
 

2022 දෙසැම්බර් මස 20       චක්රලේඛ අංක : 88 /2022 

සියළුම දිසා ලකාමසාරිස්වරුන් ලවත, 

දිසා ලකාමසාරිස් තුමනි/තුමියනි, 

නත්තේ සැමරුම් උත්සව සංවිධානය කිරීම - 2022 

නත්තල් උත්සවයට සමගාමීව නත්තල් සැමරුම් උත්සව (නත්තල් කැද ාල්, නත්තල් දේව දමදෙයන්, 

නත්තල් නාටය ො ප්රජා සත්කා ක වැඩසටෙනක් පුණ්ය කටයුතු ආදිය) ඔබ දිසාදේ සිඟිති,ද ෝතක,බාලෙක්ෂ 

ො මානවක යන සියලු  අංශ නිදයෝජනය ක මින් දිසා මට්ටමින් සංවිධානය ක න දලස ෙන්වා සිටිමු. 

එම වැඩසටෙන්  පිළිබඳව සමාජ මාධය ඔසේදසේ පුළුල් ප්රචා යක් ලබා දීම සඳො ෙ ප්රාදේශිය මාධයදේදීන් 

සෙභාගී ක  ගැනීම සඳො ඔබ දිසාදේ සෙය දිසා දකාමසාරිසේ (මාධය) ෙැනුවත් ක  එම විසේත  අ  දවත ලබා 

දෙන දලසත් දමයින් ෙන්වා සිටිමු.  

එදමන් ඔබ දිසාව මගින්  ැවැත්ු නත්තල් සැමරුම් වැඩසටෙන් පිළිබඳ වාර්තාවක් ශ්රී ලංකා බාලෙක්ෂ 

සංගමදේ මාධය අංශය දවත එවීමට කටයුතු ක න දලස ෙ ෙන්වා සිටිමු. 

දම් පිළිබඳ වැඩිදු  දතා තුරු සඳො මුලසේථාන දකාමසාරිසේ, වවෙය අසංක එරියාව (දු. 077 2976126)  සෙ 

සෙය මුලසේථාන දකාමසාරිසේ, ශෂික මුණ්සිංෙ (දු. 0779 337868 ) යන මෙත්වරුන්දගන් ෙැන ගත ෙැකිය. 

සේූතියි 

දමයට 

බාලෙක්ෂ දසේවදේ නියුතු 

 

 

 

ප්රභාත් කුලරත්න       ජනප්රිත් ප්රනාන්ු       

සෙය ප්රධාන දකාමසාරිසේ         ප්රධාන දකාමසාරිසේ 

(මාධය/මෙජන සම්බන්ධතා/ සෙ සංසේකෘති කටයුතු) 

          

 

පිට ත්  - ජාතික මුලසේථානදේ සියළුම දකාමසාරිසේවරුන්  
  සභා ති/විධායක කමිටු සභා ති/ගරු දල්කම්/ගරු භාණ්ඩාගාරික - ශ්රී ලංකා බාලෙක්ෂ සංගමය 

 

    

 

 
 



 

2022> brk;gu;> 20        Rw;wwpf;if ,y:88/2022  

midj;J khtl;l Mizahsu;fSf;FkhdJ> 

fpwp];k]; nfhz;lhl;l epfo;Tfis Vw;ghL nra;jy; - 2022 

fpwp];k]; gz;biff;F ,izahf nfhz;lhl;l epfo;Tfis (fNuhy;> Muhjid> ehlfk;> r%f 
Nrit kw;Wk; Gd;dpa nraw;ghLfs;) cq;fs; rhuzu; khtl;lj;jpd; koiy> FUis> rhuzu; 
kw;Wk; jpup rhuzu;fis gpujpepjpj;Jtg;gLj;jp Vw;ghL nra;AkhW Nfl;Lf; nfhs;fpNwhk;.  

,e;j nraw;jpl;lq;fs; Fwpj;J r%f tiyj;jsq;fs; Clhf gpurhuq;fis Kd;ndLf;fTk; 
gpuNjr Clftpayhsu;fis gq;Nfw;fr; nra;aTk; cq;fs; khtl;lj;jpd; cjtp khtl;l 
Mizahsu; (Clfk;) Clhf tpguq;fis vkf;F njuptpf;fTk;.  

cq;fs; khtl;lj;jpy; Vw;ghL nra;ag;gLk; fpwp];k]; gz;bif nfhz;lhl;lk; njhlu;ghd 
mwpf;if xd;iw ,yq;if rhuzu; rq;fj;jpd; Clfg; gpuptpw;F mDg;gp itf;FkhW Nfl;Lf; 
nfhs;fpNwhk;. 

,J njhlu;ghd Nkyjpf jfty;fSf;F jiyikaf Mizahsu; nlhf;lu; mrq;f Vupaht 
(0772976126) kw;Wk; jiyikaf Mizahsu; rrpf;f Kdrpq;f (0779337868) MfpNahiu 
njhlu;G nfhs;sTk;.  

ed;wp  

,g;gbf;F  

cq;fs; rhuzu; Nritapy;  

 

 

gpughj; Fyuj;d      [dg;upj; ngdhz;Nlh      

cjtpg; gpujk Mizahsu;        gpujk Mizahsu;  
(Clfk;/nghJrd njhlu;G kw;Wk; fyhrhu njhlu;G) 

          

gpujp:-  Njrpa jiyikaf midj;J Mizahsu;fs;  
jiytu;/epiwNtw;Wf; FOj; jiytu; /nfsut nrayhsu; /nfsut nghUshsu; - 
,yq;if rhuzu; rq;fk;   
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