
 

 

03.06.2021                              Circular Number: 37/2021 

To all District Commissioners, 

Annual Census – 2020. 

Further to the Circular No: 19/2021 dated 04.03.2021. 

It is observed that some districts have not paid the Census yet and some districts have done only a part payment.  

Considering requests from District Commissioners, it was decided at the Senior Management Team Meeting that, 
to accept payments without detail lists of Scouts/ leaders. As such, you may proceed with payments of Census with 
only the numbers of each category (eg. Number of Singithi/ Cub/ Junior/ Senior/ Rover Scouts, Leaders, Lay 
members etc.). 

Please make sure to do the payments on or before 22.06.2021. 

Your corporation will be highly appreciated. 

 

Yours in Scout Service, 

       

Sgd/ 

Nanda Corea                                             Dr. Manjula P.W. Sahabandu   Janaprith Fernando 
Special Commissioner (Finance)            Assistant Chief Commissioner  Deputy Chief Commissioner 
 

      
        
     
Copies:       President, Chairman, Secretary and Treasurer of SLSA 
                    For all NHQ Commissioners 

 

 

 
 
 
 
 
      
         



        

 
 
 
03.06.2021                          ච ෙ ඛ අංකය: 37/2021 

 

ය ම සා ෙකාමසා ස්ව න් ෙවත, 

වාර්ෂ ක සංගණනය - 2020. 

2021.03.04 නැ ව ඔබ ෙවත එවන ලද  ච ෙ ඛ අංක 19/2021 හා බැෙඳ්. 

ෙ  වන ටත් ඇතැ   ස් ක්ක වාර්ෂ ක සංගණනය ද   ෙගවා ෙනාමැ  අතර ඇතැ   ස් ක්ක ෙගවා ඇත්ෙත් අර්ෂධ 
ෙග මක් වෙශය . 

සා ෙකාමසා ස්ව න්ෙ  ඉ ම සලකා බලා බාලදක්ෂ න්ෙ  / නායක න්ෙ  ස්තර ෙ ඛනයක් ෙනාමැ ව සංගණන 
ද  ෙග මට ඉඩ ලබා මට  ෙජෙෂ්ඨ  කළමනාකරණ කණ්ඩාය  රැස් ෙ  රණය ය. එ සා ඔබට සංගණනය  එක් එක් 

කාණ්ඩෙ  සංඛො පමණක් (උදා: ං  / ෙප තක / ක ෂ්ඨ / / ෙජෙෂ්ඨ / මානවක බාලදක්ෂ න්, නායක න්,  
සාමා කයන් ආ ය) ඇ ලත් වන ෙස්  සංගණන ද  ෙග ය හැ  බව වැ රටත්  දන්වා . 

2012.06.22 න ෙහ  ඊට ෙපර ය ත ෙග  කරන ෙලස කා කව දන්වා . 

ඔෙබන් ලැෙබන බාලදක්ෂ ෙස්වය ඉතා අගය ෙකාට සලක . 

 

ෙමයට, 
බාලදක්ෂ ෙස්වෙ  , 
 

අ/කෙළ්,                                         

නන්ද ෙකාරයා                                       ෛවදෙ  මං ල .ඩබ්ල ව්. සහබන්                ජන ත් නාන්   
ෙශ්ෂ ෙකාමසා ස් ( ද )                      සහාය ධාන ෙකාමසා ස්                            ෙය ජෙ ධාන ෙකාමසා ස් 

 

 

ටපත්:        ලංකා බාලදක්ෂ සංගමෙ  සභාප , ධායක ක  සභාප , ෙ ක  සහ භාණ්ඩාගා ක 

                   ලස්ථානෙ  ය ම  ෙකාමසා ස්ව න්  

 
   

 
 
 
 


