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නිෙව්දන අංක: 20220315 

එක්සත් ජනපදය සංසක්ෘතික සංරක්ෂණය සම්බන්ධෙයන් වැදගත් සිදුවීම් ෙදකක් සනිටුහන් 
කරයි 

ෙකොළඹ, මාර්තු 15: ශ්රී ලංකාෙව් විවිධත්වෙයන් යුත් සංස්කෘතික උරුමය සංරක්ෂණය කිරීම 
සඳහා දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ එක්සත් ජනපදෙයන් ලබාදුන් සහෙය් වැදගත් සන්ධිස්ථාන 
ෙදකක් සනිටුහන් කරමින් පැවැත්වූ සිදුවීම් සඳහා මුලසුන දැරීමට එක්සත් ජනපද තානාපති 
ජුලී චංගේ මහත්මිය ෙම් සතිෙය් දී මහනුවරට සංචාරය කළාය. 

සාම්ප්රදායික චාරිත්රානුකූල නර්තන රටා සහ ඒ හා සම්බන්ධිත ශිලේප හතරක් ෙලේඛනගත කර 
සංරක්ෂණය කළ සංස්කෘතික සංරක්ෂණය සඳහා වන එ.ජ. තානාපති අරමුදෙලේ (AFCP) 
ව්යාපෘතියක සමාපේති උත්වය මාර්තු 14 වැනි දින චංගේ තානාපතිතුමිය සහ ෙපේරාෙදණිය 
විශ්වවිද්යාලෙය් උපකුලපති මහාචාර්ය එම්.ඩී. ළමාවංශ මහතා විසින් පවත්වන ලදී. ෙඩොලර් 
116ක් වූ ෙමම ප්රදානය සඳහා 2016 දී මුල පුරනු ලැබූ අතර, පහත දැක්ෙවන රංග කලා 
සම්පේ රදායන් සංරක්ෂණය කර ෙබදාහදාගැනීම සඳහා විශ්වවිද්යාලෙයන් කරන වෑයම් සඳහා 
සහය ලබාෙදන ලදී: 1) උඩරට ෙකොෙහොඹා කංකාරිය නර්තනය, 2) උතුරු හා නැෙගනහිර 
ෙදමළ කූතු නෘත්ය නාටක, 3) නැෙගනහිර පළාෙත් ආදිවාසි චාරිත්ර සහ සංස්කෘතික ව්යවහාර, 
4) දකුෙණ් නර්තන සම්ප්රදාය සහ දකුණු පළාෙත් ෙකෝළම් සම්ප්රදායට රැඟුම්. ශ්රී ලාංකීය 
උරුමයට අයත් ෙමම අස්පෘෂ්ය ස්වභාවෙය් උරුමයන් දැන් ෙපේරාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් කලා 
පීඨෙය් ෙසෞන්දර්ය කලා ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් අධිෙලේඛිතව පවත්වාෙගන යනු ලැෙබේ. 
මහජනයාට ලබාගැනීම සහ මාර්ගගත ක්රමයට ලබාගැනීෙම් පහසුව තකා ෙම්වාෙය් ෙකටි 
වීඩිෙයෝ පට අන්තර්ජාලෙයන් http://arts.pdn.ac.lk/afcp/ සබැඳිය ඔස්ෙසේ ෙසෞන්දර්ය කලා 
ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙවබේ අඩවිෙයන් ලබාගත හැකිය. “එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය සහ 
ෙපේරාෙදණිය විශ්වවිද්යාලය අතර ඇති කරගත් සහෙයෝගීතාවෙය් ප්රතිඵලයක් වශෙයන් ෙම් 
සංස්කෘතීන්හි සම්ප්රදායන් වාර්තා කර, අනාගත පරම්පරාවලට ප්රෙව්ශවිය හැකි කර තිෙබනවා. 
ෙම් සම්පුර්ණ වෑයෙමන් ම පිළිබිඹු වන්ෙන් අප ෙදරට අතර පවතින සමීප සබඳතාවය සහ 
හවුලේකාරීත්වයයි” යනුෙවන් චංගේ තානාපතිතුමිය පැහැදිලි කළාය. 
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මාර්තු 15 වැනි දින චංගේ තානාපතිතුමිය සහ පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ ෙජනරාලේ අනුර මනතුංග 
මහතා නව ව්යාපෘතියක නිල සමාරම්භය සනිටුහන් කළහ: එය, එක්සත් ජනපදය සහ ශ්රී ලංකා 
පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව අතර ඇති කරගන්නා AFCP හවුලේකාරීත්වයකි. ෙඩොලර් 
265,000ක් වන ෙමම ප්රදානය, පැරණි මහනුවර රජමාලිගය සංරක්ෂණය කිරීම සහ දළදා 
මාලිගා සංකීර්ණය තුළ පිහිටා තිෙබන රජමාලිගෙය් ඇති පුරාවිද්යා ෙකෞතුකාගාරය 
අභිවර්ධනය කිරීම සඳහා සහය ලබාෙදනු ඇත. යුෙනස්ෙකෝ ෙලෝක උරුම ස්ථානයක් වන 
ෙමම ස්ථානෙය් විවිධ අංග සංරක්ෂණය කිරීම අනාගත පරම්පරාවල ශිෂ්යයින්, ශ්රාස්ත්රඥයින්, 
ශ්රී ලාංකිකයින් සහ සංචාරකයින් හට ඉපැරණි මහනුවර රාජධානිෙය් ඉතිහාසය 
දැකගැනීමටත්, අඛණ්ඩව ඒ පිළිබඳව ඉෙගන ගැනීමටත් මගපාදා ෙදයි. ඇෙගේ අදහස් 
පලකිරීෙම්දී චංගේ තානාපතිතුමිය ෙමෙසේ පැවසුවාය, “අද දිනෙය් පැවැත්වූ උත්සවය, අප 
ෙදරට අතෙර් පවතින හවුලේකාරීත්වෙය් විශාලත්වය සහ බලපෑම ෙපන්නුම් කරන අතර, අෙපේ 
ඉතිහාසෙය් සමෘදේධිමත්භාවය සැමරීෙමන් අපට වඩාත් ශක්තිමත් අනාගතයක් නිර්මාණය 
කරගතහැකි බව ෙපන්වනවා.” 

2001 වර්ෂෙය් සිට AFCP හරහා ශ්රී ලංකාෙව් ව්යාපෘති 14ක් සඳහා අරමුදලේ සපයා ඇති අතර, 
රජගල ෙබෞදේධ වන ආරණ්යය සංරක්ෂණය කිරීම, අනුරාධපුර පුරාවිද්යා ෙකෞතුකාගාරෙය් 
ඇති ෙබෞදේධ, හින්දු සහ අෙනකුත් එකතූන් සංරක්ෂණය කිරීම සහ මඩකලපුෙව් ලන්ෙදේසි 
බලෙකොටුව ප්රතිසංස්කරණයට ඊට ඇතුළත් ෙව්.  ශ්රී ලංකාෙව් සංස්කෘතික සංරක්ෂණය සඳහා 
AFCP සහය ලබාෙදන අන්දම පිළිබඳ වැඩි විස්තර ලබාගැනීමට කරුණාකර 
https://lk.usembassy.gov/ සබැඳිය හරහා එ.ජ. තානාපති කාර්යාල ෙවබේ අඩවියට 
පිවිෙසන්න. 
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Photo captions: 

Image 1 – ෙපේරාෙදණිය විශව්විද්යාලෙය්දී, සාම්ප්රදායික චාරිත්රානුකූල නර්තන රටා 
සංරක්ෂණය කිරීම සැමරීම සඳහා එ.ජ. තානාපති ජුලී චංගේ මහත්මිය එක්ෙවයි. 
  
Image 2 – පැරණි මහනුවර රජමාළිගය සංරක්ෂණය කිරීෙම් සහ පුරාවිද්යා 
ෙකෞතුකාගාරය අභිවර්ධනය කිරීෙම් AFCPව්යාපෘතිය චංගේ තානාපතිතුමිය අතින් නිල 
වශෙයන් දියත් ෙකෙර්.  
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