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සියළුම දිසා ලකාමසාරිස් වරුන් ලවත 
 

දිසා ලකාමසාරිස්ුමනි, 

ල ාලසාන් බැතී ගී - 2022 ඔන් ලයින් තාක්ෂණය ඔස්ලස ්(VIRTUAL) 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ ජාතික මාධ්ය සහ සංස්කෘතික අංශය මගින් අඛණ්ඩව 3 වැනි වරටත් 
ඔන් ලයින් තාක්ෂණය ඔස්යස් (virtual mode) 2022 ජුනි 15 වැනි දින ය ායසාන් බැති ගී විකාශනය 

කිරීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇති බව සතුටින් දන්වා සිටිමු. 

යම් සඳහා සියළුම බාලදක්ෂ දිස්ික්කයන් සඳහා ආරාධ්නා කර සිටින අතර ඒ සඳහා විනාඩි 05 කට 

වඩා වැඩි කාලයක් ගත යනාවන MP4 විඩීයයෝවක් scoutmedia@gmail.com විදුත් තැ ෑල යවත 
2022 ජූනි මස 12 වැනි දිනට ප්රථම එවීමට කටයුතු කරන්න. යම් සඳහා සහභාගී වන සියලු යදනාට 
විදුත් සහතිකයක් පිරිනමනු ලැයේ. 

දැනටමත් ය ායසාන් බැති ගී වැඩසටහන් බාලදක්ෂයින්් සහභාගීත්වයයන් (Physical Events) 
 ැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති දිස්ික්කයන් වලට ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ යූ 

ටියුේ (You Tube Channel) නාලිකාව හරහා සජීවී විකාශනයට  හසුකම් සැලසීම සඳහා අ ව 
දැනුවත් කරන යමන් ඉල්ලා සිටිමු.  

කරුණාකර ඉහත සඳහන් කාර්යය සඳහා සහය දිසා යකාමසාරිස් (මාධ්ය)  ත් කිරීමට කටයුතු 
කරන්න. දැනට ඔබ දිසායේ සහය දිසා යකාමසාරිස් (මාධ්ය)  ත් කර යනාමැති නම් යම් සඳහා සුදුසු සහය දිසා 
යකාමසාරිස් වරයකු  ත් කරන යලස දන්වා සිටිමු.  

යමම වැඩසටහන සඳහා ඔබය් ක්රියාකාරී සහභාගීත්වය ඉතා අගය යකාට සලකමු. 

වැඩිදුර යතාරතුරු සඳහා - 

වවදය අසංක එරියාව, මුලස්ථාන යකාමසාරිස් - දු.අංක 0772 976126 
ප්රශංජන රාජ ක්ෂ මහතා,  මුලස්ථාන යකාමසාරිස් - දු.අංක 0769 777859 
 
ස්ූතියි 

fමයට  

බාලදක්ෂ fස්වයේ නියුතු 

 

 

 
 
ජනප්රිත් ප්රනාන්ු      ප්රභාත් කුලරත්න 
ප්රධ්ාන යකාමසාරිස්      සහාය ප්රධ්ාන යකාමසාරිස ්                
                                                                           (මාධ්ය/මහජන සම්බන්ධ්තා/ සංස්කෘතික කටයුතු ) 
 
පිට ත් - මුලස්ථානfේ  සියළුම fකාමසාරිස්වරු 

 සභා ති - ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය / විධ්ායක කමිටු සභා ති - විධ්ායක කමිටුව 

 ගරු fල්කම් - විධ්ායක කමිටුව /  ගරු භාණ්ඩාගාරික 



01st June 2022       Circular No : 38/2022 
 

To All District Commissioners, 

POSON BETHI GEE -2022 (VIRTUAL) 

We are happy to inform you that National Media Unit and Cultural section of Sri Lanka Scout 

Association is planning to organize, Poson Bethi gee for the 3rd consecutive year on 15th  

June 2022 in virtual mode. 

All Districts are invited to email us a high quality landscape video of Poson Bethi gee in MP4 

format which is not more than 5 minutes duration to nationalscoutmedia@gmail.com email 

on or before 12th June 2022 along with list of names of the scouts who took part in the 

video. They will be awarded a e- certificate. 

District who are planning to conduct Poson Bethi Gee Programms (Physical Events) are 

requested to inform us in order to facilitate their live streaming via Sri Lanka Scout You Tube 

Channel. (Contact : Mr. Prashanjana Rajapaksha, HQC – 0769 777859) 

Please appoint Assistant District Commissioner (media) for the above said task as the district 

leadership.  

Your active participation in this program is highly appreciated. 

More information Please contact; 

 Dr. Asanka Eriyawa, HQC   – 0772 976126 

 Mr. Prasanjana Rajapaksha – 0769 777859 
 

Thank you.  

Yours in scout service  

 

 
 
Janaprith Fernando - (AAL)                                          Prabath Kularathna  
Chief Commissioner      Assistant Chief Commissioner 
        (Media/PR/ Cultural)  
 
Copy to : All NHQ Commissioners  

                 President, Chairman, Hony. Secretary, Hony. Treasurer – SLSA  
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