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බ ෞද්ධ කටයුතු බෙපාර්තබේන්තතුබේ ලියාපදිංචි අිංක E/A.D./ෙ.ප./ලි/001  

2018 පෙබරවාරි 02                                                                     ප ාමු අංක : 1718 -020      
 
 ද ාබර පදමව්පි න් පවත,   

 
“ශ්රී කංකා නය   2018” - දහම් ොසපේ දරුවන්පේ සහභාගිත්ව    

 

ඩුබායිහි “ශ්රී කංකා නය   2018” උත්සව  ෙැවැත්පව  2018 පෙබරවාරි මස 9 වැනිදා, සිකුරාදා   

නය  දහම් ොසක ෙන්ි ප ාෙැවැත්පව  අතර කලින් දන්වා එවූ ෙරිනය, පමම උත්සවපේ විප ේෂ 

අංග න් සඳහා සහභාගී ව  දරුවන් සමග දහම් ොසපේ සි ලුම දරුවන් පමනය  ෙැවැත්පව  

“ශ්රී කංකා - එක්සත් එමීර් රාජ්ය  මිත්රත්ව ො ගමණ” _ “Sri Lanka – UAE Friendship Walk” 

සඳහා  සහභාගී ව  පකස ඉතා කරුණාපවන් ඉේකා සිටිමු. පමම උත්සව  ිලිබඳ විසේතර 

සඳහා දහම් ොසපේ පවබ් අඩවි ට http://www.dhahampasala.org  ිවිපසන් . 

ෙහත සඳහා කරුණු ිළිබඳව ඔබපේ අවධා   ප ාමු කර  පමන් කරුණාපවන් ඉේකා සිටිමු. 

 පව්පනයකාපව්ප ජ්ාික ගීත  ගා  ා කිරීම සඳහා දහම් ොසේ ඇඳුමින් සැරසී සිටි  දරුවන් 

ෙමණක් සවස 3.45 ට ප්රධා  පව්පනයකාව අසකට ෙැමිපණන් .  

 පමම උත්සවපේ විප ේෂ අංග න් සහ ො ගම ට සහභාගී ව  දරුවන් හට විප ේෂ 

සහික ෙත්ර නිකුත් කර  බව කරුණාපවන් දැනුම් පදමු.  

 පමනය  උත්සව ට සහභාගී ව  දරුවන්පේ ෙැමිණීම දහම් ොසපේ  ාම පේඛ පේ 

සටහන් සටහන් කර  අතර ඒ සඳහා කරුණාකර ෙන්ි භාර ගුරුතුමා/ ගුරුතුමි  හමුවී 

ෙැමිණීම සටහන් කරගන් .  

 ො ගම ට සහභාගී ව  දරුවන් ඇවිදීමට සුදුසු ොවහන් ෙැළඳ සහභාගී කරවන් .  

 පමම උත්සවපේ විප ේෂ අංග න් සඳහා සහභාගී ව  දරුවන් එම අංග න් සඳහා අව ය 

ඇඳුමද, ො ගම ට සහභාගී ව  දරුවන් දහම් ොසේ ඇඳුමින් ද සැරසී උත්සව භූමි ට 

ෙැමිපණ  පකස ඉතා කරුණාපවන් ඉේකා සිටිමු. දරුවන් පේ හැඳුනුම් ෙත (ID Card) 

ෙැළඳීම අව ය  ැි බව සකකන් .  

 ො ගම ට සහභාගී ව  දහම් ොසේ දරුවන්පේ පදමාි න්ද, ශ්රී කාංකික ජ්ාික 

උත්සව කට සුදුසු, සුදු පහෝ කා ොට ඇඳුමකින්/ ජ්ාික ඇඳුපමන් පහෝ සාරි  / 

ඔසරි කින් සැරසී සහභාගී ව  පකසද කරුණාපවන් ඉේකා සිටිමු.  

උත්සවය සහ උත්සවයට සහභාගී වීම පිලි ඳ වැඩි විස්තර ල න සතිය තුළදී ෙැනුේ බෙමු.  

පෙබරවාරි 16 වැනිදා, සිකුරාදා සිට දහම් ොසක සුපුරුදු ෙරිනය ෙැවැත්පව  බව සකකන් .  

 

සේතුියි, 

 
සංවිධා ක මණ්ඩක                        

http://www.dhahampasala.org/

