
 භික්ෂූන් වහන්ස ේ විසෙ  ්ගතවීම  ඳහා නිර්සේශ ලිපි ලබාගැනීසේ දී ඉදිරිපත් 

කළ යුතු සේඛන 

 

1. විදේශ ගතවන සව්ාමීන් වහන්දසේදේ ඉල්ලීම් ලිපිය  
 

(දල්කම්, බුේධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතාංශය, ශ්රීම  
අනගාරික ධර්මපාල මාවත, දකොළඹ 07 ලිපිනයට දයොමු කළ යුතුය.) 
 

2. අරාධනාව දහෝ අනුග්රාහක ලිපිය 

3. විදේශ ගමන් බලපත්රය 

4. උපසම්පදා දහෝ සාමදේර සහතිකය 

5. පාර්ශවදේ නායක / අනුනායක / පළා  නායක හිමිදේ අනුමැතිය සහිත ලිපිය 

6. ප්රතිාා පත්රය (දුණු  දකොරියාවට වැමම ිරීමදම්ී  පමි) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ප්රතිඥාා ප්රය 

01. .................................................................................................................විහාරස්ථානදේ දන්වාසික / 

විහාරාධිපති භික්ෂූන්වහන්දසේ වන පූජ් පක්ෂ       

  වන මම භික්ෂුවක් වශදයන් පහත සඳහන් කරුු  සත දලස ද, අවංක දලස ද, 

ගාම්භීරතා පූර්වකව / ප්රකාශකර සිිමමි. 

දමම ප්රකාශය කරන ඉහත සඳහන් ප්රකාශකයා මම දවමි. 
 

02.     (රටට) සංචාරක / අධාපක ක කටයු තක් / ධර්මත ත ගමනක් සඳහා 
එරටට වැමම කරන දලස     විහාරස්ථානදේ විහාරාධිපති පූජ්    
 ස්වාමීන් වහන්දසේ / මහතා විසින් මා දවත ආරාධනා ලිපියක් එවා ඇත. 
 

 
03. ඒ අනුව      සිට     දක්වා අතර කාලය තුල එම රටට 
යාමට මම බලාදපොදරො තු දවමි. 
 

04. එම රදේ ගත කරන කාලය තුළී  කවර අවස්ථාවකව  මම උපැවිදි දනොදවන්දනමි. එම රදේ ගත කරන 
කාලය තුළ ී  භික්ෂූ වයට දනොගැලදපන ිරසිදු රැිරයාවක දනොදයදදන්දනමි. 
 

 
05. ඒ රදේ ගත කරන කාලය තුළී  ිරසිදු සම්මාදමක් දහෝ ආධාර මුදලක් එකතු ිරීමම සඳහා කටයුතු 
දනොකරමි. 
 

06. එකී රදේ ගත කරන කාලය තුළ ී  මාදේ මාතෘ භූමිය වන ශ්රී ලංකාවට කවරම ආකාරයිරන් ව  
අවමානයක් දහෝ අදගෞරවයක් සිදුවන ආකාරදේ කවරම දහෝ කාර්යයක් සිදු දනොකරන බවට 
පීමක්ෂාකාීම වන්දනමි. 
 

 
07. දමම විදේශ ගමන සඳහා දිවයිදනන් පිට ව දගොස ් ශ්රී ලංකාවට ආප ප පැමිද න කාලය තුළ 
භික්ෂූ වයට අනුචිත වන දමොනයම් දහෝ ආකාරයිරන් කටයුතු දනොකරන බවට සහතික වන්දනමි.  
 

 
 

………………………………………… 
සිේධි ප්රකාශකයාදේ අ සන 

 
 
 
ඉහත ිර ප්රකාශය ිරයවා දහොිනන් ද රුම් ගැීමදමන් අනතුරුව ඉහත කී ප්රකාශය කළ 
.............................................. ස්වාමින් වහන්දසේ විසින් වර්ෂ ............. ක් වු ........ මස ......... වැක  දින මා 
ඉදිරිපිටදි .............................................. අ සන් කරන ලී . 
 

 

 

        .......................................... 

        සමාදාන වික ශ්චයකරුදේ 

        අ සන හා ක ල මුද්රාව. 

 

 


