
 

SSrrii  LLaannkkaa  CCoonnssuullaattee  GGeenneerraall  OOffffiiccee,,  NNoo..  22,,  SSttrreeeett  332222--BB,,  AAll  HHuuddaaiibbaa,,  DDuubbaaii,,  UUAAEE..      PPoossttaall::  PPOO  BBooxx  5511552288,,  DDuubbaaii,,  UUAAEE..        

TTPP..  ++997711  44  33998866553355,,  FFaaxx::  ++997711  44  33998844668877,,  EE  MMaaiill::  ddaahhaammppaassaallaadduubbaaii@@ggmmaaiill..ccoomm,,  WWeebb::  hhttttpp::////wwwwww..ddhhaahhaammppaassaallaa..oorrgg  

 

 

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

2018 අප්රේල් 01                                                                                       ප්ර ොමු අංක : 1718-035   
 
ද ොබර ප්රදමව්පි න් ප්රෙත,   

 

2018 බෙසක් බපරහැර ඩු ායි - (ශ්රී බුද්ධ ෙර්ෂ 2562   ශ්රී සේබුද්ධවෙ ෙර්ෂ 2607) 

 

ඩුබොයි දහම් පොසල සංවිධොන  කරන 2018 ෙසප්රේ ප්රෙසක් උත්සෙප්රේ ළමො ප්රෙසක් ප්රපරහැර 2018 මැයි 4 
ෙැනිදො, සිකුරොදො සෙස 4.30ට ඩුබොයිහි ලතීෆො ප්රරෝහල් කොන්තො සමොජ ක්රීඩා ො ියේප්රේ  ආ මරම්ව ප්රව්ප.  
 
ප්රමම ප්රපරහැර සඳහො පහත සඳහන් අංග න් සඳහො සහවොගී ෙන සි ලුම දරුෙන් ප්රමම අප්රේල් 13 ෙැනිදො, 

සිකුරොදො දිනට ප්රපර ප්රියිංකා නැන්තො බහ  මධුරී නැන්තො ප්රහෝ අමතො තමන්ප්රේ නම, පන්ි , ලි ො පදිංචි 
අංක  සහ සහවොගී ෙන අංග  ලබො ප්රදන්න. 
 

 කසකරුෙන්  
සුදු සරම - රතු බඳ පයේ , සුදු බැනි ම - ඔලුෙට සුදු ජටොෙ පැළඳි  යුතුයි. 

 ප්රබරකරුෙන්  
සැකසු ඇඳුම් ඇඳප්රගන ප්රපරහරට සහවොගී ෙන්න. (ප්රබරද රැප්රගන් ම යුතුයි)  

 රජෙරුන් සහ නිළප්රම්ෙරුන් 
සැකසු ඇඳුම් ඇඳප්රගන ප්රපරහරට සහවොගී ෙන්න. 

 ගිණිප්රබෝල කරුෙන් 
3 ප්රදප්රනකු අෙශ්යයි. ගිනි පත්තු ප්රනොප්රකප්රේ. සහවොගී වීමට කැමි ළමුන් නම් ලබො ප්රදන්න.  

 මල් රැප්රගන ප්රපරහප්රේ  න ලමින්  
මල් පැප්රපොල් ප්රගඩිප්රේ ගසො ිළිප්ර ළ කරප්රගන් පැමිණි  යුතුයි  

 මල් බයිසිකල් කරුෙන්   
සැරසූ මල් බයිසිකල් රැප්රගන ම යුතුයි 

 ප්රසේසත් රැප්රගන  න ළමුන්  
ප්රපොඩි ප්රසේසත් 10ක් සහ ප්රලොකු ප්රසේසත් 12ක් ඇත. කැමි ළමුන් නම් ලබො ප්රදන්න. 

 ප්රලොකු, ප්රපොඩි ප්රබෞද්ධ ප්රකොඩි රැප්රගන  න ළමුන්  
ප්රලොකු, ප්රපොඩි ප්රබෞද්ධ ප්රකොඩි රැප්රගන  ොමට කැමි ළමුන් නම් ලබො ප්රදන්න.  
 

(ප්රපරහැර අෙසොනප්රේ ආ දහම් පොසප්රලන් සප ො දුන් සි ලුම ප්රකොඩි, ප්රසේසත්, මල් සැරසිලි මදි  ප්රව්පදිකොෙ 
අසල සියේන දහම් පොසප්රල් නැන්දො ප්රහෝ මොමොට ප්රනොෙරදෙොම වොර ප්රදන්න.) 
ප්රතරුෙන් සරණයි! 
 
ප්රි ංකො නැන්දො  
ප්රපරහැර සංවිධො ක මණ්ඩා ල  ප්රෙනුප්රෙන්   
 

බපරහැර විමසීේ: ප්රියිංකා: 0555 287 652, 050 47 614 64, මධුරී: 056 971 5303  
email: ප්රි ංකො: priyanka20nga@gmail.com , මධුරී: madhuri.karunarathna@gmail.com 
 
සේතුියි, 
සංවිධො ක මණ්ඩා ල    
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