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19 -02-2018                                                                                    ය ොමු අංක : 1718-026 
 
ද ොබර යදමොපි න් යෙත, 
  
                                 දහම් පොසයේ 17 ෙන සංෙත්සර උත්සෙ  - සමරු කලොප    

එක්සත් අරොබි එමීරයේ ශ්රී ලොංයක්  දරු දැරි නට සහ ප්රජාොෙට මහු  යස ෙ ක් ටු  කරන අය  දහම් 

පොසල, 2018 අයේේ 21 ෙැනි දින 17 ෙන සංෙත්සර  සමරන්යන් ටමහත් ආඩම්බර කිනි.  

යමම විය  ෂ පි සටහන සැමරීයම් උත්සෙ  සංවිධොන කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ වී ඇති අතර 

උත්සෙ  පිලිබඳ ෙැඩිදුර විස තර  ථො කොලයේදී දැනුම් යදන බෙ කරුණොයෙන් සලකන්න. උත්සෙ  

සැමරීම සඳහො සමරු කලොප ක් නිකුත් කිරීමට සංවිධො ක කමිු ෙ තීරණ  කර ඇති අතර එහි  

පළකිරීම සඳහො අප දහම් පොසයේ දරු දැරි න්යේ සහ යදමොපි න්යේ නිර්මොණ 2017 මොර්තු මස 09 

ෙැනි දිනට යපර දහම් පොසයේ සංවිධො ක මණ්ඩල  යෙත ලැයබන්නට සැලැස වීයමන් සහො  ෙන 

යමන් කරුණොයෙන් ටේලො සිටිමු. දරුෙන්යේ  නිර්මොණ යදමොපි න්යේ උපයදස  මත ඔබ දරුෙන් 

විසින්ම  කල නිර්මොණ වි යුතු ෙන අතර ඒ බෙ යදමොපි න් විසින් ලිපි කින් සහතික කලයුතුයේ. 

අපට ලැයබන නිර්මොණ අතරින් විනි  ච  මණ්ඩල ක් විසින් යතෝරොගනු ලබන නිර්මොණ පමණක් 

සමරු කලොප ට ඇතුලත් කරන බෙ කරුණොයෙන් දැනුම් යදමු. 

පහත සඳහන් නිර්මොණ යමම සමරු කලොපයේ පල කිරීම සඳහො ටදිරිපත් කල හැක. 

 කවි යහෝ කතන්දර  

 රචනො  

 චිත්ර  

 යදමොපි න් යහෝ දරුෙන් විසින් ගන්නො ලද චො ොරුප  
 
යමම සංෙත්සර උත්සෙ  දහම් පොසේ  ොලොයෙන් බැහැරෙ යෙනත් ස ථොන ක පැෙැත්යෙන අතර 
උත්සෙ  ෙැ  සඳහො ෙන මුලයම  ප්රතිපොදන ලබො ගැීමම සඳහො යදමොපි න් යලස ඔබට ඔබ කැමති 
ආකොර කින් අනුග්රහ  දැක්වි  හැක.  
 
යම් සඳහො සමරු කලොපයේ පිු  යෙන්කරගැීමමට සහ යෙනත් විස තර සඳහො අමතන්න:  
                                                            

 සුරංගීම ලි නොරච්චචි මහත්මි  - 052 9261576  

 මධුරී කරුණොරත්න මහත්මි   - 056 9715303  

 

 

ස තුතියි!  

සංවිධො ක  කමිු ෙ  
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ඩුබොයි දහම් පොසල                                                                                                         
 
                         
                                                     


