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

2019 ඔක්ත ෝබර් 03           තයොමු අංකය: 1920-006   
 
 
දයාබර තදමව්පියන් තෙ , 
 
 
2019-2020 සඳහා සිංබ ෝධිත කාලසටහන 
   
පසුගිය 2019 සැප් ැම්බර් 27 ෙැනිදා තසනසුරාදා පැෙැත්වූ දහම් පාසතේ මහා සභා රැස්වීතම්දී 
දැනුම් දුන් පරිදි ඩුබායි දහම් පාසල 2019 ඔක්ත ෝබර් 04 ෙැනිදා, සිකුරාදා සිට පහ  සඳහන් 
තව්ලාෙන් අනුෙ පැෙැත්තෙන බෙ කරුණාතෙන් දැනුම් තදමු. 
 
උෙෑසන වරුව (4 සිට 8 වසර පන්ති): බප.ව. 7:55 සිට බප.ව. 11:50 ෙක්වා  

සවස් වරුව (1, 2, සහ 3 වසර පන්ති): ප.ව. 12:45 සිට ප.ව. 4:30 ෙක්වා  
 
පන්ති පැෙැත්වීම තමහි අමුණා ඇති කාල සටහනට අනුෙ සිදුතකතරන බෙද කරුණාතෙන් 
දැණුම් තදමු.  
 
නියමි  තව්ලාෙන් අනුෙ ඔබතේ දරු දැරියන් දහම් පාසලට රැතෙන ඒම සහ රැතෙන යාම 
සිදුකරන තමන් ඉ ා කරුණාතෙන් ඉේලා සිටිමු. .  
 
උදය ෙරුතව් දරු දැරියන්තේ පිටත්වීම සහ සෙස් ෙරුතව් දරු දැරියන්තේ පැමිණීම තහේතුතෙන් 
ඇතිෙන  දබදය අෙම කිරීමට සෙස් ෙරුතව් පන්ති ෙලට දරුෙන් රැතෙන ඒතම්දී කාල තව්ලා 
ඇතිෙ පැමිතණන තමන් ඉ ා කරුණාතෙන් ඉේලා සිටිමු.  
 
දහම් පාසතේ දැනට ක්රියාත්මක ෙන ොහන නැෙැත්වීතම් රතිපත්තිය අනුෙමනය කිරීමට 
කාරුණික ෙන තමන් ම ක්කර සිටිමු. 
 
 
ස්තුතියි,   
 
සංවිධායක කමිටුෙ 
 
ඇමිණුම: 2019-2020 කාල සටහන 



විෂය/විස්තරය කාලය

1 බුද්ධ පූජාව සහ සිසු හමුව 0:35 පෙ.ව. 7.55 පෙ.ව. 8.30 

2 ෙන්ති කාමර සකසා ගැනීම 0:10 පෙ.ව. 8.30 පෙ.ව. 8.40 

3 සිිංහල භාෂාව 1:10 පෙ.ව. 8.40 පෙ.ව. 9.50 

4 විපේක කාලය 0:25 පෙ.ව. 9.50 පෙ.ව. 10.15 

5 අපේ උරුමය 0:45 පෙ.ව. 10.15 පෙ.ව. 11.00 

6 බුද්ධ ධර්මය 0:45 පෙ.ව. 11.00 පෙ.ව. 11.45 

7 ගාථා / විසිරයාම 0:05 පෙ.ව. 11.45 පෙ.ව. 11.50 

දරුවන් රැගෙන යාම / ඒම විනාඩි 0:55

විෂය/විස්තරය කාලය

1 බුද්ධ පූජාව සහ සිසු හමුව 0:35 ෙ.ව. 12:45 ෙ.ව. 1:20

2 ෙන්ති කාමර සකසා ගැනීම 0:10 ෙ.ව. 1:20 ෙ.ව. 1:30

3 සිිංහල භාෂාව 1:10 ෙ.ව. 1:30 ෙ.ව. 2:40

4 විපේක කාලය 0:25 ෙ.ව. 2:40 ෙ.ව. 3:05

5 අපේ උරුමය 0:40 ෙ.ව. 3:05 ෙ.ව. 3:45

6 බුද්ධ ධර්මය 0:40 ෙ.ව. 3:45 ෙ.ව. 4:25

7 ගාථා / විසිරයාම 0:05 ෙ.ව. 4:25 ෙ.ව. 4:30

පේලාව

 කාල සටහන 2019-2020  අධ්යයන වසර 
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