සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ මහා සම්බම්ලනය
ශත සංවත්සර මබහෝත්සවය 1919 - 2019

f.!rj m%Kdu m%odkh
1. f.!rj m%Kdu m%odkh - mqoa.,
බුද්ධ ශාසනයේ අභිවෘද්ධිය උයෙසා ශාසනික යසේවයක් කරනු ලබන පුද්ගලයන් යේ
සඳහා සුදුකේ ලබනු ඇත.
තමා යහෝ බාහිර පාර්ශවයක් මගින් අයදුේපත ඉදිරිපත කළ හැක.
2. f.!rj m%Kdu m%odkh - බ ෞද්ධ සමිති සංවිධාන
 ආරේභකළ වර්ෂය
වර්ෂ 10 කට යපර ආරේභ කළ සමිති/ සංවිධාන සඳහා අයදුේ කළ හැකි අතර 2009
වර්ෂයේ සිට පසු පසට, වර්ෂයකට එක් ලකුණ බැගින් හිමියේ.
 සාමාජික සංඛ්යාව
ලියාපදිංචි සාමාජිකයන් ෙස යෙයනකුට එක් ලකුණ බැගින් හිමියේ.
 වර්ෂයක් තුල සිදුකළ සාර්ථක වයාපෘති.
I.
සාර්ථක වයාපෘතියක් සඳහා ලකුණු 05 ක් හිමියේ.
II. එක් වර්ෂයකදී සිදුකළ වයාපෘති 6 ක් ( උපරිම ) සඳහා ලකුණු හිමියේ.
III. උපරිම ආසන්න වර්ෂ 05 ක වයාපෘති ඉදිරිපතකල හැක.
 සමස්ත ලංකා යබෞද්ධ මහා සේයේලනයේ “සමිති සාමාජිකතවය” සඳහා ලකුණු 30 ක්
හිමිවන අතර සාමාජිකතවය වර්ෂ 05 සේපූර්ණවීම ප්රමාණවතයේ.
3. f.!rj m%Kdu m%odkh - ස්බේච්ඡා සමිති සංවිධාන






ජාතික සහ ආගමික පුණර්ජීවනය සඳහා කටයුතු කිරීම.
සමාජයේ යහ පැවැතම සඳහා යසේවාවන් සිදුකිරීම
පිළිසරණක් ඇවැසි ෙරුවන් / වැඩිහිටියන් සඳහා යසේවාවන් සිදු කිරීම.
ආපො සහ හදිසි තතවයන් යටයත යසේවාවන් සිදු කිරීම.
සංවිධානය විසින් සිදුකරනු ලබන යසේවාවන් පිළිබඳව ලබා යෙන යතොරතුරු අොල
ඡායාරූප සහ යේඛ්ණ සමග ඉදිරිපත කළ යුතුය.
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4. f.!rj m%Kdu m%odkh - දහම් ගුරු බසේවය ඇගයීම
 සුදුසුකේ සැපිරීම සඳහා ෙහේ ගුරු යසේවය වසර 15 කට වඩා පැරණි වියයුතු අතර
වසරකට ලකුණු 01 බැගින් හිමියේ.
 ධර්මාචාර්ය සමතවීම - ලකුණු 12 ක් හිමියේ.
 ෙහේ පාසේ අවසානය සමත - ලකුණු 08 ක් හිමියේ.
 ෙහේගුරු ප්රවීනතා ඩිප්යලෝමා සහතිකය සඳහා ලකුණු 05 ක් හිමියේ.
 යබෞද්ධ හා පාලි විශ්ව විෙයාලය මගින් යමයහයවන පාඨමාලාව සමතවීම ලකුණු 12
හිමියේ.
 වසර 30 කට වැඩි ෙහේ ගුරු යසේවය සඳහා අමතර ලකුණු 08 ක් හිමියේ.
 ඇගයීයේ ලිපි සඳහා උපරිම ලකුණු 05 ක් හිමියේ.
 ෙහේ ගුරු වැඩමුළු සඳහා ලබාගත සහතික පත්ර සඳහා උපරිම ලකුණු 05ක් හිමි යේ.
5. මාධය කරයබ බ ු  ුවවත් ්රචාරයය
 යබෞද්ධ පුවත ප්රචාරය කිරීම සඳහා උනන්දුවක් ෙක්වන මාධයයේදීන් ඇගයීමට
ලක්කිරීම.
 ජාතික යහෝ ප්රායද්ශීය වශයයන් තමන් විසින් ජන මාධය හරහා සිදුකරන ලෙ
මාධයකරණය පිළිබඳ යතොරතුරු ඉදිරිපත කිරීම මගින්
 මුද්රිත හා විද්යුත මාධයකරණයේ නිරත මාධයයේදීන්ට යහෝ බාහිර පාර්ශ්වයකට අොල
යතොරතුරු සමග නාම යයෝජනා ඉදිරිපත කළ හැක.
 අයදුේපත සේපූර්ණ කිරීමට අොල සුදුසුකේ (කාල සීමාව) සපුරාලිය යුතු අවසාන දිනය
2021 මැයි මස 26 වන යවසක් යපොයහෝ දින යලස සලකා සමස්ත ලංකා යබෞද්ධ මහා
සේයේලනය මගින් නිකුත කරනු ලබන අයදුේ පත්ර තමා/තම සංවිධානය යහෝ බාහිර
පාර්ශවයක් මගින් යහෝ පහත සඳහන් ලිපිනයට ඉදිරිපත කළ යුතුව ඇත.
 වර්තමානයේ රටතුල පවතින යකොවිඩ් - 19 වසන්ගත යරෝග තතතවය තුල අයදුේපත්ර
ප්රමාෙවීේ පිළිබඳව සහනයක් සලසා ඇත.)
සභාපති,
යබෞද්ධායලෝක ශත සංවතසර ප්රණාම කමිටුව,
සමස්ත ලංකා යබෞද්ධ මහා සේයේලනය,
අංක 380, යබෞද්ධායලෝක මාවත,
යකොළඹ 07.
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