
 

 

 

 

 

චක්රලේඛන අංක 42/2020 

19/11/2020 

සියළුම දිසා ලකාමසාරිස්වරුන් මගින්  

සහය දිසා ලකාමසාරිස් ල ෝතක ලවත, 

 

❖ සියළු දරු දැරියන් ප ෝතක බාලදක්ෂයන් කරවමු. 

(Cub Scouting For Everyone) 

   

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමලේ ල ෝතක බාලදක්ෂ අංශය විසින් ආසියා ෆැසිපික් කලා යට ලයාමුකරන 

ලද .  (Cub Scouting For Everyone) .   වෘ්්යා ෘතිය සාමලේ  ණිවිඩකරු (MoP) යටලේ අ හට 

අනුමැතිය ලැබී ඇති බව සතුටින් දන්වා සිටිමු. ලමහි ප්රධාන අරමුණු වන්ලන්,  

➢ ල ෝතක බාලදක්ෂයන්ලේ සංඛයාව හා ගුණාේමක බව වර්ධනය කිරීම.  

➢ ල ෝතක බාලදක්ෂ වැඩ සටහන හා ල ෝතක ප්රවීනතා  දක්කම් ල ාත  යාවේකාලීන කිරීම. 

➢ සහය දිසා ලකාමසාරිස් (ල ෝතක), දිසා ල ෝතක නායිකාවන් සහ ල ෝතක නායක 

නායිකාවන් පුහුණු කිරීම.  (ලමම පුහුණුවීම්  අදියර තුනක් යටලේ  ැවැේලේ.) 

 

ලමහි ප්රථම අදියර යටලේ සමාරම්භක වැඩ සටහන 2020 පදසැම්බර් මස 12 වන දින  ැවැේවීමට 

නියමිතව ඇත. දැනට  වතින වසංගත තේවය මත Zoom  තාක්ෂණය මත ලමම වැඩසටහන 

 ැවැේවීම ලහෝ එලස්ේ නැතිනම් වසංගත තේවය  ාලනය වුවලහාේ සහය දිසා ලකාමසාරිස ්

(ල ෝතක) කැඳවා ලමම වැඩ සටහන  ැවැේවීමට කටයුතු සූදානම් කරනු ලැලේ. එලස් වුවලහාේ එම 

දිනය, ලේලාව හා ස්ථානය ඔබ ලවත ඉදිරිලේ දී දන්වමි.  

❖  ළාත් හා දිසරි ක් වැඩමුළු Zoom තාක්ෂණය ඔසරපසර  

 

වසංගත තේවය යටලේ ක්රියාශීලීව ල ෝතක කටයුතු කර ගන්නා ආකාරය පිළිබදව  ළාේ 

මට්ටමින් ලහෝ දිස්ික් මට්ටමින් වැඩමුළු  ැවැේවීමට ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමලේ ල ෝතක 

බාලදක්ෂ අංශය විසින් කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. ලමහි  ළමු වැඩ සටහන ලකාළඹ 

දිස්ික්කලේ ල ෝතක නායක නායිකාවන් ලවනුලවන් ඉතා සාර්ථකව  වේවන ලදි. ඉදිරි 

කාලලේදී ඔබ දිසාවට ලමවැනි වැඩ මුළුවක් අවශයය නම් දිස්ික්කලේ සහය දිසා ලකාමසාරිස් 

(ල ෝතක) හා දිසා ල ෝතක නායිකාවන්, ල ෝතක නායක නායිකාවන් Zoom තාක්ෂණය ලයාදා 

ගනිමින් සම්බන්ධ කිරීමට කටයුතු කරන ලමන් ඉේලා සිටිමි. දැනට  වතින තේවය අනුව 

ල ෝතක නායක නායිකාවන්ට ඉදිරි කටයුතු කරලගන යාම සදහා ලමම තාක්ෂණික දැනුම 

අතයවශය වන බැවින් සහය දිසා ලකාමසාරිස් (ල ෝතක) මගින් ල ෝතක බාලදක්ෂ නායිකාවන් 

ලමම වැඩ මුළුවට සම්බන්ධකර ගැනීමට කටයුතු සලස්වන ලමන් ඉේලමි.  

 

 



 

ලමම වැඩමුළුවට සම්බන්ධ වීමට කැමති නම් සම්බන්ධවන නායක නායිකාවන් සංඛයාව මා ලවත 

ලබා ලදන ලමන් ඉේලමි ඔබ දිස්ික්කය සදහා ලමම වැඩමුළුව  වේවන දිනය, ලේලාව Zoom Link   

එක එවීමට බලාල ාලරාේතු ලවමි.  

❖ රන්තරු  රීක්ෂණ  

රන්තරු  රීක්ෂණ සඳහා Online, WhatsApp  තාක්ෂණික ක්රම භාවිතා කරමින් ල ෝතක 

බාලදක්ෂයින්  සමේ කිරීමට අවසර ලදනු ලැලේ. එලස් වුවේ රන්තරු  රීක්ෂණ කිරීමට ප්රථම 

රන්තරු අයදුම් ේ ල ෝතක නායක නායිකාවන් විසින් සහය දිසා ලකාමසාරිස් (ල ෝතකට) ලවත භාර 

දීම අනිවාර්ය ලේ. තවද විදුහේ තිතුමාලේ අනුමැතිය යටලේ ලසෞඛයාරක්ෂක ක්රම අනුගමනය 

කරමින්  ාසලට ලගාස් රන්තරු  රීක්ෂණ  ැවැේවීමට සහය දිසා ලකාමසාරිස් (ල ෝතක) හට අවසර 

ලැලේ.  ල ෝතක බාලදක්ෂ දරුවන් සඳහා 2020 ලදසැම්බර් මස 31 වන දින දක්වා සහන කාලය දීර්ඝ 

කර ඇති බව ජාතික මූලස්ථානය චක්ර ලේකනයක් මගින් දැනටමේ දන්වා ඇත.       

❖ 2020 වර්ෂපේ ශිෂයත්ව විභාගපයන් ඉහලින්ම ජයග්රහණය ලැබූ ප ෝතක 

බාලදක්ෂයින් ඇගයීම  

  

2020 වර්ෂලේ ශිෂයේව විභාගලයන් ළමුන් ඇගයීමට ලක් කිරීමට ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ මූලස්ථානය 

මගින් සංවිධානය කර ඇත. 2020 වර්ෂලේ  ශිෂයේව විභාගලයන් ලකුණු 195 ට වැඩිය ලබාගේ  

ල ෝතක බාලදක්ෂයන්ලේ සම්ූර්ණ  නම, දිස්ිකය, ල ෝතක බාලදක්ෂ රැලළ් නම, ලියා දිංචි අංකය 

සහ ලබා ගේ ලකුණු ප්රමාණය විස්තරය දන්වා  නිලයෝජයය ප්රධාන ලකාමසාරිස්තුමා ලවත ලයාමු කර 

මා ලවත පිට ේ කර 2020 ලනාවැම්බර් 21 වන දිනට ලහෝ ඊට ප්රථම ලැබීමට සලස්වන ලමන් 

ඉේලමි.  ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමලේ ලවේ අඩවියට හා මාධය අංශයට ලයාමු කිරීමට ල ෝතක 

බාලදක්ෂයාලේ නිළ ඇදුලමන් ලබා ගේ පිංතූරයක් අ  ලවත ලයාමු කරන ලමන් ඉේලමි. (ලම් සදහා 

නිලයෝජය ප්රධාන ලකාමසාරිස්තුමා විසින් 2020/11/18 වන දින ලිපිය හා බැලේ.) 

❖ ප ෝතක බාලදක්ෂයන් සඳහා ක්රියාකාරකම් ප ාත්  

ල ෝතක බාලදක්ෂයන් සදහා ලලාේ ල ාේ බාවිතා ලනාකල යුතු බව ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය 

මගින් තීරනය කර ඇත. 2021 සිට ල ෝතක බාලදක්ෂයින්ලේ සාමාජික  දක්කම, ලලෝකඩ තරුව, රිදී 

තරුව හා රන්තරුව සදහා ක්රියාකාරකම් ල ාේ නිකුේ කිරීමට ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමලේ ල ෝතක 

බාලදක්ෂ අංශය විසින් කටයුතු සූදානම් කර ඇත. 

ස්තූතියි 

ලමයට 

බාලදක්ෂ ලස්වලේ නියුතු 

 
වත්සලා  විපේවික්රම      සරේ මාතරආරච්චචි   
සහය ප්රධාන ලකාමසාරිස්  (ල ෝතක)    ජාතික වැඩසටහන් පකාමසාරිසර  
 
 
නන්ද ප්රනාන්ු 
ජාතික පුහුණු කිරීපම් පකාමසාරිසර     ජනප්රිත් ප්රනාන්ු 

   නිලයෝජයය ප්රධාන ලකාමසාරිස ්
 
පිට ේ    

1.  ප්රධාන ලකාමසාරිස්තුමා 
2.  මූලස්ථානලේ සියළුම ලකාමසාරිස්වරුන් 
3.  සභා ති  -  ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය 

  4.  සභා ති -  විධායක කමිටුව 
  5.  ගරු ලේකම් 

6.  ගරු භාණ්ඩාගාරික  
  

       



 
 

 

 


