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1) Mංහල සංOකෘ.ක හමuෙ% වාH[ක මහ සභා \O]ම පසu^ය ෙනාවැ2බH 29 වන aන පව3වEනට ෙය?Y. ෙකb7c 
d. e. යටෙ3 ෙකF7> රfgO පාර Rජා ශාලාෙ% ෙමම \O]ම සාHථක අයu0E පැවැ37Y. ෙමයට සහභාi වW සහ 
zoom සබැjය හරහා ස2බEධ ] හමuෙ% Rග.ය ෙවනuෙවE වkනා අදහO ඉa0ප3 කළ අෙn සාමාoකfE Mයp 
ෙදනාට අෙn 7ෙTෂ කෘතඥතාව පළ ෙකෙH.


ෙම67 2020/21 වසර සඳහා නව ක;ටuව< ප= කර ග?නා ල@. 

සභාප. - මධue අර2ප3ත

සම ෙ>ක2 - මාe ද M>වා ]රවHධන

සම ෙ>ක2/මහජන ස2බEධතා Yලධාe -කrණාෙOන කහටskය

භාEඩාගා0ක - අනurtධ උඩෙවල

උප සභාප. සංOකෘ.ක - තනuජා ජයMංහ

උප සභාප. අධIාපන - නuකා Y>Xv wමැඩuම

උප සභාප. මාධI - කසuE ජයෙන3.

උප සභාප. තrණ - තනxර පුරnපාඩuය

සංOකාරක - චEzකා දමයE. පරණගමෙ5

කාරක ස{ක - ආනEද මහෙගාඩ

කාරක ස{ක - නFE wමැඩuම

කාරක ස{ක - |යංකා ෙOර2

කාරක ස{ක - }pෂා ෙපෙHරා

කාරක ස{ක - ~යා ක7ර3න

කාරක ස{ක - ච2පා පා?@ක 7දාන

කාරක ස{ක - ක>ප 7ෙ�ෙOකර

කාරක ස{ක - පාFEu ජයMංහ

කාරක ස{ක - තනxර පුරnපාඩuය

කාරක ස{ක - තනxර පුරnපාඩuය

භාරකr - �3M0 කrණාර3න

භාරකr - උපු> පා?@ක 7දාන


2) පසu^ය ෙනාවැ2බH 29 වන aන පැව. වාH[ක මහ සභා \O]ෙ2u Mංහල සංOකෘ.ක හමuෙ% වIවOතාව 
සමාෙලbචනය �eම සඳහා පහත න2 සඳහE කXටu ම�ඩලය ප3 කරගEනා ලa.


දයEත ජයර3න(ක�ඩාය2 නායක)

ආචාHය උෙ�M0 ]ජයානEද 7�ම

�3M0 කrණාර3න

Yහා> RනාE?

ශාEත RනාE?

උපු> පා?@ක 7දාන

ආචාHය මෙ�EQ සමර7�ම

මධue අර2ප3ත


ෙ2 s0ස 7ME ෙ2 s�බඳව මWFක සාක�ඡා දැනටම3 පව3වා ඇ. අතර තව ෙනාෙබb aන�E ෙ2 s�බඳව කටයux ආර2භ 
කර� ඇත.ෙම:u ෙකෙරන ෙයbජනාවE ඉa0ෙKu සාමාoකයEෙ5 අ�මැ.ය සඳහා ඉa0ප3 ෙකෙර� ඇත.
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හමuෙA ආරං$



3) න3ත> i.කා zoom ම^E...


සාමානIෙයE සෑම වසරකම අp.E ප3 වන නව කXටuව පළමuෙවEම සාමාoකfE අතරට පැXෙනEෙE සාමාoක රා�ය හා 
න3ත> සාදය xFE වuවද ෙමවර පව.න ෙකb7c d. e. Yසා අප හට 7ශාල s0ස@ එකම Oථානයකට \O �eෙම: 
අවකාශය@ ෙනා.බuY. එම Yසා අප සංOකෘ.ක අංශෙK උප සභාප. තනuජා ජයMංහ සහ ෙ>ක2 මා0 ද M>වා ]රවHධන ඇxp 
කXටuව zoom ම^E න3ත> i.කා වැඩ සටහන@ ඉa0ප3 �eමට කටයux කලහ. ෙමයට අංග ඉa0ප3 �eමට Mංහල පාස> 
වල දr දැ0යE, මuxහර ලමා සමාජෙK දr දැ0යE, NSW කෙතbFක සංගමෙK සාමාoකfE සහ අපෙ5 :ත XxරE �:ප 
ෙදෙන@ද එ@ව Mkයහ. පාFEa ජයMංහ ෙමන7ය මනOකාEත අයu0E එම වැඩ සටහන ඉa0ප3 කළාය.


7ෙTෂ න3ත> ප67ඩය@ ඉa0ප3 කළ NSW කෙතbFක Rජාවට මනා ෙOවාව@ ඉටuකරණ ගr rවE Run sයxමාට අෙn 
ෙගෟරවdය ආචාරය s0නමමu.


ෙම:u කාHXක සහ 7දIු3 අංශ වFE අපට 7ශාල සහෙයbගය@ ලබා ?E චwර ජයෙOකර මහතාට3 උපු> පා?@ක 7දාන 
මහතාට3 අෙn කෘතඥපූHවක Ox.ය පළ ෙකෙH.


Sinhalese Cultural Forum of NSW Education Sub 
Committee is inviting you to a scheduled Zoom 

meeting.

Topic: ජන^ෙK X:0යාව සමග අ3වැ> බැද Mංහල උගYමu . 

සහE රEවල සමග 7ෙTෂ අධIාපන වැඩසටහන 

Time: Jan 15, 2021 07:00 PM Canberra, Melbourne, 

Sydney


Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88110463727?

pwd=M25RalZEYXZMUWMxRVJCdzA4emJBdz09


Meeting ID: 881 1046 3727

Passcode: 372375


One tap mobile

+61861193900,,88110463727#,,,,*372375# Australia

+61871501149,,88110463727#,,,,*372375# Australia


Dial by your location

        +61 8 6119 3900 Australia

        +61 8 7150 1149 Australia

        +61 2 8015 6011 Australia

        +61 3 7018 2005 Australia

        +61 7 3185 3730 Australia


       

Meeting ID: 881 1046 3727


Passcode: 372375

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/

kuGogFp45
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Our scheduled activities for the year 2020\21: 
1.    ජන iෙK X:0යාව සමග අ3වැ> බැඳ Mංහල  උගYමu' වැඩසටහන සහE රEවල සම^E, ජනවා0 15 
M�රාදා රා� 7 ට Zoom ම^E


2.    ලංකාරාමෙK පැව3ෙවන මැaE ෙපbය M> දානය- 28 March 2021


3.    Sunfest අවur? උ3සවය - 11 April 2021 at Roselea Community Centre


4.    SCF 30th Anniversary Celebration Night- 29 May 2021

5.    SCF 30th Anniversary Cultural Show – 17 July 2021

6.    SCF Sinhala School Events organised by the Education sub-Committee


https://us02web.zoom.us/j/88110463727?pwd=M25RalZEYXZMUWMxRVJCdzA4emJBdz09
https://us02web.zoom.us/j/88110463727?pwd=M25RalZEYXZMUWMxRVJCdzA4emJBdz09
https://us02web.zoom.us/u/kuGogFp45
https://us02web.zoom.us/u/kuGogFp45
https://us02web.zoom.us/u/kuGogFp45


සභාපC මධu) අරFප=තෙH පIJඩය 
N SW : Oථාsත Mංහල සංOකෘ.ක හමuෙ% 2020/21 වHෂය සඳහා සභාප. ෙලස ප3 
�eම මම ඉමහ3 ෙගෟරවය@ ෙලස සළකX. පසu^ය වසර ෙදෙක: සභාප. ධWරය ෙහබවW 
සභාප. උපු> පා?@ක 7දාන මහතා   සහ කXටuවට මෙ5 හද බැ. x. පුද �eමට මම ෙමය 
අවOථාව@ කර ගYX. පා?@ක 7දාන මහතා ඉතාම Rශංසdය ෙලස Mංහල සංOකෘ.ක හමuව 
ෙමෙහය වW අතර අප සැමට අවවාද, උපකාර සහ මග ෙපE]2 ෙනාමදව ලබා ෙදXE ෙගෟරවdය 
නායක3වය@ ෙහබ]ය.


පසu^ය වසර 30 ක කාලය xළ Mංහල සංOකෘ.ක හමuෙ% සාමාoකfEෙ5 ෙනාමද 
දායක3වෙයE Mංහල සංOකෘ.ක හමuව ශ@.ම3 Oථානයක M�ම අප සැමෙ5 වාසනාව�. 

අපෙ5 උෙදIbiම3 නව කXටuව Mංහල සංOකෘ.ක හමuව 31 වන වසර සඳහා ඉa0යට ෙගන යාම සඳහා 7ශාල කා�ය 
භාරයකට උර u M�. ෙ2   අය 77ධ අංශ වල �සලතා දැනu2 ස2භාරය�E s0පුE s0ස@ ]ම අපෙ5 වාසනාව�. ෙ2 
සැම ෙදනාටම මෙ5 කෘතඥතාව පළ කර MkX.


Mංහල සංOකෘ.ක හමuෙ% ඉa0 වසෙH කටයux සම^E ඔබ සැම ඉ@මYE මuන ගැ�මට අප සැම බලාෙපාෙරා3x ෙවමu!


ඔබ සැමට �.ම3 හා ආර@[ත උ3සව සමය@ ෙ%වාf RාHථනා කරX! සuභ පැx2!


මධu) අරFප=ත , සභාපC 2020/21 වLෂය 

6ටප ුසභාපC උපPු පාQ<ක JදානෙH පIJඩය 
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 2020 වසෙL අධSාපන අංශෙU ආරං$



Y%සවu3ෙව>O: Oථාsත  Mංහල සංOකෘ.ක හමuෙ% ෙ>ඛක සංසදය 7ME අ�3 වැඩ සටහE 


(Projects) �පය@ සxටuදායක අEදXE �යා3මක කරXE පව� . 


ෙFවාෙU  අරමuV : 
1. රMක Rජාවෙ5 ,රස7�2  �සළතා වැ} aයu� �eම හා  දැ�ම , අවෙබbධය aයu�  �eම 


2. ෙපා3 �]ම දැනට කරන කxවrE a0ම3  �eම 


3. ආධuYක ෙ>ඛකfE F]ෙ2 කටයux සඳහා ෙපළඹ]ම හා  a0ම3  �eම .


දැනට Xයා=මක වැඩ සටහ? (Projects)     
1. රස7�ම අEතHජාල (Zoom ) වැඩසටහන 


2. i Fයමu   වැඩ සටහන : ෙ2  වැඩ සටහෙE කළමනාකr ෙ�මා> ජය7�මය. ඔහuෙ5 ?රකථන අංකය: 
0410954571 (email : hjayawic@hotmail.com)


3. ඉං�M බME Fයනu ලබන,YHමාණා3මක අගය@ ඇ., ෙකkකථා එකxව@ පළ �eම . 


4. 7ගාXක  �  ලාං�ක ෙ>ඛකfE Fයා පළ කර ඇ. �Eථ \Oකර  නාමාවFය@ අEතHජාලෙK සuරkත �eම


5. අEතHජාලය   ෙයාදා ගYXE , 7Tව iත YHමාණ තරඟා වFය@ සං7ධානය �eම . ෙ2 වැඩසටහෙE 7Oතර 
පසuව බලාෙපාෙරා3x වEන .


රසJYම(zoom Project) 
  
රස7�ම  වැඩසටහණ  මාMකව     පැවැ3ෙ% .


ෙF zoom Z[\ෙF අ?තLගතය 
    1. ෙ>ඛක සංසදෙK සාමාoක ,  ග3කxවරෙය� ෙ5  YHමාණ  ඇෙ5¢ෙ2 කථාව


2. එම ෙ>ඛකයා 7ME  Mය ෙපා3 වලට පාදක වW අ3දැ�2 පැහැaF�eම 


3. RTණ ඇ�ම   


4. ෙතbරා ග3 ගායක /ගාfකාවක ෙ5  X:0 ගායනාව@


5. කා�න වැදග3 මාතෘ කාව@ යටෙ3 7tව3 ෙtශණය@   -   ලංකාෙ%    ෙහb ෙවන3 ෙtශයක  Mට, 7Tව 
7දIාල  ක£කාචාHයව0ය@ / වරෙය@   වැY 7tව3  ෙකෙන�  7MY.


6.	 සාක�ඡාව


ෙ2  වැඩසටහන ෙමෙහය]ම :  Yහා>  ¤පMංහ ෙ2 වැඩසටහණ ගැන වැ} 7Oතර ඔහu ෙගE ලබා ගත හැක. 
?රකථනය:  + 61 424044621  7දIු3 Fsණය:nihal.rupasinghe07@gmail. Com


සටහන:	ක]ණාෙ[න	කහට1_ය 
ෙPකF,  
`ංහළ සං[කෘCක හමuෙA ෙPඛක සංසදය   
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Sinhalese Cultural Centre Acquires a Property in Seven Hills 

28 CACIA AVENUE, SEVEN HILLS 2147	

This is a great historical news for our Sinhalese/
Sri Lankan community in Sydney, NSW as it 
forms a Community Hub bringing many benefits 
to our generations and many future generations 
to come. 
The property purchased (28 Cacia Avenue, 
Seven Hills) is unique in many ways. It is central 
to where most of our community is living and it is 
adjacent to parks, foot/cycle tracks and other 
amenities. It is close to public transport (Approx. 
850m to Seven Hills Train Station and Approx. 
250m to buses). It is adjacent and surrounded by 
Council owned public space. The SCC believes 
this location has the potential for future. 
Obviously, the affordability and the financial 

institution lending criteria was a large factor in selecting the property as well. 
The SCC is now planning the renovation of the property so that it can start using the facility in the coming 
few months for the intended community activities. 
The SCC is now raising funds to pay-off the principal of the property loan, so that it can sustain the facility 
and embark on the long-term development program. The community supported SCC to come this far by 
supporting fundraising activities and making donations including JanaShakthi Contributions and General 
Donations. The SCC would like to thank everyone contributed and supported. Further, many members of 
the community intend to contribute. The SCC appeals all the members of the community to contribute and 
be part of this great community facility. 
Please note that all the donations to our Public Fund are Tax Deductible. 
There are many Sri Lankan Community organisations in Sydney, NSW who will be key beneficiaries of the 
Sinhalese Cultural Centre. Number of community organisations including Sri Lankan Study Centre for the 
Advancement of Technology & Social Welfare Inc, NSW (SCATS – NSW), Mutual Assistance Society 
Sydney 
(MASS), Blacktown Sinhala School (BSS), North Parramatta Sinhala school (NPSS) and Orange Leaf 
Seniors Group have already contributed. Many other organisations have expressed their intention to 
contribute. The SCC appeals to all the Sri Lankan community organisations to contribute and be part of this 
valuable community facility. 
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Sri Lankan Food Take away at Roselea Community Centre on 21st 
November 2020

The Sri Lankan Food Take Away event hosted 
by SCC together with SCF was successfully 
held on 21st November at Roselea Community 
Centre. SCC managed to sell about 1000 
freshly cooked chicken and Vege biriyani 
among Sri Lankans and other communities. The 
Sinhalese Cultural Centre raised in excess of 
$8.5K (Net) including the donations towards the 
event. This is a great outcome of the excellent 
community support received by the Sinhalese 
Cultural Centre (SCC). The SCC team together 
with SCF would like to thank everyone who 
supported immensely to make this event a 
success. 

The Sinhalese Cultural Centre (SCC) is targeting to pay-off the principal of the property loan, so that we 
can embark on the long-term development program. General Donations can be made here, with online 
secure payments (using Paypal) or bank transfer. Paypal enables you to pay with any major credit card or a 
Paypal account. Your support for the Sinhalese Cultural Centre is greatly appreciated. 
Contact: Nihal – 0417 660646, Daya – 0408 228435, Pramuk – 0425 358508, Upul – 0425 272 945, Susil – 
0410 168572 

PLEASE CLICK HERE TO DONATE

https://www.ozlanka.com/sinhalese-cultural-centre-property-acquisition-fundraiser/


Please note that all the donations to our Public Fund are Tax Deductible. The SCC will send 
you a formal Receipt by email.  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අප ගතකල සuEදර ළමාකාලෙK මතකයE xFE,ෙදම%sය වැ}:kයE ඇසu0E ලැබuන ව
kනා ,ඔවදE,හා 7ෙTෂෙයEම ¥\ භවxEෙගEලද දැනuම සහ මගෙපE]ම එකල අපට  
ෙලා� ශ@.ය@ 7ය. . .  පාස> ෙ%ලාෙවE පසu   Xx\ Xx0යE සමග  ෙකFෙදFE ෙග
වuන  අ�තෙK  මතකයE    අද3  Yරx\වම  එම  සuEදර  අ�තයට  මා  \ෙගන  
 යf. එxFE මම ය2 ආOවාදය@ ලබX. YදහෙO අs   ඉෙග�ම ලැ¦මu .එක ෙගදරක 
දrෙව� ෙදාOතර වෙරෙය� ]මට ෙ3e ^ය 7ට ,තම දrවා3 ෙදාOතර ෙකනu� �eෙ2, 
ෙදමාsයE අතර ඇ.   r?r   තරඟය දrවEෙ5 සහජ �සළතා මරf . ෙ2 7නාශෙයE 
දrවE මuදා ,ඔවuE ෙ5 සහජ �සළතා මuවහ3 කරණ YදහO අධIාපන �මෙ%දයකට 

https://www.ozlanka.com/sinhalese-cultural-centre-property-acquisition-fundraiser/
https://www.ozlanka.com/sinhalese-cultural-centre-property-acquisition-fundraiser/
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සම ෙPකF - මාf ද `Pවා \රවLධනෙH	පIJඩය 

සම ෙPකF/මහජන සFබ?ධතා hලධාf ක]ණාෙ[න කහට1_යෙH පIJඩය 

!ජා ෙ[වාව?6 වැදග= කම... 

Mංහල සංOකෘ.ක හමuෙ% නව වසෙH සම ෙ>ක2/මහජන ස2බEධතා Yලධාe තනxරට ප3 ]ම 
මම ඉතා අගය ෙකාට සලකX. � ලාං�ක Rජාවෙ5 ෙපා? ෙOවා \ස@ ඉටu �eෙ2 වැඩ සටහE වලට 
�යාකාeව දායක3වය@ සැප¢මට එම^E අවOථාවE උදා වන බැ7Y.


`ංහල සං[කෘCක හමuෙA ෙ[වාව?... 

1) ම% රkE බැහැරව ඕOෙ¨Fයාෙ% ෙවෙසන � ලාං�ය Rජාවෙ5 භාෂාමය සහ සංOකෘ.කමය 
වkනාක2 \ක ගYXE ඉa0යට පව3වාෙගන යාමට අවශI වැඩසටහE ස2පාදනය �eම.


2) දrවEෙ5 Mංහල භාෂා දැනuම R¥න �eම වO Mංහල භාශා පාස> 7@ පව3වාෙගන යාම. එෙමEම ¥r පුහu� කටයux 
සහ 7ෂය මාලා සංවHධනය �eෙ2 කාHයයE ස2පාදනය �eම.


3) ෙ>ඛක සංසදය ම^E ෙ>ඛන කලාව වැ} aයuනu �eමට3, Rජාවෙ5 දැනuම, රස 7Eදනය, වHධනය කරණ වැඩ සටහE 
�යා3මක �eම.


4) � ලාං�ක තrණ s0සෙ5 Rජා ෙOවා කටයux වල අ{වෘ©ය උෙදසා තrණ සං7ධානය@ පව3වාෙගන යාම.


5) Mංහල සංOකෘ.ක ෙ@EQය ම^E සංOකෘ.ක මධIOථානය@ පව3වාෙගන යාම සහ වැ} aයu� �eෙ2 කටයux 
ස2පාදනය �eම.


ෙමවැY Rජා ෙOවාවE ඉටu �eමට දායක ]ෙමE ලැෙබන අධIා3Xක ආTවාදය Xල කළ ෙනාහැක. එබැ7E Mය� ෙදනා 
ෙමම කටයux වලට Oෙ%�ඡාෙවE ස2බEධ ]ම අප අගය කළ යuxය. සමාජෙK වැ}:kයE ෙමEම තrණ ෙකාටOද ෙමම 
කටයuxවල වkනාකම වටහාෙගන සං7ධානෙK ඉa0 ගමනට අ3 වැ> බැඳ  ගEනා ෙමE අප ආරාධනය කර Mkමu.
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උප	සභාපC	සං[කෘCක	අංශය-	තනuජා	ජය`ංහෙH	පIJඩය 
ආයuෙබbවE!	

ආරං)	සඟරාවට	නව	වසර	මuලuම	නව	පණ@	ගැE]මට	කටයux	�eම	s�බඳව	මම	RථමෙයEම	
මාධI	අංශයට	Ox.	වEත	ෙවX.		

අප	කවur3	දEනා	ප0a	දැනට	පව.න	ෙකb7c	ත3වය	මත	ෙ2	වසෙH	සාමාoක	න3ත>	රා�ය	
Zoom	මාධIෙයE	ඉa0ප3	ෙකr�	න3ත>	iත	එකxවකට	�මා	]ය.	ෙදසැ2බH	 19	වන	aන	
රා�ෙK	පැවැ3වuනu	ෙමම	න3ත>	i.කාවE	ඉa0ප3	�eමට	Mංහල	පාස>	වල	දr	දැ0යE,	NSW	
කෙතbFක	සංගමය,	මuxහර	ළමා	සමාජය	සහ	අෙn	සාමාoක	සාමාoකාවE	සහභාi	]ය.	

2021	අෙª>	11	වන	aන	මාසෙKu	Mංහල	සහ	දXළ	අp3	අවur?	උ3සවය	පැවැ3]මට	කටයux	
ස2පාදනය	ෙවXE	පව�.	wට	අමතරව	 	අaයර	ෙදක�E	පැවැ3]මට	බලාෙපාෙරා3x	වන	Mංහල	

සංOකෘ.ක	හමuෙ%	30	වන	සංව3සර	සැමrම	ඔOෙO	ඔබ	හමuවට	පැXvමට	අප	බලාෙපාෙරා3x	ෙවමu.	අපෙ5	අරමuණ	
වEෙE	ඉa0ෙK	පැවැ3ෙවන	කටයux	හරහා	සංOකෘ.ය	ෙකෙර:	ඇ>ම@	ද@වන	Mයp	ෙදනා	හා	ස2බEධ	]මf.	

ෙමම	සැමr2	s�බඳව	වැ}	7Oතර	ඉa0	කලාප	හරහා	දැනu2	ෙදනu	ලැෙ�.	

ඔබ	සැමට	සuභ	න3තල@	සමග	dෙරbiම3	නව	වසර@	RාHථනා	කරX.		

තනuජා	ජය`ංහ	,	උප	සභාපC-	සං[කෘCක 

උප සභාපC අධSාපන - න7කා iමැඩuමෙH පIJඩය 
#ංහල සංOකෘ.ක හමuව අරඹා වසර 30 ඉ@ෙමන ෙමම අවOථාෙ% "ආරං)" පුව3 පතට 
ප67ඩය@ ඉa0ප3 �eමට ලැ¦ම අධIාපන අංශෙK උප සභාප. වශෙයE මා ලද භාගIය�. 


භාෂාව යනu අපෙ5 වැදග3ම සංOකෘ.ක උrමයf. අප අෙන@ Mය� දෑ ඉෙගන ගEෙE භාෂාව 
මාHගෙයY.භාෂාව මැන7E ඉෙගන මැන7E හැMර]මට3 භාෂා ෛනRනIය නැම. මහාHඝ 
YධානෙK 7පල පල ලබEනට3 අපෙ5 Mංහල පාස> මහ r�ල@ ලබා ෙt යf මා MතX.


අප 2021 වසෙH ෙ2 භාර ®ර කHතවIයට උර ෙදXE Mංහල සංOකෘ.ක හමuෙ% අධIාපන 
අංශය වැඩ සටහE මාලාව@ YHමාණය කර ඇත. 


1) ) ජනවා0 15 zoom xFE - සහE රEවල- ජන iෙK X:0ය xFE Mංහල උගYමu 
මාතෘකාව ඔOෙO ඔබ හමuවට පැXෙE.


2) 2021 ෙපබරවාe අEතH පාස> කXටu වැඩසටහන@ පැවැ3]මට YයXතf. ෙම:u අප අධIාපන කXටuව 7ME 
7ෂයමාලා සංසEදනය, ¥r පුහu�ව, නව තා@ෂනය ඇx� නව කr� කාරණා රා¯ය@ සාක�ඡා �eමට YයXතය. 


3) අවur? 7ෙTෂාංග "Sunfest අවur? උ3සවය" °u අෙª> 11 වන ඉr aන.


4)	wට අමතරව තව3 Mංහල පාස> වල 7ෙTෂාංග සහ Mංහල සංOකෘ.ක හමuෙ% 30 වන සංව3සරය ෙවනuෙවE 
7ෙTෂාංග \ස@ සWදාන2 ෙවXE පව�. ෙ2 සඳහා Mය� Mංහල පාස> වල සහභා^3වය බලාෙපාෙරා3x ෙවමu.


±7තෙK ෙබාෙහb කා�යE සඳහා අතIවශI භාශා �සළතාව වHධනය කර ගYXE මනා සEYෙ%දන හැ�යාවEෙගE 
සමE7ත ±7තාවෙබbධෙයE s0පුE පුරවැMයE ෙලස අනාගත ෙලbකයට එ@ වEනට අපෙ5 ආදරvය ® පුxEට 
හැ�යාව ලැෙ�වාf මම  ආ¯Hවාද කරX.


න7කා hP;j iමැඩuම, උප සභාපC- අධSාපන අංශය 
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උප	සභාපC	මාධS	අංශය -	කසu? ජයෙන=C 
මාධI  උපසභාප. ෙලස ප3ව ,  Mංහල සංOකෘ.ක හමuවxFE, ඔOෙ¨Fයාෙ% 7ෙTෂෙයE 
Y% සවu3 ෙ%>O   : ෙවෙසන � ලාං�ක Rජාවට   ෙOවය@ කරණ සමාජ ෙOවකෙය� ]මට  
ලැ¦ම, මෙ5  මහ3 භාගIය@ ෙකාට සළකX .  ඒ තනxරට මා ප3�eම ගැන ඔබ සැමට  මෙ5 
Ox.ය   s0නමX. කාHය³Hය නායක3වය හා සාමW:කව , �යාකාeව , කටයux කළහැ� 
කXටuව@ සමග ෙම:   Rජාවට වැඩදා¢ , අHථව3 , වැඩ සටහE සැළසu2 කර ඉa0ප3 �eමට 
අපට හැ�  බව මෙ5 මහ3    7Tවාසයf .  


Rජාවට දැනuම, අවෙබbධය හා රස7Eදන වැඩ සටහE ඉa0ෙKu ෙගන ඒමට සැලසu2 කර ඇත. 
පසu^ය 19 ෙවYදා අEතHජාලය හරහා ඉa0ප3 කළ න3ත> i.කා වැඩසටහණ ඉE පළමu 

වැEනf . 2021 ලබEනාවW නව වසර  ඔබ සැමෙදනාට සuවදා¢ ,සැපව3 ආරkත සමය@ ෙ%වාf  RාHථනා කරX!


මාධS උපසභාපC , කසu? ජයෙන=C  

 

ලංකාෙ"  ද]ව?ෙH  සහජ kසලතා නැං\ම  වැදග= … 

ම% ´ෙමE බැහැරව ±ව3 වuව3 තම රට හා .ෙබන බැu2, �M 7ටක3 M.E බැහැර කල ෙනාහැක.අප ගතකල සuEද
ර ළමාකාලෙK මතකයE xFE,ෙදම%sය වැ}:kයE ඇසu0E ලැබuන වkනා ,ඔවදE,හා 7ෙTෂෙයEම ¥\ භවxEෙග
Eලද දැනuම සහ මගෙපE]ම එකල අපට  ෙලා� ශ@.ය@ 7ය. . .  පාස> ෙ%ලාෙවE පසu   Xx\ Xx0යE සමග  ෙකF
ෙද F E  ෙග වu න  අ � ත ෙK  ම ත ක ය E    අ ද 3  Y ර x \ ව ම  එ ම  සu Eද ර  අ � ත ය ට  මා  \ ෙග න  

 යf. එxFE මම ය2 ආOවාදය@ ලබX. YදහෙO අs  ඉෙග�ම ලැ¦මu .එක ෙගදරක දrෙව� 
ෙදාOතර වෙරෙය� ]මට ෙ3e ^ය 7ට ,තම දrවා3 ෙදාOතර ෙකනu� �eෙ2, ෙදමාsයE 
අතර ඇ.  r?r  තරඟය දrවEෙ5 සහජ �සළතා ´ඳ ෙහලf . ෙ2 7නාශෙයE දrවE මuදා 
,ඔවuE ෙ5 සහජ �සළතා මuවහ3 කරණ YදහO අධIාපන �මෙ%දයකට ෙයාමu කලයux කාලය 
එළඹ ඇත .


ෙදම%sයE ෙහb වැ}:kයE අපෙ5 ඉa0 ±වෙනbපාය �ම@ 7ය යux දැf අපට බලපෑ2 
ෙනාකළහ.   


දrවEට  YදහෙO උගත හැ� , තම සහජ �සළතා නංවාලන  අධIාපන �මය@, සඳහා ෙදාර 
7වර කර uම, ෙදමාsයE හා 


වග �ව යux වැ}:kයE   ෙ5   යuxකමf .   ෙදම%sයE   ෙතbරාග3 උසO යf ස2මත \�යාව@ එ>ලකරෙගන, ඒ 
සඳහා තරඟ කාeව තම දrවEට ඉෙගdමට බල �eම නතර කළයuxය .


�සළතා වැ}, නව ආරකට M.ය හැ�   s0ස@ , රෙg අනාගතය භාර ගැdමට පුහu� කළ යuxය . එබ� නව ආක>ප 
ඇ. µම හමuදාවකට , රෙg   Y¶පාදන කටයux භාරකළයuxය . ෙ2 අනuව දrවEට අද ෙදන අධIාපන �මය ෙවනO 
කළයux බව MතX .


ච?mකා දමය?n  
Chandrika damayanthi  
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2 020 වසර මuලu, NSW සහ අෙන�3 RාEත වල  
ලැ% ^Y පැ.eම ඕOෙ¨Fයාව මuහuණ ?E ජා.ක  
වIසනය�. ලැ% ^Y 7EaතfE සඳහා අරමuද> \O  
�eම සඳහා බ3 පැකg වIාපෘ.ය@ aය3 �eමට SCF
 කXටuව �රණය කළහ. සWප ෙ%u 7ෙTෂඥ ස2ප3  
ජය]ර මහතාෙ5 මඟ ෙපE]ම ඇ.ව අපෙ5 සාමාoකf
E, ඔවuEෙ5 පවu> සහ XxරE ෙ2 සඳහා ෙනාමසurව  
සහෙයbගය ලබා uෙ2 ෙ�xෙවE සාHථක වIාපෘ.ය@  
aය3 �eමට අපට හැ� 7ය. 
ෙම:u උපයා ග3 ෙඩාලH 10,300 ක අරමuදල NSW  
Rural Fire service : �ාwය ^Y Y]ෙ2 ෙOවෙK  
සහකාර ෙකාමසා0O Stuart Midgley මහතාට  
ප0තIාග ෙක0ණ. සහකාර ෙකාමසා0Oවරයා අපෙ5  
උ3සාහය සහ තIාග·F3වය Rශංසා කළ අතර අපෙ5 
Rජාවට  ඔහuෙ5 7ෙTෂ O¸.ය පුද කෙ¹ය. 
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2020 වසෙH හමuෙ% 7ෙTෂ ආරං)



2 020 මැf මාසෙKu Sri Lanka Association සහ Austra-

Lanka Muslim Association සමග Mංහල සංOකෘ.ක හමuව 

ඒකාබtධව සං7ධානය කළ NSW Sri Lankan Support Network 

වIාපෘ.ය ම^E COVID-19 වසංගතෙයE බලපෑමට ල@වW � 

ලංකාෙ% Mට පැXණ Mkන MසuE සහ තාවකාFක ]සා බලපºලා»E 

ෙවනuෙවE, උපකාර පතEනE සහ සපයEනE අතර සEYෙ%දන 

ජාලයකට මාHග සැක�ම කළ හැ� 7ය. 

ෙම:u ආහාර පාන, ෛවදI R.කාර, තාවකාFක නවාතැE පහසuක2, 

ෙගව> �� ෙග]2, ]සා පහසuක2, සu� \�යා යන ෙOවා රා¯ය@ 

සැප¢මට අපට හැ� 7ය. අෙn සාමාoකයE ෙමEම නෑ :ත XxරEද 

7ෙTෂෙයEම �ලැ@ටවuE Mංහල පාසෙ> 7?හ>ප., ¥rවr, ¯ෂI 

නායක කXටuව සහ ෙදමාsයE ෙම:u 7ෙTෂෙයE මත@ කළ යuxය. 
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2020/21 වසර සඳහා ප3 වW නව කXටuව

සභාප. 

මධue අර2ප3ත
සම ෙ>ක2  

මාe ද M>වා ]රවHධන
සම ෙ>ක2/මහජන 

ස2බEධතා Yලධාe 

කrණාෙOන කහටskය

භාEඩාගා0ක 

අනurtධ උඩෙවල

උප සභාප. සංOකෘ.ක  

තනuජා ජයMංහ

උප සභාප. අධIාපන   

නuකා Y>Xv wමැඩuම
උප සභාප. මාධI   

කසuE ජයෙන3.

සංOකාරක 

චEzකා දමයE. පරණගමෙ5

කාරක ස{ක  

ආනEද මහෙගාඩ

කාරක ස{ක 

නFE wමැඩuම

කාරක ස{ක 

|යංකා ෙOර2

කාරක ස{ක 

}pෂා ෙපෙHරා 



   

ආරං$ | ජනවා) කලාපය 2021 18

කාරක ස{ක 

~යා ක7ර3න

කාරක ස{ක 

ච2පා පා?@ක 7දාන

කාරක ස{ක 

ක>ප 7ෙ�ෙOකර 
කාරක ස{ක 

පාFEu ජයMංහ 

භාරකr 

�3M0 කrණාර3න 
භාරකr 

උපු> පා?@ක 7දාන


