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

2019  සැප්තැම්බර් 29                                                                                                                ය ොමු අංක  1920-005   
 
හිතවත් යෙමොපි න් යවත, 

ළමා චිත්ර කුසලතා අගැයීම-2019-2020  - විබ ේෂ නිබේෙනය  

 

ඩුබොයි ෙහම් පොසල විසින් පවත්වන 2019-2020 අධ්ය න වසයර් ළමො චිත්ර කුසලතො ඇගයීම 2019 යනොවැම්බර් මස 2 වැනිෙො, 
යසනසුරොෙො පහත සඳහන් කොල සටහන අනුව ෙහම් පොසල් ශොලොයේදී පැවැත්යවනු ඇත.  
 

දනය: 2019 යනොවැම්බර් 02 යසනසුරොෙො.  
බෙලාෙ:  
   ෙයසේ කණ්ඩායේ 12-14,   14-16: යප ව 9.00 සිට 12.00 ෙක්වො (පැ  3) 
   ෙයසේ කණ්ඩායේ 10-12 : යප ව 9.00 සිට යප ව 11.30 ෙක්වො ( පැ  2 විනොඩි 30) 
 

   ෙයසේ කණ්ඩායේ 6-8 සහ 8-10 : ප ව 12.30 සිට  ප ව 3.00 ෙක්වො ( පැ  2 විනොඩි 30) 
සේථානය: ෙහම් පොසල් ශොලොව 02 
 

වැෙගත්; 

1. යවලොවට විනොඩි 15 ට කලින් ෙහම් පොසල් ශොලොව යවත ඔබයේ ෙරුවො කැඳවොයගන 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 ශිෂය භාෙය අබහෝසි ෙනු ඇත. චිත්ර කුසලතා අගැයීමට සහභාගී ීමට අෙසර 
බනාලැබ නු ඇත.  

4. යෙමොපි න් නි මිත යවලොවට පැමිණ ෙරුවො ශොලොවට ඇතුලත් කර ෙහම් පොසල් පරිශ්රය න් පිටතට  න්න. යකොන්සල් 
යෙනරොල් කොර් ොල , අවට මොර්ග වල සහ පල්ලි  අසල රැඳී යනොසිටින්න. 

5. ෙරුවන් ආපසු කැඳවොයගන  ොම සඳහො: උෙෑසන - යප ව 11.00 ට පසු සහ සවස - ප ව 2.00ට  පසු පැමියණන්න.  

6. අ දුම් පත්ර භොර යනොදුන් ෙරුවන් හට ශොලොවට ඇතුලත් වීමට අවසර යනොලැයබනු ඇත. 

7. කණ්ඩො ම් සඳහො අෙොළ චිත්ර මොතෘකො සඳහො ෙහම් පොසයල් යවබ් අඩවි ට පිවියසන්න. මොතෘකො යවබ් අඩවියේ 
පළකරන දින  පසුව ෙැනුම් යෙනු ඇත.  

8. අෙොළ මොතෘකොවට අනුව චිත්ර  ඇඳීමට උපයෙස් යෙන්න. මොතෘකොවට අෙොළ යනොවන චිත්ර, තරඟය න් ඉවත් කිරීමට 
යහ්තුවන බව සලකන්න. 

9. චිත්ර  ෙහම් පොසයලන් සප න A3 ප්රමොණයේ සුදු කඩෙොසි ක ඇඳි  යුතු යේ. ඇඳීමට අවශය දි  සො ම්, පැස්ටල්, පොට 
පැන්සල් ආදි  රැයගන එන්න. අයනකුත් යකොන්යේසි සඳහො අ දුම් පත සමග නිකුත් කල ඇමිණුම බලන්න.  

10. යහොඳම චිත්ර, සංස්කෘතික අධ්යොපන යක්න්ර  මඟින් පත් කර ගන්නො ලෙ විනිශ්ච  මණ්ඩල ක් විසින් යතෝරොගනු ඇත. 
විනිශ්ච  මණ්ඩලයේ තීරණ  අවසන් තීරණ  වන අතර ඒ සම්බන්ධ්ය න් කිසිම සොකච්ඡොවකට  සංස්කෘතික 
අධ්යොපන යක්න්ර  ඉදිරිපත් යනොවනු ඇත.  

11. චිත්ර තරඟ ට, ඔබයේ ෙරුවන් සඳහො අ දුම් පත් භොර දුන් නමුත් කිසි ම් යහ්තුවක් නිසො අගැයීම සඳහො සහභොගී වීමට 
යනොහැකි නම් කරුණොකර 2019 ඔක්යතෝබර් 28 වැනිෙො, සඳුෙො දිනට යපර අප වත email මගින් ෙන්වන යමන් ඉතො 
කරුණොයවන් ඉල්ලො සිටිමු. සහභොගී වන ෙරුවන් සඳහො අවශය පහසුකම් සැලසීම සඳහො ෙහම් පොසයල් ගුරු මණ්ඩල  
ඉතො යවයහස මහන්සි වී කටයුතු කිරීමට සිදුයවන අතර, එයස් පහසුකම් සලසො, යනොෙන්වො සහභොගී යනොවීම 
සි ලුයෙනොයේ කොල  අපයත්  ොමක් බව සළකන්න. එනිසො ඔවුනට සොධ්ොරණ ක් කිරීම සඳහො කරුණොකර යමම 
ෙැනුම් දීම කරන යලස නැවතත් ඉල්ලො සිටිමු. 

12. තරඟ ට අ දුම් පත් භොරදී, යනොෙන්වො තරඟ ට සහභොගී යනොවන ෙරුවන් හට ලබන වසයර් චිත්ර කුසලතො අගැයීමට 
සහභොගී වීමට අවස්ථොවක් යනොලැයබන බවෙ කරුණොයවන් ෙැනුම් යෙමු. 
 

 

විස්තර සඳහො අමතන්න: යම්නු : 055 3257190    චාන්දනී: 055 1177136   
 

  
ස්තුතියි, 
 

සංවිධ්ො ක  කමිටුව, ඩුබොයි ෙහම් පොසැල      


