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දයාබර දදමාපියන් දෙත, 

ෙහේ පාසැල් අධයයන කටයුතු නැවත ආරේභ කිරීම- 2017 ජනවාරි 13ො රැසවීම  
 

2017 ජනවාරි 13 වැනිදා පැවැත්වූ විය ේෂ රැස්ේීමට ස්හභාගී ූ ඔබ ස්ැමට ස්ේුතිපූර්වක වන අතර, දහම් පාස්යේ ලියාපදංචි 
දරුවන්යෙන් සියයට 90ක පමණ යදමාපියන් ස්හභාගී ීම අප දහම් පාස්යෙන් සිදුවන ජාතික යමයහවර ස්ාර්ථකව සිදුවන 
බව යපන්වන ස්ාධකයක් යෙස් යපන්වා දය හැක. යමම කර්තවයයට රර යදන සියු  යදනා හට යමම ජාතික යමයහවර 
බාධාවකින් යතාරව ඉදරියට කරයෙන යාමට යමම රැස්ේීයම්දී දැනුම් දුන් පරිද ඔබයේ ස්හයයෝෙය ෙබා යේ යැයි අපයේ දැඩි 
වි ේවාස් කරමු.   

යමම රැස්ේීයම්දී ඔබ සියු  යදනායෙන් ෙද යපායරාන්දු, කැපීම් මත අයේ දහම් පාස්ෙ 2017 ජනවාරි 20 වැනිදා, 
සිකුරාදා නැවත ආරම්භ කරන බව ඉතා ස්ුටින් දැනුම් යදමු. 

බමම රැසවීමට සහභාගී ී එදන නැවත ලියාපදිංචි කිරීබේදී නිකුත් කරන ලෙ හැඳුනුේ පත් ල ාගත් ෙරුවන්ත පමණක් එම 

හැඳුනුේ පත සමග ජනවාරි 20 වැනි ො සිට ෙහේ පාසලට සහභාගී විය හැක.  

 
ජනවාරි 20 දා සිට දහම් පාස්යේ පන්ති පහත ස්ඳහන් නව යේොවන් වෙට අනුව පැවැත්වයවන බව ස්ෙකන්න. 

 හතර (4)  සිට අට (8)  වස්ර දක්වා පන්ති - බප ව 8:00 සිට ෙහවල් 11:10 ෙක්වා  

 යදක (2) වස්ර ස්හ ුන (3) වස්ර පන්ති - ෙහවල් 12:00 සිට ප ව 2:50 ෙක්වා  

 එක (1) වස්ර ස්ඳහා පන්ති - ප ව 3:35 සිට සවස 6:15 ෙක්වා  

 

ඔ  සියලු බෙනා අත්සන්ත කර එකඟ වූ බකාන්තබද්සි මාලාවට සහ ජනවාරි මස 13 දන පැවැත්වූ රැසවීබේදී අප විසින්ත ෙැනුේ 

දුන්ත බකාන්තබද්සි වලට අනුකුලව ඔ බේ ෙරුවා පාසලට රැබගන ඒම සහ රැබගන යාම සිදුකිරීම අතයව්ය වනු තත. 

 
යමම රැස්ේීම ස්ාර්ථක කර ෙැනීමට ස්හයයෝෙය ෙබාදුන් යදමාපිය කමිටුයේ ස්ාමාජික මහත්වම මහත්වීන් හට අප 
ස්ේුතිවන්ත යවමු. 
 
 
 
ස්තුතියි, 

ස්ංවිධායක මණ්ඩලය 


