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බ ෞද්ධ කටයුතු බෙපාර්තබේන්තුබේ ලියාපදිංචි අිංක E/A.D./ෙ.ප./ලි/001  

2016 දෙසැම්බර් 23         ද ොමු අංක : 1617-021     
 
ෙ ාබර දෙමව්පි න් දෙත, 
   

වසර අවසාන පිරිත් පිිංකම 2016.12.31 

ඩුබායි ෙහම් පාසල විසින් ොර්ෂිකෙ සංවිධාන  කරනු ලබන ෙසර අෙසාන සර්ෙ රාත්රික පිත්  

පිංකම සහ පසුදින පැෙැ දෙන සංඝගත ෙක්ෂිණාෙ පහත සඳහන් දහේතුන් නිසා අෙලංගු 

කිරීමට සිදුවී ඇති බෙ කනගාටුදෙන් ෙැනුම් දෙමු. 

 දකොන්සල් ජනරාල් කාර් ාල  පත්ශ්ර  අෙට සමම සිුරරාො දිනකම පෙතින ොහන 

තෙබෙ  (double parking, pavement parking, parking in front of the entrance, 

etc.) පිළිබඳෙ අෙට ප්රදශවොීනන් විසින් අොල බලධාරීන් දෙත පැිණිලි  දකොට තිීමම. 

 දකොන්සල් ජනරාල් කාර් ාලදේ රාජකාත් කටයුතු ෙලට අමතරෙ එම භුිණ  ආගිණක හා 

සංස්කෘතික කටයුතු සඳහා නිතර ද ොොගැනීම. 

 එම අෙසථ්ාෙන්හිදී දනොද ුර  ආකාරදේ ප්රචාාරණ කටයුතු සඳහා දකොන්සල් ජනරාල් 

කාර් ාල  අෙට පත්සර  ද ොො ගැනීම. 

 එම සංස්කෘතික හා ආගිණක ෙැඩසටහන් පැෙැ දෙන අෙස්ථාෙන් හි දී අෙට 

ප්රදශවොීනන්ට බාධා පැිණදණන ආකාර ට කණ්ඩා ම් ෙවද න් එම නිදෙස් අෙට 

කාල  ගත කිරීම. 
 

ඉහත කරුණු දහේතු දකොටදගන ශ්රී ලංකා දකොන්සල් ජනරාල් කාර් ාල  සඳහා ලබා දී ඇති 

දගොඩනැගිි  දකොන්ත්රා තුෙට අනුෙ, ෙහාම එම කටයුතු නතර කරන දලස දශපල හිිණකරු 

විසින් දකොන්සල් ජනරාල් තුමන් දෙත දුරකතනද න් සහ ි ඛිතෙ ෙන්ො ඇත. බේ අනුව 

ඉදරිබේදී අප ෙහේ පාසල බමම ස්ථානබේ පවත්වාබෙන යාම අවිනිශ්චිත තත්වයක පවතී. 

දමම ි පි  සහ අොල කරුණු සම්බන්ධද න් දශපල හිිණකරු සමග සාකච්චාාෙක් ගරු 

දකොන්සල් ජනරාල් තුමා ඉදිත් සති  තුල පැෙැ වීමට කටයුතු ද ොෙිණන් පෙතී. එම 

සාකච්චාාදෙන් අනතුරුෙ ෙහම් පාසල නැෙත පෙ ෙන දින  ෙැනුම්දෙනු ඇත.  

දමම ත ෙ   ටද  2016 දෙසැම්බර් 31දින රාත්රිදේ පැෙැ වීමට නි ිණත   සර්ෙ රාත්රික 

පිත්  පිංකම සහ ජනොත් 01 ෙන දින හීල් ොන  සහ ෙහෙල් ොන  සඳහා එක්රැස් කරන ලෙ 

ආහාර සහ ද්රෙය අෙවය දනොෙන බෙ කරුණාදෙන් සලකන්න. දමම උතුම් පිංකම 

පැෙැ වීමට විකල්ප ක්රි ාමාර්ග ක් දලස පිත්  පිංකම සඳහා ලංකාදෙන් ෙැඩමකිරීමට 

නි ිණත සේාිණන් ෙහන්දසේලා ඔබදේ නිෙසට ෙැඩමො දස  පිත්  දහෝ ෙරු පිත්  

සජ්ඣා නා කරොගැනීමට දහෝ ධර්ම දශවනා පෙ ො ගැනීමට   2017 ෙසදර් ජනොත් 01 

දින හීල් ොන  සහ ෙහෙල් ොන  පිි ගැන්වීමට  ඔබට අෙසථ්ාෙ ඇත. ඒ සඳහා ෙැඩි විසත්ර 

සහ සම්භන්ධීකරණ ට සුරිංෙනී 0529261576 අමතන්න: 

ස්තුතියි, 

 
සංවිධා ක කිණටුෙ 


