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2017 පෙබරලාරි 07                                                                                       පයොමු අංකය 1617-032  

 
 

හිතලත් පෙමාපියන් පලත, 
ළමා චිත්ර තඟයය-2017 

 
ඩුබායි ෙශම් ොවැ විසින් ෙලත්ලන ලාර්ෂික ෂමා චිත්ර තරයය 2017 පෙබරලාරි මව 18 ලැනිො 
පවනසුරාො ෙශත වඳශන් කා වටශන අනුල ෙශම් ොවල් ාාපේදී ෙැලැත්පලනු ඇත.  
 
දනය: 2017 පෙබරලාරි 18 පවනසුරාො.  
බෙලාෙ:  

ෙයස් කණ්ඩායේ 5-7 සහ 7-9 : පෙ ල 9.00 සිට 11.30 ෙක්ලා (ෙැය 2 වි 30) 

ෙයස් කණ්ඩායේ 9-11,   11-13,   13-16: ෙ ල 12.00 සිට 3.00 ෙක්ලා ( ෙැය 3.00)  

ස්ථානය: ෙශම් ොවල් ාාල  
 
ලැෙගත්; 

1. පලාලට විනාඩි 15 ට කලින් ෙශම් ොවල් ාාල පලත ඔබපේ ෙරුලා කැඳලාපගන එන්න.  

2. ෙශම් ොව ෙැලැත්පලන දිනලදී ෙැනට ෙලතින නීති රීති අනුල ලාශන නැලැත්වීම ආදිය 
ක යුතුය. නීතිය කඩකිරීපම්දී ඔබපේ ෙරුලාට ෙශම් ොවපල් ශිය භාලය අපශෝසි ලනු ඇත.  

3. නියමිත පලාලට ෙැමිණ ෙරුලා ාාලට ඇතුත් කර ෙශම් ොවල් ෙරිශ්රපයන් පිටතට 
යන්න. පකොන්වල් පෙනරාල් කාර්යාය අව රැඳී පනොසිටින්න. 

4. ෙරුලන් ආෙසු කැඳලාපගන යාම වඳශා: උෙෑවන - පෙ ල 10.30 ට ෙසු වශ වලව - ෙ ල 2.00ට  
ෙසු ෙැමිපණන්න.  

5. අයදුම් ෙත්ර භාර පනොදුන් ෙරුලන් ශට ාාලට ඇතුත් වීමට අලවර පනොැපබනු ඇත. 

6. කණ්ඩායම් වඳශා අොෂ චිත්ර මාතකකා වඳශා අමුණා ඇති ෙත්රිකාල බන්න. 

7. ෙරුලාපේ ලයව් කණ්ඩායමට අොෂ මාතකකාලක් ෙමණක් අනුල චිත්රය ඇඳීමට උෙපෙව් 
පෙන්න. කණ්ඩායමට අොෂ පනොලන චිත්ර, තරයපයන් ඉලත් කිරීමට සිදුලන බල වකන්න. 

8. චිත්රය ෙශම් ොවපන් වෙයන A3 ප්රමාණප  සුදු කඩොසියක ඇඳිය යුතු පේ. ඇඳීමට අලය 
දිය වායම්, ෙැව්ටල්, ොට ෙන්වල් ආදිය රැපගන එන්න.  

9. පශොඳම චිත්ර, වංකකතික අ්යාෙන පක්න්රය මිනන් ෙත් කර ගන්නා ෙ විනිය්ය මණ්ඩයක් 
විසින් පතෝරාගනු ඇත. විනිය්ය මණ්ඩප  තීරණය අලවන් තීරණය ලන අතර ඒ 
වම්බන්්පයන් කිසිම වාකච්ඡාලකට  වංව්කකතික අ්යාෙන පක්න්රය ඉදිරිෙත් පනොලනු 
ඇත.  

10. පමම චිත්ර තරයයට ඩුබායි ෙශම් ොවපල් ෙැනට අ්යාෙනය බන පශෝ කලින් ෙශම් ොවපල් 
අ්යාෙනය බා 8 ලවර වම්ර්ර්ණ කර ලයව අවුරුදු 16 ට අඩු ශිය ශියාලන්ට ෙමණක් 
වශභාගී විය ශැක.  
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ලයව් කණ්ඩායම්:  

- 5-7  : 2010 ෙනලාරි 01 වශ 2011 පෙවැම්බර් 31 දින අතර ඉෙදුන ෙරුලන්.  

- 7-9  : 2008 ෙනලාරි 01 වශ 2009 පෙවැම්බර් 31 දින අතර ඉෙදුන ෙරුලන්.  

- 9-11: 2006 ෙනලාරි 01 වශ 2007 පෙවැම්බර් 31 දින අතර ඉෙදුන ෙරුලන්.  

- 11-13: 2004 ෙනලාරි 01 වශ 2005 පෙවැම්බර් 31 දින අතර ඉෙදුන ෙරුලන්.  

- 13-16: 2001 ෙනලාරි 01 වශ 2003 පෙවැම්බර් 31 දින අතර ඉෙදුන ෙරුලන්.  

 
විව්තර වඳශා අමතන්න: සුරංගා: 050 7061272    ඉන්දීලරී: 056 4151056 
 

තරයය පිලිබඳ විවත්ර ෙශම් ොවපල් පලබ් අඩවිපයන් http://www.dhahampasala.org/ බැලීමට ශැක.  
  
ව්තුතියි, 
 
වංවි්ායක  කමිටුල  
ඩුබායි ෙශම් ොවැ      
 

http://www.dhahampasala.org/

