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 MEDIA NOTE 

 

ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලමේ නව මගොඩනැගිල්ලට මුල් ගල තැබූ වගයි.   

 

ක ොළඹ, කෙසැම්බර් 6, 2016: ශ්රී කා ත් ස ස ඇ ි ශ ්ති ශ  ස ත්ර ස්ක  ්ැෙඇ ස සාකතියකති කකස, ික ික තු 

යතනතප ශ අතුල් ක ෂප්වි, විකේ් කඇොඩනැගිලි ක කෙයුම්  තර්කතා්ක  ප්රධාතන ියකක ්ය අධායතිෂ  විලිකම් ක ොසර් 

සෙ අකනකු ස ියකධාතරීන් විසින් ික ික තු යතනතප ශ  තර්කතකක  න් කඇොඩනැගිල්කට මුල් ඇක යබන කදී.   

 

ක   කඇොඩනැගිලි සාකීර්ණක යතනතප ශ  තර්කතක ්ර්ය තන පිකශ්රක  සෙ කතබෙ ඩඩ   ඩි  ක කනු ිය. අති න 

5.7  ඩි  ්න ක   සාකීර්ණක , යතනතප ශ  තර්කතකක,  ැරීන් (Marine) භටයින්කේ න්තයැන් පෙසු ම්, සෙක  

කඇොඩනැගිලි සෙ යතනතප ශ  තර්කතක ප්ර්ත්ට අ්්ය අකනකු ස පෙසු ම්ෙ අඩාු  ්න්කන්ක. ක  ගින් යතනතප ශ 

 තර්කතක  තර්ක  ණ්ඩකක ආනක්ෂිය,  ශනසතන සෙ තනයන ්ැඩපකති මිත්්ු ිය.  

  

ික ික තකේ ඔිකඇන් ප්රතන්යක  කපොර්ලනකන් න නඇනක  ZGF Architects, LLPක  ියර් තණක කටක ස සෙ ක්ොෂින්ේටන් 

ප්රතන්යක  සොකපොක න් නඇනක  Integrus Architecture කන ස තඇකම් අධීතිෂණක කටක ස ක   කඇොඩනැගිල්ක 

ිකබත ත ප්රතන්යක  ක ොන්ලනකඇො රී නඇනක  Caddell Construction Company විසින් ඩි  කිරී ට ියකත්යක.  

 

1999 සිට කම් ෙති්ත කෙපතර්යකම්න්තුකේ  ැපිටල් සිකුයුිකටි  න්සොට්රතිසන් ්ැඩ සටෙන කටක ස, විකේීයක කඇොඩනැගිලි 
ක කෙයුම්  තර්කතා්ක විසින් යතනතප ශ  තර්කතක 133 ති ිය ්ත අ්සන් ක ොට ි ශ ි ශ අයන ය් ස එ්ැිය ඩි කිරීම් 52 
  ්ැඩ සැකසුම්  නත්න් කෙ  ඩි   නත්න් ප්තී. 

  

විකේීයක කඇොඩනැගිලි ක කෙයුම් අා්කකමි මුලි  අනමුණ එතිස ස ්නපෙ න්ක ියකක ්නක ්න පිකි  සුනතිෂිය ෙත 
ආනතිෂත තරී ක්රිකත තරී ස්කකන් යුතු  කඇොඩනැගිලි ස ස තන  නට්ක ඩි කිරී  ෙත එතිස ස ්නපෙ විකේ් ප්ර ශප ස ශ 
සතතිසත ස  න ඇැනී ට අපකේ  තර්ක  ණ්ඩකකට සෙතක වී  කේ.  ක   කඇොඩනැගිලි ික ික තු අඇකන්, උසසො 
ික ික තු ඇෘෙ ියර් තණ ශිල්පක, ඩාජීකන්රු ශිල්පක, යතතිෂනක  ල් ප් සනත බ්,  කත් ෙත සතමියය ියරුපනක ්න 
පිකි  ිය  ්ු ිය.  

  

ක   කක ්නත ක්ර ක පිලිබේ ්ැි  ුරන විසොයන http://overseasbuildings.state.gov/releases/kits/ ක්බ් අඩවිකට 
පිවිසී   ගින් කෙ  FousheeCT@state.gov විෙු ස ලිපිනක  ගින් ක්රිසොන්න් ක ිසි සම්බන්ධා  න ඇැනීක න් කබත ඇය 
ෙැකික. 
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