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දයසබර ලංනදමසපියද් ලංනෙත, 

  

දහම් ලංපන සසක ලංනෙත ලංපන ැමිනෙක ලංෙසහක ලංසඳහස ලංවූ ලංතහකම් ලං කසපන ය ලංපිළිබඳ ලංසිහි ලං ැඳවීමයි ලං 

 

ඔබනේ ලංදරුෙද් ලංදහම් ලංපන සසකට ලං ්ලුක ද් ලංනහෝ ලංකැෙත ලංඇතුළත් ලං රක ලංවිට ලංනමම ලංජසක   ලංනමනහෙනරහි ලං

්ඛණ්ඩ ලං්කසගත ලංපන ැෙැත්ම ලංඋනදසස ලංඔබ ලංවිසිද් ලංඑ ඟ ලංවූ ලංපන හත ලංසඳහද් ලංන සද්නේසිය ලංකැෙත ලං්ෙසරෙය ලං

 රනු ලං ැමැත්නතමු. 

  

එම ලංගිවිසුනමහි ලං10 ලංනෙනි ලංන සද්නේසිය ලං්නුෙ: 

“10. ලංනදමසපියද් ලංතමද්නේ ලංෙසහක ලංන සද්සල් ලංජකරසල් ලං සර්යසකයට ලංයසබද ලංමසර්ග ලංෙකට ලං(්මුණුම ලං1) ලං

අවතීර්ණ බ ාකර ලං නෙකත් ලං නීතයසනුලවකෙ ලං කතර ලං  ළ ලං හැ ස ලං සෘනසකයද්හි ලං කෙතස ලං පන සසකට ලං දරුෙද් ලං
රැනගක ලං ඒම ලං සහ ලං රැනගක ලං යසම ලං  ළ ලං යුතුය. ලං නමම ලං න සද්නේසිය ලං සක නේ ලං දිකයද් ලං හි ලං පන ැෙැත්නෙක ලං
්ක නර්  ලංපන ාක , ලංපුහුණු සරීම් ලං ටයුතුෙකට ලංසහභසගී ලංවීනම්දීද ලංක්රියසත්ම  ලං ළ ලංයුතුය.”  ලං 

නදමව්පපියද් ලංසුළු ලංපිරිස්, ඉහත ලංඑ ඟතසෙයද් ලං ඩ ලං රමිද් ලංනමම ලංතහකම් ලං කසපන ය ලංතුළට ලංතම ලංෙසහක ලං

ඇතුළු ලං රක ලංබෙ ලංනදමසපියද් ලංනගද් ලංසමද්විත ලංරනෙසහක ලං මිටුෙ ලංවිසිද් ලංනිරී්ෂෙය ලංන සට ලංඇත. ලංඔබනේ ලං

නමම ලංක්රියසෙ, දහම් ලංපන සසක ලංනමම ලංසෘනසකනේ ලංකැෙත ලංආරම්භ ලං සරීමට ලංන සද්සල් ලංජකරසල් ලං සර්යසක ලංපන රිරය ලං

හිමියද් (Landlord) ලංනෙත ලංදුද් ලංනපන සනරසද්දුෙ ලං ඩ සරීම් ලංෙක ලං්තර ලංඑය ලංඉතසමත්ම ලංබරපන තළ ලං රුේ ලංබෙ ලං

නකස සෙ ලංමකසය. ලං 

පන සුගිය ලංමහස ලංසභස ලංරැසෘවීනම් ලංදී ලංඒ මක  ෙ ලං්නුමත ලංවූ ලංපන රිදි ලංන සද්නේසි ලං ඩ ලං රක ලංනදමව්පපියද්නේ ලංදරුෙද් ලං

පන ද්ක  ලංතහකම ට ලංයටත් ලංෙක ලංබෙ ලං ෙගසටුනෙද් ලංවුෙද ලංසඳහද් ලං රද්නකමු. නමනකස ලංදරුෙද් ලංඇතුළු ලං්පන  ලං

සියලු ලංනදකස ලං්පන හසුතසෙයට ලංක් ලංනකසන සට ලංදහම් ලංපන සසල් ලං ටයුතු ලංපන ෙත්ෙස ලංනගක ලංයසම ලංසඳහස ලංඔබ ලංසැමනේ ලං

සහසය ලංබකසනපන සනරසත්තු ලංනෙමු. ලං 

  

නතරුෙද් ලංසරෙයි! 

සාවිසය  ලංමණ්ඩකය, ඩුබසයි ලංදහම් ලංපන සසක 

 

ඇමුණුම ලං1 ලං(ෙැදගත් ලංන සටස): ලං 

 


