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2018  ඔක්තෝබර්  31                                                                                                               ්යොමු අංකය 1819-015   
 
හිතවත් ්ෙමොපියන් ්වත, 

ළමා චිත්ර තඟයය-2019  - විබ ේෂ නිබේෙනය  

 

ඩුබොයි ෙහම් පොසැල විසින් පවත්වන  වොර්ෂිකක මමො චිත්ර තඟයය 2018 ්න ොවැම්බර් මස 10 වැනිෙො, ්සන සුඟොෙො පහත සඳහන් 
කොල සටහන  අනුව ෙහම් පොසල් ශොලෝේදී පැවැත්්වනු ඇත.  
 

දනය: 2018 ්න ොවැම්බර් 10 ්සන සුඟොෙො.  
බෙලාෙ:  
   ෙයසේ කණ්ඩායේ 12-14,   14-16: ්ප ව 9.00 සිට 12.00 ෙකවො (පැය 3) 
   ෙයසේ කණ්ඩායේ 10-12 : ්ප ව 9.00 සිට ්ප ව 11.30 ෙකවො ( පැය 2 වින ොඩි 30) 
 

   ෙයසේ කණ්ඩායේ 6-8 සහ 8-10 : ප ව 12.30 සිට  ප ව 3.00 ෙකවො ( පැය 2 වින ොඩි 30) 
සේථානය: ෙහම් පොසල් ශොලොව  
 

වැෙගත්; 

1. ්වලොවට වින ොඩි 15 ට කලින් ෙහම් පොසල් ශොලොව ්වත ඔබ්ේ ෙරුවො කැඳවෝගන  එන්න . 

2. හැඳුනුේ පත පැළඳීම අනිොර්ය  ෙ සලකන්තන.   

3. ෙහේ පාසල පැෙැත්බෙන දනෙලදී ෙැනට පෙතින නීති රීති අනුෙ ොහන නැෙැත්ීම ආදය කල යුතුය. නීතිය 
කඩකිරීබේදී ඔ බේ ෙරුොට ෙහේ පාසබේ ශිෂේ ය භාෙය අබහෝසි ෙනු ඇත. චිත්ර තඟයයට සහභාගී ීමට අෙසඟ 
බනාලැබ නු ඇත.  

4. ්ෙමොපියන් නියමිත ්වලොවට පැමිණ ෙරුවො ශොලොවට ඇතුලත් කඟ ෙහම් පොසල් පරිශ්ර්යන් පිටතට යන්න . ්කොන්සල් 
්ෙන ඟොල් කොර්යොලය, අවට මොර්ග වල සහ පල්ලිය අසල රැඳී ්න ොසිටින්න . 

5. ෙරුවන් ආපසු කැඳවෝගන  යොම සඳහො: උෙෑසන  - ්ප ව 11.00 ට පසු සහ සවස - ප ව 2.00ට  පසු පැමි්ණන්න .  

6. අයදුම් පත්ර භොඟ ්න ොදුන් ෙරුවන් හට ශොලොවට ඇතුලත් වීමට අවසඟ ්න ොලැ්බනු ඇත. 

7. කණ්ඩොයම් සඳහො අෙොම ච්ත්ත්ර මොතෘකො සඳහො ෙහම් පොස්ල් ්වබ් අඩවියට පිවි්සන්න .  

8. අෙොම මොතෘකොවට අනුව චිත්රය ඇඳීමට උප්ෙස් ්ෙන්න . මොතෘකොවට අෙොම ්න ොවන  චිත්ර, තඟය්යන් ඉවත් කිරීමට 
සිදුවන  බව සලකන්න . 

9. චිත්රය ෙහම් පොස්ලන් සපයන  A3 ප්රමොණ්  සුදු කඩෙොසියක ඇඳිය යුතු ්ේ. ඇඳීමට අවශය දිය සොයම්, පැස්ටල්, පොට 
පැන්සල් ආදිය රැ්ගන  එන්න . අ්න කුත් ්කොන්්ේසි සඳහො අයදුම් පත සමග නිකුත් කල ඇමිණුම බලන්න .  

10. ්හොඳම චිත්ර, සංකෘතික අධ්යොපන  ්කන්රය මගින් පත් කඟ ගන්න ො ලෙ විනිශ්චය මණ්ඩලයක විසින් ්තෝඟොගනු ඇත. 
විනිශ්චය මණ්ඩල්  තීඟණය අවසන් තීඟණය වන  අතඟ ඒ සම්බන්ධ්්යන් කිසිම සොකච්ත්ඡොවකට  සංස්කෘතික 
අධ්යොපන  ්කන්රය ඉදිරිපත් ්න ොවනු ඇත.  

11. චිත්ර තඟයයට, ඔබ්ේ ෙරුවන් සඳහො අයදුම් පත් භොඟ දුන් න මුත් කිසියම් ්හ්තුවක නිසො තඟයයට සහභොගී වීමට 
්න ොහැකි න ම් කරුණොකඟ 2018 ්න ොවැම්බර් මස 5 වැනිෙො, සඳුෙො දින ට ්පඟ අප වත email මගින් ෙන්වන  ්මන් ඉතො 
කරුණෝවන් ඉල්ලො සිටිමු. සහභොගී වන  ෙරුවන් සඳහො අවශය පහසුකම් සැලසීම සඳහො ෙහම් පොස්ල් ගුරු මණ්ඩලය 
ඉතො ්ව්හස මහන්සි වී කටයුතු කිරීමට සිදු්වන  අතඟ, එ්ස් පහසුකම් සලසො, ්න ොෙන්වො සහභොගී ්න ොවීම 
සියලු්ෙන ෝේ කොලය අප්ත් යොමක බව සලකන්න . එනිසො ඔවුන ට සොධ්ොඟණයක කිරීම සඳහො කරුණොකඟ ්මම 
ෙැනුම් දීම කඟන  ්ලස න ැවතත් ඉල්ලො සිටිමු. 

12. තඟයයට අයදුම් පත් භොඟදී, ්න ොෙන්වො තඟයයට සහභොගී ්න ොවන  ෙරුවන් හට ලබන  වස්ර් චිත්ර තඟයයට සහභොගී 
වීමට අවස්ථොවක ්න ොලැ්බන  බවෙ කරුණෝවන් ෙැනුම් ්ෙමු. 

 

විස්තඟ සඳහො අමතන්න : සුඟංගො: 050 7061272    ගයනි ්න ලුම්: 055 1210963   
 

තඟයය පිලිබඳ විස්තඟ, මොතෘකො ආදිය ෙහම් පොස්ල් ්වබ් අඩවි්යන් http://www.dhahampasala.org/ බැලීමට හැක.  
  
ස්තුතියි, 
 

සංවිධ්ොයක  කමිටුව, ඩුබොයි ෙහම් පොසැල      

http://www.dhahampasala.org/

