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ිවකදදන අංක: 20170223S 

“කමෝ කමෝකජෝ“ නම් එක්සත් ජනපද සිකෙකකා සංගීත කණ්ොයම 
සංස්කතතික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ශ්රී ලංකාකද සංරාරය කර.  

 
කකාළඹ, කපබරවෘාරි 23,2017: කපබරවෘාරි 16 දින රාත්රිකක කකාළඹ දී විශාල ජනකායක් ඉදිරිකක  
කනාමිකේ පැවෘැත්වූ  සංගීත සන්දර්ශනයකින් “කමෝ කමෝකජෝ“ නම් එක්සත් ජනපද සිකෙකකා සංගීත 
කණ්ොයම ඔවුන්කේ පස් දින ශ්රී ලංකා සංරාරය අවෘසන් කක.ය  එක්සත් ජනපද තානාපති 
කාර්යාලය අනුග්රහය දැක්වූ කමම සංරාරයට කකාළඹ හා යාපකන් පවෘැත්වූ ප්රසිද්  සංදර්ශන, 
සංගීතය හදාරන සිසුන් සඳහාවූ වෘැෙමුළු හා ශ්රී ලංකාකද සංගීති.න්  සඳහා පැවෘැත්වූ රු ප පංති 
ආදිය ඇතුළත් විය  

කකාළඹ පැවෘැති ප්රසිද්  සංදර්ශනකකදී සංගීත කණ්ොයම හුනන්වෘා කදමින්  එක්සත් ජනපද තානාපති 
අතුේ කකෂප් කියා සිටිකක “අපි ඇමරිකන් සංගීති.න් කමහි කෙන එන්කන් එක්සත් ජනපදකක ඇති 
විවි ාකාර සංගීත උ පමයන් පිළිබඳ අවෘකබෝ ය වෘැඩි කිරීමට හා ශ්රී ලංකාවෘ සමෙ ඇති  සංස්කතතික 
සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට“ බවෘ.  වෘැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ තානාපතිතුමා “ඇමරිකන් සංගීතය ෙැන 
කමතරම් උද්කයෝගීවෘත් ශ්රී ලාංකික කලෝන්න් පිරිසක් සිටිනු දැකීම සතුටට ක පණක්“ බවෘ ද ප්රකාශ 
කක.ය  

කමම සංරාරය තුළදී ‘කමෝ කමෝකජෝ‘ සංගීත කණ්ොයම, සංගීතය හදාරන ශිෂයයන් හා ජාතික 
ත පණ කස්වෘා සංගීත කණ්ොයම  සඳහා පංති පැවෘැත්වූ අතර ද්විතී.ත පාසැේ ශීෂයයන් සඳහා 
වෘැෙමුළු පැවෘැත්වූකකය  ස්වෘාධීන රූපවෘාහිිව ජාලකක (ITN) “කවෘනස“ නම් වෘැෙසටහකන් කමම සංගීත 
කණ්ොයම සජීවෘ සංදර්ශනයක් පැවෘැත්වූහ  යාපකන්දී ‘කමෝ කමෝකජෝ‘ කණ්ොයම ප්රාකද්ශීය 
සංගීති.න් හා යාපකන් විශ්වෘ විදයාලකක සංගීතය හදාරන සිසුන් සඳහා වෘැෙමුළු පැවෘැත්වූ අතර 
‘සාරංො‘ නම් යාපකන් ජනප්රිය සංගීත කණ්ොයම සමෙ එක්වෘ ප්රසිද්  සංදර්ශනයක් පැවෘැත්වූකකය  
කණ්ොයකම් ශ්රී ලංකා සංරාරය පිළිබද ජායා පප සහ විස්තර එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලකක 
කපස්බූක් පිටුකවෘන් ලබා ෙත හැකිය: https://www.facebook.com/colombo.usembassy 

සිකෙකකා සංගීතය, එක්සත් ජනපදකක  දකුණු කකාටකස් සංගීත සම්ප්රදායක් වෘන අතර  එය 
ඇමරිකන් ජන සංගීතය, කජුන්, රැගී, කරාක් ඇන්ඩ් කරෝේ, ෆන්ක්, අප්රිකානු හා ලතින් රිත්මයන්  
එක් කර.  කමම සාම්ප්රදාකක සංගීති.න් වෘයන්නය, ්රම්පටය, ඇකකෝඩියන්, සැක්සකෆෝන්, වෘැිව 
සංගීත භාණ්ෙ කමන්ම  එතරම් ප්රසිද්ියයක් නැති සාම්ප්රදා.කවෘ ඇුනම් පිරිසිදු කිරීමට කයාදා ෙන්නා 
උපකරණයක් වෘන රබ්කබෝඩ් නම් උපකරණයක්ද වෘාදනය කරති  එක්සත් ජනපද රාජය 
කදපාර්තකම්න්තුකද ‘පිටරටවෘල ඇමරිකානු සංගීතය‘ වෘැෙසටහන යටකත්  ‘කමෝ කමෝකජෝ‘ සංගීත 
කණ්ොයම  කලාවෘ පුරා රටවෘේ ෙණනාවෘක සංරාරය කර තිකබ්  කමෝ කමෝකජෝ සංගීතය පිළිබදවෘ 
දැනෙැනීමට කණ්ොයකම් යු ටියුබ් සහ කපස්බූක් පිටුවෘ බලන්න: 
https://www.facebook.com/MoMojoMusic/ 

mailto:shenjy@state.gov
http://lk.usembassy.gov/
https://www.facebook.com/colombo.usembassy

