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දයසබර ලංනදමව්පියද් ලංනලත, 

 

නිදහසෘ ලංදින ලංසැමරුම් ලංඋත්සලය, 2018 

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

  

2018 නඳබරලසරි ලංමස 9 ලැනිදස, සිකුරසදස ලංසලස 3:30 ඩුබසයි ලංහි ලංශ්රී ලංා ස ලංන ොද්ස ජ ලංනජ්නරස ජ ලං සර්යසය ලංහස ලංඑයඅ ලං්බදබධ ධ ලංදහම් ලං

ඳසස ලංසහ ලංඩුබසයි ලංහි ලංශ්රී ලංසාක   ලංරජ්සල ලංසාිධධසනය ලං රන ිත්රත්ල ලංඳස ගමන ලංසබී ජ ලංඋදයසනනද ලං  ලං Mega Bowl, Zabeel Park, 

Dubai) ආරම්භනව්. 

නමම ලංඳස ලංගමනඅ ලංදහම් ලංඳසසන ජ ලංදරුලද්, නදමසපියද්, ගුරු ලංභලතුද්  සහ ලං්ඳ ලංහිත ලංිතතුරද් ලංහඅද ලංසහභසගී ලංිධය ලංහැක  ලං්තර ලංසහභසගී ලංලන ලං
සියලුම ලංදරුලද් ලංහඅ ලංන ොද්ස ජ ලංනජ්නරස ජ ලං සර්යසය ලංමගිද් ලංසහක   ලංඳ්ර ලංපිරිනැනමබද ලංතත. 

එම ලංඳසගමන ලංසහස දරුලද් ලංඅ ලංඳහත ලංසහද් ලං්යුනරද් ලංසහභසගී ලංිධය ලංහැ ; 

          ස ලං රුලද් ලං 10-15 නදනනකු) 

         නබර ලං රුලද් ලං- ලංනැට්ටුලද් ලං 20) 

         බයිසි  ජ ලංන ොඩි ලං රුලද් ලං 20) 

         එ්සත් ලං්රසබි ලංරසජ්ජ්යද් ලංහි ලංජ්සක   ලංතඳුම ලං ගැහැණු ලංහස ලංපිරිිත 20) 

         ශ්රී ලංසාක   ලංනිනම් ලංලරු ලං 10) හස රජ්ලරු ලං 10) 

         නලසෘමුහුණු ලංනැටුම ලං 10) (නලසෘමුහුණු ලංසඳයබද ලංතත) 

         සිාහ, නදම, මුසෘලිම්, බර්ගර් ලංජ්සක   ලංතඳුම් ලංහැගත් ලංළමුද් ලං සිාහ ලංනජ්ෝඩු 10, ්නනකුද් ලංනජ්ෝඩු 4 බැගිද්) 

         නසේසත් ලං රුලද් ලං 15 නොකු ලංළමුද්) 

          සලඩි ලංනැටුම් ලං ලැඩිහිටි- ලං සලඩි ලංසඳයබද ලංතත) 

         ලැදි ලංනැටුම් ලං ගැහැණු ලං-පිරිිත 20) 

         දරුලද් ලංහඅ ලංශ්රී ලංා ස ලංන ොඩිය් ලංනහෝ UAE ජ්සක   ලංන ොඩිය් ලංරැනගන ලංඳස ලංගමනඅ ලංසහභසගී ලංිධය ලංහැ  ලං න ොඩි ලංසඳයබද ලංතත) 

  

නමම ලං්ාගයද් ලංසහස ලංසහභසගී ලංවීමඅ ලං ැමක  ලංදහම් ලංඳසසන ජ ලංදරුලද් ලංඳහත ලංසහද් email ලිපිනයනඅ ලංතම ලංසම්පූර්ණ ලංනම ලංහස ලංදහම් ලං

ඳසස ලංහැඳුබදම් ලංඳත් ලං්ා ය, දුර ථන ලං්ා ය, සහභසගී ලංවීමඅ ලංහැක  ලං්ාගය ලංදද්ලස, 2018 ජ්නලසරි 7 දිනඅ ලංනඳර ලං දැබදම් ලංනදද්න. 

වැදගත්: නැටුම් සහ අනනකුත් අංගයන් සඳහා සහභාගී වන දරුවන් හට ඉහත සඳහන් අංගය සඳහා සහභාගී විය නනොහැකි බව 

කරුණානවන් සලකන්න. 

ිධසෘතර ලංසහස ලං්මතද්න; 

ප්රියා ස: 0555 287 652   / මධුරි: 056 971 5303 

email: priyanka20nga@gmail 

  

සෘතුක යි,  

සාිධධසය  ලංමණ්ඩය, ඩුබසයි ලංදහම් ලංඳසස 

 


