
ඇමරිකන් එක්සත් ජනපද  තානාපති කාර්යාලය 

කකාළඹ 

ප්රවෘත්ති නිකේදනය 
මහජන කටයුතු අංශය 

 

දුරකථනය:  +94 (1) 249-8100     ෆැක්්: +94 (1) 244-9070 

විද්යයුත් තැපෑල: VanHornNT@state.gov   http://lk.usembassy.gov

        

නිකේදන අංක: 10052018 

එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය 

යාපකන් සං්කෘතික උරුම සංරක්ෂණ වයාපෘතියක් දියත් කරයි. 

 

යාපනය, ඔක්කතෝබර් 5: යාපකන් විශ්ව විදයාලකේ ඇති  පූර්ව ඓතිහාසික 

පුරාව්තු එකතුව සංරක්ෂණය කිරීකේ දෑ-අවුරුදු වයාපෘතියක් නිකයෝජය 

තානාපති  කරාබට් හිල්ටන් විසින් අද  ආරේභ කරන ලදී. සං්කෘතික 

සංරක්ෂණය සඳහාවු තානාපති අරමුදකලන්  (AFCP) එක්සත් ජනපද රාජය 

කදපාර්තකේන්තුව කේ සඳහා ශ්රී ලංකා රුපියල් මිලියන 23කට (ක ාලර් 140,000) 

වැඩි මුදලක් සපයයි. 

 

කපර තිබූ තත්වයට නැවත කෙන ආ කනාහැකි කලස විනාශයට පත් කවමින් 

තිකබන මැටි බඳුන්, තඹ හා පිත්තල භාණ් , ප්රතිමා, කාසි,  කකාරල් ෙල් හා 

පිඟන් භාණ්  වැනි පුරාව්තු  කමම වයාපෘතිය යටකත් සංරක්ෂණය කරනු ඇත. 

කමයින් කබාකහාමයක් උතුරු පළාකත් කැනීේවලින් ලැබුණු ද්රවය කේ. කමම 

වයාපෘතියට  යාපකන් විශ්ව විදයාලකේ පුරාවිදයාව හදාරණ උපාධි අකේක්ෂකයන් 

කමන්ම පශ්චාත් උපාධි අකේක්ෂකයන්ද සේබන්ධ වනු ඇත. එක්සත් ජනපද 

තානාපති කාර්යාලයට හා සං්කෘතික සංරක්ෂණය සඳහා වු තානාපති 

අරමුදලට  (AFCP) කමම වයාපෘතිය ඉදිරිපත් කරන ලද්යකද්ය කජයෂ්ඨ 

මහාචාර්යවරකයකු හා වයාපෘති අධයක්ෂ වන  මහාචාර්ය පී.පුෂ්පරත්නේ විසිනි. 

යාපකන් විශ්ව විදයාලකේ උප කුලපති  මහාචාර්ය  ආර්. විග්කන්ෂ්වරන් කමම 

වයාපෘතියට සහාය වනු ඇත. 

 

“ජාතියක සං්කෘතික උරුමය ඉතා වටිනා සේපතකි” යයි නිකයෝජය තානාපති 

හිල්ටන් ප්රකාශ කකේය. “සං්කෘතික උරුමය අපට සිහිපත් කරන්කන් මිනි් 

වර්ෙයාකග් ඓතිහාසික අත්දැකීේය. ශ්රී ලාංකික ජනතාවකග් ඉතිහාසය  

කියකවන කමම වැදෙත් පුරාව්තු සංරක්ෂණය කිරීමට එක්සත් ජනපද 

තානාපති කාර්යාලය සහාය වීම මකග් මහත් සතුටට කේතු කේ”. සංරක්ෂණ 

කටයුතු අවසන් වීකමන් පසුව කමම පුරාව්තු යාපකන් විශ්ව විදයාලකේ 

කකෞතුකාොරකේ ප්රදර්ශනය කකකරනු ඇත. 

 

2001 වර්ෂකේ සිට සං්කෘතික සංරක්ෂණය සඳහා වු තානාපති අරමුදල (AFCP) ශ්රී 

ලංකාකේ වයාපෘති 13කට අරමුදල් සපයා තිකේ. කේ අතර කබෞද්යධ විහාරයක් 

සංරක්ෂණය කිරීම,  ම කලපුකේ ලන්කද්යසි බලකකාටුව ප්රතිසං්කරණය, 

අනුරාධපුර පුරාවිදයා කකෞතුකාොරකේ කබෞද්යධ, හින්දු හා අනිකුත් භාණ්   

සංරක්ෂණය, ආදිවාසි, කදමළ හා කබෞද්යධ ප්රජාවන්කග් පූජාවිධි හා සේබන්ධ 

සංගීතය හා නැටුේ ආදි අ්පර්ශනීය උරුමයන්  සංරක්ෂණය කිරීම  ආදිය කේ. 

mailto:VanHornNT@state.gov
http://lk.usembassy.gov/
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කලාව පුරා රටවල් 100කට වැඩි ෙණනක සං්කෘතිත ්ථාන,  සං්කෘතික 

භාණ්  හා සාේප්රදායික සං්කෘතික ප්රකාශන ආකාර  ආදිය සංරක්ෂණය 

කිරීමට සං්කෘතික සංරක්ෂණය සඳහාවු තානාපති අරමුදල (AFCP) ආධාර 

කරයි. වැඩි වි්තර පහත කවේ අ විකයන් ලබා ෙත හැකි කේ. 

https://eca.state.gov/cultural-heritage-center/ambassadors-fund-cultural-preservation 

 

 

නිකයෝජය තානාපති  කරාබට් හිල්ටන් මහතා විසින් පැවැත්ූ කද්යශනය. 

https://lk.usembassy.gov/charge-daffaires-robert-hiltons-remarks-at-inauguration-of-

afcp-grant-at-the-university-of-jaffna/ 
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