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චක්රලේක අංක අ16/2020
සියලුම දිසාඅලේ ොසමාරිස්වreන්අහාඅ
මූලස්ථානලේේඅසියලුමඅලේ ොමසාරිස්අවreන්අලේව
1. yÈis ;;ajh ^fldfrdakd& hgf;a mej;s nd,oCI ls%hdldrlï
2020අමාර්තුඅ19අවනඅදිනඅබලධාරීන්අවිසින්අප්ර ායය අත් අ නනඅල අඳිරරිඅීතියයඅසහඅංුලලුඅ මීමලේ අ ාලයඅ
තුළඅදිස්ත්රික්කව වන්න්අබතරයනයක්කවඅවම ්් අවයාතතිය, ංඛණ්ඩඅබාල ක්කවෂඅක්රියා ාන අසහඅස්ස්ම , යනඟ,
ප්රමතයාඅලාකනනඅස මයඅිරරීමඅසහඅයව් අලේබොලේහ අක්රියා ාන අසි කඅිරරීමඅ්මනඅංපිඅංියයයින්අසතුටුඅ
ලේවමු. ලේබොලේහ අදිස්ත්රික්කව වලඅතාලේහඅහාඅසමාමඅමාධයවලඅබාල ක්කවෂඅ ුතතුඅංඛණ්ඩවඅසි කඅූ අංයනඅබාල ක්කවෂඅ
නාය යින්ලේේඅහාඅබාල ක්කවෂයින්ලේේඅබාල ක්කවෂඅක්රියා ාන
ඉහළඅමට් ම අයබාඅඳියඅංයන, ඳයම අ
දිස්ත්රික්කව අවල බාල ක්කවෂයින්අවිසින්අලේමමඅ ාලයඅතුළ ිරසි කඅබාල ක්කවෂඅක්රියා ාන අසි කඅලේනොිරරීමඅ
න්ාටුව අ රුතිර.
2. SRI LANKA SCOUTS CARE PROJECT
ලේමමඅවයාතතියයඅක්රියා් ම අිරරීමඅසාහාඅ්ක්කවස් අමනත අලේඩොලර්අ10,000 / - ක්කවඅතරියයා්අිරරීමඅපිබඳබාවඅ
බාල ක්කවෂඅවයාතානලේේඅලේල අසකවිධානය අංපිඅස්තිියවන්යඅලේවමු. ංවයයයාඅංුවවඅුද කුද අලමූ අදිස්ත්රික්කව අ
10අක්කවඅසාහාඅදිස්ත්රික්කව අ10අහිඅබාල ක්කවෂඅහාඅබාල ක්කවෂඅනාය යින් අලේබ ාඅහමරීමඅසාහාඅආහානඅහාඅmedicine
ඳතුල් අතාර්සකඅ50අක්කවඅලබාඅලේ නඅලදී. ුද කුද අල් අබාල ක්කවෂයින්අහාඅනාය යින්අලේය නාඅ්මීතමඅ
තාසකවලඅවි කහකතියවරුන්, සහායඅදිසාඅලේ ොමසාරිස්තුමාඅ, බාල ක්කවෂඅනාය යින්අ/ සහඅදිසාඅ
ලේ ොමසාරිස්තුමා යනඅමහ් වරුන්ලේේඅංධි ාරියඅඳියවඅදිස්ත්රික්කව අවිසින්අසි කඅ නනඅලදී. මාිය අමූලස්ථානඅ
ලේ් රීලේ අ ණ්ඩායමඅලේ ොමසාරිස්වරුන්අ5අලේ ලේනකුලේ්න්අසමන්වියඅවිය. පිලඅකුමානඅමහයාඅමූන් අවිය.

3. ජනාධිපති සම්මාන සහ වෙනත් සම්මාන සඳහා කාල පරාසය පුළුල් කිරීම
තාසකඅවසාඅ මීමම් අසමඟඅසියලුමඅංමයනඅවිෂයමාලාඅක්රියා ාන අනව් වනඅලේලසඅංධයාතනඅ
ංමායයාකයලේේඅචක්රලේකඛයඅමිනන්අ්රීඅලක ාඅබාල ක්කවෂඅමූලස්ථානය අ මුව අලේ නඅලදී. ලේ අවනඅවි අ්රීඅලක ාඅ
බාල ක්කවෂඅමූලස්ථානයඅවිසින්අප්රමතයාඅලාකනනඅසහඅස මානඅසාහාඅලේත ය අබාල ක්කවෂයින් අහාඅ
බාල ක්කවෂයින් අමාසඅ4අ අ ාලයක්කවඅලබාඅදීම අතීනතයඅ නඅියලේේ. miq od;u lsÍug අඉඩඅලේනොලේේ. සම් අ
මලේ අසයයඅදිනයඅසාහන්අිරරීම අ රුතා නඅබාල ක්කවෂඅනාය යින් අසහඅලාකනනඅතරීක්කවෂ යින් අපතලේ ස්අ
ලේ න්න. ලේමමඅය් වලේයන්අපීඩාව අත් අනන්යරුඅසහඅදිසාඅලේ ොමසාරිස්අස්හමනඅසහඅමනාධිතියඅස මානයඅ
සාහාඅවමඩඅ නනඅබාල ක්කවෂයින්අහාඅලේත ය අබාල ක්කවෂයින්ලේේඅලමයිස්තුවක්කවඅස ස්අ නනඅලේලසඅදිස්ත්රික්කවඅ
ලේ ොමසාරිස්වරුන්ලේ්න්අඉකලාඅසිටී. ඔබලේේඅදිස්ත්රික්කව ලේේඅමනාධිතියඅබාල ක්කවෂඅංලේ්ක්කවෂ යින්ලේේඅ

ලමයිස්තුවඅ2020අජුනිඅ30අදින අලේහ අඊ අලේතනඅමාිය අමූලස්ථානයඅලේවයඅසහ ානඅප්රධානඅලේ ොමසාරිස්අ
(සකවර්ධන)අලේවයඅලේයොමුඅ ළඅුතතුඅබවඅ රුතාලේවන්අසල න්න.

4. බාලදක්ෂ රැස්වීම්, සහාය දිසා වකොමසාරිස් රැස්වීම් සහ බාලදක්ෂ නායක රැස්වීම්
වමඩි කනඅ මුව අසමූහයක්කවඅ්ක්කවස්ස් මඅ නුවඅලබනඅස්ස්ම අසහඅබාල ක්කවෂඅ ණ්ඩාය අස්ස්ම අතමවම් වියඅුතතුඅ
ලේනොලේේ. ලේසෞඛයඅබලධාරීන්අවිසින්අනිකු් අ නනඅල අමාර්ලේ් තලේේයයන් අංුවකූලවඅදිස්ත්රික්කව වල අADC
ස්ස්ම අසහඅබාල ක්කවෂඅනාය අ/අංලේක්කවලාලේේඅස්ස්ම අතමවම් වියඅහමිරය. වාර්ෂි අමහාඅසභාඅස්ස්ම අසහඅ
විධාය අ මිටුඅස්ස්ම අ අ් මඅමාර්ලේ් තලේේයඅය ලේ් අතමවම් වියඅුතතුය. ලේමයෂ්අSenior ලේ ොමසාරිස්අසහඅ
මූලස්ථානඅලේ ොමසාරිස්වරුන්ලේේඅස්ස්ම අිරසි කඅබාධාවිරන්අලේයොනවඅවියාලනයඅහනහාඅතමවම් ූ අබවඅංපිඅඔබ අ
න්වාඅසිටිමු.

5. ජාතික පුහුණු වකොමසාරිස්, ජාත්යන්තත්ර වකොමසාරිස් සහ නෙඅත් ම
නන් ාඅප්රනාන් කඅමහයාඅමාිය පුතරණු ිරරීලේ අලේ ොමසාරිස් ලේලස් , ආචාර්යඅනජීේඅපීරිස්අමායයන්යනඅ
ලේ ොමසාරිස්අලේලස් අත් අ නඅියලේේ. ්ස්.අංමනසිකහඅමහයාඅවයඹඅසහඅමධයමඅතළා් අස බන්ීක නතඅහාඅ
බාල ක්කවෂඅසකවර්ධනඅ ුතතුඅභානවඅ ුතතුඅ නුවඅඳය. ආචාර්යඅමකජුලඅසහබන් කඅ(ACC) තරිතාලනයඅ
බස්නාහින හාඅ කුණුඅතළා් අස බන්ීක නතයඅ නනඅංයනඅ් .්ෆ්.්ස්.අමුහීඩ්අමහයාඅපතුරුඅහාඅනමලේ්නහිනඅ
තළා් අස බන්ීක නතයඅ නුවඅඳය.
පුන්තාඩුඅූ අසහ ානඅප්රධානඅලේ ොමසාරිස්අයනතුනඅසාහාඅංය ක ත් අ මාවුවඅලබනඅංයනඅලේයොනතුරුඅලේවේඅ
ංඩවිලේේඅඳය.

6. ජාතික බාලදක්ෂ මූලස්ථාන කාර්යාලය හා බාලදක්ෂ වෙළඳසල
ලේවළාඅනිවාඩුඅදිනඅහමනඅංඟහරුවා ාඅසි අලේසනුදනා ාඅ ක්කවවාඅපලේේඅ9.30 සි අතස්වරුඅ4.00 ක්කවවාඅමාිය අ
මූලස්ථානයඅසහඅබාල ක්කවෂඅලේවළාසමලඅවිවතයවඅතවතී.

7. හිටපු ප්රධාාන වකොමසාරිස් කමිලලස් ප්රනාන්තු  මහත්ාව භාාෙය
2020අමමයිඅ21අවනඅදිනඅහි පුඅප්රධානඅලේ ොමසාරිස්අ මමිලස්අප්රනාන් කඅමහයාඅංභාවය අත් අූ අබවඅසාහන්අ
නුවලේේඅඉමහ් අලේය යිරන්අුතතුවඅය.අඒඅලේවුවලේවන්අලමාඅනිවාසය අ ානයක්කවඅපිරිනමනඅලදී.

8. SLSA වෙබ් භඩවිය - http://www.scout.lk
ක්රියා ාන

, සි කම අසහඅයාව්  ාලීනඅිරරී අපිබඳබාඅවිස්යනඅසාහාඅ රුතා නඅංතලේේඅනිලඅලේවේඅංඩවියඅ

බලන්න.

9. දිස්ත්රික් වකොමසාරිස් සිලමන්තත්රණය
දිසාඅලේ ොමසාරිස් සමිමන්ත්රතයඅ2020අජූන්අ11අලේසනුදනා ාඅලේත.ව.අ8.30අසි අනාත්රීඅ8.30අ ක්කවවාඅ
තමවම් ලේේ. රුතා නඅදිනයඅලේවන්අ නඅයබාඅ්න්න.
ඔබ අස්තිියයි,
බාල ක්කවෂඅලේසවලේේඅඔලේේ
නිලේය මයඅප්රධානඅලේ ොමසාරිස්
ප්රධානඅලේ ොමසාරිස්අලේවුවව

