ සංෙත්සරය කම් 
මොසයට කයදී ඇත. 

2001 පටන් කම් ද්යක්ෙො, AFCP මගින් ශ්රී ලං ොකේ ෙයොපෘති 13ක් සඳහො අරමුද්යල් සපයො තිකබ්. 
අනුරොධපුර සහ ගොල්ල කලෝ  උරුම ස්ථොනෙල බටහිර ආරොම සහ ඓතිහොසි  කගොඩනැගිලි 

විස්ීර්ණ කලස කල්ඛනගත කිරීම, මඩ ලපුෙ ලන්කේසි ක ොටුෙ ප්රතිසංස් රණය සහ කද්යමළ 
පුරොෙස්තු සංරක්ෂණය සඳහො පුරොවිද්යයො ක ෞතු ොගොර විද්යයොගොරයක් ඇති කිරීම ඒ ෙයොපෘති 
අතරට ඇතුළත් කේ. ඇතැම් ශ්රී ලොංකීය සම්ප්රද්යොයන් කගොඩනැගිල්ලක් තුළින් සමු කනොෙන බෙ 

පිළිගනිමින් AFCP හරහො ආදිෙොසි, කද්යමළ සහ කබෞේධ ප්රජොෙන්කේ චොරිත්රොනුකූල සංගීතය සහ 
නර්තනය යන ස්පර්ශ  ළ කනොහකි උරුමය සංරක්ෂණය සඳහො ද්ය සහය ලබො දී තිකබ්. සියළුම 

AFCP ෙයොපෘීන් සඳහො විේෙත් ද්යැනුමැති කේශීය හවුල් රුෙන් සම්බන්ධ ෙන අතර 
සොම්ප්රද්යොයි  අමුද්රෙය සහ ක්රමකේද්ය භොවිතය එහිදී සැමවිට ප්රෙර්ධනය ක කර්. කමම 
ෙැඩසටහන් හරහො සිවිල් සමොජය ශක්තිමත් ෙන අතර ආර්ි  ෙර්ධනය සඳහො කපළඹවීමත් 
සංස් ෘති  විවිධත්ෙයට ගරුකිරීම කපෝෂණය කිරීමත් සිදු කේ. 

“ශ්රී ලං ොෙ පුරො සැරිසරමින් AFCP මගින් ආරක්ෂො  රදීමට උප ොර  ළ ඇතැම් ෙයොපෘති 

බැලීමට යොකම්දී, විවිධ ජනෙර්ග සහ ආගම් සඳහො නිෙහනක් ෙශකයන් කමරටට ඇති දීර්ඝ 
ඉතිහොසය පැහැදිලි ෙනෙො” යනුකෙන් එ.ජ. තොනොපතිනි ඇකලයිනො බී. කටප්ලලිට්ස් මහත්මිය  

පැෙසුෙොය. “ශ්රී ලොංකි යින්ට තමන්කේ උරුමය සැමරීමට උද්යවු කිරීමටත් අනොගත 
පරම්පරොෙලට අගය කිරීමට හො ගකේෂණය කිරීමට එය සංරක්ෂණය කිරීමටත් එක්සත් 

ජනපද්යය උප ොර කිරීම පිළිබඳ මම ආඩම්බර ෙනෙො.” 



2004 සුනොමි ආපද්යොකෙන් බලපෑමට ලක් වූ මොතර ලන්කේසි ක ොටුෙ අභයන්තරකයහි ඇති 
සංස් ෘති මය කේපළ පිළිබඳ සමීක්ෂණයක්  රමින්, AFCP හි එක් පළමු මහො පරිමොණ 

ෙයොපෘතියක් 2005 දී ආරම්භ විය. කමම සවිසත්රොත්ම  සමීක්ෂණයට මිම්මට අඳින ලද්ය රූප 
සටහන්, ඡොයොරූප, චිත්ර සහ සුනොමි උෙදුකරන් සිදුවූ හොනිය විස්තර  රන විස්ීර්ණ 
කගොඩනැගිලි සමීක්ෂණයක් ද්ය ඇතුළත් විය. 

මෑත ොලීනෙ, ප්රතිසංස ්රණය  ළ අනුරොධපුරකේ පුරොවිද්යයො කද්යපොර්තකම්න්තු 

ක ෞතු ොගොරය 2019 සැප්ලතැම්බර් මොසකේ දී කටප්ලලිට්ස් තොනොපතිතුමිය අතින් විෙෘත විය. 
ද්යශ ය   ොලයක් පැෙති කමම ක ෞතු ොගොර ප්රතිසංස් රණ ෙයොපෘතියට එහි පුරොෙසත්ු 

එ තුෙට ෙඩොත් උසස් සංරක්ෂණ ශිල්පක්රම සහ උප රණ ඇතුළත් වූ අතර,  ප්රද්යර්ශන කපට්ි 

සහ ආරක්ෂොෙ, ක ෞතු ොගොරකේ පුරොෙස්තු එ තුෙ නොමොෙලිගත කිරීම සහ සංරක්ෂණය, සහ 
පුරොෙස්තු සංරක්ෂණය සම්බන්ධකයන් පුරොවිද්යයො කද්යපොර්තකම්න්තු  ොර්යමණ්ඩලය පුහුණු 

කිරීම යන  ටයුතු සඳහො AFCP විසින් කෙන කෙනම ලබොදුන් ප්රද්යොන තුනක් හරහො අරමුද්යල් 
සම්පොද්යනය ක රිනි. 

රජගල කබෞේධ ආරණයයට අයත් ගුහො ෙොසස්ථොන, ස්මොර  සහ කගොඩනැගිලි සංරක්ෂණය 
සහ ප්රතිසංස් රණය අකනකුත් ෙයොපෘති අතරට ඇතුළත් කේ. කමම ෙයොපෘතිකයන් ස්ුප අතර 

ගමන් කිරීමට ඇති මොර්ග, කපොදු කගොඩනැගිලි, භොෙනො චිත්ර සහිත ගුහො, සහ අකනකුත් ෙැද්යගත් 
ෙුහ ප්රතිසංස් රණය  රන ලදී. ශ්රී ලං ොකේ නැකගනහිර පළොකත් සිදු ළ එෙැනි පළමු 
පර්කේෂණ  ැණීම කමම ස්ථොනකේ සිදු රන ලද්ය අතර එහිදී ප්රොේ ඓතිහොසි  ජනොෙොසයක් 
හඳුනොගැනීමට හැකි විය. 

ක ොංග්රස් මණ්ඩලකේ ඉල්ලීම මත රොජය කද්යපොර්තකම්න්තුකෙන් ඇති රන ලද්ය ප්රද්යොන 

ෙැඩසටහනක් ෙන AFCP හරහො 2001 පටන් ශ්රී ලං ොෙ ද්ය ඇතුළුෙ රටෙල් 130  සංස් ෘති  
සංරක්ෂණ ෙයොපෘති 1,000ක් ඉක්මවූ සංඛයොෙක් සඳහො සහය ලබො දී තිකබ්. AFCP මගින් 

සහය ලබොදුන් ෙයොපෘති 13 සම්බන්ධකයන් ෙැඩි විස්තර පහත ද්යැක්කෙන කතොරතුරු පත්රි ොෙට 
ඇතුළත්  ර තිකබ්. 

කරුණු පත්රිකාව: ශ්රී ලංකාවේ AFCP වයාපෘතිවල ඉතිහාසය  

එක්සත් ජනපද්යය 2005 සිට ශ්රී ලං ො රජය සහ කපෞේගලි  අංශකේ ආයතන සමගින් 
හවුල් ොරීත්ෙකයන් ශ්රී ලං ොකේ සංස් ෘති  සංරක්ෂණ ෙයොපෘති සඳහො සහයදීම පිණිස ඇ. 

කඩොලර් 1,040,000 ඉක්මෙන මුද්යලක් වියද්යම්  ර තිකබ්. කමම කේශීය හවුල් රුෙන් එක් එක් 
ෙයොපෘතියට තොක්ෂණි  සහ සංස් ෘති  විකශ්ෂඥ ද්යැනුම කගන එන අතර ශ්රී ලං ොකේ උරුමය 
අර්ථෙත් අන්ද්යමින් සංරක්ෂණය ක කරන බෙ සහති   රගැනීමට ඔවුහු උද්යවු කෙති.  

 2005: සුනොමි ආපද්යොකෙන් බලපෑමට ලක් වූ, මොතර ලන්කේසි ක ොටුෙ අභයන්තරකේ 
සංස් ෘති  කේපළ සම්බන්ධකයන් සිදු ළ සිවුමස් සමීක්ෂණයට ප්රකේශකේ ඉතිහොසය 

සමීක්ෂණය කිරීම, කගොඩනැගිලිෙලට වූ හොනිය හො තනි කගොඩනැගිලි සංරක්ෂණය 
සඳහො නිර්කේශ, සහ ස්මොර  හො ස්ථොන පිළිබඳ ජොතයන්තර  වුන්සිලකයන් කපොදුකේ 
නොගරි  සංරක්ෂණය සඳහො ලබොදුන් සැලසුම ඇතුළත් විය. 



 2007: යුකනස්ක ෝ-ශ්රී ලං ො සංස් ෘති  ත්රික ෝණ ෙැඩසටහනට සම්බන්ධෙ 
අනුරොධපුරකේ යුකනස්ක ෝ කලෝ  උරුම සථ්ොනකේ ඇති විහොර ආරොම කල්ඛනගත 
කිරීම. 

 2008: ශ්රී ලං ො රොජය චිත්රපට ඒ  ය සමග හවුල් ොරීත්ෙකයන් නිද්යහස ලැබූ අෙධිකේ 

ෙොර්තොමය චිත්රපට සහ ෙෘතොන්ත චිත්රපට සංරක්ෂණය, විවිධ ජනෙර්ග නිකයෝජනය 
 රන චිත්රපට දීර්ඝ  ොලීන සංරක්ෂණය උකද්යසො ඩිවීඩී තැිෙලට මොරු කිරීම. 

 2009: අනුරොධපුර සහ යටොල ක ෞතු ොගොර එ තු සඳහො මොර්ගගත ඉන්කෙන්ටරියක් 
සහ නොමොෙලියක් නිර්මොණය  ර ප්ර ොශනය, පුරොවිද්යයො කද්යපොර්තකම්න්තුෙ සමග 

හවුල් ොරීත්ෙකයන්, ෙසර සියය ට අධි   ොලයක් තිස්කස්  ැණීම් හරහො කසොයොගත් 
ද්රෙය සංරක්ෂණය. 

 2011: ශ්රී ලං ො නගර සැලසුම් ආයතනකේ හවුල් ොරීත්ෙය ඇතිෙ මඩ ලපුකේ 

ලන්කේසි ක ොටුෙ සමීක්ෂණය කිරීම, කල්ඛනගත කිරීම, සහ සංරක්ෂණය සඳහො 
ඉදිකිරීම් සිදුකිරීම. 

 2011: ශ්රී ජයෙර්ධනපුර විශ්ෙවිද්යයොලය සමග හවුල් ොරීත්ෙකයන් යුකනසක් ෝ කලෝ  
උරුමයක් ෙන ගොල්කල් ලන්කේසි ක ොටුෙ තුළ ඇති ඓතිහොසි  කගොඩනැගිලි 

විස්ීර්ණ කලස කල්ඛනගත කිරීම, එම එක් එක් කගොඩනැගිල්ල සඳහො සංරක්ෂණ 
සැලසුමක් නිර්මොණය. 

 2012: ක ෞතු ොගොරෙල උප රණ ඇගැයුම් කිරීම සහ පුහුණු ලබොදීම ඇතුළුෙ, කලෝ  
උරුම ස්ථොනෙල සහ ජොති  ක ෞතු ොගොරෙල පුරොෙස්තු සංරක්ෂණය ප්රෙර්ධනය 
කිරීම සඳහො පුරොවිද්යයො කද්යපොර්තකම්න්තුෙ සමගින් සහකයෝගකයන් ක්රියො කිරීම 

 2013: පුරොවිද්යයො කද්යපොර්තකම්න්තුෙ සහ සී/ස පොරිසරි  සැලසුම් කස්ෙො ආයතනය සමග 
මඩ ලපුකේ ලන්කේසි ක ොටුකේ බී කගොඩනැගිල්ල සංරක්ෂණය සහ මඩ ලපුකේ බහු-
ෙොර්ගි  හො බහු-ආගමි  ප්රජොෙ සඳහො සංස් ෘති  සම්පත්  ළමනො රණ 
මධයස්ථොනයක් ඇතිකිරීම. 

 2013: ශ්රී ජයෙර්ධනපුර විශ්ෙවිද්යයොලය සමගින්, අම්පොර දිස්ත්රික් කේ රජගල කබෞේධ 
ආරොම පුරොවිද්යයො රක්ිතය තුළ ඇති ඉපැරණි ස්මොර  විස්ීර්ණ කලස සංරක්ෂණය 
කිරීම. කමම ෙනගත ආරණය ශ්රී ලං ොකේ ඇති විරළ, පුරොවිද්යයොත්ම  ක්රියොෙලීන්ට 
භොජනය කනොවී යුේධය කහ්තුකෙන් තිස්ෙසරක් පමණ කනොසල ො හැර තිබූ සුවිකශ්ෂී 
ස්ථොනයකි. 

 2015: ශ්රී ජයෙර්ධනපුර විශ්ෙවිේයොලය සමගින් රජගල කබෞේධ ආරණයයට අයත් ගුහො 

ෙොසස්ථොන, පිළිම සහ කගොඩනැගිලි ප්රතිසංස ්රණය. 

 2015: පුරොවිද්යයත්ම  පුරොෙස්තු සම්බන්ධකයන් නිෙොරණොත්ම  සංරක්ෂණ ක්රියොමොර්ග 

කයොද්යොගැනීකම් අරමුණ ඇතිෙ අනුරොධපුර පුරොවිද්යයො ක ෞතු ොගොරකේ ඇති කබෞේධ, 
හින්දු සහ අකනකුත් පුරොෙස්තු එ තූන් සංරක්ෂණය සඳහො ප්රද්යර්ශ  ආෙරණ ලබොදීමට 
පුරොවිද්යයො කද්යපොර්තකම්න්තුෙ සමගින් තෙදුරටත් සහකයෝගකයන්  ටයුතු කිරීම. 

 2016: ආදිෙොසි, කද්යමළ හින්දු, සහ කබෞේධ ප්රජොෙන්කේ වියැකී යන සොම්ප්රද්යොයි  සහ 
කේශීය චොරිත්රොනුකූල සංගීතය, නර්තන,සහ ඒ හො සම්බ්න්ධ  ලො ශිල්ප හතරක් 
සංරක්ෂණය සඳහො කප්ලරොකද්යණිය විශ්ෙවිද්යයොලය සමගින් හවුල් ොරීත්ෙකයන්  ටයුතු 
කිරීම. 



 2018: කද්යමළ පුරොෙස්තු රැ ගැනීම හො සංරක්ෂණය සඳහො යොපනය විශ්ෙවිද්යයොලය 
සමගින් හවුල් ොරීත්ෙකයන් පුරොවිද්යයො ක ෞතු ොගොර විද්යයොගොරයක් ඇතිකිරීම. 

 

 

 


