
 
 

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර් යාලය 

ක ොළඹ 
ප්රවෘත්ති නිමේදනය 

මහජන  ටයුතු අංශය 

දුර ථන:  +94 (11) 202-8500 ● ෆැක්ස:්  +94 (11) 243-7345   

 විද්යුත් තැපෑල: HattenbachHS@state.gov ●  කෙබ්: http://lk.usembassy.gov  
 

 

දකුණු ආසියාමේ පැරණිතෙ දියබත් මනෞකාව සංරක්ෂණය කිරීෙ සඳහා එක්සත් 

ජනපදමයන් අරමුදල් සැපමේ 

කද්යසැම්බර් 13 ෙන දින, එක්සත් ජනපද්ය තොනොපති ජුලී චන්ග් මහත්ිය, ශ්රී ලං ොකේ 

බුද්ධශොසන, ආගි  හො සංස් ෘති   ටයුතු අමොතොංශකේ කේ ම් කසෝමරත්න 

විද්යොනපතිරණ මහතො, මධම සංස් ෘති  අරමුද්යකේ අධක්ෂ ජනරොේ මහොචොර්ය ගොිණී 

රණසංහ මහතො සහ කජෂ්ඨ පුරොවිද්යො නිලධොරි රස  මුතුකුමොරණ මහතො කගොඩෙොය දියබත් 

කනෞ ොෙ සහ එහි ක ෞතු  ෙස්තු කේඛනගත කිරීම සහ සංරක්ෂණය කිරීම සඳහො කඩොලර් 

82,900 ක් ප්රද්යොනය කිරීම පිළිබඳ නිකේද්යනය කිරීම සැමරීමට එක්ූහ. 

ශ්රී ලං ොකේ මධම සංස ්ෘති  අරමුද්යලට කමම ප්රද්යොනය ලැකබන්ගකන්ග සංස් ෘති  

සංරක්ෂණය සඳහො ූ එක්සත් ජනපද්ය තොනොපති අරමුද්යකලනි. 

“ඉන්ගදු ශොන්ගති ර  ලොපකේ සංචොර යින්ගට සහ කෙළඳුන්ගට මුේ  ොලකේ පටන්ග ම 

කක්න්ගරස්ථොනයක් ෙශකයන්ග ශ්රී ලං ොෙ නිරූපණය  ළ ෙැද්යගත් භූි ොෙ කේඛනගත කිරීම 

හරහො ශ්රී ලං ොකේ උත් ර්ෂෙත් සංස ්ෘති  උරුමය සංරක්ෂණය  රන්ගනට සහ ප්රෙර්ධනය 

 රන්ගනට උප ොර ලබොකද්යන්ගනට එක්සත් ජනපද්යය බලොකපොකරොත්තු ෙනෙො,” යනුකෙන්ග 

ලන්ගකද්ස ක ොටුෙ තුළ පිහිටි සමුර පුරොවිද්යො ක ෞතු ොගොරකේ පැෙති එම උත්සෙකේ දී චං් 

තොනොපතිතුිය සඳහන්ග  ළොය. 

ශ්රී ලොංකි  කිිදුම් රුෙන්ග කද්යකද්යනකු විසන්ග මුලින්ග කසොයො ගන්ගනො ලද්ය කගොඩෙොය, ආසයො 

ශොන්ගති ර  ලොපකේ ද්යැනට හඳුනොකගන ඇති පැරණිතම දියබත් නැෙ ෙන අතර, කලොෙ 

කසොයොගත් පැරණිතම ගිලී ගිය යොත්රොෙලින්ග එ කි. හම්බන්ගකතොට ෙරොය ආසන්ගනකේ පිහිටො 

ඇති එයට විඛොද්යනයට ලක් ූ කලෝහ කපොලු රැසක් සහ වීදුරු කුට්ටටි සහ මැටි භොණ්ඩ ඇතුළු 

අකනකුත් විසරී ගිය පැරණි භොණ්ඩ ඇතුළත් ය.  

mailto:MahoneyHR@state.gov
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කමම ප්රද්යොනය හරහො සැපකයන අරමුද්යේ කයොද්යොකගන අද්යොළ කේඛනගත කිරීම් සහ සංරක්ෂණ 

 ටයුතු සදු රන්ගකන්ග මධම සංස් ෘති  අරමුද්යකේ සමුර පුරොවිද්යො ඒ  ය විසන්ග ය. 

කමම ස්ථොනය කේඛනගත කිරීම සහ ඉන්ගදු ශොන්ගති ර කෙළඳ මොර්ග හො දියබත් ූ කනෞ ො 

සම්බන්ගධකයන්ග එක්සත් ජනපද්ය විකශ්ෂඥයින්ග සමගින්ග සම්බන්ගධ වීම ඉන්ගදු ශොන්ගති ර 

 ලොපකේ කෙළඳොම පිළිබඳෙ, විකශ්ෂකයන්ග ම එම වෙෙර්ණ ඉතිහොසකේ ශ්රී ලං ොෙ 

නිරූපණය  ළ භූි ොෙ පිළිබඳෙ කගෝලිය ෙශකයන්ග ඇති අෙකබෝධය ෙැඩි  රනු ඇත. 

ජොතන්ගතර ෙශකයන්ග පිළිගැනීමට ලක් වු කමම ස්ථොනය ෙොර්තොගත  රගැනීම සහ ද්යැනටමත් 

මුහුදු පත්ලට නිරොෙරිත වී ඇති පුරොෙස්තු සංරක්ෂණය කිරීම සමුර පුරොවිද්යො ඒ  කේ ගොේල 

සහ ක ොළඹ රසොයනොගොර විසන්ග ශ්රී ලොංකි  ශොස්තකේදීන්ග සමගින්ග කමන්ගම ද්වීතියි  සහ 

විශ්ෙවිද්යොල අධොපනය ලබන ෙයකස ්සසුන්ග සමගින්ග කබද්යොහද්යො ගනු ඇත. ෙොපෘතිය අෙසන්ග 

ූ පසු ක ෞතු  භොණ්ඩ ගොේල සමුද්රීය පුරොවිද්යො ක ෞතු ොගොරකේ මහජනතොෙට ප්රද්යර්ශනය 

කිරීමටද්ය නියිතය. 

සංස් ෘති  සංරක්ෂණය සඳහො ූ එක්සත් ජනපද්ය තොනොපති අරමුද්යල 2001 ෙර්ෂකේ සට ශ්රී 

ලං ොකේ ෙොපෘති 15ක් සඳහො අරමුද්යේ සපයො ඇති අතර, එකස ්ලබොදුන්ග ආධොර මුද්යේෙල 

එ තුෙ ඇ.කඩොලර් 1,387,294ක් කේ. අනුරොධපුර කලෝ  උරුම අඩවිකේ ඇති බටහිර ආරොම 

පිළිබඳ කේඛනගත කිරීම, රජගල කබෞද්ධ ෙන ආරණය සංරක්ෂණය කිරීම, අනුරොධපුර 

පුරොවිද්යො ක ෞතු ොගොරකේ ඇති කබෞද්ධ, හින්ගදු සහ අකනකුත් එ තූන්ග සංරක්ෂණය කිරීම 

සහ මඩ ලපුකේ ලන්ගකද්ස බලක ොටුෙ ප්රතිසංස ්රණය, ආදිෙොස, කද්යමළ සහ කබෞද්ධ 

ප්රජොෙන්ගක් චොරිත්රොනුකූල නර්තන සහ ගොයන රටො සංරක්ෂණය කිරීම, සහ මහනුෙර පිහිටි 17 

ෙන සයෙසට අයත් රජෙොසල සංරක්ෂණය කිරීම ඊට ඇතුළත් ය. 

 

 

 

 

 

 


