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2018 අප්රේල් 27                                                                                                                                                  ප්රයොමු අංකය: 1718-039      
                              
දයොබර ප්රදමව්පියන් ප්රෙත,   
 

බෙසක් ළමා සිල් පිංකම - 2018  
 
අප දහම් පොසප්රල් දරු දැරියන් සඳහො විප්ර ේෂිත වූ සිල් ිංකමක් පුජ්යපොද අලුත්ගම පඥේඥොසොර සේෙොමින් ෙහන්ප්රසේප්රේ ප්රමප්රහයවීප්රමන් මැයි මස 
11 ෙැනිදො සිකුරොදො දහම් පොසල්  ොලොප්රව්පදී පැෙැත්වීමට සුදොනම් කර ඇති බෙ ඉතො කරුණොප්රෙන් දැනුම් ප්රදමු.  

දහම් පොසල්  ොලොෙ භොවිතො කිරීම ිලිබඳ දැනට තිප්රබන තත්ෙය ගැන සලකො බලො ප්රමම සීල සමොදොනය දරුෙන් සඳහො පමණක් පැෙැත්ප්රෙන 
අතර ප්රදමොියන්ප්රේ සහභොගිත්ෙය (සිල් සමොදන්වීමට ප්රහෝ උපකොර කිරීමට) සඳහො ප්රදමොිය කමිටු සහ සංවිධොයක කමිටු සොමොජිකයින් 
පමණක් සහභොගී ෙන අතර අප්රනකුත් ප්රදමොියන්ප්රේ සහභොගිත්ෙය අෙ ය ප්රනොෙන බෙද කරුණොප්රෙන් දැනුම් ප්රදමු.  

ින්කමට අෙ ය පුජ්ො භොණ්ඩ සහ දොනය (ආහොර) ආදිය දහම් පොසල්  ොලොෙට ප්රගනැවිත් භොරප්රදන්න. 

දරුෙන්ප්රේ පැමිණීප්රම්දී සහ ිටත්වීප්රමදී පැෙතිය හැකි තදබදය ෙැළැක්වීම සඳහො පහත සඳහන් ප්රව්පලොෙන් අනුෙ පමණක් දරුෙන්  ොලොෙට 
රැප්රගන ඒම සහ රැප්රගන යොම සිදු කල යුතු බෙ අෙධොරණය කරමු. දරුෙන් ප්රදප්රදප්රනකු (ෙයසේ සීමො ප්රදකක) රැප්රගන එන ප්රදමොියන් එක් 
දරුප්රෙකුට අදොළ ප්රෙලොෙට රැප්රගන එන්න. 

1. උෙෑසන 7.30 සිට 8.00 ෙක්ො: ෙරුෙන්තබේ පැමිණීම  

 4,5,6,7,8 ෙසර දරුෙන්: උදෑසන 7.30 සිට 7.40 දක්ෙො  

 2 සහ 3 ෙසර දරුෙන්: උදෑසන 7.40 සිට 7.50 දක්ෙො  

 1 ෙසර දරුෙන්: උදෑසන 7.50 සිට 8.00 දක්ෙො  
 

2. ෙහෙල් 1.00 සිට 2.00 ෙක්ො: ෙරුෙන්තබේ පටත් වීම  

 1 ෙසර දරුෙන්: දහෙල් 1.00 සිට 1.15 දක්ෙො  

 2 ෙසර දරුෙන්: දහෙල් 1.15 සිට 1.30 දක්ෙො  
 3 සහ 4 ෙසර දරුෙන්: දහෙල් 1.30 සිට 1.45 දක්ෙො  
 5,6,7,8 ෙසර දරුෙන්: දහෙල් 1.45 සිට 2.00 දක්ෙො  

3. පහත සඳහන්ත බේලාෙන්ත අනුෙ පිංකම පැෙැත්බෙනු ඇත.  

බෙලාෙ - සිට  ෙක්ො  ෙැඩ සටහන  

ප්රප ෙ 8.00  ප්රප ෙ 8.30  උදෑසන බුද්ධ පුජ්ොෙ  

ප්රප ෙ 8.30  ප්රප ෙ 8.50  හීල් දොනය  

ප්රප ෙ 8.50  ප්රප ෙ 11.00  ධර්ම ප්රද් නය, භොෙනො කිරීම ඇතුළු දරුෙන් සඳහො ෙැඩ සටහන්  

ප්රප ෙ 11.00  ප්රප ෙ 11.30  දහෙල් බුද්ධ ෙන්දනොෙ  

ප්රප ෙ 11.30  ප්රප ෙ 12.00  දහෙල් දොනය, Buddha Charithaya Documentry movie   
ප්රප ෙ 12.00  ප ෙ 1.00  ධර්ම සොකච්චොෙ ප්රසත් ිරිත් ප්රද් නය සහ සිල් පෙොරණය  

ෙැෙගත් උපබෙස:්  

 බෙමාපයන්ත ොනය රැබගන ඒම; 

- හීල් දොනය සැපයීම රොහුල විදයොලය ආදී සිසුන් විසින් සිදුප්රකප්රරනු ඇත.  

- සිකුරොදො දහෙල් දොනය උදෑසන 10.00ට ප්රපර ගෙනවිත් භාර ගෙන්න 

- වියලි ආහොර, බීම ෙර්ග, ෙතුර, ිඟන්, ප්රකෝප්ප ආදිය ප්රපර දින සෙස ප්රගනවිත් භොර ප්රදන්න. 

 දහෙල් දොනය සැපයීමට කැමති ප්රදමොියන් කරුණොකර; සොර්ජ්ො දරුෙන් ප්රෙනුප්රෙන් හිල්ඩො නැන්දො (050 6326908) - සහ ඩුබොයි 
දරුෙන් ප්රෙනුප්රෙන් සමන්තො නැන්දො ( 055 7037464) අමතන්න.  

 ප්රදමොියන් සඳහො දන්සැලක් පැෙැත්ප්රෙන්ප්රන් නැති බෙ සලකන්න.  
 දරුෙන් දහම් පොසල  ොලොෙට කැඳෙොප්රගන විත් අපට භොරදී කරුණොකර ප්රකොන්සල් ප්රජ්නරොල් කොර්යොල පරිශ්රප්රයන් ිටත් ප්රෙන්න. 

ප්රමම සේථොනප්රේ ප්රහෝ අෙට ප්රහෝ පොරෙල් ෙල රැඳී සිටීප්රමන් ෙලකින්න.  

 ගුරු මණ්ඩලය සහ ප්රදමොිය කමිටු සොමොජිකන් දරුෙන් හට අෙ ය සෑම පහසුකමක්ම සපයනු ඇත.  
 සිල් සමොදන් වීප්රම්දී අෙ ය උතුරු සළුෙ (සිල් ප්රරද්ද) සහ  පත්කඩය (කුඩො සුදු ප්රරද්ද) කරුණොකර දරුෙන් හට සපන්න. 
 ප්රමොබයිල් දුරකථන, Tablet ෙැනි උපකරණ දරුෙන් හට ලබොදීප්රමන් ෙලකින්න.  

ප්රමදින සොමොනය දහම් පොසල් දිනයකදී අදොළ (ෙොහන නතර කිරීම ආදී) සියලුම ප්රකොන්ප්රද්සි තරප්රේ අනුගමනය කල යුතු බෙ අෙධොරණය 

කරමු. ආහොර (දොනය) රැප්රගන එන ප්රදමොියන්ද ෙොහන නැෙැත්වීම අදොළ ප්රකොන්ප්රද්සි අනුෙ සුදුසු සේථොනයක ෙොහනය නෙත්ෙො දොනය රැප්රගන 

ආ යුතු ඉතො කරුණොප්රෙන් දනු ප්රදමු  

 

ස්තුතියි, 

සිංවිධායක මණ්ඩලය   


