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ශ්රී ලංකා නූතන හා සමකාලීන කලා කකෞතුකාගාරය අලුතින් 
සැලසුම්කකරැණු ක ාදු ස්ථානයක විවෘත කවයි 

 

- නූත  හො සමකොලී  කලොව සඳහො කැපවුණු ශී්ර ලංකොනේ පළනවනි නකෞතුකොගොරය 
සිය පිහිටීම නකොළඹ , නකෙස්කැට් බූලවොඩ් නවත මොරැකරනු ඇත. 
 

- ශී්ර ලංකො නූත  හො සමකොලී  කලො නකෞතුකොගොරය මහජ යොට වඩො පහසුනවන් 
ළඟොවිය හැකි ස්ථො යකට මොරැනවයි. 
 

නූත  හො සමකොලී  කලොකෘති පරදර්ශ ය, එකතුකිරීම, සංරක්ෂණය හො ඒවො 
පිලිබඳව පර්නේෂණකිරීම නවනුනවන් කැපවුණු නමරට පරථම මහජ  
නකෞතුකොගොරයව  ශී්ර ලංකො නූත  හො සමකොලී  කලො නකෞතුකොගොරය (  ශී්ර 
ලංකො), 2021 න ොවැම්බර් මස නකෙස්කැට් බූලවොඩ් නවත ස්ථො ය නව ස් කනේ ය. 
නමය මහජ යොට, පොසැල්වලට, හො සංචොරකයන්ට වඩො පහසුනවන් පිවිසිය හැකිවීම 
ය  නකෞතුකොගොරනේ අරමුණ නවත ළඟොවීමකි.  ශී්ර ලංකො යනු දී ආදොයම්-
න ොලබන් ක් නලස එළිදැක්වුණු, නේශ්රය හො ජොතයන්තර අරමුදල් ලබ  සංවිධො යකි. 
එහි පළමු පරදර්ශ ය  රඹන් න් කට වඩො ආකර්ෂණය කරගත්නත් ය. දිවයි  
පුරො පොසල් හො විශ්වවිදයොල කණ්ඩොයම් කට සත්කොරකත්වය දක්වමින්, න ොමිනල් 
මහජ  වැඩසටහන් ක්, ළමො වැඩමුළු ක්, සහ කලොකරැවන්, අධයොප ඥයන් හො 
අභිරක්ෂකයන්නේ ත්තෛභොෂික කථො ක් පරදර්ශ  කොලසීමොව තුළ නකෞතුකොගොරය 
විසින් පැවැත්විණි. 
 

 ශී්ර ලංකොහි කමිටුනේ සභොපති අජිත් ගුණවර්ධ , “නකෙස්කැට් බූලවොඩ් නවත 
මොරැවීමට  ශී්ර ලංකො ගත්නත් මූනලෝපොයික තීරණයක්. හැනදමින් පවති  
නකෞතුකොගොරයක් නලස නකොළඹ පශ්චොත්-වසංගත දියුණුවට එය විශොල අගයක් එකතු 
කර වො.  ශී්ර ලංකොහට සුදුසු, පහසුනවන් පරනේශවිය හැකි, සුහෘදබවක් හැනඟ  
පරිසරයක් නකෙස්කැට් මඟින් සැපනය වො,” යනුනවන් ස්ථො නේ නව ස්වීම පිළිබඳව 
අදහස් දැක්වීය. 
 

නම් හවුල්වීම ගැ  නජෝන් කීල්ස් සමූහ වයොපොරනේ නේපළ අංශනේ පරධොනී  ය  
මොවිල්මඩ පැවසුනේ, “අලුතින් වැඩිදියුණුකළ නකෙස්කැට් නමෝල්හිදී  ශී්ර ලංකොහට 
සත්කොරකත්වය දැක්වීම අපට සතුටක්. මධයගත හො පහසුනවන් ළඟොවිය හැකි 
පිහිටීම නිසො,  ශී්ර ලංකොහට රනට් සමකොලී  කලොව විශොල නරරක්ෂක පිරිසකට 
නපන්වන්  අවස්ථොව නකෙස්කැට් ලබොනද වො. එමගින් නකොළඹ සංචොරක අවස්ථො 



වැඩිනව වො වනේ ම, නවළඳ පරිශීයට පැමිනණන් න් දැන් සපයො ඇති විවිධොකොරනේ 
කිෙයොකොරකම් සතුටින් භුක්තිවිඳිනු ඇතැයි අපි විශ්වොස කර වො. එහි චිත්තොනරරරණ 
පරදර්ශක සහ ළමුන් හො වැඩිහිටියන් සඳහොවූ වැඩසටහන්කරණයත් සමග, අප 
සමොජනේ වටි ො ඓතිහොසික හො සමොජයීය විෂයයන් පරදර්ශ ය කිරීමට නම් 
නකෞතුකොගොරය සමග හවුල්වීම අපට සතුටක්,” කියො ය. 
 

“  ශී්ර ලංකො යනු නවළඳ පරිශීයක පිහිටි පරථම නකෞතුකොගොරය න ොනවයි––
විනශ්ෂනයන් ම ජපො ය, ඉන්දියොව, හො චී ය වැනි ආසියොතික රටවල කලො අවකොශ 
සිල්ලර නවළඳ පරිසරවල ස්ථො ගතවීනම් ඉතිහොසයක් තිනය වො. අන් ආකොරයකින් 
නූත  හො සමකොලී  කලො නකෞතුකොගොර නසොයො න ොය   රඹන් න් හමුවීමට 
නබොනහෝ අවස්ථො නම්  ව පිහිටීම හරහො අපට ලැනබ වො. මගහැරිය න ොහැකි 
වැඩසටහන් නබොනහෝමයක් ඊළඟ මොස කිහිපය තුළ පැවැත්වීමට සුදො ම් නිසො, සමොජ 
මොධය හරහො අපිත් එක්ක සම්බන්ධනව  නලසට මහජ යොව අපි උ න්දුකරව වො. 
රනට් නූත  හො සමකොලී  කලොව පිළිබඳව දැනුවත්කර  සහ, නකොළඹ  ගරනේ 
පරතිරූපය ද ඔසවොතබ  සුවිනශ්ෂී නකෞතුකොගොර-තත්ත්වනේ අත්දැකීමක් යළිත් 
නිර්මොණය කිරීම අපනේ අරමුණයි,” යැයි  ශී්ර ලංකොහි පරධො  අභිරක්ෂක 
ශොර්මිනී නපනරයිරො පැවසුවො ය. 
 

ගොලු පොනරන් හො ශී්ර උත්තරො න්ද පොනරන් පහසුනවන් ළඟොවිය හැකි නලස නකොළඹ  
මධයනේ නකෙස්කැට් බූලවොඩ් පිහිටො ඇත. නකෙස්කැට් බූලවොඩ්හි නදව  මහනල් වර්.අඩි 

ක අවකොශයක  ශී්ර ලංකොහි නදව  පරදර්ශ ය  නපබරවොරි මස 
විවෘතවනු ඇත. 
ඉනගනුම හො අ ොවරණය ය  අගයන් මුල්කරනග  පිහිටුවුණු  ශී්ර ලංකො 
සංවිධො ය, දිවයි  පුරො හො අන්තර්ජොතිකව ජීවත්නව  සහ වැඩකර , වත්මන් හො 
හිටපු කලොකරැවන් නවනුනවන් කැපවී සිටියි. නමහි අභිරක්ෂිත පරදර්ශ  හො අධයොප  
වැඩසටහන්වලට අමතරව, නමයොකොරනේ නකෞතුකොගොරයක් මහජ යොට පරනේශ 
වියහැකි නලස හො ත්තෛභොෂික නලස ශ්රී ලංකොනේ පිහිටුවුණු පරථම අවස්ථොව නමයයි. 


