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23වම  : වග වගා 2ංහල පාසැෙ:  අට වන වසෙ, ඉෙගනuම ලබන  
ෙන3@  ජයෙBකර



සමාජෙ& ෙක()* එ,න. ලබා ග. 23ශතය 
ඉහල යාම. සමගම තව ෙනාෙබ( :න;, 
ෙකාෙර(නා =>බඳ @3 A3 යB තරමකට DEF 
වන බව රජෙ& මාධH මI, දැනuB M ඇත. ස3 
;EපයPම QෙවRවල ST UV UයW ෙදනාටම 
ෙමය ඉතාම සXටට කYණ;. එනමu. අප 
සැමෙ\ ආරPෂාව =>බඳව තව _රට. 
සැළ;Dම. aම ඉතාම වැදග.ය.

ෙක()* Qසා මග හැYනu අෙb එ:ෙනදා කටයuX 
යතා ත.වයට ෙගන ඒමට කටයuX කරන අතරම, 
ඉ:dයට. සමාජෙ& UයW ෙදනාෙ\ ආරPෂාව 
ෙනාකඩවා Sකගැ@ම අප සැමෙ\ යuXකමf. 

1) රජය සහ මාධH මI, ලබා ෙදන උපෙදR 
Qවැර:ව =>පැMෙම, අප සැම Qෙර(hව )iමට 
කටයuX කරමu. 

2) ෙක()* සඳහා Qjෙklත එ,න. ලබා ගැ@ම මI, 
අනාගතෙ&M මuහuන Mය හැ; අවදානB ත.වය, අවම කර 
ගැ@මට කටයuX කරමu. 

3) සංhතය, නjථනය, කළා අංග, සාEතHය ෙම,ම අෙනo. 
)ෙන(දාංශ තම p)ත වලට සqප කර ගැ@ෙම, 
ඒකාකාd.වය මග හරවා ගැ@මට කටයuX කළ හැක. ෙමම 
අවRථාව,ට ))ධ )දHු. මාධH ඔRෙR ඔබෙ\ Eතව. =dR 

සBබ,ධ කර ගැ@ෙම, ෙමම කටයuX ඉතාම )ෙන(දා.මක 
අයud, ඉටu ;Aමට කටයuX කළ හැක. 

4) සෑම )ටම ඔබෙ\ ආරPෂාව ෙම,ම සමාජෙ& ආරPෂාව 
=>බඳව අවධානය ෙයාමu ;Aම මI, අප සැමට uය සැෙක, 
ෙතාරව සාමානH එ:ෙනදා p)ත ගත;Aමට හැ; කාළයP ඉතා 
ඉPමQ,ම උදා ෙvවා යැf 2ාjථනා කරමu.
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2021 වසර සඳහා හමuෙG ඉHI කටයu3 

1) ෙල(ක සාEතH :නය සැමAෙB වැඩ සටහ, ෙපළP සැbතැBබj 

මස මuළ Uටම සෑම ස3 අ,තයකම පව.වන ල:. ෙB සඳහා 

Uංහල පාසF වල Uසu, ඉතා උෙදH(ගෙය, සBබ,ධ aම ඉතාම 

2ශංසාවට කYණ;. ෙB =>බඳ )ෙ{ෂ D=යP ෙමE පළ ෙv.  

2) Uංහල සංRකෘ3ක හමuෙv තYණ අංශය (TYG) මI, 

“MulS Culture is the Real Culture of the World” යන 

මාතෘකාව යටෙ. DaෙB තරඟයP පැවැ.ෙv. තYණ Uසu,ෙ\ හැ;යාව, :යu} කර ගැ@මට 

අත MමP වශෙය, ෙමම කටයu.ත ~යා.මක ෙv. තYණ හමuෙv කටයuX =>බඳ )ෙ{ෂ D=යP 

ෙමE පළ ෙv. 

3) Uංහල සංRකෘ3ක හමuෙv ෙFඛක සංසදෙ& මහ සභා SRaම පසuIයදා පැවැ.aය. ෙමEM 

Eටපු ක�ටu ම�ඩලයම ෙFඛක සංසදෙ& ඉ:d වසර සඳහා ප. aය. 

සභාපK - ආචා,ය ෙෂ:ටN OIB මහතා 

උප සභාපK - Qහා: Rප2ංහ මහතා 

ෙ:ක* - කSණාෙBන කහටEUය මහතා 

භාVඩාගාIක - Xපා: ද 2:වා මහතා 

ඉ:d වසෙj ෙFඛක සංසදෙ& කටයuX ඉතා සාjථකව පව.වාෙගන යාමට නව ක�ටuවට Uංහල 

සංRකෘ3ක හමuෙv සuභපැXB එP කරමu.  

ෙFඛක සංසදය මI, දැනට ෙකෙරන )ෙ{ෂ කටයuX…  

• 2ංහල සංBකෘKක හමuෙG ෙ:ඛක සංසදෙ\ ]කාශනය& වන ‘22ල’ මා2ක ඊ-සඟරාෙG ෙදවන කලාපය 

මෑතකX Qbc dය. ෙමe Eටපත& ලබා ගැfමට sisila.sangarawa@gmail.com යන gEනයට ඊ-

ෙ*ලය& එවNන. 

• 2නuවර i Online i bසලතා තරඟය 

• රස jkම මා2ක වැඩ සටහන  

• i gයමu වැඩසටහන 

4)   Minister’s Awards E දPෂතා දැPව� Uසu, =>බඳව )ෙ{ෂ D=යP ෙමE පළ ෙv. 
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5) NSW Government මI, අනuමත කර ඇ3 
ම� ලH ම ය M ම නා ව P ඔ RෙR C o v i d - 1 9 Qසා 
අපහසuතාවය,ට ප.ව ඇ3 තාවකාDක aසා සEත � 
ලාං�ය Uසuනට සහ වැ�EVය,ට සහන සැලiෙB කටයuX 
ෙB :නවල Uංහල සංRකෘ3ක හමuව මI, ~යා.මක 
ෙව�, පව�. ෙB =>බඳව )Rතර ෙමE අමuණා ඇත. 
වැ� )Rතර Oz Lanka අඩ)ෙ&ද පළ ෙකෙj.

6) ෙක()* වHසනය සමග තම ආරPෂාව ෙම,ම 
සමාජෙ& ආරPෂාවද සලසාෙගන pව. )ය හැ; �ම ෙම,ම ෙක()* Qසා තම p)ත වලට U_ 
a ඇ3 බලපෑB අවම කරගත හැ; �ම =>බඳව සාක�චා ෙකෙරන )ෙ{ෂ Webinar 
වැඩසටහනP ලඟMම ~යා.මක ෙකෙj. ෙB සඳහා )ෙ{ෂඥ ෛවදHවY ෙම,ම, මෙන( 
)දHාඥf,ද සBබ,ධ ෙv. වැඩ සටහන සඳහා Qය�ත :නය, ඔPෙත(බj 30 ෙසනසuරාදා සහ 
ෙනාවැBබj 6 වන ෙසනසuරාදා :නය, ෙv. � ලංකාෙv Uට සBබ,ධ වන කළා කYව, 
Sසකෙ\ දායක.වෙය, ෙමම වැඩ සටහන ඔබ අතරට ෙගන ඒමට කටයuX =>ෙයල ෙව�, 
පව�. NSW රජය මI, ෙමම වැඩසටහ, මාලාව සඳහා )ෙ{ෂ අනu�හයP සපයා ඇත. ෙB 
=>බඳ වැ� )Rතර Uංහල සංRකෘ3ක හමuෙv මාධH අංශෙය, දැනuB ෙදනu ලැෙ�.

ෙමම වHාපෘ3ය මI, අප සමාජෙ& ෙක()* Qසා වHසනයට ප.ව ඇ3 =dR වලට ආහාර කා* 
ප. ලබා Mමද U_ ෙකෙරනu ඇත.  

7) Uංහල සංRකෘ3ක හමuෙv මග ෙප,aම ඔRෙR, පුහu} �YවY සහ ෙදවන භාෂාවP 
වශෙය, Uංහල ඉගැ,aම =>බඳ )ෙ{ෂඥf,ෙ\ සහභාI.වෙය, Uංහල භාශාව ඉගැ,aෙB 
අධHාපන �ම, NSW Education Standards Authority (NESA) Qයාමය,ට අ}�ලව 
)කාශය ;AෙB වැඩ=>ෙවලP ෙB :නවල ~යා.මක ෙව�, පව�. ෙමම වHාපෘ3ය සඳහා 
))ධ අ:යර වලM තම අගනා දායක.වය ලබා _, Uය� ෙදනාටම Uංහල සංRකෘ3ක හමuෙv 
)ෙ{ෂ RX3ය පළ ෙකෙj.

8) දය,ත ජයර.න මහතාෙ\ නායක.වෙය, යuX ක�ඩායමP )U, මහ. කැපaම;, යuPතව 
Uංහල සංRකෘ3ක හමuෙv වHවRථාව සංෙශ(ධනය ;AෙB කටයuX ෙB :නවල U_ ෙකෙර�, 
පව�. ෙමය ලගMම සාමා�ක.වෙ& අනuමැ3ය සඳහා ඉ:dප. ;Aම අෙb අරමuණf.

9) Uංහල සංRකෘ3ක ෙP,yය පව.වාෙගන යාම වR :ය. කරණ ලද )ෙ{ෂ වැඩ =>ෙවලP 
SCC Sustainment Fundraising Scheme දැනට ~යා.මක ෙv.



Minister's Awards )ෙ{ෂ දPෂතා දැPව� UයWම  UයWම Uසu Uසu)ය,ට අෙb )ෙ{ෂ 
සuභ පැXB එP කරමu.

ෙමම වසෙj Uංහල භාෂාව ෙවනuෙව, Senior Minister's 
awards for excellence   සBමානය  ලබා ගැ@මට  වග 
වගා Uංහල පාසැෙF අට වන වසෙj ඉෙගනuම ලබන �නාරා 
නu),: =යUd  සම. aය. 

මම �නාරා නu),: =යUd, මම වසර හතPපුරා වග වගා 
Uංහල පාසැෙF Uංහල හදාරන අතර දැනට අට වන වසෙj 
ඉෙගනuම ලබනවා.

මම ඔRෙ�Dයාවට එනෙකාට මෙ\ වයස මාස පහf. ඒ. මම 
Uංහෙල, ෙදමා=ය, හා මෙ\ අfයලා සමග oඩා කල Uට 

කතා කල Qසා මට Uංහල ඉෙගන ගැ@ම පහසu උනා.

වග වගා Uංහල පාසැෙල, මම Uංහල භාෂාව ඉෙගන ගැ%ම පමණ) ෙනාව ,ංහල 
සං1කෘ4ක නැටu7 නට8නට9 ,Uංහල Uං_ ගායනා කර,නට. පුහu}ව හා හැ;යාව 
ලැබuණා .ෙමම Qසා මම වග වගා නගරෙ& පැවැ3 සංRකෘ3ක සංදjශන වලට සහ මෙ\ 
2ධාන පාසැෙල. සංRකෘ3ක නැටuB වලට සහභාh aමට හැ;යාව ලැබuණා .ඒ වෙ\ම 
Qvසවu. ෙvFR E Uංහල සංRකෘ3ක හමuෙv  පැවැ.ව� උෙලළවF වල. නට,නට. 
ගය,නට. හැ;යාව ලැබuණා .

Uංහල පාසැල Qසා මට 2017 වසෙj,Junior minister's awards වල merit 
සහ3කයP ලබා ගැ@මට හැ;යාව ලැබuණා .

Uංහල පාසැල Qසා මට Uංහල භාෂාව ගැන දැනuම පමණP ෙනාව Uංහල සංRකෘ3ය හා 
� ලංකා ඉ3හාසය ගැන දැනuමP ලබා ගැ@මට හැ; උනා. ෙමය Qසා Uංහල භාෂාවට හා 
සංRකෘ3යට 3යන ආදරය හා කැමැ.ත මට තව තව. වැ� උනා.

මට ෙමම වසෙj Uංහල භාෂාව ෙවනuෙව, Senior Minister's awards for excellence   
සBමානය  ලබා ගැ@මට හැ; උනා.ෙB සදහා මට 2ධානව උපකාර ව�ෙ& වග වගා Uංහල 
පාසැලf. ෙමE දැනට UVන සහ Eටපු )_හFප3වY,ට. ,Uය�ම �YවY,ට., මෙ\ 
ෙදමv=ය,ට. ෙමම සBමානය ලබා ගැ@මට උදv කල Uය� ෙදනාට. මෙ\ R�3ය පුද 
කර�.
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ඔRෙ�Dයාෙv  උපත ලද Y) පූDයkද, Uංහල භාෂාව DaෙB හා 
;යaෙB මනා දැනuමP පසuIය වසර පහක කාලයP Xල ෙන(j. 
පැරමැටා Uංහල පාසෙලN  North ParramaFa Sinhala 
School (NPSS) ලබා ග.තාය.  දැනට නව වන )ෙ& පසuවන ඇය 
\ෙල,වu*E Caddies Creek ]ාථmක පාසැෙF  හතර වන 
වසෙj ඉෙගනuම ලබන Mb3ම. lෂHාව;. 

2021 වසෙj 2ජා භාෂා සඳහා වන ඇම3 සBමාන (Minister’s 
Awards) 2දානෙ&M, ෙන(j. පැරමැටා Uංහල පාසල (NPSS) 
Qෙය)ජනය කරmN ක��ඨ අංශෙය, )�{ඨ සBමාන 
සමාjථයP ලබා ගැ@මට ඇයට හැ; )ය. ෙB සBබ,ධෙය, 

Uංහල  පාසෙF �YවY,ෙග, ෙමෙතP ලද මග  ෙප,aම සහ එම පාසෙF බාEර 
~යාකාරකB වD, ලද ප,නරය ඇය RX3 පූjවකව UEප. කර,@ය. 

Uංහල සංRකෘ3ය ගැන මනා අවෙබ(ධයP ලබා ගැ@ම, අනාගතෙ& M � ලංකාවට හැ; 
අයud, උපකාර ;Aම, Y)ෙ\ Uංහල භාෂාව හැදෑAෙB 2ධාන අරමu} ව,ෙ,ය. ඇය  දැනට 
Uංහල නැටuB කලාව සහ සංhතය ද  2�ණ කර�, UV,@ය. 

Born in Australia, Ruvi Pooliyadde gained valuable knowledge on Sinhala language, 
reading and wriSng skills, from the North ParramaFa Sinhala School (NPSS) during 
last 5 years.  She is nine years of age and is a bright Year 4 student at Caddies Creek 
Public School in Glenwood. 

At the 2021 Minister’s Awards for Excellence in Community Languages, 
represenSng North ParramaFa Sinhala School (NPSS), in the Junior Category, she 
received a Highly Commended Award. Ruvi is very much grateful to the support 
and guidance she received from her teachers at NPSS so far. Also, she remembers 
with graStude the extracurricular acSviSes arranged by the Sinhala School for her 
to gain this knowledge. 

Her main intenSons of learning Sinhala language are to gain an in-depth knowledge 
on Sinhalese culture and to help Sri Lanka in whatever the possible way in the 
future. At the moment she is learning Sri Lankan tradiSonal dancing and Music 
during her spare Sme. 
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හසල පබසර උයෙන ෙnවෙo වන මම Uංහල භාෂාව ඉෙග@මට 

අ.ෙපා. තබ,ෙ, 2010 වසෙjM බාලාංශ Uසuෙවo ෙලස 

�ලැPටවu, Uංහල පාසලට ඇXල. aෙමQ.  එදා Uට පසuIය වසර 

10 Xළ පාසෙF �YවY, ෙ\ අ�Pෂණය යටෙ. Uංහල භාෂාව 

2�ණ කර�, qට අමතරව �යැU රංගන, Sunfest අවuY_ 

සැණෙක>ය, මහාවංශය යනාM Uංහල සංRකෘ3ක උ.සව වලටද 

සහභාI වuෙන�. නjතනාංග, නාටH සහ ඉ:dප. ;Aම X>, මම 

ඉහත � සංRකෘ3ක උ.සව සඳහා දායක.වය ලබා _,ෙන�. මම 

මහෙමවuනා දහB පාසෙF Uසuවo වන අතර ලංකාරාමය සහ කටuBබා 

ප,සෙF දහB වැඩසටහ, වලට ද Qර,තරෙය, සහභාIෙව�, බukධ ධjමය ගැන 2�ණ 

කර�. තාල රංග නැටuB ක�ඩායෙB නjතන lF=යo වන මම උඩරට නjතන සB2දාfක 

පුහu} කර�, UV�. මාෙ\ Uංහල භාෂාව හා සංRකෘ3ක දැනuම වjධනය ;Aම සඳහා 

ඉහත � අංග මෙහ(පකාA )ය. 2021 වසෙj Ministers සBමාන 2දාෙන(.සවෙ&M 

2ශංස@ය සBමානයP ලබා ගැ@මට අවRථාව උදා )ය 

ආරං$ - ඔ&ෙත)*බ, කලාපය 7



මෙහ)ගp ෙගෟරd ෙරාrෙග)-  Blacktown 2ංහල පාසල 

ෙගෟරa ෙමවර අමාතH 2දානයP සඳහා සu_සuකB ලබා 

3ෙබනවා.  

එ =>බඳ අපෙ\ හද =d RX3ය 'Blacktown' Uංහල පාසල 

ෙවත =dනැqමට අප ෙමය අවRථාවP කරග,නවා. ඇය 

'Blacktown' Uංහල පාසෙF ඉෙග@B කටයuX පට,ග. 

:නෙ& Uට ෙB දPවා න, අයud, ඇයව :dග,ව�,, ඇයෙ\ 

දPෂතා වය, හ�නාගQ�, , ඇයෙ\ හැ;යා ව, 

ඔbන,ව�,, ඇයට අවශH ආදරය සහ කYණාව ලබා_, 

�නාD �YX�ය., �යානා �YX�ය., )දjශ@ �YX�ය. 

අප )ෙ{ෂෙය, සඳහ, ;Aමට කැම3f.  

Uංහල පාසෙF Uය� වැඩකටයuX ඉතා �මානu�ල ෙලස පව.වාගQ�, Uය� ~යකාරකB 

ජය�ා� ෙලස Qම;Aමට තම �මය, කාලය කැපකරන කාjය ම�ඩලය ෙම,ම ෙදමා=ය,ද 

මා ෙB අවRථාෙv මතP ;Aමට කැම3f.  

U*Q නuවර ෙවෙසන � ලාං;කf, වන අපට සහ අපෙ\ � දYව,ට Uංහල අධHාපනයP 

ලබා Mමට Uංහල පාසෙල, කරන ෙRවාව ඇග�මට ලP කළ යuXf. � ලංකාෙව, ෙබාෙහ( 

_ර වuව. Uංහල භාෂාව ඉෙග@මට ලැ ම. Uංහල සංRකෘ3ය සමග සBබ,ධ aමට 

ලැ ම. අපෙ\ ෙම,ම අපෙ\ � දYව,ෙ\ද භාගHයP.     

අපෙ\ Uංහල පාසල :I, :ගටම SකගQ�, අපෙ\ මX පරපුර ෙවත දායාද ;Aම අප 

Uය� ෙදනාෙ\ම වග�මP වන 

අතර ඒ සඳහා ඔබ Uය� 

ෙදනාට මා ආරාධනා කරනවා.  
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ෙල(ක සාEතH :නය සැමAෙB වැඩ සටහ, ෙපළP සැbතැBබj මස මuළ Uටම සෑම ස3 
අ,තයකම පව.වන ල:. Uංහල සංRකෘ3ක හමuෙv අධHාපන අංශය මI, ෙමය අ:යර 
;Eපය;, පව.වන ල:.  ෙB සඳහා Uංහල පාසF වල Uසu, ඉතා උෙදH(ගෙය, 
සBබ,ධ aම ඉතාම 2ශංසාවට කYණ;. Uසu, :d ගැ,ව� ෙදමා=ය,ට. �YවY,ට. 
අපෙ\ )ෙ{ෂ RX3ය පළ ෙකෙj. 

අHයර 1 -‘ජන i’ වැඩසටහන jශාරද සමN ෙලQN මහතාෙo සභාscවෙයN 

අHයර 2 - පාස: 2සuNෙo අc අbS වැඩසටහන

අHයර 3 - ‘කථනය සහ ඉHIපc tuම’ වැඩසටහන මහාචා,ය අcතනායක එ* ෙnරc 
මහතාෙo සහභාscවෙයN

අHයර 4 - ‘ෙකU නාටp සහ ෙකU $vපට’ චාNදf ෙසෙනjරcන මහcmය සහ පwම2I 
]නාNx මහතාෙo සහභාscවෙයN

ෙමEM ආරා¡ත lF¢, දැPව� අදහR අප පාසF  
දY දැdය,ෙ\ ඉ:dගමනට මහ£ =ටuවහලP 
ෙවතැf Uංහල සංRකෘ3ක හමuෙv  ){වාසයf.

සම, ෙලQ, මහතා සඳහ, කෙF ෙමම පාසැF වල 
ඔෙපරා ආM සං�jණ ගායනා ෛශ¤, ඉ:dප. කළ 
හැ; දYදැdය, වෙ\ම ;U_ ආයාසය;, ෙතාරව 
Uංහල භාෂාව හැUර)ය හැ; දY =dසP ද ඇ3 
බවය. ඔහuෙ\ ෙkශණය Xළ �ප වරPම ෙB බව සඳහ, aම අප සැමෙ\ සXටට 
කYණ;.

එෙRම එම වැඩ වැඩසටහ, අවසානෙ& ඔහu අපෙ\ දY දැdය,ෙග, )ෙ{ෂ ඉF¤මP 
කරන ලM.  එනB “මම Uංහල ඉෙගන ග,න ආසf” 
යන වදන පවසන ෙලසf. වැඩසටහනට සBබ,ධ ව� 
Uය�ම දY දැdය, ඉතාම උෙදH(ගෙය, ෙමම 
ඉF¤ම ඉටu කෙළ(ය.

අ. අoY වැඩසටහන X>, අපෙ\ දY දැdය,ෙ\ 
දPෂතාවය, මනා ෙලස =>uඹu )ය. එEM 
)ෙ{ෂෙය,  අදහR දැPව� උXY පැරමටා Uංහල 
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පා ස ෙF න M ෂා  පූ D ය kද ම හ .� ය , 
ෙවාෙලා,ෙගා,\ Uංහල පාසෙF Qjමලා Dයනෙ\ 
මහ.�ය සහ වග වගා Uංහල පාසෙF ච�,ද 
ර.නායක මහතාෙ\ 23ෙප(ෂනය )ෙ{ෂෙය,ම 
සඳහ, කළ යuXය.

අපෙ\ _වාදYව, Uංහල භාෂාව ඉෙගන ග,ෙ, 
ඔවu,ෙ\ ෙදවැQ භාෂාව ෙලස වuව. ඔවu,ෙ\ අ. 
අoY වල කාjයPෂමතාව තPෙRY ;AෙBM එම 
අ. අoY ෙකතරB ඉහල ම¦ටමක පව�ද ය,න 

ආඩBබරයට කYණP බව පැවiය.

X,වන වැඩසටහන ෙලස ‘කථනය සහ ඉ:dප. ;Aම’ X>, අප හමuවට පැ�� 2aණ 
ෙkශක මහාචාjය අ.තනායක එB ෙ§ර. මහතා පැවසuෙv � ලංකාෙv ෙB වසෙj 
සාEතH :න සැමAම ෙනාපැවැ.ව� බවය. � 
ලංකාෙව, =ටත ෙවෙසන අප  ෙමෙR සාEතH 
:නයP පැවැ.aමට ග. �රණය ඔහuෙ\ මහ. 
පැසසuමට ලP )ය.

අපෙ\ � දYව, )U,  සාEතHයට ෙRවාවP 
කළ ග. කXවY යන ෙ.මාව ඔRෙR 2ශංස@ය 
කථනය, ඉ:dප. කළහ. UuF ෙව.තUංහ 
මහ.�ය ,)මF p බලගFෙF මහතා, ගජම, 
ෙන(නා  සහ මාjV, )�මUංහ මහතා =>බඳ කථනය, ෙමEM කැ¢ ෙපනu�.

ලංකාෙv UVන අයටද ෙමම වැඩ වැඩසටහ, 
ආදjශයP බව මහාචාjය අ.තනායක එB 
ෙ§ර. මහතා තව _රට.පැවiය. එයට ෙ§Xව 
වශෙය, ඔහu පැවසuෙv ලංකාෙv උ.සව වල 
2ධා න තැ නP ලැ ෙබ,ෙ, ළමu ,ට ෙනා ව 
වැ�EVය,ට බවය.

ඒ මහතා අපෙ\ දY දැdයනට ඔවu,ෙ\ oසලතා 
වැ� :යu} කර ගැ@ම සඳහා වVනා  උපෙදR ලබා 
ෙදන ලM. 
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Uංහල සාEතH වැඩසටහ, මාලාෙv අවස, 
වැඩසටහන වන ‘ෙකV නාටH සහ ෙකV w¨පට’ 
වැඩ සටහන කාෙ\. පැසසuමට ලP aය. )ෙ{ෂ 
ආරා¡ත අමu.ත, වන ජන©ය රංගන lF=ª 
චා,ද@ ෙසෙන)ර.න මහ.�ය සහ � ලංකා 
ජා3ක «පවාE@ ළමා අංශෙ&  අධHPෂක 
ප.මUd 2නා,_ මහතා ෙකV නාටH සහ ෙකV 
w¨පට ඇග�මට ලP කළ අතර දYව,ෙ\ නාටH 

=>බඳ oසළතා වjධනය කර ගැ@මට වVනා අවවාද උපෙදR ලබා _,නාය. ඔවu, පවසා 
UVෙ& ඉ:dෙ&M ඔවu,ෙ\ ෙනාමද සහෙය(ගය Uංහල 
සංRකෘ3ක හමuව ෙවත ලබා ෙදන බවය. 

�Y :නය හා ළමා :නය සැමAම ෙමම වැඩ සටහෙ, 
)ෙ{ෂ.වය ව� අතර එය කාෙ\. පැසසuමට ලP )ය.

�Y :නය සැමAම සඳහා උXY පැරමටා Uංහල පාසෙF 
හUQ _ව )U, 2ශංස@ය අයud, ඉ:dප. කරන ලද උපහාර 
කථනය අපෙ\ Uය�ම �YභවX,ට උපහාරයP ව�වාට ;U_ 
සැකයP නැත.

එෙRම උXY පැරමටා Uංහල පාසෙF ෙජානා. පුතා )U, 
ෙල(ක ළමා :නය ගැන ඉතා අලංකාරම. වාjතාමය 
වැඩසටහනP ඉ:dප. කරන ලM.

U*Q නuවර ෙවෙසන ජන©ය ගායකෙයo ෙම,ම Uංහල 
සංRකෘ3ක හමuෙv ආරBභක සාමා�කෙයo වන ෙබාQ 2නා,_ මහතා )U, ළමා :නය 
ෙවනuෙව, )ෙ{ෂෙය, සැකස� අලංකාර ගායනයP ඉ:dප. කරන ලM.

Uංහල සංRකෘ3ක හමuව )U, 2ථම වරට NSW 2ා,තය පුරා )UA ඇ3 Uංහල පාසF 
එකට එකX කර සාEතH :නය ෙමෙR සැමAම ඉතා සාjථක බව ලැබu} 23චාර වD, 
මනා =>uඹu ෙවf. අපෙ\ දY දැdය,හට ඔවu,ෙ\ දPෂතා ඉ:dප. ;AB සඳහා ෙමවැQ 
ආකාරෙ&  වැඩසටහ,  ඉ:dෙ&Mද  ෙගන ඒමට Uංහල සංRකෘ3ක හමuව බලාෙපාෙරා.X 
ෙv.
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"ෙල(ක සාEතH :නය සැමAම වR පුරා මාසයP 3RෙR අගනා වැඩසටහ, ගනනාවPම 
ඉ:dප. ;Aමට ම�Dක.වය ෙගන කටයuX   කළ අධHාපන අංශය භාර උප සභාප3 නMකා 
qමැඩuම මහ.�ය ඇXW  ක�ටuවට අෙb )ෙ{ෂ RX3ය පළ ෙකෙj.
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We currently have our Writing Competition up and running. You can write ANY 
creative piece using the quote “multi-culture is the real culture of the world” as 
inspiration. It can be a short story, a poem, a discursive, an essay, or any other 
medium you want. The aim of this competition is to use the power of literature 
to embrace the talents of our youth community and give them the opportunity to 
highlight culturally relevant topics. 
Submit your piece to us before 30th of November. 

See our social media pages for more information or if you any questions
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SCF COVID-19 Community Support Program
https://www.ozlanka.com/scf-covid-19-support-program/. 
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ඉ:d මාස �පය Xල Uංහල සංRකෘ3ක ෙP,yෙයE මාUක )වෘත :නයP (Open 
Day)පැවැ.aමට Uංහල සංRකෘ3ක හමuව කටයuX කර�, පව�. ෙමf, අෙනo. 2ජා 
ආයතන වල සාමා�කf,ටද ෙමම Rථානය දැක බලා ගQ�, ඔවuනෙ\ කටයuX සඳහා 
2ෙය(ජනයට ගැ@මට අවකාශ සැලෙසනu ඇත.

Uංහල සංRකෘ3ක ෙP,yය පව.වාෙගනයාම වR )ෙ{ෂ වැඩ =>ෙවලP SCC 
Sustainment Scheme පසuIයදා :ය. කරන ල:. ෙමE :නක )යදම වන $100 
ඛා�ඩ 365P Qo. ෙකාට ඇත. ෙමම වැඩ =>ෙවලට අනu�හය දPවා අප සැමෙ\ 
Uංහල සංRකෘ3ක ෙP,yය පව.වාෙගන යාමට සහෙය(ගය දPවන ෙම, ඔබ සැමෙග, 
ෙගෟරවෙය, ඉFලා UVමu ෙB සඳහා සකසන ලද )ෙ{ෂ ප¨යP ෙB සමග අමuනා ඇත.
To make your sponsorships and contributions Please Click Here.

‘2ංහල’ සඟරාව 

Uංහල සඟරාෙv )ෙ{ෂ කලාපයP තව ෙනාෙබ( :න;, Qo. ;Aමට කjතෘවdය ධB�කා 
පරණගමෙ\ ෙB :න වල කටයuX කර�, පව�.  
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https://thescf.us11.list-manage.com/track/click?u=d97ae8e45bedc7091b16a8bf8&id=6b14b87087&e=ff1059852d
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