
 
 

 
 

නිවේදන අංකය: 20221027 

 

ක ොළඹ නව එක්සත් ජනපද තොනොපති  ොර්යොල ක ොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම 

2022 ඔක්කතෝබර් 28 

 

වසර 70 ඉක්මවන එක්සත් ජනපද-ශ්රී ලංකා මිත්රත්වය, හවුල්කාරීත්වය සහ 

ද්වීපාර්ශීය සබඳතා සමරමින් ගරු රනිල් වික්රමසංහ ජනාධිපතිතුමා, ශ්රී ලංකාවේ 

එ.ජ. තානාපති ජුලී චංග් මහත්මිය, සහ එ.ජ. රාජය වදපාර්තවේන්තුවේ 

කළමනාකරණ උපවල්කේ වජෝන් බෑස් මහතා විසන් වදරවේම නිලධාරීන් සහ 

සාමානය පුරවැසයන්වග් සහභාගීත්වය ඇතිව අද දින පවත්වන ලද උත්සවයකදී, 

ගාලු පාවර් පිහිටා ඇති නව එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාල වගාඩනැගිල්ල  

නිල වශවයන් විවෘත කරන ලදී. 

 

“ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා, සේභාවනීය අමුත්තන් සහ කාර්යාලවේ සවහෝදර 

නිලධාරීන් හමුවේ අවේ නව තානාපති කාර්යාලය සමරන්නට ලැබීම ඉතාමත් 

වගෞරවයක්,” යනුවවන් එ.ජ. තානාපති ජුලී චංග් මහත්මිය සඳහන් කළාය. “ශ්රී 

ලංකාව නිදහස ලැබූ 1948 වසවර් පටන් ම අවේ තානාපති කාර්යාලයක් වකාළඹ 

ක්රියාත්මක වූවා. වේ නව වගාඩනැගිලි පරිශ්රය හරහා පිළිබිඹු වන්වන් ශ්රී ලංකාව 

සමගින් අපට ඇති චිරස්ථායි හවුල්කාරීත්වයයි. පරිසරය සඳහා ගරුත්වය වමන්ම ශ්රී 

ලාංකීය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ීය, සංස්කෘතික සහ කලාත්මක වත්මාවන් ඇගයීම 

ප්රතිමූර්තිමත් කරන වේ නීන වගාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට ඇමරිකානුවන් සහ ශ්රී 

ලාංකිකයින් එක්ව වවවහසුනා. අපවග් ශ්රී ලාංකික මිත්රයින්ට වේ නව 

වගාඩනැගිල්වල් වදාරටු විවෘත කරන්වන් ඉතා සතුටින්.” 

 

බෑස් උපවල්කේතුමා වමවස් සඳහන් කවේය: “එක්සත් ජනපදය සහ ශ්රී ලංකාව අතර 

ඇති වැදගත් රාජයතාන්ික සබඳතාවය නව තානාපති කාර්යාල වගාඩනැගිල්වලන් 

 මෙ  ො එක්සත් ජනපද තොනොපති  ොර්යොලය  

වකාළඹ  

 වෘත්ති  ක දනය  
මහජන කට තු අංශය  

 රකථන:  +94 (11) 202-8500  ●  ැක්ස්:  +94 (11) 243-7345   

 විද ත් තැපෑල: mahoneyhr@state.gov ●  වව : http://lk.usembassy.gov  



අවධාරණය කරනවා, එවමන්ම වබාවහෝ ශ්රී ලාංකිකයින්ට එක්සත් ජනපදය පිළිබඳ 

පළමු අත්දැකීම ලැවබන්වන් වමතැනින්. එවස්ම, එක්සත් ජනපදවේ වහාඳම ගෘහ 

නිර්මාණ ශිල්ීය, ඉංජිවන්රු, සහ වගාඩනැගිලි ප්රමිතීන් නිවයෝජනය වකවරන 

තිරසාර සැලසුමක්, ඉදිකිරීේ සහ වමවහ ේ ඉන් පිළිබිඹු කරනවා.” 

 

වකාළඹ නගර මධයවේ, මුහු  තීරයට සමගාමීව පැරණි තානාපති කාර්යාලය පිහිටා 

තිබූ ස්ථානයම වඩාත් පුළුල් කර ඉදි කර ඇති වමම නව තානාපති කාර්යාලය, ශ්රී 

ලංකාවේ ස වකවරන එක්සත් ජනපද රාජයතාන්ික කට තු සඳහා සුරක්ිත, 

නූතන, තිරසාර සහ ප්රතයස්ථ වේදිකාවකි. නව තානාපති කාර්යාල වගාඩනැගිල්වල් 

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය හා භූ දර්ශනය සැලසුේ කර ඇත්වත් ශ්රී ලංකාවේ පරිසරය, 

ඉතිහාසය, හා සංස්කෘතිය ඒකාබද්වධ වන ආකාරවයන් වන අතර වකාළඹ පවතින 

නිවර්තන වද්වශගුණය වකවරහි එහි දී වබවහවින් අවධානය වයාමු කර තිව . 

වද්වශීයව සපයාගත් ස්වභාවික පාෂාණ සහ දැව මගින්, භූ දර්ශනවේ 

වර්ණවත්භාවයට අවධානය වයාමු කරවමින් මධයස්ථ වර්ණ ගන්නා, වමම 

කලාපවයන් සපයාගත හැකි පුළුල් අමුද්රවය පරාසය වපන්නුේ කරයි. තානාපති 

කාර්යාලවේ අභයන්තරයට වද්වශීය සංස්කෘතිය, කලාව සහ අවට උදයානවලින් 

ආභාසය ලැබූ වයනය සහ රටා ඇතුළත් කර තිව . 

 

පාරිසරික භාරකාරත්වය සඳහා ආදර්ශයක් වන නව තානාපති කාර්යාලය සැලසුේ 

කර ඇත්වත්, ආරක්ෂාව ද පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතය ද වැඩි වකවරන 

ආකාරවයන් සහ බලශක්ති පිරිවැය ද හරිතාගාර වා  විවමෝචනය ද අවම වකවරන 

ආකාරවයන් ය. දැඩි හිරු රෂ්මමිවේ හා අධික වර්ෂාපතනවේ බලපෑේ අවම කිරීම 

සඳහා, වමම නව වගාඩනැගිල්ලට  කලාීය වශවයන් වසායාගත හැකි කාලගුණ-

ප්රතිවරෝධී අමුද්රවය, සහ උසස් වැස ජල කළමනාකරණ පද්වධතියක් ඒකාබද්වධ කර 

ඇති අතර, නු වර් දී ම වගාඩනැගිල්වල් වාර්ික බලශක්ති පරිවභෝජනවයන් දළ 

වශවයන් සයයට එවකාළහක් පමණ හිලේ කරන ප්රකාශ වවෝල්ීයතා පද්වධතියක් 

මීට ඇතුළත් වනු ඇත. වමම වයාපෘතිය, විශිෂ්මටතම වගාඩනැගිලි උපාය මාර්ග සහ 

භාවිතයන් පිළිගැනීමට ලක් කරන වගෝලීය හරිත වගාඩනැගිලි සහතික කිරීවේ 

වැඩසටහනක් වන බලශක්ති සහ පාරිසරික නිර්මාණකරණවේ නායකත්වය 

(Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®)) සමඟ ලියාපදිංචි ී ඇති අතර, 

එහි රිදී සහතිකය ලබා ගැනීමට කට තු වකවරමින් පවතියි. 

 

තානාපති කාර්යාලවල කලා කෘති පිළිබඳ කාර්යාලවයන් (Office of Art in Embassies) 

සංවිධානය කළ ස්ිර කලා එකතුවක් ද නව තානාපති කාර්යාලයට ඇතුළත් වේ. 

එක්සත් ජනපද සහ ශ්රී ලාංකික කලාකරුවන් විසන් නිර්මිත චිත්ර, ඡායාරූප, වරදිපිළි, 

මූර්ති යනාදී විවිධ මාධයන්හි කලා නිර්මාණ මීට ඇතුළත් ය. වමම වගාඩනැගිල්ල 

සඳහා විවේෂවයන් සේපාදිත Birds for Sri Lanka චිත්ර සහ සමුද්රවේ කුඩා දූපත් හා 

වකාරල්පර පිළිබිඹු කරන බිත්ති මූර්තිය ඒ අතර සුවිවේෂී වේ. එක්සත් ජනපදවේ 

සහ ශ්රී ලංකාවේ පාරිසරික හා සංස්කෘතික උරුමවේ ඇති විවිධත්වය සහ 

සාරවත්බව පිළිබඳ අවවබෝධය වේ කලාකෘති හරහා ප්රදර්ශනය වකවර්. 

  



නව තානාපති කාර්යාල වගාඩනැගිල්වල් ඉදිකිරීේ කට තු සඳහා මූලිකත්වය ගනු 

ලැබුවේ විවද්වශ වගාඩනැගිලි වමවහ ේ කාර්යාංශයයි (Bureau of Overseas Building 

Operations). වයාපෘතිවේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ීන් වූවේ සයැේල් හි Integrus Architecture 

ය. ඇලබාමාවේ වමාන්ේවගාමරි හි Caddell Construction Company සමාගම, ශ්රී ලංකාවේ 

ආර්ිකයට දල වශවයන් වඩාලර් මිලියන 90ක් පමණ ඇතුළත් කරමින් වමම 

වගාඩනැගිල්වල් ඉදිකිරීේ ස කවේය. 

 

 

 


