
න ොවැම්බර් 

ශී්ර ලංකා සිය පළමු කකෞතුකාගාර තීව්ර පුහුණු ව්ැඩසටහන සමාප්තකරයි.

ශී්ර ලංකො නූත  හො සමකොලී  කලො නකෞතුකොගොරය ( ශී්ර ලංකො) සිය පළමු 
නකෞතුකොගොර තීවරය ( දි  පහක නකෞතුකොගොර පුහුණු වැඩසටහ ක් නලස  
ඔක්නතෝම්බර්  සිට  දක්වො සොර්ථකව පැවැත්වූනේ ය. නමම පුහුණුව ශී්ර 
ලංකො පරිශී්ය හො න ෝන් කීල්ස් හවුනල්ස වැඩකර  හො ත්වවරක අවකොශ්නේදී 
පැවැත්විණි. වැඩසටහ  ශී්ර ලංකොනේ න දර්ලන්ත තො ොපති කොර්යොලනේ සහොය 
ඇතිව ශී්ර ලංකො ඇම්ටර්ඩෑම් කලො ිශ්විදයොලනේ රයින්නවෝඩ් ඇකඩමිය 
( හො න දර්ලන්තනේ සං්කෘතික උරැම නිනයෝජිතොයත ය 
අතරූ වසරක සහනයෝගිතොවනේ කුටපරොප්තතිය ිය.

ශී්ර ලංකොනේ න දර්ලන්ත තො ොපති කොර්යොලනයන් ලබොදුන් සහනයෝගය පිළිබඳව 
කතොකරමින් ශී්ර ලංකොනේ න දර්ලන්ත රො ධොනි තො ොපති ගරැනබොනී නහොර්බක් නමන් 
පැවසුවො ය නම් මුලපිරීම ශී්ර ලොංනක්ය වෘත්වතිකයන්නේ හැකියොව වැඩිදියුණුකර වො 
නමන් ම වර්තමො  හො අ ොගත පරම්පරොවන් සම්බන්ධකරගනිමින් ශී්ර ලොංනක්ය 
සං්කෘතිය ආරක්ෂකිරීමට සහ පරවර්ධ යකිරීමට කටයුතුකර වො. නකෞතුකොගොර 
අංශ්නේ න්වයකර  තරැණ වෘත්වතිකයන් අතර දැනුම හුවමොරැකිරීම සහ වෘත්වතීය 
 ොල නිර්මොණයකිරීම නව  කවරදොටත්ව වඩො වැදගත්ව. ශ්රී ලංකොව තුළ නම් අංශ්යට 
ිශ්ොල ිභවයක් තිනය වො. ශී්ර ලංකොනේ නමයොකොරනයන් පළමු වරට සිදුව නම් 
දැවැන්ත මුලපිරීමට සහයවීම අපට නගෞරවයක්.

ශී්ර ලංකොනේ සං්කෘතික සංිධො  කට අධික සංඛ්යොවක් නිනයෝ  යකරමින් 
පූර්ණකොලී  සහභොගිවන් න්  හො අර්ධකොලී  සහභොගිවන් න්  ව නදන ක් නමම 
වැඩසටහ ට සම්බන්ධිය. ඔවුන් එක්ව නේශ්  හතරකට වැඩමුළු සහ කණ්ඩොයම් 
කිියොකොරකම් හයකට ශී්ර ලංකොහි ක්නේතර චොරිකො පහකට මොර්නගෝපනේශ්ක 
සොකච්ඡො අටකට හො අවසො  කණ්ඩොයම් ඉදිරිපත්වකිරීම් සඳහො සහභොගී ිය. 
ශී්ර ලංකොහි ගැලරි අවකොශ්නේ ක්නේතර චොරිකො සහභොගිවන් න්ට සිේධි අධය යක් 
සැපයී ය. ගැලරිය පිළිබඳව නහෝ නකෞතුකොගොර අධය ය පිළිබඳව ශ්ෝතීරය පසුබිමක් 
 ැතිමුත්ව මනේ අමුත්වතන් හො ගනුනදනුකරැවන් වඩොත්ව නහොඳින් අවනබෝධකරගැනීමට 
මට ිශ්ොල උපකොරයක්ව  නමම ක්නේතරයට අදොළ මූලික කරැණු මම ඉනග ගත්වතො



යැයි එක් සහභොගිවන්න කු පැවසී ය. නබොනහෝ සහභොගිවන් න්නේ හැඟීම් 
පරතිරොවයකරමින් එක් අනයකු කියො සිටිනේ  ොල නගොඩ ැගීම හො ිිධ ආයත වලින් 
ඉනගනීම නමම පුහුණු වැඩසටහ ට සම්බන්ධවීනම් එක් වරපරසොදයක් බවයි.

නකෞතුකොගොර පුහුණුව ිිධ ්වරෑප ගතහැකි අතර නකෞතුකොගොර තීවරය 
නකෞතුකොගොර අංශ්නේ ධොරිතොව වර්ධ යකිරීම අරමුණුකරගත්ව නියමු 
වැඩසටහ කි.නප්තරක්ෂකයින් සිය කොර්යය සමග සම්බන්ධව  ආකොරය පිළිබඳව 
සිතීමට නමම වෘත්වතිකයින්ට උපකොරකිරීම අරමුණුකරගත්ව කිියොකොරකම් රැසක් නමම 
වැඩසට ට ඇතුළත්විය. නප්තරක්ෂකයින් කලොව හො සම්බන්ධව  ආකොරය පිළිබඳව 
ඇති නීති නපොත  ැවත ලිේනවොත්ව නකෞතුකොගොරයක් අත්විදින්  පුළුවන් න ොනයකුත්ව 
ආකොර ගැ  සැලකිලිමත්වව හිතන් නකෞතුකොගොරයක් ිය යුත්වනත්ව කුමක්ද යන්  
පිළිබඳව පවති  නබොනහෝ අදහ් අපි ඉවත්වකළො. නමම නකෞතුකොගොර තීවරය ඇතිකළ 
උත්වනත නීය දි  පනේදී සංවොද හො භූමිකො නිරෑපණවලදී සහභොගිවන් න් උපන්දි  
ගීතය ගොය ො කරො ්පරයිට් කෑ යක් ගැ  පරශ්  කට පිළිතුරැ දුන් ො නූල්ස 
කැබැල්සලකට ගැට දැම්මො නප්තරක්ෂකයො ය  වච ය නව ත්ව වච  වට්නටෝරැවක් සමග 
ි්ථොප යකරො. ඔවුන් කුඩො කතොන්දරවල සිට ඔවුන් කර  සියලුම කොර්යයන් වටො 
ඇති හො ඒවොට දැනුම් නද  ිශ්ොල ගැටළු දක්වො කතන්දරකීමට ව්තුන්නේ ඇති 
වැදගත්වකම සම්බන්ධකළො. එය තීවර වුනන් නහොඳ නේතුවකට. නප්තරක්ෂක නියැලීම 
කියන්නන් අපි එක්ව හිතලො වඩොත්ව නහොඳ නකෞතුකොගොර අත්වදැකීම් නගොඩ ැගිය යුතු 
අව්ථොවක් යැයි පුහුණු වැඩසටහ  පිළිබඳව අදහ් දක්වමින් ශී්ර ලංකොහි 
පරධො  අභිරක්ෂක ශ්ොර්මිණී නපනර්යිරො පැවසුවො ය.

වැඩසටහනන් සමොප්තති උත්වසවනේදී සහභොගිවන් න්ට සහභොගීත්වව සහතිකපත්ව 
පරදො යකර  ලදී. නම්වො පිරි මනු ලැබුනේ ශී්ර ලංකොනේ න දර්ලන්ත රො ධොනි 
තො ොපති ගරැ නබෝනී නහොර්බක් න දර්ලන්ත සං්කෘතික උරැම නිනයෝජිතොයත නේ 
එකතුකිරීම් පරධොනී නයොලන්ඩො එනසන්ඩම් ඇම්ටර්ඩෑම් කලො ිශ්විදයොලනේ 
රයින්නවෝඩ් ඇකඩමිනේ න යේඨ කථිකොචොර්ය හො  ොතයන්තර වැඩසටහන් 
කළමණොකොර රෑබන් ්මිට් සහ ශී්ර ලංකොහි පරධො  අභිරක්ෂක ශ්ොර්මිණී 
නපනර්යිරො ිසිනි.

ශී්ර ලංකො නූත  හො සමකොලී  කලො නකෞතුකොගොරය පිළිබඳ වැඩි ි්තර 
සඳහො නවත පිිනසන්   ැති ම් 

පිටුව නහෝ ඉන්්ටොගරෑමයට 
පිිනසන් .


