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ෙකෝවිඩේ සඳහා බල පවත්වන නීති රීති ෙකෙමනේ ලිහිලේ වන බැවිනේ වසෙර් ඉදිරි කටයුතු තරමක් දුරට 
සාමාන්ය අතට පත් ෙවේ යැයි අනුගමනය කළ හැක. 2021 වසර සඳහා අධ්යාපන, සංස්කෘතික හා මාධ්ය 
අංශ වල කටයුතු විධිමත් අයුරිනේ සම්පාදනය කිරීමට උෙද්යෝගීමත් කමිටුව කටයුතු කරමිනේ පවතී.  

 

2021 වසර සඳහා හමුෙවේ කටයුතු 

1) ‘The Newspaper’ සිංහල චිත්රපටය තිරගත කිරීම 
මාර් 21 ඉරු දින සවස 6.15. Event Cinema Castle 
Hill හිදී පැවැත්ෙවේ. ටිකට් පත් හමුෙවේ ෙලේකම් වරු 
ඇමතීෙමනේ ලබා ගත හැක. සංවිධාන සහය Yasiru 
Multimedia. 

 
2) සිලේ දානය මාතර්ු 28 ඉරු දින ලංකාරාමෙයේදී. 
ෙකෝවිඩේ නීති බල පවත්වන බැවිනේ කමිටුෙවේ සීමිත 
පිරිසක් සහභාගී ෙවේ. 

3) Sunfest අවුරුදු උෙලළ- 2021 අෙප්ර්ලේ 11 වන ඉරිදා 
Beecroft ෙරෝසල්ී ප්රජා ශාලාෙවේදී. 

3) 30 වන සංවත්සර සැමරුම- මැයි 29 වන 
ෙසනසුරාදා- වැඩි විසත්ර ඉදිරි කළාප තුලිනේ 

4) SCF Event- ජූලි 17 ෙසනසුරාදා - වැඩි විස්තර ඉදිරි 
කළාප තුලිනේ 

Writers Guild, TYG සහ SCC කටයුතු පිළිබඳව ඒ ඒ 
පරිචේෙඡේද යටෙත් සඳහනේ ෙවේ. 
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අධ්යාපන අංශය  

1) දිගු පාසලේ නිවාඩුවකිනේ පසු සිංහල පාසලේ ජනවාරි 31 වන දින ආරම්භ විය. සිංහල සංස්කෘතික 
හමුවට අනුබදේධව පැවැත්ෙවන සිංහල පාසලේ මගිනේ දරු දැරියනේට සිංහල භාෂාව ෙමනේම ශ්රී 
ලාංකීය සංස්කෘතිය පිළිබඳවද මනා අවෙබෝධයක් ලබා දීමට කටයුතු සිදු ෙකෙර්. පාසලේ කමිටු 
සහ පුහුණු ගුරුවරුනේ විසිනේ ෙමහිදී ඉටු ෙකෙරන ෙස්වාව අති විශිෂ්ඨය. ඔෙබේ දරුවනේ සිංහල 
පාසලේ වලට සම්බනේධ ෙකාට සිංහල භාෂාව සහ සංස්කෘතිය පිළිබඳව ඔවුනේෙගේ දැනුම පරිනත 
කිරීෙම් මහඟු කායර්යට සම්බනේධ වීම ෙදමාපියනේ වශෙයනේ ඔබට දරුවනේ ෙවනුෙවනේ තිළින 
කළ හැකි මහඟු දායාදයකි. සිංහල පාසලේ පිළිබඳව වැඩි විසත්ර ලබා ගැනීමට කරුණාකර 
පාසලේ කමිටු ෙහෝ vpeducation@thescf.org.au අමතනේන. 
 
සිංහල පාසලේ: North Parramatta, Minto, Blacktown, Wollongong, New Castle, 
Wagga Wagga, Dubbo 
 

2)  සිංහල පාසලේවල විෙශෂ්ාංග පිළිබඳ විසත්ර ෙමවර කළාපය තුලිනේ ඉදිරිපත් ෙකෙර්. 
 

3) 2020 වසෙර් Multicultural Grant හරහා ආරම්භ කරන ලද Collaborative Learning 
Management System and Curriculum Development ව්යාපෘතිය, සිංහල සංස්කෘතික 
හමුෙවේ අධ්යාපන අංශය යටෙත් පත් කරන ලද විෙශ්ෂ කමිටුවක් මගිනේ විෂය මාලා දියුණු 
කිරීෙම් දීගර් කාලීන වැඩ පිළිෙවලක මූලික වැඩසටහන ෙම් දිනවල ක්රියාත්මක කරමිනේ පවතී. 

මාධ්ය අංශය 

මාසික විද්යුත් පුවත් පත ‘ආරංචි’ පල කිරීම සහ සිංහල සඟරාව එලි දැක්වීෙමහි කටයුතු සාථර්ක 
අයුරිනේ සිදු ෙකරිණ. මීට අමතරව සිංහල සංස්කෘතික හමුෙවේ ෙවබේ අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීෙම් 
කටයුතුද ෙම් දින වල සිදු ෙවමිනේ පවතී.   

‘සිංහල’ සඟරාව  

2021 වසෙර් පළමු ‘සිංහල’ සඟරාව මෑතකදී නිකුත් වීය. ෙමය ඔබ හමුවට පත්කිරීමට දිවා රෑ 
ෙවෙහස ෙනාබලා ඉතාම උෙද්යෝගෙයනේ කටයුතු කළ අපෙගේ හිටපු සංසක්ාරක ආචායර් ඥානතිලක 
ෙහව්ා-ගමෙගේ මහතාට අපෙගේ විෙශෂ් කෘතඥතාව පළ කරමු. පසුගිය වසර ගනනාවක්ම සිංහල 
සංසක්ෘතික හමුෙවේ සංසක්ාරක වශෙයනේ කටයුතු කරමිනේ අති මහත් ෙසව්ාවක් ඉටුකළ ආචායර් 
ඥානතිලක ෙහව්ා-ගමෙගේ මහතා එම තනතුරිනේ විශ්රාම ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරයි. ඔහු පිළිබඳව විෙශෂ් 
ලිපියක් ෙමහි පළ ෙවේ. 

සංසක්ෘතික අංශය 

ශ්රී ලංකා නිදහස ්දින සමරු උත්සවය ෙපබරවාරි 6 වන දින ෙඩානේ මුවර් ප්රජා ශාලාෙවේදී පැවැත්වින. 
ෙම් සඳහා සිංහල සංසක්ෘතික හමුවට අමතරව ශ්රී ලංකා සංගමය(SLA), ඔසට්්රා ලංකා මුසල්ිම් 
සංගමය(ALMA), දමිළ වැඩිහිටි පුරවැසියනේෙගේ සංගමය(Tamil Senior Citizens Association), ශ්රී 
ලංකා ඔසේට්ර්ලියා මැෙලේ සංගමය(SLAMA), නිවේ සවුත් ෙවේලේස ්හි ශ්රී ලාංකීය කෙතෝලික සංගමය  
යන සමාජ ෙසව්ා ආයතන කීපයක්ම දායකත්වය සැපයීය. 
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ෙමහිදී ශබේද පාලනය, සංගීතය සහ ආෙලෝකකරණය ෙනාමිෙලේම සපයා දුනේ Event 360 සහ 
Butterfly Avenue යන ආයතනයනේට අෙප් විෙශෂ් සත්ුතිය පළ ෙකෙර්. 

උප සභාපති - තරුණ 

ෙමෙතක් පුරප්පාඩුව පැවති ෙමම තනතුර සඳහා පාසලේ සහ ලමා කටයුතු පිළිබඳව වසර ගනනාවකම 
අත් දැකීම් සහිත දැනට සමාජ ෙසව්ා ආයතන ගනනාවක  සහ සිංහල පාසලේ වල ගුරුවරියක වශෙයනේ 
ස්ෙවේචේඡා ෙස්වෙයේ නියුතු නිලුකි ගුණරත්න මහත්මිය පත් කරන ලදි. සිංහල සංස්කෘතික හමුව සමග 
අත් වැලේ බැඳ කටයුතු කිරීෙම් වටිනාකම තරුණ කණ්ඩායමට වටහා ෙදමිනේ ඔවුනේෙගේ ජීවිත වලට 
වටිනා අත් දැකීම් සිංහල සංස්කෘතික හමුව තුලිනේ ලබා දීමට නිලුකි ගුණරත්න මහත්මිය කටයුතු 
කරණු ඇත. නිලුකි වැනි අත් දැකීම් බහුල ක්රියාකාරී සාමාජිකාවක් අප කමිටුවට බැදීම අප ලද 
භාග්යයකි.  

තරුණ හමුව 

තරුණ හමුෙවේ නව සාමාජිකයිනේෙගේ සතුටු හමුව මාතර්ු 6 වන ඉරු දින පවත්වන ලදි. සිංහල 
සංස්කෘතික හමුෙවේ අනුග්රහෙයනේ පවත්වන සිංහල පාසලේ වල සහ අෙනකුත් සමාජ ෙසව්ා ආයතන 
වල ලමා කටයුතුවල නියැලුණු තරුණ පිරිස ්ෙමයට සහභාගී වීය. පාසලේ වල ඉෙගනුම ලබන සහ 
පාසෙලනේ ඉවත්ව සිටින අවුරුදු 15-25 අතර තරුණ පිරිස් ෙමයට සම්බනේධ ෙකාට ෙගන ඔවුනට 
සිංහල සංස්කෘතික හමුෙවේ කටයුතු හරහා වටිනා අත් දැකීම් ලබා දීම අෙප් අරමුණයි. තව ෙනාෙබෝ 
දිනකිනේම නව කමිටුවක් Tharuna Youth Group(TYG) සඳහා පත් කිරීමට සිංහල සංස්කෘතික හමුව 
කටයුතු කරමිනේ පවතී. 

ෙලේඛක සංසදය 

ෙලේඛක සංසදෙයේ කටයුතු අතර විෙශෂ් සථ්ානයක් ගනේනා “ගී ලියමු” වැඩ සටහන මගිනේ නිමැවුනු 
සුනේදර ගීත කීපයක් ෙමවර Sunfest 21 අවුරුදු උත්සවෙයේ  සංසක්ෘතික විෙශෂ්ාංගය මගිනේ ඉදිරිපත් 
ෙකෙර්. 

ෙලේඛක සංසදෙයේ විෙශෂ් කටයුතු පිළිබඳව සාරාංශයක් එහි ෙලේකම් විසිනේ ඉදිරිපත් ෙකාට ඇත. වැඩි 
විස්තර ඉදිරි කළාප තුලිනේ. 

සිංහල සංසක්ෘතික ෙක්නේද්රය  

සිංහල සංස්කෘතික ෙක්නේද්රෙයේ ෙගාඩනැගිලේල අළුත් වැඩියා කිරීෙම් කටයුතු විශාල පිරිසකෙගේ 
දායකත්වෙයනේ ෙම් දින වල සිදු ෙවමිනේ පවතී. ෙමය ලඟදීම ප්රජා කටයුතු සඳහා විවෘත කිරීමටද 
බලාෙපාෙරාත්තු ෙවේ.  

ෙමයට ආධාර පිණිස බුරියානි සහ ෙකාත්තු විකිනීෙම් ආහාර සලේපිලක් මාතර්ු 13 ෙසනසුරාදා 
බීෙක්රාෆ්ට් හි ෙරෝසල්ී ප්රජා ශාලාෙවේදී පැවැත්වින. ෙම් සඳහා විශාල පිරිසකෙගේ  සහෙයෝගය ලබා ගත 
හැකි විය. 
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ව්යවසත්ා සමාෙලෝචන කටයුතු  

වාෂර්කි මහ සභා රැස්වීෙම්දී පත් කරගනේනා ලද විෙශ්ෂ කමිටුවක් මගිනේ ව්යවසථ්ාෙවේ විවිධ අංගයනේ 
නව යුගයට ගැලෙපන අයුරිනේ සකස් කිරීෙම් මහඟු කථර්ව්යයට අත ෙපාවා ඇත. ෙමහිදී ෙයෝජනා වන 
කරුණු ඉදිරි මාස කීපය තුල සාමාජිකත්වෙයේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට බලාෙපාෙරාත්තු 
ෙවමු.  

ව්යවසථ්ා සමාෙලෝචන කමිටුව  

දයනේත ජයරත්න (නායක) 

wdpd¾h උෙබේසිරි විජයනනේද වික්රම 

කිත්සිරි කරුණාරත්න 

ශානේත ප්රනානේදු 

නිහාලේ ප්රනානේදු 

ආචායර් මෙහ්නේද්ර සමරවික්රම 

උපුලේ පාදුක්ක විදාන 

මධුරි අරම්පත්ත 

ව්යවසථ්ා සමාෙලෝචන කටයුතු සඳහා වටිනා අදහස් ඉදිරිපත් කළ අෙප් සාමාජිකයිනේට අෙප් 
කෘතඥතාව පළ ෙකෙර්. 

සාමාජිකත්වය අළුත්වැඩියා කිරීම 

සිංහල සංස්කෘතික හමුෙවේ වාෂර්ික සාමාජිකත්වය සෑම වසරකම ෙදසැම්බර් 31 වන දින අවසනේ ෙවේ. 
ෙමම කළාපෙයේ අවසාන පිටුෙවේ පළෙකාට ඇති ඇති සමාජික අ යැදුම් පෙතහි දැක්ෙවන කරුණු 

භාවිතෙයනේ, 2021 මාතර් ු 31 ට ෙපර ඔබෙගේ සාමාජිකත්වය අළුත්වැඩියා කරන ෙමනේ 

කරුණාෙවනේ ඉලේලා සිටිමු.  

සිංහල සංස්කෘතික හමුෙවේ ශක්තිමත් භාවය තව තවත් ඔප නැංවීම් වස ්ඔබ සැමෙගේ සහෙයෝගය ඉතා 

අගය ෙකාට සළකමු.  

සිංහල සංසක්ෘතික හමුෙවේ නව ලිපිනය 

2021 ud¾;=  මස 31 වන දිෙනනේ පසුව තැපැලේ ලිපිනය සිංහල සංසක්ෘතික ෙක්නේද්රය ෙවත 
ෙයාමු කරනු ලැෙබේ. 

නව ලිපිනය: 28, Cacia Avenue, Seven Hills, NSW 2147 
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ඥාණතිලක ෙහව්ාගමෙගේ මහතා සංස්කාරක ධුරෙයනේ  විශ්රාම ගනේනට යන බව ආරංචි වුණා. එය 
තදිනේම හිතට දැනුනු කාරණාවක්. ඒ මහතා සිංහල සංස්කෘතික හමුෙවේ උරුමයක් ෙලස සැලකිය හැකි 
සිංහල ෛත්රමාසික සඟරාෙවේ  සංස්කාරක ෙලස ඉතාම මහනේසිෙයනේ, කැපවීෙමනේ හා වුමනාෙවනේ දිගු 
කලක් කටයුතු කරෙගන ගිය බව අපි හැෙමෝම දනේනවා. සංස්කාරක ෙලස ඉතාම දුෂ්කර කාලයකටත් 
මූණ  ෙදනේනට ඥාණතිලක මහතාට සිදු උනා. ලිපි ලබාෙගන 
පිටු සකසා මුද්රණයට යැවීම පමණක් ෙනෙවයි. ඊට වඩා 
ෙබෙහවිනේ ෙවනස් තත්වයනේ වූ සඟරාෙවේ පැවත්ම හා 
පලකිරීෙම් අවශ්යතාවම ප්රශ්න කරන තැනට තත්වය නරක් වි 
තිබුනා. 

සිංහල සංස්කෘතික හමුව නැමති ශරීරෙයේ ජිවය හා 
සනේනිෙවේදනය සපයන රුධිරය ෙලස සිංහල සඟරාව හඳුනා 
ෙනාෙගන හා ඒ වැදගත් කම ෙත්රුම් ෙනාෙගන සමහර 
ෙවේලාවලදී කටයුතු කරනු දක්නට ලැබුනා. ඥාණතිලක මහතා 
ඒ ෙවනුෙවනේ ෙපනී සිට වැඩ කටයුතු අනලස්ව එක්සිත්ව 
කරෙගන ආ නිසා අදද සිංහල සඟරාව ඔබට දකිනේනට පුලුවනේ. 

නියමාකාරෙයනේ සාකචේඡාවකට බඳුනේ ෙකාට දිගු කාලීන වැඩ 
පිළිෙවලක් ෙනාපවතින නිසා  අනතුර පහව ඇත්ෙත් 
තාවකාලිකව පමණි. 

ප්රධාන ෙහ්තුව  මුද්රණ වියදම් අධික වීමයි. සිංහල සංස්කෘතික 
හමුවට  එය බරක් වශෙයනේ දැෙනනේෙනේ සිංහල සඟරාව 
පිළිබඳව  නිසි සාකචේඡාවක් හා නිසි අධ්යනයක් නැති කම නිසා 
එයට ලැබිය යුතු තැන ගැන තිෙබන අවිනිශච්ිත සහ සැක සංකා 
සහිත තත්ත්වයයි. එය ෙවනම ෙගන කතා කළ යුතු 
මාතෘකාවක් වන අතර  අමාරු කාල වලදි ද සිංහල සඟරාව 
ෙවනුෙවනේ සිය  යුතුකම් ෙනාපිරිෙහලා ඉටු කරමිනේ ෙම් දක්වා 
පවත්වාෙගන ඒම පිළිබඳව වැඩි ෙගෟරව ඥාණතිලක 
ෙහ්වාගමෙගේ මහතා ට පුද කරනේනට කැමති ෙවමි. 

wdrxÑ - ud¾;= l,dmh              
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සඟරාවක් සංස්කරණය කිරීම ෙලේසි පහසු කාරියක් ෙනාෙවේ. 
ලිපි සපයා ගැනීම, විවිධ වගර්ෙයේ පිටු සකස් කිරීම එනම් කවි 
පිටුව, ෙකටි කතා, සිංහල සංස්කෘතික හමුෙවේ අෙනකුත් 
සංවිධාන වලිනේ අවශ්ය පණිවිඩ පුවත් ලබා ගැනීම, අක්ෂර 
වින්යාසය හා ව්යාකරණ ෙදෝෂ නිවැරදි කිරීම, පරිගණක 
ආශ්රෙයනේ පිටු සකස් කිරීම, මුදලේ අනුමත කර ගැනීම, 
මුද්රණය කිරීම, ෙබදාහැරීම ආදී විවිධ කටයුතු සංස්කාරකෙගේ  
විෂය පථයට අයත් වන කාලයක් තිබුණා. ෙලේඛනයට 
කැපවුනු ෙලේඛකයනේ රාශියක් ෙනාසිටිය කාලයක   
සඟරාවක් සම්පූණර් කර ගැනීමට විශාල ෙවෙහසක් 
දරනේනට සිදුවුණා. ඒ සියලුම බාධක ජය ගනිමිනේ ඉහත කී 
පරිදි ම සිංහල සඟරාව ෙම් දක්වා පවත්වාෙගන ඒමට 
ඥාණතිලක ෙහව්ාගමෙගේ මහතා කැප කළ මහනේසිය 
පිළිබඳව ඒ මහතාටද සතුටු විය හැකිය. එතුමා ෙනාසැලී ඒ 
ෙවනුෙවන වැඩ කිරීම නිසා සිංහල සඟරාව අනාගතයට ද 
සුරක්ශිතව පවතිනු ඇති බව මාෙගේ විශව්ාසයයි. 

ඥාණතිලක  ෙහව්ාගම මහතාෙගේ පුදේගලික දක්ෂකම් ගැන 
අපි මදක් කතා කරමු. ඥාණතිලක මහතා ෙභෟතික 
විද්යාඥෙයක් වුවත් ඥාෙණ් අපි දනේෙනේ ෙහාඳ කවිෙයක් විදියට. ඔහු ස්වභාව ධමර්ෙයේ විශිෂ්ඨතම 
නිමර්ාණය වන සිෙත් සව්භාවය මැනීමට  භාවිතා කරනේෙනේ කවියයි. ඔහු විසිනේ කාව්යය ග්රනේථ ෙදකක් 
නිකුත් කර තිෙබනවා පළෙවනි කෘතිය ජීවන ගෙස් අරටුව ෙදවැනි කෘතිය .ඇවිලිනි කුමරි බඹසර. 

ඒ කාව්ය ග්රනේථ ෙදකම විචාරකයනේෙගේ පාඨකයනේෙගනේ ෙනාමද පැසසුමට ලක් වූ කෘතිනේ. ෙහ්වා 
ගමෙගේ ශූරීනේ ෙගේ විෙශ්ෂත්වය තමයි ඉතාම ඉහළ සැඳැස ් තාක්ෂණෙයනේ යුතුව සැඳැස් කවි 
නිමර්ාණයට තිෙබන ඔහුෙගේ හැකියාව. විවිධ මාතෘකා අලලාද කවි සිය ගානක් ඔහු විසිනේ පුවත් පත් 
සඟරාවලට නිමර්ාණය කර තිෙබේ. අනේතජර්ාලෙයේද තරඟයට කවි ලියා ජයග්රහණ අත්පත් කරෙගන 
ඇත. ඒ වෙගේම කවි ගායනයටත් ඔහු උපනේ හපනේකම් දක්වනවා. ඔහුෙගේ ෙදවැනි කාව්යය ග්රනේථය 
ඇවිලිනි කුමරි බඹසර ඔහුෙගේ සැඳස ්කවි ලිවීෙම් හැකියාවට ෙහාඳ සාක්ෂියක්. 

ඥාණතිලක මහතා ගීත රචනයටද ෙයාමු වී ඇති අතර ඉතාම ලඟදී නිකුත් වූ තරුමලේ යාෙයේ ගීතයට 
පැසසුම් ලැෙබමිනේ පවතිනවා. 

ඥාණතිලක මහතා ෙබාෙහෝ ෙලේඛකයිනේට සිය ව්යාකරණ දැනුෙමනේ උදවේකරනවා, සිය ෙපාත් 
ප්රකාශයට පත්කරගැනිෙම්දී. 

සිංහල සඟරාෙවේ සංස්කාරක ධූරෙයනේ සමුගත්තත් එහි දියුණුව ෙවනුෙවනේ හැකි පමණ උදවේකරනේනට 
සූදානම්ව සිටින ඒ මහතාෙගේ අෙනකුත් සාහිත්යය, සමාජීය හා අෙනකුත් සියලුම කටයුතු ජෙයනේ ජයට 
පත්ෙවේවායි පතමු. 

-නිහාලේ රූපසිංහ , ud¾;= 2021 
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සිංහල සඟරාව 

සිංහල සඟරාව 2021 වසෙර් පළමු කළාපය මීට 
ෙනාෙබෝ දිනයකට ෙපර නිකුත් වීය. ඉතා ප්රබුදේධ 
මට්ටෙම් කෘතීනේ රැසකිනේ සමනේවිත ෙමම සඟරාව 
1990 වසෙර් ආරම්භ ෙකාට ෛත්ර මාසිකව 
ඉදිරිපත් ෙකෙරන කළාපයකි. ෙමහි කතර්ෘ 
වශෙයනේ වසර ගනනාවක්ම අති විශිෂඨ් ෙසව්ාවක් 
ඉටු කළ ආචායර් ඥානතිලක ෙහව්ා ගමෙගේ මහතා 
විශ්රාම ගැනීම ෙහ්තුෙවනේ ෙමම කළාපය එතුමා 
විසිනේ නිමර්ාණය කළ අවසනේ කළාපය ෙවේ. ඉතා 
වටිනා කාව්ය කෘතීනේ ගනනාවක කතර්ෘ වශෙයනේ 
කටයුතු කළ ආචායර් ඥානතිලක ෙහ්වා ගමෙගේ 
මහතාට නිදුක් නිෙරෝගී සුභ අනාගතයකට සිංහල 
සංස්කෘතික හමුෙවේ සුභ පැතුම්! 
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සිංහල භාෂාව සහ සංස්කෘතිය මතු පරපුරට තිලිණ කිරීම සඳහා සිංහල සංස්කෘතික 
හමුෙවේ අනුග්රහෙයනේ NSW සිංහල පාසලේ පවත්වාෙගන යනු ලබයි. 1990 වසෙර් ආචායර් 
උෙබේසිරි විජයානනේද වික්රම මහතාෙගේ ප්රමුඛත්වෙයනේ North Parramatta සිංහල පාසල 
ආරම්භ වීය. එතැනේ පටනේ ෙම් වන විට සිංහල සංස්කෘතික හමුෙවේ අනුග්රහෙයනේ සිසුනේ 
370කට භාෂාව සහ සංස්කෘතිය ඉෙගනීෙම් පහසුකම් සලසමිනේ පවත්වාෙගන යනු ලබන 
සිංහල පාසලේ සංඛ්යාව හතක් දක්වා වධර්නය වී ඇත. 

ෙම්වාෙයේ නම් පහත සඳහනේ ෙවේ: 

1) North Parramatta Sinhala school 
2) Blacktown Sinhala School 
3) Minto Sinhala school 
4) New Castle Sinhala School 
5) Wagga Wagga Sinhala School 
6) Dubbo Sinhala School 
7) Wollongong Sinhala School 

ෙමම පාසලේ වල භාෂාව ඉගැනේවීමට අමතරව සංස්කෘතිය පිළිබඳ දැනුම වධර්නය කිරීම 
උෙදසා විවිධ සංස්කෘතික උත්සව සංවිධානය ෙවේ. සිඩේනි නුවර දේවි වාෂරි්කව පවත්වන 
මහාවංශ සහ සිංහල පාසලේ විවිධ ප්රසංගය ෙම් අතර ප්රධාන ෙවේ. මහාවංශ යනු ශ්රී ලාංකීය 
ඉතිහාසය සහ සංස්කෘතික උරුමයනේ විදහා දැක්ෙවන ප්රදශර්නයකි. සිංහල පාසලේ විවිධ 
ප්රසංගය දරුවනේෙගේ දක්ෂතා  එලි දැක්වීෙම් මහඟු අවස්ථාවනේ උදා කරනු ලබයි. 

NSW හි අධ්යාපන ෙදපාතර්ෙම්නේතුෙවේ ප්රජා භාෂා ඉගැනේවීෙම් නව නිෙදර්්ශය යටෙත් 
සකසන ලද විෂය මාලාවනේ ෙමම පාසලේ වල ඉගැනේවීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබයි. 

බහු සංස්කෘතික සමාජයක් තුල ජීවත් වන අපෙගේ ලමා පරපුරට භාෂාව සහ සංස්කෘතිය 
යන වටිනා දායාදයනේ පිරිනැමීමට පාසලේවල ගුරුවරු සහ ක්රියාකාරී කමිටු සාමාජිකයිනේ 
නිරනේතර වගකීමකිනේ කටයුතු කරමිනේ පවතී. ෙම් අයට අපෙගේ විෙශ්ෂ කෘතඥතාව පළ 
කර සිටිමු. 

නදීකා නිලේමිණී මීමැඩුම 

අධ්යාපන උප සභාපති 
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North Parramatta Sinhala School 

North Parramatta Sinhala School (NPSS) was established in 1990 by a group of patriotic Sri Lankans with 
an abiding love for their motherland. NPSS has proudly reached its’ 30th anniversary and continuing to 
achieve its objectives to pass on Sinhalese language and culture to present, and future generations of 
young people with Sri Lankan background living in Sydney while intensifying their leadership skills. Over 
the past 30 years, the Sinhala School has catered for over 3000 students. 

The history goes back to year 1990 when NPSS was established as the same year Sinhalese Cultural 
Forum of NSW (SCF) was established, under the leadership of Mr. Somarathna Dissanayake. The very 
first class of NPSS was held at the premises of Parramatta North Public School on the 27th of October 
1990 with 38 students under the auspice of the SCF. Our first group of teachers were Mr. Don Wickrama, 
Mrs. Chithra Senanayake, Mr.G.M Ariyapala, and Mrs.Bhadra Wickrama. 

Currently, NPSS is providing its guidance to over 100 students. NPSS has developed itself into a well-
established institution with dedicated and experienced teachers and support from volunteering parents who 
provide logistic support for managing the day to day running of the school. Participation from parents and 
members of the wider community is consistently maintained, and it has been in the center of attention in 
cultural activities within the Sri Lankan community.  Over the years, NPSS has continued to develop its 
curriculum through active learning techniques such as school concert, national day celebrations and 
Sinhala Awurudu celebrations. 

NPSS is not only a language teaching institute, but also a center where newly arrived Sri Lankans find the 
opportunity to integrate with the Sinhalese Community in Sydney. It provides opportunities to participate 
and contribute to the society in many ways, such as organizing school events, voluntary work and various 
cultural activities. 

The language teaching program at NPSS has improved its standards, procedures, and curriculum over the 
years by producing textbooks and following guidelines of Ethnic Language Teaching board of NSW with 
support of the Education Subcommittee of SCF.NPSS has demonstrated its resilience by moving ahead 
with the latest technology and continuing uninterrupted by conducting online lessons during the challenging 
times in year 2020. 

School is held on Sundays between 10 AM – 1 PM during NSW School Terms, at Parramatta North Public 
School, Albert Street North Parramatta. 

You can find more information about NPSS using the links below 

NPSS Website: https://www.sinhalaschool.org.au/ 

NPSS Facebook: https://www.facebook.com/NorthParramattaSinhalaSchool/ 

NPSS Promotion 
Video: https://www.facebook.com/NorthParramattaSinhalaSchool/videos/2810970122490998 

wdrxÑ - ud¾;= l,dmh              
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Blacktown Sinhala School 

Blacktown Sinhala School established 26 years ago with the objective of teaching Sri Lankan culture and 
Language to the Sri Lankan community. It is being managed by the Sinhalese Cultural Forum and the 
School management committee. During this period, the school successfully achieved its objectives and 
became one of the premier Sri Lankan Culture and Language teaching institutes in Sydney. The school 
celebrated its 25th anniversary in 2019 with well-wishers from the President of NSWFCLS and the past 
students of the school. 

Blacktown Sinhala School teaches Sri Lankan Culture and Language from Kindergarten to Year 9. During 
this teaching process, a student will experience all the aspect of Sri Lankan culture and the Sinhala 
language. Evidently, we can understand that school helped to achieve multicultural aspects in Australia by 
developing good citizens with Sri Lankan cultural values. At the same time, the school leadership programs 
help enhance the Sri Lankan students to build their leadership skills to promote the Sri Lankan values in 
Australia and add values and diversity to Australian multi-cultural society. 

We have achieved many milestones and achievements in the recent past which are proof of the quality of 
our education program. Following are some of such programs and achievements which were benefited the 
students and the community: 

1) Student leadership programs to enhance the students' leadership skills, 

2) Programs of teaching Sri Lankan culture and history to students, 

3) Aesthetic programs. 

In these programs, the school won competitive awards regarding highlighting and presenting Sri Lankan 
cultural values. Remarkably, students of the Blacktown Sinhala School have won various levels of 
Minister’s Awards conducted by the NSWFCLS, along with The Minister’s Award. Regarding the students' 
leadership, During the COVID-19 crisis, our students' leaders drove a supportive campaign to the Sri 
Lankan community who needed support. It was highly commended in the community. 

For more information about the Blacktown Sinhala School, please contact through the following methods: 

Website: https://www.blacktownsinhalaschool.com 

Email: principal@thebss.org.au 

  
ශ්රී ලංකා ප්රජාවට ශ්රී ලංකා සංස්කෘතිය හා භාෂාව ඉගැනේවීෙම් අරමුණිනේ මීට වසර 26 කට ෙපර 
බේලැක්ටවුනේ සිංහල පාසල ආරම්භ කරන ලදී. එය කළමනාකරණය කරනු ලබනේෙනේ සිංහල 
සංස්කෘතික සංසදය සහ පාසලේ කළමනාකරණ කමිටුව විසිනි. ෙමම කාල පරිචේෙ◌ඡේදය තුළදී පාසල 
සිය අරමුණු සාථර්කව සපුරා ගත් අතර සිඩේනි හි ශ්රී ලංකා සංස්කෘතික හා භාෂා ඉගැනේවීෙම් ප්රමුඛතම 
ආයතනයක් බවට පත්විය. පාසල සිය 25 වන සංවත්සරය 2019 දී සමරනු ලැබුෙවේ NSWFCLS හි 
සභාපතිවරයාෙගේ සහ පාසෙලේ අතීත සිසුනේෙගේ සුභ පැතුම් සමඟිනි. 
 
බේලැක්ටවුනේ සිංහල පාසල විසිනේ බාලාංශෙයේ සිට 9 වසර දක්වා ශ්රී ලංකා සංස්කෘතිය සහ භාෂාව 
උගනේවනු ලැෙබේ. ශ්රී ලංකාෙවේ සංස්කෘතික වටිනාකම් සහිත ෙහාඳ පුරවැසියනේ බිහි කිරීම මගිනේ 
ඕස්ෙට්ර්ලියාෙවේ බහු සංසක්ෘතික අංශයනේ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට පාසල උපකාර කළ බව අපට ෙත්රුම් 
ගත හැකිය. ඒ අතරම, පාසලේ නායකත්ව වැඩසටහනේ ශ්රී ලංකා සිසුනේට ඕස්ෙට්ර්ලියාෙවේ ශ්රී ලාංකික 
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සාරධමර් ප්රවධර්නය කිරීම සඳහා ඔවුනේෙගේ නායකත්ව කුසලතා වධර්නය කර ගැනීමට සහ 
ඕස්ෙට්ර්ලියානු බහු සංසක්ෘතික සමාජයට සාරධමර් හා විවිධත්වය එක් කිරීමට උපකාරී ෙවේ. 
 
අපෙගේ අධ්යාපන වැඩසටහෙනේ ගුණාත්මකභාවය සනාථ කරන මෑත අතීතෙයේ දී අප ෙබාෙහෝ 
සනේධිස්ථාන හා ජයග්රහණ අත්කර ෙගන ඇත. සිසුනේට සහ ප්රජාවට ප්රෙයෝජනවත් වූ එවැනි 
වැඩසටහනේ සහ ජයග්රහණ කිහිපයක් පහත දැක්ෙවේ. 
1) සිසුනේෙගේ නායකත්ව කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ශිෂ්ය නායකත්ව වැඩසටහනේ, 
2) ශ්රී ලංකා සංස්කෘතිය හා ඉතිහාසය සිසුනේට ඉගැනේවීෙම් වැඩසටහනේ, 
3) ෙසෟනේදයර්ාත්මක වැඩසටහනේ. 
ෙමම වැඩසටහනේ වලදී පාසල විසිනේ ශ්රී ලංකා සංස්කෘතික වටිනාකම් ඉස්මතු කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම 
සම්බනේධෙයනේ තරඟකාරී සම්මාන දිනා ගනේනා ලදී. බේලැක්ටවුනේ සිංහල පාසෙලේ සිසු සිසුවියනේ 
එනේඑස්ඩබේලිවේඑෆ්සීඑලේඑස් විසිනේ පවත්වන ලද විවිධ මට්ටෙම් අමාත්ය සම්මාන සහ ඇමති සම්මානය 
සමඟිනේ කැපී ෙපෙනේ. සිසුනේෙගේ නායකත්වය සම්බනේධෙයනේ, COVID-19 අබර්දුය අතරතුර, අපෙගේ 
ශිෂ්ය නායකයිනේ සහාය අවශ්ය ශ්රී ලංකා ප්රජාවට සහෙයෝගය දැක්වීෙම් ව්යාපාරයක් දියත් කළහ. එය 
ප්රජාව තුළ ෙබෙහවිනේ පැසසුමට ලක්විය. 
 
බේලැක්ටවුනේ සිංහල පාසල පිළිබඳ වැඩි විසත්ර සඳහා කරුණාකර පහත ක්රම හරහා සම්බනේධ වනේන: 
ෙවබේ අඩවිය: https://www.blacktownsinhalaschool.com 
විද්යුත් තැපෑල: විදුහලේපති @ thebss.org.au 
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Wagga Wagga Sinhala School 
 

 Wagga Wagga සිංහල පාසල (WWSS) 2014 දී NSW ප්රජා භාෂා පාසලක් 
යටෙත් ආරම්භ කරන ලදී. පාසෙලේ මූලික පරමාථර්ය වූෙයේ සිසුනේට සිංහල 
භාෂාෙවනේ ගුණාත්මක අධ්යාපනයක් ලබා දීම, ප්රාෙයෝගික ඉෙගනීම, සිංහල 
සංස්කෘතිය සහ එහි විවිධත්වය පිළිබඳ දැනුමක් ලබා දීම සමගිනේ පාසල හා 
ප්රාෙදේශීය ප්රජාව මනා සම්බනේධතාවයක් ඇතුව පවත්වාෙගන යාමයි. පාසල 
සෑම ඉරිදා දිනකම ෙප.ව. 11.00 සිට ප.ව. 1.30 දක්වා පාඩම් පවත්වයි. දැනට 
බාලාංශය පංතිෙයේ සිට, අටවන ෙශ්රණ්ිය දක්වා ළමුනේ 12 ෙදෙනකු පාසල තුල 
අධ්යාපනය හදාරයි. 

 

 

අප පාසල ආරම්භ වූ දා සිට අද දක්වා, නිරනේතර ෙවනස්වන අධ්යාපනික රටාවනේෙගනේ යුතුව, විශිෂට් 
කළමනාකරණයනේ  සමඟ වසර ගණනාවක් පුරා අඛණ්ඩව විකාශනය ෙවමිනේ පවතී. සිංහල භාෂාව 
හා සංස්කෘතිය පිළිබඳ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සිසුනේ විවිධ සංස්කෘතික උත්සවවලට 
ක්රියාකාරීව සහභාගී වී ඇත. සෑම වසරකම සිඩේනි නුවර දේවිවාෂර්කිව පැවැත්ෙවන අංගයනේ වන, 
මහාවංශ ප්රදශර්නය සහ සිංහල විවිධ ප්රසංගය, ඒ වෙගේම නිදහස් දින සැමරුම සඳහා, අප සිසු දරුවනේ, 
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අංග ගණනාවකිනේ සහභාගී ෙවේ. තවද, අප විද්යාලයීය ශිෂ්යයනේ සිංහල පාසල  හා  Wagga-Aus ශ්රී 
ලාංකික සංස්කෘතික සංගමය නිෙයෝජනය කරමිනේ, ප්රාෙදේශීය නගර සභාව විසිනේ සංවිධානය කරන 
ලද ‘Fusion’ ෙවේදිකා ප්රසංගය ඇතුළු ෙවනත් ප්රජා හා පුණ්ය කටයුතු සඳහා ක්රියාකාරීව සහභාගී ෙවේ.  

අප සිංහල පාසල අනුගමනය කරනේෙනේ සිංහල සංස්කෘතික හමුව මගිනේ සකස් කරන ලද විෂය 
මාලාවයි. අධ්යාපනය ලබා දීෙම්දී,  විශිෂ්ට අධ්යාපනය, ප්රජා දැනුවත්භාවය, නායකත්ව කුසලතා වැඩි 
දියුණු කිරීම වැනි විවිධ සාධක ඔස්ෙස් දරුවනේෙගේ ෙපෟරුෂ සංවධර්නය මූලික කරගනිමිනේ අපෙගේ 
කැපවූ ගුරු කායර් මණ්ඩලය  ඔවුනේෙගේ ඉගැනේවීම් කටයුතු කරෙගන යනු ලබයි. ෙමහිදී ගුරුවරුනේ 
සංස්කෘතීනේ දේවිත්වයම අවෙබෝධ කරගැනීමට හැකිවන පරිදි ධ්යාපන කටයුතු සැලසුම් කරනු ලබයි. 

තවද, අපෙගේ සිසුනේෙගේ ෙමම කුසලතා New South Wales  ප්රජා භාෂා පාසලේ වැඩසටහන මගිනේ 
පිළිෙගන ඇති අතර එයට කදිම සාධකයනේ වනේෙනේ, කණිෂඨ් සහ ෙජේෂඨ් යන ෙදඅංශෙයනේම පසුගිය 
සෑම වසරකදීම අපෙගේ සිසුනේ හට ශිෂ්ය ජයග්රහණෙයේ විශිෂ්ටත්වය සඳහා වන “Minister’s Award” 
පිරිනැමී තිබීමයි. 

පසුගිය වසෙර් COVID-19 වසංගතයත් සමග, සිසුනේ සඳහා විකලේප ඉෙගනුම් මාගර් අනුගමනය 
කරමිනේ කාලීන අභිෙයෝගයනේ සඳහා ඉතා සාථර්කව මුහුණ ෙදමිනේ, පාසැෙලේ අධ්යන කටයුතු 
අඛනේඩව පවත්වා ෙගන ගිෙයේය. 

ආරම්භෙයේ සිට ෙම් දක්වා ගුරු ෙදගුරුනේ හා සිසුනේ, අභිෙයෝග සහ බාධක රැසක් ජය ගනිමිනේ 
දරුවනේෙගේ ඉදිරි අධ්යාපනික කටයුතු සාථර්කව පවත්වාෙගන යමිනේ තිබීම ඉතාම සතුටට 
කාරණාවකි. ෙමෙහදී ගුරුවරුනේෙගේ සහ ෙදමවේපියනේෙගේ ෙනාපසුබසන්ා උත්සාහයත්, අධිෂඨ්ානශීලී 
කැපවීමත් සිංහල පාසල ෙවනුෙවනේ ඉතාමත් ෙගෟරවෙයනේ සිහිපත් කරමි.  

 

චමිනේද  රත්නායක,  

විදුහලේපති -  Wagga Wagga සිංහල පාසල.  

01-03-2021 
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අෙ�   ෙවාෙලාංෙගා� �ංහල පාසල.... 
 
 
ඒ දිනය ෙවාෙලාංෙගානේ වාසී ශ්රී ලාංකික  ප්රජාවට සුවිෙශෂ්ි  දිනයක් විය! වසර ගණනාවක් පුරා 
පැවැති සාකචේඡා, ෙයෝජනා සහ විවිධාකාර උත්සාහයක් රැසක ප්රතිඵලයක්  ෙලස නව 
බලාෙපාෙරාත්තුවක ඇරඹුම එදින සනිටුහනේ  විය. ෙවාෙලාංෙගානේ නගරෙයේ ෙවෙසන ලාංකික දරු 
දැරියනට තම මවේ බස, සංස්කෘතික උරුමය සහ අෙප් ආෙවේණික වටිනාකම් පිළිබඳ දැනුම  ලබා 
දීමටත්, ඵ ් තුල ප්රාෙයෝගිකව නිරත වීමට ඉඩකඩ සකසා  දීමටත් පැවති ඉමහත් අවශ්යතාවය 
ඉටුකරමිනේ 2017 වසෙර්  අෙගෝස්තු  17 දින ෙවාෙලාංෙගානේ සිංහල පාසෙලේ ඇරඹුම නිල වශෙයනේ 
සනිටුහනේ විය. 

සිංහල නම් වූ භාෂාව ෙමෙලාවිනේ මැකී යාම වැලකීෙම් මහඟු සටනට හැකි පමණ උර ෙදන, නිවේ 
සවුත් ෙවේලේස් හි ෙවෙසන දරු දැරියනේට ෙහළකුර ෙමනේම ෙහළ කමද ෙපනේවා ෙදන නිවේ සවුත් 
ෙවේලේස් සිංහල සංස්කෘතික හමුව මගිනේ ලැබුණු මග ෙපනේවීම හා ගුරු හරුකම් මත සත්ාපිත වූ හයවන 
පාසල ෙලස වාතර්ා ගත ෙවමිනේ ෙවාෙලාංෙගානේ සිංහල පාසල ෙවාෙලාංෙගානේ විශව් විද්යාල 
භූමිෙයේදී ආරම්භ වූෙයේ ඉලවරා කලාපය තුල  දැනට ක්රියාත්මක  වන එකම සිංහල පාසල ෙලස රැසව් 
සිටි සියලේලනේගම සුභාෂිංසන හා ආශිවර්ාද මධ්යෙයේය. නිවේසවේත්ෙවේලේස් සංස්කෘතික හමුෙවේ නිලධාරී 
මහත්ම මහත්මිනේ වන මහජන සම්බනේධතා පිළිබඳ නිලධාරී තුමා, අධ්යාපන අංශෙයේ උප සභාපති 
තුමා සහ සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ උප සභාපතිනිය සිඩේනි නුවර සිට පැමිණ නිල  ආරම්භෙයේ සතුට 
අප හා ෙබදා හදා ගත්හ. 

 

සිසු සිසුවියනේ පාසලේ කටයුතු වල නිරත ෙවමිනේ  

ආරම්භයටත් ෙපර සිටම නනේ අයුරිනේ ඇප උපකාර කර අෙප් සිංහල පාසල සැබෑවක් බවට පත් කර 
ගැනීමට මූලිකව කටයුතු කල නිමර්ලා ලියනෙගේ මහත්මිය පාසෙලේ විදුහලේපතිනිය ෙලස පත්වූෙයේ 
සියලුම ෙදමාපියනේෙගේ කැමැත්ත සහ බලවත් ඉලේලීම මතය. එදා ෙමදා තුර දරුවනේෙගේ දෑස් පෑදීමට 
ඇය ලබා ෙදන ස්ෙවේචේඡා ෙස්වය ෙවාෙලාංෙගානේ සිංහල ප්රජාව සිහිපත් කරනේෙනේ ස්තූති ප්රශංසා 
පූවර්කවය.  
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සිංහල අෙප් බස අෙප් කම … 

එක වසර සිට පහ වසර දක්වා පංති පරාසයක් තුල සිංහල ඉෙගනීම ආරම්භ කල අප පාසෙලේ මුලේම 
ලියාපදිංචි ශිෂ්ය සංඛ්යාව 18 ක් විය. නවීන උපාංග වලිනේ  සමනේවිත විශව් විද්යාලයීය පංති කාමර තුල 
ඉෙගනීමට අෙප් දරුවනේ ලද භාග්යය නිසාෙවනේ මුලේ අවධිෙයේ සිටම පරිඝණක තාක්ෂණෙයේ 
උපකාරයනේ විෂය හැදෑරීමට  ඔවුනට හැකි විය. සිංහල භාෂාෙවේ වපසරිය තුල කථනය, කියවීම, 
අවෙබෝධය හා ලිවීම යන සිවේ වැදෑරුම් ශාකාවනේ පිලිබද ඉතා අලේප දැනුමකිනේ ගමනේ ඇරඹූ අෙප් 
දරුවනේ ඉතා සීඝ්රෙයනේ එහි අක් මුලේ පිරික්සීම  ආරම්භ කෙලේ විදුහලේපතිනිය විසිනේ සැකසුනු විධිමත් 
පාඩම් මාලා ඔස්ෙස්ය. 

ෙම් වන විට පාසෙලේ ළමුනේ ශ්රී ලාංකික  අධ්යාපන විෂය නිෙදර්්ශයට  අනුමත පළමු වසර ෙපළ ෙපාත 
කියවීෙම් අභිෙයෝගය අති සාර්ථක ෙලස ජය ගනිමිනේ පවතින අතර,  ඇතැම්  සිසුනේ තුනේ වන වසර 
ෙපළ ෙපාත කියවීම ආරම්භ කර ඇත. 

  

   

 

 
 
 
 
ප්රජානන හැකියාව, හසුරු කුසලතා සමග මුසුෙකාට  සිංහල අකුරු ගෙවේෂණය 
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සාමූහික ෙසලේලම් විශය නිෙදර්ශ්යට ඇතුලත් කර ගනිමිනේ 

  

ව්යාපෘති පාදක අධ්යයනයනේ:  වීඩිෙයෝවකිනේ දකින "හැඟීම්" සිංහල බසිනේ ප්රකාශ කිරීම (හතර වසර) 

 

දරුවනේට උදවේ ෙදන අෙප් ගුරු මඩුලේල 
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අවුරුදු  තුනක පමන ෙකටි ඉතිහාසය තුල විදුහලේපතිනියෙගේ අනු දැනුමිනේද, ක්රියාකාරී කමිටු 
සාමාජික සාමාජිකාවනේෙගේ මැදිහත් වීෙමනේද, ගුරු මඩුලේල ෙලස ක්රියා කරන ෙදමාපියනේෙගේ 
උපකාරෙයනේද ෙවාෙලාංෙගානේ සිංහල පාසෙලේ  දරු දැරියනේට අමතර ක්රියා කාරකම් රැසක නිරත 
වීමට භාග්යය හිමි විනි.  

 

සිංහල අවුරුදු සැමරුම 

 
 
 
 
 
 
 
 
ෙවසක් සැමරුම  
 

 
 
කිතු බැති ගී 2019 
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ෙහළකුරු සමඟ සරුංගලේ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රථම වරට මහාවංශ ප්රාසාංගික ප්රදශර්නට සහභාගි ෙවමිනේ 
 
ෙවාෙලාංෙගානේ සිංහල පාසල  ෙමෙතක් පැමිණි දුර ෙකටිය. යෑමට ඇති දුර අප්රමාණය. නව අරමුණු 
සහ ඉලක්ක රැසක් සමගිනේ දිෙනනේ දින ඉදිරියට  ඵ් ගමන යෑමට අෙප් සිංහල පාසල සමඟ එකතු 
වනේනට ඉලවරා කලාපෙයේ ෙවෙසන සියලුම ශ්රි ලාංකික දරු දැරියනට අපි ආරාධනා කරමු. 
 
sinhalaschoolwollongong@gmail.com 
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Tharuna Youth group 

Tharuna Youth group is a Sri Lankan based organisation that was founded in 2002. Since 
then, it has grown and developed with the purpose of providing a medium for the youth 
aged 16 – 25 to experience, learn, celebrate and indulge in the Sri Lankan culture while 
strengthening and forming friendships through our various events.   

Being an organisation that thrives on emphasising cultural awareness and creating new 
friendship within the youth, it is only fitting that TYG has had many events that have 
been heavily targeted at helping and diversifying its youth. Events such as Friendship 
Pursuit, Muck Up Night, Enchanted Charity Ball and our annual six-a-side cricket 
tournament have played as the vital building blocks for the youth as it allowed for the 
formation of new friendships and new bondages. Thus, allowing young teens to make 
that transition from school life to the real world a smoother transition and for 
newcomers to feel a sense of belonging into a community. 

Through these friendships the youth community becomes stronger allowing TYG to 
make a large impact throughout Australia as well as overseas. Events such as Movie 
Night (where we raised more than $800 for the Sri Lankan floods), Tree Day, and Clean 
Up Australia Day mean that our youth can get involved in helping others whilst learning 
how to work as a team and have fun with approachable team members.  

We believe that now more than ever, we need to support each other as a community 
and create a space that can unite us all through difficult and trying times, which we 
believe TYG is able to provide.  

TYG Commitee 2019 
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�ංහල සං�කෘ�ක හ�ෙ� ෙ�ඛක සංසදය . 

ෙම් සංවිධානය ගැන දැනටමත් දනේනා පාඨකයනේ  වැඩි අවෙබෝදය සඳහාත් , ෙම් ගැන ෙනාදනේනා 
පාඨකයනේෙගේ දැනගැනීම සඳහාත් ෙම් පණිවිඩය ලියමි. මා විෙශෂ්ෙයනේ ෙම් ආරාධනය කරනේෙනේ 
ලංකාෙවනේ මෑතදී ඔසේට්ර්ලියාවට පැමිණි ,ගද්ය පද්ය නිමර්ාණ කිරීමටත් ඒවා රසවිඳී මටත්  කැමති 
පාඨක පිරිසටය. 

එබඳු රුචිකත්වයක් ඇති අයට අවශ්ය උදවේ කිරීමත් , ඒවා වැඩිදියුණු කරගැනීමට අත්වැලක් දීම 
ෙලේඛක සංසදෙයේ අරමුණු ෙවේ. 

ෙම් සඳහා දැනට ව්යාපෘති ගණනාවක් ක්රියාත්මකව පවතී . 

1.   ගී ලියමු වැඩසටහණ, ඔබට ගී ලිවීමට හැකි නම් එය අනේතර් ජාලෙයේ අෙප් ෙවබේ අඩවියක 
පලකිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දීමට අප සුදානම්ය. එෙසම් ඔබට ගීයක් නිෂ්පාදනය කරගැනීමට 
අවශ්ය ෙගේය පද නිමර්ාණ අෙප් ෙවබේ අඩවිෙයනේ ෙතෝරා  

ගත හැක. එෙස්ම ෙගේයපද නිමර්ාණ රසවිඳීමට ඔබට අවකාශ ඇත . 

Geeliyamu web address: https://geeliyamu.blogspot.com/ 

 
2 රසවිනේදන වැඩ සටහන මාස්පතා පැවැත්ෙවේ. අෙප් ගත් කතුවරෙයකුෙගේ නිමර්ාණ පිලිබඳ 
අවෙබෝදය ලබා දීම .* මිහිරි ගී ගායනා   * ශාස්ත්රීය ෙදේශණයක් - ලංකාෙවේ විදේවෙතක් විසිණි .ෙම් 
වැඩ සටහණ අනේතජර්ාලය ෙයාදා (  Zoom ) පැවැත්ෙවේ. 

 
3. ඉංග්රීසි බසිනේ කියවනේනනේ සඳහා ෙකටිකථා ෙපාතක් පලකිරීමට කටයුතු කරමිනේ පවතී  

 
4. අනේතජර්ාලය ෙයාදා ගනිමිනේ පැවැත්වීමට අදහස් කරන ගීත තරඟා වලියක් සංවිධානය කරමිනේ 
පවතී  

 
5. විගාමික ලාංකික ෙලේඛකයනේෙගේ ෙපාත් නාමාවලියක් රැසක්ර අනේතජර්ාලෙයේ සුරක්ෂිත කිරීෙම් 
වැඩ සටහනක් ද ඉදිරී කාලෙයේදී ක්රියාත්මක ෙවේ. 

 
 ෙම් කටයුතු වලට ක්රියාකාරීව සම්බනේධ වන ෙලස ආරාධනා කරමි .  

Karunasena Kahatapitiya 

The Secretary- Writers Guild 

Email:publicofficer@thescf.org.au 
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සිඩේනි නුවර ශ්රී ලංකා ෙකානේසලේ ජනරාලේ කායර්ාලය  

පාරිෙභෝගික පහසුකම් පිළිබඳව මනා සැලකිලේලක් 
දක්වමිනේ කායර්ක්ෂම ෙස්වාවක් සලසනු වස ්
මෑතකදී එම කායර්ාලය නවීකරණය කිරීෙම් 
කටයුතු වල නිරත වීය. මෑතකදී පැවති නව 
මුහුණුවරක් ගත් කායර්ාල පරීශ්රය විවෘත කිරීෙම් 
උෙළලට NSW හි ප්රජා ෙස්වා කටයුතු ආයතන වල 
සභාපතිවරු සහ ව්යාපාර හිමිකරුවනේ සහභාගී වීය. 

ෙකානේසලේ ජනරාලේ ලක්ෂ්මනේ හුලුගලේල මහතාෙගේ 
මූලිකත්වෙයනේ එම ෙගාඩනැගිලේල අයත් සමාගම 
සමග ෙකරුණු සාකචේඡා වල ප්රතිඵලයක් වශෙයනේ 
ෙම් සඳහා වැය වූ මුළු මුදල වන ෙඩාලර් 45,000 පමන බර පැන එම සමාගම විසිනේම දරා ගැනීම 
ෙමහි විෙශ්ෂත්වයකි. ෙමනේම කායර්ාලය පවත්වාෙගන යාමට වැය වන වාෂර්කි කුළියද සැලකිය යුතු 
මට්ටමකිනේ අඩු කර ගැනීමටද ලක්ෂම්නේ හුලුගලේල මහතා සමත් වී ඇත. ෙම් නිසා ශ්රී ලංකා රජයට 
විශාල මුදලක් ඉතිරි කර දීමට සිඩේනි නුවර ශ්රී ලංකා ෙකානේසලේ ෙජනරාලේ කායර්ාලය සමත් වී ඇත.   

ෙමහිදී වීසා සහ පාසේපෝට් පිළිබඳ කටයුතු, ශ්රී 
ලාංකීය සබඳතා කටයුතු වලට අමතරව විශාල 
ෙස්වාවනේ රැසක් ඉදිරිපත් ෙකෙර්. 
පාරිෙභෝගිකයිනේ සුහදශීලීව පිළිෙගන ඔවුනට ෙත් 
පැනේ වලිනේ සංග්රහ ෙකාට තම පාරිෙභෝගික 
අවශ්යතා සපුරා දීමට ෙකානේසලේ ෙජනරාලේ 
කායර්ාලය කටයුතු කරයි. නවතම පාරිෙභෝගික 
පහසුකම් වලට පහත සඳහනේ ෙසව්ාවනේද අයත් 
ෙවේ. 

* ෙස්වා කාලය පැය ෙදකකිනේ දීඝර් කිරීම. නව 
කායර්ාල ෙවේලාවනේ සතිෙයේ දින වල ෙප.ව. 8.30 සිට ප.ව. 2.30 

* Eftpos සහ ඉෙලක්ෙට්රානික කාඩේ පත් මගිනේ ෙගවීෙම් පහසුකම් 

* කායර්ාලය තුලදීම ෙෆාෙටෝෙකාපි සහ ෆැක්ස් ලබා ගැනීෙම් පහසුකම් 

* ෙකානේසලේ ෙජනරාලේ කායර්ාලෙයනේ ලබා ගනේනා සියළුම ෙසව්ාවනේ සඳහා අවශ්ය අයදුම් පත් 
සහ අෙනකුත් ෙලේඛන කායර්ලය තුලදීම ලබා දීමට පහසුකම් සැලසීම. 

අවුරුදු 15 පමණ පසුව ෙකරුණු ෙමම නවීකරණ සහ ෙස්වා වැඩි දියුනු කිරීෙම් කටයුතු ෙහත්ුෙවනේ 
ෙමහි ෙසව්ාවනේ ලබා ගැනීමට පැමිෙනන පාරිෙභෝගිකයිනේට තමුනේෙගේම ස්ථානයක් යන ප්රියමනාප  
හැඟීෙමනේ ඉතා ෙහාඳ වෘත්තීමය අත්දැකීමක් ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. 

ලිපිණය: Level 11, 48, Hunter Street, Sydney, NSW 2000 
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The DOT Charitable Foundation 
 
Chamuditha is a year 7 student at Thisamaharama Maha Vidyalaya, Thisamaharama. He has a disability, 
and as a result he is unable stand or walk. 

Chamuditha is highly engaged in his studies and music . His parents couldn’t afford to buy a Keyboard 
to improve his music talents. One of our friends kindly donated a brand-new Keyboard to him. 
Chamuditha is very happy and grateful of the support. 

Thank you for everyone who supported him.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

wdrxÑ - ud¾;= l,dmh              



 

27 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wdrxÑ - ud¾;= l,dmh              



 

28 
   

 

wdrxÑ - ud¾;= l,dmh              



 

29 
   
wdrxÑ - ud¾;= l,dmh              



 

30 
   

Independence Day Celebrations 
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	THE NEWSPAPER MOVIE : BUY TICKETS HERE

