
සැප්තැම්බර්

ශ්රී ලංකා නූතන හා සමකාලීන කලා කකෞතුකාගාරකේ 
සීමාවාසික වැඩසටහන්

සැකසසමින් පවතින සකෞතුකාගාරයක් සෙස ශී්ර ෙංකා නව සකෞතුකාගාර 
වෘත්තතිකයින් පරපුරටකට නූතන හා සමකාලීන කො සකෞතුකාගාරයක සන්දර්භය 
තුළ පරදර්ශන හා අධ්යාපනික වැඩසටහන් පැවැත්තීමට සහ ඒවා හා සම්බන්ධ්ීමට 
අවශය පසුබිම සකස් කරමින් සිටී. ඔවුන් සමම අභිසයෝගය ආමන්තරණයකරන එක් 
පරයත්තනයක් වන්සන් ඔවුන්සේ සීමාවාසික වැඩසටහනයි.

වර්තමානසේ සකෞතුකාගාරය විසින් ෙබාසදන සීමාවාසිකත්තවයන් සදවර්ගයකි: එනම්
විශ්වවිදයාෙ සීමාවාසික වැඩසටහන සහ තරැණ වෘත්තතිකයින්සේ සීමාවාසික 
වැඩසටහනයි. සම් අවස්ථා සදසක්දී ම
සීමාවාසිකයන්ට සකෞතුකාගාර කාර්ය මණ්ඩෙසේ සකසනක් සහෝ කිහිපසදසනක් සමග 
සමීපව වැඩකරන හා කාර්යබහුෙ සකෞතුකාගාර පසුබිමක් තුළ වැඩකිරීසම් අත්තදැකීම 
ෙබාසදන තනතුරැ සීමාවාසිකයින්ට ෙැසබයි.

විශ්වවිදයාෙ සීමාවාසික වැඩසටහනට සමගාමීව ශී්ර ෙංකා කාර්ය මණ්ඩෙය ශී්ර 
ෙංකාසේ උපාධි සහෝ ඩිප්සෙෝමා පාඨමාො සඳහා බඳවාගත්ත සිසුන්ට ඉගැන්ීමට ද 
සම්බන්ධ්සේ. විශ්වවිදයාෙ මුල් වූ වැඩසටහසන් ද්වවිත්තව අවධ්ානය සිසුන්ට සිය 
අධ්යයන කටයුතු වෘත්තීමය සකෞතුකාගාර සැකැස්මකට අදාළවන ආකාරය 
අවසබෝධ්කරගැනීමට පරාසයෝගික අත්තදැකීම් ෙබාදීමට මග සෙසයි. අද රැකියා 
සවළඳසපාෙ තුළ සුදුසුකම් පමණක් පරමාණවත්ත සනාසේ. සබාසහෝ සස්වාසයෝජකයින් 
සඳහා රැකියාසේ සස්වා පළපුරැද්වද වඩාත්ත වැදගත්තසවමින් පවී. අද දක්වා යාපනය 
විශ්වවිදයාෙසේ ෙලිත කො අධ්යනංශසේ උපාධි අසප්ක්ෂකයින් දහයක් කො 
ඉතිහාසය අධ්යාපන පර්සේෂණ සහ පරිවර්තනයට අදාළ වයාපෘතිවෙට සීමාවාසිකව 
බඳවාසගන ඇත.

වෘත්තීය සකෞතුකාගාර සැකැස්මක් තුළ නිශ්ිත සස්වා ක්සේතරයන්ට රැියක් දක්වන 
අයට තරැණ වෘත්තීය සීමාවාසික පුහුණු වැඩසටහන යටසත්ත සීමාවාසිකත්තවයන් 
ෙබාසදයි.  සපබරවාරි මාසසේ සිට ශී්ර ෙංකා පරදර්ශන පර්සේෂණ
පරදර්ශන නිේපාදනය ගරැෆික් නිර්මාණ ඩිජිටල් වයාපෘති සපාදු වැඩසටහන් අධ්යාපන 
පර්සේෂණ සහ අධ්යාපන දත්තත විශ්සල්ෂණය යන ක්සේතරයන්හි තරැණ වෘත්තීය 
සීමාවාසිකයින් සදාසළාස් සදසනකු සමග කටයුතුකර ඇත.



ශී්ර ෙංකාහි සීමාවාසික වැඩසටහන් පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් පරධ්ාන අභිරක්ෂක 
ශාර්මිණී සපසර්යිරා සමසස් පැවසුවා ය සකෞතුකාගාරවෙ සීමාවාසික පුහුණුව ෙබන්න 
මට සොකු ආසාවක් තිබුණ නමුත්ත අවශය සුදුසුකම් තිසයනවා කියො හිතුසේ නැහැ. 
අයදුම්කරන්නන් දිරිමත්තකිරීමට ශී්ර ෙංකාහි හැකිතාක් සීමාවාසිකත්තවයන් 
ෙබාදීමට අපි අවධ්ානය සයාමුකරනවා. අසප් සීමාවාසික පුහුණුව අපි අඛණ්ඩව 
වැඩිදියුණුකරද්වදී සම් අවස්ථා හරහා මා වැනි කො ක්සේතරසේ රැකියාවක් කිසිවිසටකත්ත 
සෙකා සනාබැලූ තරැණ වෘත්තතිකයන් සඳහා වෘත්තීය මාර්ග සරෝපණයවනු ඇතැයි මම 
විශ්වාසකරනවා.

ශී්ර ෙංකාහි සමම කාර්යභාරය තුළ සස්වය කිරීමට කැමති අයට
සවත ඔවුන්සේ රැකියා අයැදුම්පත විදුත්ත තැපෑසෙන් එවිය හැක.

ශී්ර ෙංකාහි මසේ මාස තුනක සීමාවාසික පුහුණුව ඉතාමත්ත සුවිසශ්ෂී ඉසගනුම් 
අත්තදැකීමක්. ඒ කාෙය තුළ තිරය පිටුපස සිදුවන සද්වට සහයීමට මට අවස්ථාවක් 
ෙැබුනා.

ශී්ර ෙංකාසේ සමහර නූතන හා සමකාලීන කොව පිළිබඳව සපර කවරදාටත්ත වඩා වැඩි 
දැනුමක් මට ෙැබුනු බව මට වැටහුනා. මට සම් අවස්ථාව ෙැබීම ගැන වසේම 
අධ්යාපන හා සපාදු වැඩසටහන් සහ අභිරක්ෂණ කාර්යයන් යන සදකම සනත ගැටීම 
පිළිබඳව මම සතුටු සවනවා. ඒවා මට අලුත්ත සස්වා ක්සේතරයන් හඳුන්වාදුන්නා.

රශ්මි සිල්වා
ගරැෆික් නිර්මාණ සහ සපාදු වැඩසටහන්
සීමාවාසික
සපබරවාරි–අසප්රල් 

ගාමිණී රත්තනීර කොකෘති පරතිනිේපාදනයකිරීම සහ පරදර්ශන සඳහා මුල් කොකෘති 
සකස්කිරීම සවනුසවන් දැක්වූ නිශ්ිත අවධ්ානය සහ සැෙකිල්ෙ දැකීමට ෙැබීම 
පුදුමාකාරයි.

මාස ගණනක් පුරාවට සැෙසුම්කිරීම සුදානම්ීම සහ විශාෙ සවසහසක් දැරීසමන් 
අනතුරැව පරදර්ශනසේ සකාටසක් සෙස සමම කොකෘති ඇතුළත්තකිරීසම් කාර්යය 
සකෞතුකාගාරය විසින් භාරගත්ත ආකාරය ගැන මම පුදුම වුනා. අවසාන පරථිපෙය 
දැකගැනීමට ෙැබීම ඇත්තසතන්ම තෘප්තිජනක අත්තදැකීමක්.

නබීල් මර්ූක්
අභිරක්ෂණ හා පරදර්ශන නිේපාදන සීමාවාසික
සපබරවාරි–අසප්රල් 

ශී්ර ෙංකාහි සීමාවාසිකසයකු සෙස කටයුතුකිරීම ඉතාමත්ත විිතරවත්ත සහ දෑස් 
විවරකරන අත්තදැකීමක්. පරධ්ාන කණ්ඩායම යටසත්ත සහ ඔවුන් හා එක්ව වැඩකිරීසමන් 
පැරණි කුසෙතා ඔපමට්ටම්කරගනිමින් අනසප්ක්ිත අලුත්ත ඒවා ඉසගනීමට හැකිවුණා. 

mailto:jobs@mmca-srilanka.org
mailto:jobs@mmca-srilanka.org


විසශ්ෂසයන්ම මම කවදාවත්ත හිතුසේ නැති වෘත්තීය අවස්ථා ඇතිබව එයින් මට 
අවසබෝධ් කරදුන්නා- ඒ සියල්ෙට ම මම සබසහවින් ස්තුතිවන්ත සවනවා.

අයිෂා ඇන්වර්
සපාදු වැඩසටහන් හා අධ්යාපන සීමාවාසික
මැයි–අසගෝස්තු 

පරසමෝධ්ා ීරසස්කර (අධ්යාපනය හා සපාදු වැඩසටහන් සහය අභිරක්ෂක) සහ 
අධ්යාපන හා දත්තත විශ්සල්ෂණ සීමාවාසික තනුජා මසනෝහරන්  සැප්තැම්බර් මස 
සකාළඹ හිදී අධ්යාපනික වැඩසටහන් සඳහා භාවිතාකළ යුතු 
සපාත්ත සමාසෙෝචනයකරමින් හා මිෙදී ගනිමින්. ශී්ර ෙංකා නූතන හා සමකාලීන කො 
සකෞතුකාගාරය අනුගරහසයනි

තිනාල් සජීව (අභිරක්ෂණ පර්සේෂණ හා සල්ඛනගතකිරීම් සීමාවාසික) ඉසිර 
සුරියආරච්චි (නිර්මාණ හා ඩිජිටල් සීමාවාසික) සහ මැතිේ සරාජර් සජෝසස්ෆ් (පරදර්ශන 
නිේපාදන සීමාවාසික)  අසගෝස්තු මස මුණගැසීම් පරදර්ශනසේදී. ශ්ර ීෙංකා නූතන 
හා සමකාලීන කො සකෞතුකාගාරය අනුගරහසයනි

සඳුනි ද ස ාන්සස්කා (අභිරක්ෂණ පර්සේෂණ හා සල්ඛනගතකිරීම් සීමාවාසික)  
වසසර් ශී්ර ෙංකාහි කාර්යාෙ පරිශීසේදී. ශී්ර ෙංකා නූතන හා සමකාලීන කො 
සකෞතුකාගාරය අනුගරහසයනි

තිනාල් සජීව (අභිරක්ෂණ පර්සේෂණ හා සල්ඛනගතකිරීම් සීමාවාසික) ඉසිර 
සුරියආරච්චි (සැෙසුම් හා ඩිජිටල් සීමාවාසික) සහ මැතිේ සරාජර් සජෝසස්ෆ් (පරදර්ශන 
නිේපාදන සීමාවාසික)  අසගෝස්තු මස ශී්ර ෙංකාහි ඉවත්තව යන 
සීමාවාසිකයින්සේ සමුගැනීසම්දී. ශී්ර ෙංකා නූතන හා සමකාලීන කො සකෞතුකාගාරය 
අනුගරහසයනි

තනුජා මසනෝහරන් සහ චරිත සතෝරසදණිය (අධ්යාපන හා දත්තත විශ්සල්ෂණ 
සිමවසිකයින්) සහ මනුජ මල්ලිකාරච්චි (නිර්මාණ හා ඩිජිටල් සීමාවාසික)  
අසගෝස්තු මස ශී්ර ෙංකාහි කාර්යාෙ පරිශීසේදී. ශී්ර ෙංකා නූතන හා සමකාලීන 
කො සකෞතුකාගාරය අනුගරහසයනි

https://drive.google.com/file/d/1b3MC3x0mITBnUaUBZ7hbV7gZkEgonOE5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b3MC3x0mITBnUaUBZ7hbV7gZkEgonOE5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tDL7IJ8GOBaR6M7oRy32zgFB4x7J_Ad7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tDL7IJ8GOBaR6M7oRy32zgFB4x7J_Ad7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l6LKi58ep8e9PZT-UK1w5iCPQHpC1KM_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l6LKi58ep8e9PZT-UK1w5iCPQHpC1KM_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1zoHWrM9mgF1vlJ89TMYxG12NvkvDq0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1zoHWrM9mgF1vlJ89TMYxG12NvkvDq0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dgqqw1bZUTEPUg6W0pIUAom-1jjzbX45/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dgqqw1bZUTEPUg6W0pIUAom-1jjzbX45/view?usp=sharing

