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දයසබර ලංනදමව්පියද් ලංනලත, 

 

නිදශවෘ ලංදින ලංවැමරුම් ලංඋත්වලය- ලංශ්රී ලංා ස ලංදිනය  2018 

ශ්රී ලංා ස ලං- ලංඑ්වත් ලං්රසබි ලංඑමීර් ලංරසජ්යය ලංිත්රත්ල ලංඳස ගමන, ඩුබසයි  

ඩුබසයි ලං දශම් ලංඳසවනේ ලංමුලි ත්ලනයද් ලංලසර්ෂි ල ලංවාවිධසනය ලංන නරන ලංශ්රී ලංා ස ලංනිදශවෘ ලං දින ලංවැමරුම් ලංඋත්වලය ලංනමලර ලංශ්රී ලංා ස ලං

න ොද්වේ ලංනජ්නරසේ ලං සර්යසයනේ ලංවම්භද්ධි රණනයද් ලංයුතුල ලංසියලුම ලංශ්රී ලංසාක   ලංතයතන ලංවශ ලංරජ්සල ලංවමග ලං“ශ්රී ලංා ස ලංදිනය - 

2018” (Sri Lankan Day - 2018) නිතද් ලං්ක  ලංඋත් ර්ලත් ලංඋත්වලය් ලංනව ලංඳැලැත්වීමට ලං ටයුතු ර ලංඇත. 

නමම ලංඋත්වලය ලං2018 ලංනඳබරලසරි ලං09 ලංලැනි ලංදිනැක , සිකුරසදස  උදෑවන ලං10.00 ලංසිට ලංරසත්රී ලං11.30 ලංද්ලස, ඩුබසයි ලංහි ලංවබීේ ලංඋදයසනනේ  ලං

(Zabeel Park) ඳැලැත්නලනු ලං ඇත. ලං  වම්පුර්ණ ලං විවෘතරය ලං වශස ලං ්මුණස ලං ඇක  ලං දැද්වීම ලං බද්න. ලං  නමලර ලං උත්වලනේ ලං විනේ ලං
ලැදගත් ම ලංලනුනේ ලංඑම ලංඋත්වලය ලංශ්රී ලංා සනව් ලං70 ලංනලනි ලංනිදශවෘ ලංදිනය ලංවශ ලංඩුබසයි ලංහි ලංශ්රී ලංා ස ලංන ොද්වේ ලංනජ්නරසේ ලං සර්යසය ලං
පිහිටුලස ලං්වුරුදු ලං25 ලං් ලංවපිරීම ලංනිිතක  ලං රනගන ලංඳැලැත්නලන ලංනිවසය. 

නමම ලංඋත්වලනේ ලංඳැලැත්නලන ලංවිනේ ලං්ාග ලං්තර ලංශ්රී ලංා ස ලංවාවෘ ික   ලංවාදර්නය, UAE- ශ්රී ලංා ස ලංිත්රත්ල ලංඳස ලංගමන ලං(UAE – 

Sri Lanka Friendship Walk) ලන ලං්තර ලංනමම ලං්ාගයද් ලංඩුබසයි ලංදශම් ලංඳසවනේ ලංමුලි ත්ලනයද්, ඩුබසයි ලංහි ලංශ්රී ලංසාක   ලංරජ්සල ලංවමග ලං
වාවිධසනය ලං න නරනු ලං ඇත. ලං ්ඳනේ ලං ජ්සක   ලං උරුමයද් ලං විදශස ලං ඳසිතද් ලං ඳැලැත්නලන ලං වාවෘ ික   ලං උත්වලය ලං සියලුම ලං

ජ්නලර්ගයද් නිනයෝජ්නය ලංන නරන ලං්තර ලංිත්රත්ල ලංඳස ලංගමන, ්ඳනේ ලංනලව් ලංඋත්වලයද්හි  ලංඳැලැත්නලන ලංනඳරශරට ලංවමසන ලංලන ලං
්තර ලංඑම ලංඳස ලංගමනට ලං්ඳ ලං්රුලද් ලංඉදිරිඳත් ලං රන ලං්ාගයද්ට ලං්මතරල  ඩුබසයි ලංහි ලංඳලක න ලංසියලුම ලංශ්රී ලංසාක   ලංතයතන, ත  ලංශිය ලං
වාවිධසන, නර්තන ලංවශ ලංවාගීත ලංතයතන ලංත  ලංවාවිධසන ලංද ලංවශභසගී ලංලන දැලැද්ත නඳරශර් ලංනසිද් ලංනඳෂ ලංගැනවනු ලංඇත. 

ඩුබසයි ලංහි ලංන ොද්වේ ලංනජ්නරසේ ලං සර්යසය ලංමගිද් ලංවාවිධසනය ලංලන ලංනමම ලංඋත්වලය ලංවසර්ථ  ලං රගැනීම ලංවශස, ශ්රී ලංසාය ය ලංරජ්සල ලං
වශ ලං සියලුම ලං ශ්රී ලං සාක   ලංතයතන ලං වමග ලං ්ඳ ලං දශම් ලං ඳසවනේ ලං නදමසපියද්, දරුලද් ලං වශ ලං ගුරු ලං මණ්ඩය ලං ්ත්ලැේ ලං බැ ලං ගැනීම ලං ්ඳ ලං
වැමනේ ලංයුතු ම් ලංබල ලං්ලධසරණය ලං රමු. ලංදශම් ලංඳසවනේ ලංසියලුම ලංදරුලද් ලංතම ලංනදමසපියද්, නෑ ලංහිතලතුද් ලංවමග ලංනමම ලංඋත්වලය ලං
වසර්ථ  ලං ර ලංගැනීම ලංවශස ලංවශභසගී ලංලන ලංනව ලංඉතස ලං රුණසනලද් ලංඉේස ලංසිටිමු. 

ඉශත ලංවශද් ලං්ාගයද් ලංවාවිධසනය ලංලන ලංත සරය ලංවශ ලංඔබ ලංවැමනේ ලංවශනයෝගය ලං්ලය ලංලන ලංත සරය ලංදැ්නලන ලංදැද්වීම් ලංෂද ම ලං
ඔබනලත ලංඑවීමට ලංවැසුම් ලං ර ලංඇත. ලං“ිත්රත්ල ලංඳස ලංගමන (නඳරශැර)” වශස ලංදශම් ලංඳසවනේ ලංදරුලද්ට ලංවශ ලංඔබනේ ලංනෑ ලංහිත ලංිතතුරද් ලං
ශට ලං වශභසගී ලං විය ලං ශැක  ලංත සරය ලං පිලිබ ලං විවෘතර ලං දැ්නලන ලං දැද්වීමද ලං නම් ලං වමග ලං ්මුණස ලංඇත. ලං ිත්රත්ල ලං ඳස ලං ගමන ලංවශස වශභසගී ලං
වීමට ප්රියා ස ඉඳුරුල මශත්ිතය ලං(0555287652) වශ ලංනසටයය ලංවශස වශභසගී ලංවීමට වමද්තස ලියනනේ නමනනවිය ලං(0557037464) 
්මතද්න. 

“ශ්රී ලංා ස ලංදිනය ලං2018” උත්වලය ලංපිලිබ ලැඩිදුර විවෘතර ලංදැනගැනීම ලංවශස ලංදශම් ලංඳසවනේ ලංවශ ලංනදමසපිය ලං ිතටු ලංවසමසජි  ලංමශතුද් ලං
නශෝ ලංශ්රී ලංා ස ලංන ොද්වේ ලංනජ්නරසේ ලං සර්යසනයද් ලංවිමවද්න. 

 වෘතුක යි 

 වාවිධසය  ලංමණ්ඩය, ඩුබසයි ලංදශම් ලංඳසව 

 

 


