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හිතවත් දෙමොපියන් දවත, 
 

නිෙහස් දන සැමරුේ උත්සවය -  2018 

ශ්රී කිංකා - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය ිත්රත්ව පා ගමන, ඩු ායි 

 

2018 දෙබරවොරි මස 9 වැනිෙො, සිකුරොෙො සවස 3:30 ඩුබොයි හි ශ්රී කංකො දකොන්ස ජ දරාරො ජ කොර්යොකය, එයට අනුබධිත ඩුබොයි 
ෙහම් ෙොසක සහ ශ්රී කොංය ය රරොව ිසසින් සංිසාොාය කර ෙවත්වා ශ්රී කිංකා දනය - 2018 උත්සවබේ රාොා අංයය්  වා  ශ්රී 

කිංකා -එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය ිත්රත්ව පා ගමන (Sri Lanka – UAE  Friendship Walk), සබී ජ උෙයොාද  
(Mega Bowl, Zabeel Park, Dubai) දී ආරම්භදේ. 

 ෙරුවා සහභාගී වන අිංගය: විවිධ ජ්ාතීන්ත නිරුපනය කිරීම    

බමම පා ගමනට ෙහේ පාසබේ සියලුම ෙරුවන්ත සහභාගී වන  ව කරුණාබවන්ත ෙැනුේ බෙමු. ඔ බේ ෙරුවා ඉහත 

සඳහන්ත අිංගයට සහභාගී වීම සෙහා බතෝරාබගන ඇති  ව සතුටින්ත ෙන්තවා සිටිමු . 

දමම අංයය සෙහො නියමිත ිසද ේෂ ඇඳුම් කට්ටකය (Costume) පිළිබෙ ිසසේතරය දම් සමය අමුණො ඇත. කරුණොකර 
එම ඇඳුම් කට්ටකය එදිාට දෙර සුෙොාම් කරයන්ා දකස ඉතො කරුණොදවන් ඉ ජකො සිටිමු.  

එම ශ්රී කංකො - එ් සත් අරොබි එමීර් රොරයය මි්රත්ව ෙො යමා සෙහො ඔබදේ ෙරුවො කැඳවොදයා ිසත් අෙට භොර දිය යුතු 
දේකොව සහ සේථොාය ( සබි ජ උෙයොාය තුක ඉ ඉදිරිද දී ෙැනුම් දෙනු කැද . දමම අවසේථොව සෙහො සහභො ව වා ඔද  
ෙරුවොට අා ව සහතිකය් ෙ පිරිාමනු කැද . 

ිසිසා ඇඳුම් සහ අව ය ආභරණ, සහ දවාත් ද්රවයය සඳහො ිස ොක ව දයන් මුෙ ජ ිරීමදමන් වකිරා දකසත්, හැිර 
ෙමණින් තමන් සතු දහෝ දවාත් දකදාකුදයන් කබොයත හැිර දේව ජ වලින් අව යතොවය සුරරො යන්ාො දකසෙ 
කරුණොදවන් ඉ ජකො සිටිමු.   

ශ්රී කංකො දිාය උත්සවද , මි්රත්ව ෙො යමා සොර්ථකව සිදු කර යැනීමට අෙ හො අත්වැ ජ බැෙ යන්ාො ඔබට අෙදේ 
සේතුතිය ුරෙ කරමු.  

 දම් පිළිබඳ වැඩි ිසසේතර සඳහො දුරකථා අංක; 

055 5287652 - (ප්රියංකොඉ දහෝ  
056 9715303 - (මධුරිඉ අමතන්ා 
 
 

සේතුතියි,  

සංිසාොයක මණ්ඩකය, ඩුබොයි ෙහම් ෙොසක 
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Costumes of Muslim girls 

 

Costumes of Tamil Girls and Boys. 

 
 


