
ජනවාරි

ශ්රී ලංකා නූතන හා සමකාලීන කලා කකෞතුකාගාරය සිය කෙවන ප්රෙර්ශනය 
කලස මුණගැසීම් හඳුන්වා කෙයි.

• මුණගැසීම් යනු පෙබරවාරි මාසපේදී දියත්පෙපරන ශී්ර ලාාංකීය නූතන හා 
සමොලීන ෙලාෙෘති ඇතුළත් ෙරදර්ශනයකි.

•  දශෙපේ සිට වත්මන දක්වා ොලයට අයත් ෙලාෙෘති පගානුවක් අතර 
මුණගැසීම් හයක් පම් ෙරදර්ශනය ඉදිරිෙත්ෙරයි.

ශී්ර ලාංො නූතන හා සමොලීන ෙලා පෙෞතුොගාරය ( සිය පදවන 
ෙරදර්ශනයවන මුණගැසීම් දියත්පෙපරන දිනය නිපේදනයෙර සිටියි. ෙරදර්ශනය  
පෙබරවාරි  සිට අපගෝස්තතු  දක්වා විවෘතව ෙවතින අතර පෙෞතුොගාරපේ නව 
ස්තථානයවන පෙෙස්තෙැට් බූපලවාඩ්හිදී ඉදිරිෙත්පෙපරනු ඇත. පජෝර්් කීට් ෙරදීප් 
තලවත්ත පනලුන් හරස්තගම පස්තනෙ පස්තනානායෙ අබ්දුල් හාලික් අසීස්ත සහ ජනනි 
කුපර් වැනි ෙලාෙරැවන් රැසක්  දශෙපේ සිට වත්මන දක්වා නිර්මාණය ෙළ 
ෙලාෙෘති පගානුවක් අතර මුණගැසීම් හයක් ඉදිරිෙත්ෙරන පවනස්තවන සාංදර්ශෙ 
මාලාවක් පලසට මුණගැසීම් සෙස්තෙර තිපබ්ද.

මුණගැසීම්ි  ෙරදර්ශනපෙපරන ෙලාෙෘති සහ ඒෙදදනිෙ වස්තතු පජෝන් කීල්ස්ත හා 
පජෝර්් කීට් ෙදනම්වල එෙතුවලින් විපේෂපයන් පතෝරාගත් සිතුවම් කිිෙයක් වටා 
දිපවමින් ඒවාට ෙරතිචාර දක්වනු ඇත. රපට් වටිනා ම ෙලා එෙතුවලින් පදෙෙට අයත් 
ෙලාෙෘති කිිෙයක් දැෙබලා ගැනීමට අහඹු අවස්තථාවක් මුණගැසීම් හරහා 
මහජනයාට ලැපබයි.

අපප් පදපවනි ෙරදර්ශනය පිළිබඳව නිපේදනයෙරන්පන් ඉතාමත් සතුටින්. පනාසිතූ 
ආොරපේ සාංචරණ සීමා හා පලාක්ඩවුන් අතපර් ෙහුගිය අවුරැු පදෙ පලෝෙපේ 
පොතනවත් ෙරදර්ශන වැඩසටහන්ෙරණය සඳහා සුුසුවුපේ නැහැ. ඒ නිසා 
ෙලාෙරැවන් පදපනකුපේ ෙමණ ෙලාෙෘති ක් සහ ඓතිහාසිෙ වටිනාෙමක් 
ඇති සඟරා හා ඡායාරූෙ කිිෙයක් ඇතුළත් අලුතින් අභිරක්ිත ෙරදර්ශනයක් එක්ෙ 
පම් අවුරැද්ද ආරම්භකිරීමට හැකිවීම ගැන අපි සතුටුපවනවා. ෙරදර්ශනය පවනස්තවන 



සාංදර්ශෙ හයෙ මාලාවක් පලස අභිරක්ෂණයවී තිපබන අතර සාංදර්ශෙ ෙහක් මාස 
පදෙක් ෙමණත් එක් සාංදර්ශෙයක් මුළු මාස හය පුරාමත් නැරඹීම සඳහා විවෘතව 
තිපයනවා. සූම මුණගැසීමක් ම පෙර එෙට වඩා පවනස්තවන නිසා සාංදර්ශෙ 
පවනස්තවන සූමවිට ෙරදර්ශනය පවත යළි ෙැමිපණන්න කියලා අපි නරඹන්නන්ව 
උනන්ු ෙරනවා යැයි ි ෙරධාන අභිරක්ෂෙ ශාර්මිණී පෙපරයිරා 
ෙැවසුවා ය.

මුණගැසීම් ෙරදර්ශනයපෙපරන ොලය තුළ ආයතනය අඟහරැවාදා 
සිට ඉරිදා දක්වා පෙ.ව.  සිට ෙ.ව.  දක්වා විවෘතව තිපබනු ඇත. 
පෙෞතුොගාරයට ඇතුළුවීමට සහ එි මහජන වැඩසටහන් පෙපේ උත්සවවලට 
සහභාගීවීමට අයකිරීමක් පනාමැත. දවල් ොලපේ විවෘතව තිපබන ෙූ තුළ ෙැමිණීමට 
පනාහැකි නරඹන්නන්හට පෙෞතුොගාරය සිකුරාදා ෙ.ව.  දක්වා විවෘත ය. 
පෙෞතුොගාරපේ නව ස්තථානයට පොු හා පෙෞද්ගලිෙ ෙරවාහනය ඔස්තපස්ත ෙහසුපවන් 
ෙැමිණිය හැකි අතර ඇති තරම් වාහන නැවැත්වීපම් ෙහසුෙම් ද ඇත.

මුණගැසීම් සඳහා පනාමසුරැව දායෙත්වය ලබා දී ඇත්පත් යුපරෝො සාංගමය පජෝන් 
කීල්ස්ත ෙදනම ෙලා ෙටයුතු පිළිබඳ ෙදනම ( සහ 

මගින් ය.

රට තුළ නූතන හා සමොලීන ෙලා පෙෞතුොගාරයක් පගාඩනැගීමත් ඉපගනුම හා 
සහභාගීත්වය මහජනයා අතර හැකි තරම් වයාප්තකිරීමත් ඉලක්ෙෙරගත් 
සාංස්තෙෘතිෙ ෙරයත්නයක් පලස ශී්ර ලාංො නූතන හා සමොලීන පෙෞතුොගාරය 
හැඳින්විය හැෙ. එි අභිරක්ිත ෙරදර්ශන හා අධයාෙනිෙ වැඩසටහන්වලට අමතරව
පමයාොරපේ පෙෞතුොගාරයක් මහජනයාට ෙරපේශ වියහැකි දතෛභාිෙ අවොශයක් 
පලස ශ්ර ීලාංොපේ පිිටුවුණු ෙරථම අවස්තථාව පමයයි. වැඩිුර විස්තතර සඳහා

පවත පිවිපසන්න. නැතිනම් 
සහ හරහා 

පතාරතුරැ ලබාගන්න.

http://www.mmca-srilanka.org/
http://facebook.com/mmcasrilanka
http://www.facebook.com/mmcasrilanka

