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එක්සත් ජනපද සහ ශ්රීප ංකීය ච ත්රHප  ෘතත්ිකයින්  

ශ්රීප ංීයක ස නමන ක යමා ක් ච ළුල් ක රීම   සදහක  කමාහ හනානක හතික 

අකප්රඹේ්ල 1 කකොළඹ: මාර්තු 30 දින කකොළඹ හැච් ආයතනකේදී එක්සත් ජනපද විකශේ්ෂඥයින් ශ්රීb ලංකාකද නමනමා 

වෘතත්තිකයන් හතර කදකනකු සමඟ එක්වී පලදායි චිත්රමපට කදදා හැීමම තුිනන් ශ්රීb ලංකාකද නමනමා කර්මාන්තයට, 

කළාකරුවෘන්ට සහ කප්රඹේ්ක්ෂකයින්ට ලැකදන වෘානම ළිබදදද සාකච්ජාවෘකට සහගා ව හහ. 

ගාෂණකේ ිවදහස අප ඉතා අගය කරන අතර, ච්ත්රමපට අපක  කතන්දර අන් අය සමග කදදා හදා ගැීමමට ප්රඹදල 

කමවෘලමක් කලස කයොදා ගත හැකි දවෘ කේ අවෘස ථාවෘට සහගා ව කවෘමින් එ.ජ. තානාපතිීම ඇකලයිනා කටප්ිනට්ස  

පැවෘසුවෘාය. “චිත්රමපි  කදදා හැීමම ආරක්ෂා කරන ශක්තිමත් හා විිවවිද කපකනන ීමති මිනන්, ශ්රීb ලංකික 

ිවර්මාණකරුවෘන් ආර්ථික වෘර්ධනයක් කරා කයොමු කරනු ඇති අතර, ඔහන්ට සාධාරණවෘ කගවීමක් කරනු කරනු 

ලදන අතර කලෝකය සමඟ  ශ්රීb ලංකාකද කථා කදදා හදා ගැීමමටද හැකි වෘනු ඇත.” 

ස වෘාධීන චිත්රමපට ිවර්මාණය ළිබදදද ඇකමරිකාකද සුළිරි ආයතනය වෘන ිලලේ ඉන්ඩිකපන්ඩන්ට් ිවකයෝජනය කරමින් 

විකනෝදාස වෘාදය ළිබදදද ීමතිඥ මයිකල කඩොනලඩ්සන් සහ  කලෝදල මීඩියා කේකර්ස හි කේෂ ඨ වෘැඩසටහන් 

කළමනාකාරිීම ෂාරි කප්ේ අවෘධාරණය කකළේ් චිත්රමපට කදදාහැීමම ිවර්මාණකරුවෘන්ට තම කප්රඹේ්ක්ෂකයන් කරා 

ලගාවීමට  ඇති මුිනකම මාර්ගය දවෘයි. සාකච්චා මණ්ඩපය යාපනය ජාතමන්තර නමනමා ළකළකල අධමක්ෂක 

අකනෝමා රාජකරුණා විනමන් කමකහයවෘනු ලැබූ අතර නමනමාකදදී බුද්ධි කීර්තිකසේ්න, නමකලෝන් තියටර්ස  

ිවකයෝජිතකයක් සහ ස කකෝප් නමනමා සගාපති නවීඩ් කාදර් කසසු සාමාජිකයන් විය. සාකච්චාකවෘන් අනතුරුවෘ 

කද්ශකයන් සහ සහගාිනවූවෘන් කකොමන්ස  කැකෆේ්හි පැවෘැත්වූ ජාලකරණ වෘැඩ සටහනකටද සහගා ව හහ.  

ිලලේ ඉන්ඩිකපන්ඩන්ට් යනු නමනමාකරුවෘන්ට චිත්රමපට ිවර්මාණයට අතහිත කදන කදන, රනමකයින් කගොඩ නංවෘන සහ 
චිත්රමපට කර්මාන්තය විවිධාං වකරණයට සහාය වෘන ලාග කනොලදන ආයතනයකි. බුද්ධිමය කද්පල අයිතිවෘානමකේ 

ීමති ළිබදදඳ විකශේ්ෂඥකයකු වෘන කඩොනලඩ්සන් මහතා සේමානලාභී කතුවෘරයකු වෘන අතර, ිවෂ කාශනය සහ 

ප්රඹකාශන හිමිකේ ළිබදදඳ ඔහු විනමන් රචිත ග්රින්ථ නමනමා පාසැල  50 කට අධික සංඛ්යාවෘක් ගාවිතා කරයි.  
කප්ේ මහත්මිය කගෝලඩන්   කලෝබ් සේමානලාභී "Californication" රූපවෘාහිීම කතා මාලාවෘ ඇතුළුවෘ තවෘත් 

ිවෂ පාදන 27 කට වෘැඩි ප්රඹමාණයක රංගන සහායකයකු සහ ිවෂ පාදිකාවෘක කලස කටයුතු කර ඇත.  කලෝදල 
මීඩියා කේකර්ස  වෘැඩසටහන යටකත් කඩොනලඩ්සන් මහතා සහ කප්ේ මහත්මිය ශ්රීb ලංකාවෘට පැමිණ නමි න අතර එම 
වෘැඩසටහන අන්තර්ජාතික සමාජ ගැටලූ නමනමාකරුවෘන් සමග ඇමරිකානු නමනමාකරුවෘන් හා කර්මාන්තකේ 
වෘතත්තිකයන් අතර සදඳතා කගොඩනගා ගැීමම සඳහා වූ ිවර්මාණාත්මක නවීකරණ වෘැඩසටහනක් සහ සංස කතතික 
හුවෘමාරු වෘැඩසටහනකි.  
 
කකොළඹ ඇකමරිකානු මධ්යස ථානයට පැමිණීකමන් කහෝ තානාපති කාර්යාලකේ සමාජ ජාලා කවෘබ් අඩවි වෘලට 
ළිවිසීකමන් නමනමාකදදීන් සහ අකනකුත් ිවර්මාණකරුවෘන්ට ඉදිරිකේ පැවෘැත්කවෘන වෘැඩ සටහන් ළිිනදදවෘ කතොරතුරු 
ලදා ගත හැකිය. Embassy website, Facebook, Twitter, YouTube. 
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