
     එදනනදද ජවනත කරන නදවල ගගන     පදනයයගක මගනපනවම තන නවබ අඩවයක   තනවද වකහව කයලද. 
    නම සයට එනක ආරටකල ලයනනන    මම ඔයද වනග    සදමදනන අය එකත නවලය.    ඕනම නකනනක ලයන

  නදයක නවනසස කරනන,  නගවත ලයනන,      තව එකත කරනන ඕනම නකනකට පලවන.   හරයට කළලලලලක
වනග.

    නම වනගම වකහව එකක    සසහනලනත පටන ගනන යනවල.      ඒ කයනනන මල අඩවනය ආකකතයට
           රතයට එකඟව සසහල භදෂදව භදවත කරන අයට එකතනවලද ලයනන පලවන වකහව එකක.   මල අඩවනය

            පරවරතනයක වය යත ම නනනවනත අපට වගදගත කයද හනතන ලප පරවරතනය කරගනනත පලවන. 
              හගබගය ඒ අය ඒක පටන ගනනන සගලකය යත පරසක ඒක පටන ගනන බලන ඉනනවනනස වතරය.  ඒ

            අයට පලවන මලන ඉසගස වකහව එනක අකවනට එකක හදල සදමදජකතවය අරනගන ඊළඟට Sinhala 
Language Project page     එකට තමනනග පරශලක නදමය එකතකරනන.

          මලන ම ඔයද ඉසගස වකහව එනක අකවනට එකක හදනන ඕන.    නම ලනක එනකන
(http://www.wikihow.com/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup )    ඒකට අදදල පටවට

 පවනසනන පලවන. 

http://www.wikihow.com/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup


 නම form   එක පරවල Create Account       කයල තන නකනළපදට බටන එක කලක කරනන. E-mail  එක
  කදටවත නපනනනනන නල.    ඒ වණදට ඒකත නදනන. Username      එකට අනවරථ නදමයක වණත නදනන

පලවන. 

        දගන ඔයද ඔය පටවට නම එකකරනන කරනන ඕන නමචචරය.    මලනම ඔයදනග යසරනනම එකය, පදසසවරඩ 
     එකය දල අකවනට එකට නලනග නවනන.          අකවනට එක හදප ගමන නම ඉනනන ඔයදට අලතන නලනග

  නවනන නදයක නගහග.  ඊළඟට Sinhala Project Page  එකට යනන. (    නම ලනක එනකන : 
https://www.wikihow.com/wikiHow:Sinhala-Language-Project)       ඊළඟට ඒ පටනව දකණ පගතනත උඩ

     නකනනන එඩට බටන එක කලක කරනන.     දගස අර තබබ ටකම නපනනය,     තව තව සසනකත කලලත එකක; නම 
වනග. 

         ඊළඟට ඔය ලසසට එකට යටන අලත රලක හලෂස (#)   ලකණක ලයනන .  ඊටපසසනස ~ (    කනබයඩ එනක උඩ
  වම නකනනන "Esc"      එකට යටන තන ක එක +  ෂෆසට ක) 4  පදරක ඔබනන. 

        එතනකනට ඔයද කරප හරය නමස නමනහම තමද තනන ඕන. 

                   #~~~~ 

     ඊළඟට පහළ තනවද නම වනග නකනටසක. 

https://www.wikihow.com/wikiHow:Sinhala-Language-Project


    දගස ඔය නබනකසස එනක edit summary  කයන text field   එනක ( /*Build a Team of Volunteers*/   කයන
  ටක මකනනන නගතව,  ඒ ඉදරනයන)      කරප නද නකටනයන පරබදසදනවන ලයල Publish   කයල තන

     නකනළපදට නලනක බටන එක කලක කරනන.  කගමතනම preview      බටන එක කලක කරල බගලනවනත
 ඔයදනග පටවටය,      නමටය ලනක එකක වගටල තනවද නපනනව. 

(       ඔයද අකවනට එකක හදප හගටනය ඔයදනග Talk page    එකට නමනසසජ එකක එය.    එතන තනවද වකහව
       එනක වගඩකරන හගට ගගන උපනදසස තන පට කපයක.       ඒවට ගහන ඉසගස අඩවනය සසවරධනයට දදයක නවලද 
     නපනඩ අතදගකමක ගතනතනත ඒකත සලනහනන වටනවද.     ඊට අමතර ව https://www.wikihow.com/Get-

Started-Editing-and-Writing-on-wikiHow        පටවත ඒ පටනව තන සබගදත පරශලනය කරනන.  අහනන
  නදයක තනස https://www.facebook.com/whsinhala    සබගදනයන නයනමන පටනවන අහනන.)

  නබනනහනම සසතතය !
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