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ආපදා කලමණාකරණ කමටුවක් පිහටුවීම - සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ මහා සම්බම්ලනය
2021 බු අග ෝස්තු බු මස බු 19 බු න බු දින බු පැ ති බු රු බු කෘත්යාධිකාකා ම බු මඩල  බු  බුරැස්වීගේදී බු රු බු සභාපති බු තුමා බු විසින් බු
කරන ද බු ග ෝජනා  බු පරිදි ආපදා බු කළමණාකරණ බු කම බුටු ක් බු පිහ බුටුවීම බු කෘත්යාධිකාකා ම බු මඩල
 බු මකමතික  බු
අනුමත් බුකරන බු දී.
සන්ත් බුද බුසිල් ා බුමහත්ා බු- බු
ව දය බුරාි  බු්රනාන්ු  බුමහ්මම  බු- බු
ගජනරල් බුද ා බුර්මනා ක බුමහත්ා බු- බු
ක්ෂ්මන් බුගකෝට්ටගේ බුමහත්ා බු- බු
රවී බුපීරිස් බුමහත්ා බු- බු
තුෂාර බුදිලුේ බු ාහ ත්න්ත්රි බුමහත්ා ඉෂාන් බු.වද්ධිකාක බුඑදිරිසූරි  බුමහත්ා අගනකු්ම බුසි ලුම බුකෘත්යාධිකාකා ම බුමඩල

සභාපති
ගල්කේ
භාඩල ා ාරික
්රධාන බුසංවිධා ක
්රධාන බුසේණඩලීකකාරක
සම බුගල්කේ රුන්
 බුසාමාක ක බුභ තුන් බුඑම බුකම බුටු  බුනිග ෝජන  බුකරනු බු ණයි.

ගමම බු කම බුටු  බු මගින් බු භික්ෂූ, භික්ෂුණී, උපාසක්, උපාසිකා බු න බු සිව් නක් බු පිරිසට බු ගමන්ම බු සේගේ නගේ බු
සාමාක ක බු භ තුන්, අගනකු්ම බු ආධාර බු ැබි යුතු බු ආ ත්න, සංවිධාන බු හා බු පුද්
න්, සේගේ නගේ බු ගේෂ්ඨ බු
පුර ැසි බුනි ාස බුසහ බුළමා බුසං ර්ධණ බුමධයස්ාාන න්ට බුආපදා බුඅ ස්ාා දී බුසෑම බුඅයුරකින්ම බුසහන බුස සා බුදීම
ගමහ බුමකා න බුඅරමුණ බු න්ගන් .
මු ය බුආධාර බුහා ද්ර යම  බුආධාර (Financial and Material Assistance)
විග ේෂඥ බුඋපගදස් (Expert Advise)
ශ්රම බුදා ක්ම  බු(Human Resources)
ගමම බු ආපදා බු ක මනාකරණ බු කම බුටු  බු ක්රි ා්මමක බු නු බු ණන්ගන් බු වණ ැනි බු ගදස් බු විගදස් බු හ බු ාස  බු කරන බු
පිං තුන්ගේ බු ආධාර බු මත් බු න බු අත්ර බු ම බු සඳහා බු සේගේ න  බු මගින් බු ප ්ම ාග න බු නු බු ණන බු "බ ෞද්ධ
සුභසාධක අරමුදල" ග ත් බුපරිත්යා  බුක ගහෝම බුඑ  බුමහඟු බුපින්කමක් බු නු බුඇත්.
අමතන්න: බු ගණෞද්ධ බු ගත්ොරතුරු බු මධයස්ාාන  බු -ක්රිෂාන්ති බු ම : බු 071-8645554, විධා ක බු නිළධා ම: බු විජ ර්මන බු
071-1663811, විදු්ම බුපිපින :acbc380@gmail.com
පරිතයාග: බ ෞද්ධ සුභසාධක අරමුදල, ලංකා

ංකුව, බටොරිංටන් ශාඛාව, ජංගම ගිණුම් අංකය 87540363.

Donations: All Ceylon Buddhist Congress- Buddhist Welfare Fund A/C No. 87540363 Bank of
Ceylon Torrington Branch. Swift Code- BCEYLKLX, Bank Code- 7010, Branch Code- 435,

ගමම බු කම බුටුගව් බු පූර්ණ බු ක්රි ාකාරි්ම  බු සමස්ත් බු ංකා බු ගණෞද්ධ බු මහා බු සේගේ නගේ බු මු ය බු පරිපා න බු ්රම බු
ගව්ද ට බුහා බු ය ස්ාා ට බුඅනුූල  බුසිු කරනු බුඇත්.
ගත්රු න් බුසරණයි
ගම ට බු- බු ාසනා ැති
ව දය බුරාි  බු්රනාන්ු 
රු බුගල්කේ
ආපදා බුක මනාකරණ බුකම බුටු
සමස්ත් බු ංකා බුගණෞද්ධ බුමහා බුසේගේ න .

