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දයාබර ප්රදමව්පියන් ප්රෙත,   

20189ෙප්රෙර් සිඟිති9අලුත්9අවුරුදු9උත්ෙෙය 

20189ෙෙප්රර්9සිඟිති අලුත් අවුරුදු උත්ෙෙය9ිලිබඳ9විේතර9ඔබ9ෙැමප්රේ9දැනගැනීම9ිණිෙ9පහත9
ෙඳහන්9කරමු. 

1. අවුරුදු9උත්ෙෙය9අප්රේල් 2969ෙැනිදා,9සිකුරාදා9ලතීඵා9ක්රීඩාංානගනප්රද9 9උදෑෙන98.00ට9ආරම්භ9
ෙනු9ඇත.9 

2. දරු9දැරියන්9අවුරුදු9උත්ෙෙයකට9සුදුසු9ඇඳුමකින්9ෙැරසී9ෙහභාගී9විය9යුතු9බෙ9කරුණාප්රෙන්9
ෙලකන්න:9 

 ගැහැණු9දරුෙන්9පාට9ප්රරද්ද9ෙහ9හැට්ටය 

 ිරිමි9දරුෙන්9පාට9ෙරම9ෙහ9කමිෙය9 

3. පහත9ෙඳහන්9ෙගුෙ9පරිදි9දහම්9පාෙප්රල් 29දරු9දැරියන්9ෙහ9ගුරු9මණ්ඩාංලය9නිොෙ9 9හතරකට9
ප්රබදා9ප්රෙන්කර9ඇත. 

අවුරුදු9උත්ෙෙය9ෙඳහා9දරුෙන්9ෙහ9ගුරු9භෙතුන් නිොෙ9ෙලට9ප්රෙන්කිරීම  

නිොෙය  
ප්රමත්තා9
නිොෙය  කරුණා9නිොෙය මුදිතා9නිොෙය 

උප්රපක්කා  
නිොෙය 

පන්තිය  1-1 2-1 3-1 4-1 
  1-2 2-2 3-2 4-2 
  1-3 2-3 3-3 4-3 
  1-4 2-4 6-1 5-1 
  8-1 7-1 6-2 5-2 
  8-2 7-2     

ගුරුභෙතුන්         
  උපුල් කුමාරි  සමන්තතා නැන්තො සනත් මාමා  ප්රියිංකා නැන්තො 

  හිල් 2ඩාංා9නැන්දා  ෙෙන්ති  නැන්දා තරිදුනි9නැන්දා එරනගා9නැන්දා 

  අචලා9නැන්දා අප්රරෝෂා9නැන්දා සුරනගා9නැන්දා ලක්නා9නැන්දා 

  ලසිකා9නැන්දා මප්රනෝජ්9මාමා  කුමාරි9නැන්දා ගයනි9නැන්දා 

  බන්ඳු9මාමා  ජයන්කා9නැන්දා ඉප්රන්කා9නැන්දා ෙමිතා9නැන්දා 

  ඉප්රර්ෂා9නැන්දා මධුරි9නැන්දා චතුනි9නැන්දා උපාලි9මාමා  

    ඉප්රනෝකා9නැන්දා     

4. කණ්ඩාංායම් ෙල සිසුන් එක නිෙෙක නිෙැසියන් /පවුලක්9 ප්රලෙ9 අවුරුදු චාරිත්ර9  ිළිපැ ම 
පාඩාංමක් ෙප්රෙයන් සිසුන්ට ඉදිරිපත්කිරීම එම කණ්ඩාංායම භාරෙ ඇති ගුරුෙරුන් විසින් සිදු 
කරනු ඇත. දරු9දැරියන්9අතරින් සුදුසු දරුෙන් පවුලක ොමාජිකයන් ෙෙප්රයන්9ප්රතෝරාප්රගන9
චාරිත්ර9ෙඳහා ප්රයාදොගැප්රන්9.  
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බ ෞද්ධ කටයුතු බෙපාර්තබේන්තතුබේ ලියාපදිංචි අිංක E/A.D./ෙ.ප./ලි/001  

5. තම කණ්ඩාංායමට අෙෙය9 බු 9 බාහිරාදිය9 ෙහ9 අෙෙය9 අහාර9 පාන9 ආදිය9 ප්රදමාිය9 කමිුවෙ9
විසින්9ෙපයනු9ඇත.9ඒ9ෙඳහා9ඔබ9ෙැමප්රේ9ෙහප්රයෝගය9ප්රදමව්පිය9කමිුවෙ9ප්රෙත9ලබාප්රදන9
ප්රමන්9කරුණාප්රෙන්9ඉල් 2ලා9සිටිමු.9 

6. ආගමික9ෙතාෙත්9සිදුකිරීම9ෙඳහා9අෙෙය9පහසුකම්9ෙපයනු9ඇත. 

7. දරුෙන්ට,9ප්රදමාියන්ට9ෙහ9ගුරු9මණ්ඩාංලප්රද9සියලු9ප්රදනාට9ෙහභාගී9විය9හැකි9අවුරුදු9ක්රීඩාංා9
ෙහ9තරඟ9චාරිත්ර9ෙැඩාංෙටහන9අෙොනප්රද 9පැෙැත්ප්රෙනු9ඇත.9 

8. අවුරුදු9 කුමරා,9 කුමරිය9 ප්රත්රීම9 ෙහ9 විවිධ9 ඇඳුම්9 තරඟය9 පැෙැත්ප්රෙන්ප්රන්9 නැති9 බෙ9
කරුණාප්රෙන්9දැනුම්9ප්රදමු. 

9. දරු9දැරියන්ප්රේ9අවුරුදු9ක්රීඩාංා,9ෙයෙ9කණ්ඩාංායම්9තුනක්9අනුෙ9පැෙැත්ප්රෙන9අතර9කණ්ඩාංායම9
හඳුනා9 දැනීම9 ෙඳහා9 ෙර්ණයක්9 ප්රයාදාගනු9 ඇත.9 ඒ9 අනුෙ9 ඔබප්රේ9 දරුොප්රේ9 ෙයෙ9 අනුෙ9
අනුයුක්ත9කරන9කණ්ඩාංායප්රම්9ෙර්ණය9ෙහිත9අත්9පටියක්9මාර්තු9309ෙැනිදා,9සිකුරාදා9දහම්9
පාෙප්රල් 2 9 දරුොප්රේ9 ශිෂය9 ොර්තා9 ප්රපාත9 ෙමග9 ෙපයනු9ඇත.9 උත්ෙෙ9 භූමියට9ඇතුළුවීමට9
ප්රපර9එම9පටිය9දරුොප්රේ9දකුණු9අප්රත්9බඳින්න.9තරඟ9ෙලට9ෙහභාගී9වීම9ෙඳහා9ප්රමම9පටිය9
අතයෙෙය9ෙන9බෙ9අෙධාරණය9කරන9අතර9නැතිවූ9පටි9ෙඳහා9නැෙත9නිකුත්9කිරීමක්9සිදු9
ප්රනාප්රකප්රරන9බෙද9ෙලකන්න.9 

10. අවුරුදු9උත්ෙයට9ෙහභාගී9ෙන9සියලුම9දහම්9පාෙල් 29දරුෙන්9හට9අවුරුදු9තයාගයක්9ලබාප්රදනු9
ඇත.99 

11. උත්ෙෙය9 ෙඳහා9 අෙෙය9 නිොෙ9 ෙැ ම9 ෙහ9 අප්රනකුත්9 පහසුකම්9 සුදානම්9 කිරීම්9 59 ෙැනිදා,9
බ්රහේපතින්දා9ෙෙෙ96.309සිට9ක්රීඩාංානගන9භූමිප්රද9සිදුප්රකප්රරන9අතර9ඒ9ෙඳහා9ෙහය9ලබා මට9
ඔබ9ෙැමප්රේ9පැමිණීම9අප්රේක්ෂා9කරමු.9 

ප්රමම9 ෙැඩාංෙටහන9 ොර්ථක9 ප්රලෙ9 ඉදිරිපත්9 කිරීමට9 ඔබ9 ෙැමප්රේ9 ෙහප්රයෝගය9 ලබා9 ප්රදන9 ප්රමන්9
කරුණාප්රෙන්9ඉල් 2ලා9සිටිමු.999 

 

විේතර9ෙඳහා9අමතන්න: 

 දුමින්ද9:90559 1706359 

 කුමාර:9056932 52479 

 

ේතුතියි, 

ෙනවිධායක9මණ්ඩාංලය        9999999999999999999                       999999999999999999999999999999999999              




