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STRATEGIC PLAN OF SRI LANKA SCOUT ASSOCIATION 

MISSION, VISION AND PURPOSE  

 

Mission - WOSM 

 

"The Mission of Scouting is to contribute to the education of young 

people, through a value system based on the Scout Promise and Law, to 

help build a better world where people are self-fulfilled as individuals and 

play a constructive role in society."  

 

The Mission was adopted at the 35th World Scout Conference in Durban, 

South Africa in 1999. Illustrating both the local and global impact of 

Scouting, the Mission of Scouting has been captured in World 

Scouting’s brand as "Creating a Better World”. 

 

 

Vision - WOSM 
 

"By 2023 Scouting will be the world’s leading educational youth 

movement, enabling 100 million young people to be active citizens 

creating positive change in their communities and in the world based on 

shared values."  

 

The Vision for Scouting, Vision 2023, was adopted at the 40th World Scout 

Conference in Ljubljana, Slovenia in 2014. 

 

 

Purpose – WOSM  
 

The purpose of WOSM is to promote unity and the understanding of 

Scouting's purpose and principles while facilitating its expansion and 

development. The organs of WOSM are the World Scout Conference, the 

World Scout Committee, and  the World Scout Bureau. 

http://scout.org/sites/default/files/library_files/Brand%20Manual_EN.pdf
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Mission - SLSA 

 

Same as Mission of WOSM 

 

 

VISION - SLSA  

 

By 2023, Sri Lanka Scout Association will be recognized as a Dynamic 

Youth Organisation for Developing leadership qualities through a value 

based non formal educational system attending to the needs and 

aspirations of young people consolidating the national unity of Sri Lanka 

with a membership of 108,000. 

 

 

Purpose – SLSA 

 

The purpose of the Sri Lanka Scout Association is to contribute to the 

development of young persons in achieving their full physical, intellectual, 

emotional, social and spiritual potentials as individuals able to work in a 

team, as responsible citizens and as members of their local, national and 

international communities who contribute positively towards ‘Creating a 

Better World’. 
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STRATEGIC PLAN OF SRI LANKA SCOUT ASSOCIATION 

SWOT ANALYSIS 

 

 

 

 

Strengths 

 

• Parliamentary Act and Rules 

• Established Local Scout Associations 

• Membership of WOSM 

• Headquarters Building 

• Effective Youth Program 

• Effective Training Team  

• Scout Training Centres (Pedro & Mirigama) 

• Support from Education Ministry 

• Support from Parents and General Public 

• Voluntary Scout Commissioners and Leaders 

• The Media  
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• Service and Relationship Week (Job Week) 

• MOP and Better World Framework/SDGs 

• Safe from Harm Policy 

• Participation at International and Regional events 

 

 

Weaknesses 
 

• Parliamentary Act and Rules which do not suit present situation  

• Outdated Act of Sri Lanka Scout Association  

• Lack of proper implementation of Youth Programme 

• Internal conflicts between lay members and uniform officials  

• Lack of proper Membership (Annual Census) Registration System 

• Attitude of Parents of Scouts 

• Lack of evaluation of leaders at all levels 

• Lack of competent leaders 

• Poor management of badge testing system 

• Lack of feedback from Districts to National 

• Lack of professional staff at all levels 

• Lack of team work at national and District levels 

• Weakness of attracting school teachers as Scout Leaders 

• Marketing of Scouting to public 

• Retaining membership of scouts and leaders 

• Lack of the use of IT and other technology 

• Improper planning of job week at Troop level 

• Inability to implement GSAT Recommendations 
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Opportunities  

 

• Availability of large number of young people of scouting age 

• Financial Support from the Chief Scout H.E. the President 

• Promote through Education Ministry to Directors of Education and 

Principals 

• Availability of competent people in various fields for Badge 

Examiners 

• Resource persons in specialized fields for leader Training 

• Support from other Institutions such as Rotary, Lions etc. 

• Modern Technology 

• Partnership projects with Public and Private Sector and Media. 

• Assistance from WOSM/APR 

• Development of Community Based Scouting. Eg: Estate Sector, 

Apartment Complexes, Temples, Churches, Rotary, Lions & other 

NGOS 

• To go through GSAT Audit 

 

 

Threats 
 

• Sports Activities in Schools 

• Unemployment among Rover Scouts 

• Parents/Teachers discouraging in lieu of studies 

• Other Youth Organisations 

• Pandemics 
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STRATEGIC PLAN OF SRI LANKA SCOUT ASSOCIATION 

STRATEGIC PRIORITIES 

 

1. Membership Growth 

 

2. Quality Scouting 

 

3. Adult Leadership 

 

4. Management 

 

5. Public Relations  
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1. Membership Growth    
 

Priority Statement: 

Achieving the targeted membership of 108,000 by 2023 

Objective Expected Results  NHQ District Unit 

1. Increasing  annual 

census by about 

20% per annum 

 

 

  

Steady growth in 

membership to 

achieve target 

1. Determine targets 

for Districts (20% 

annual increase) – 

Q4 

2021/2022/2023   

2. Initiate discussions 

with the Ministry 

of Education and 

issue a circular to 

provincial and 

zonal educational  

directors on 

scouting and  

increasing  

1. Determine targets 

for Units – Q4 

2021/2022/2022 

2. Assign Assistant 

District 

Commissioners to 

start new units – 

Q3/2021 and 

Annually  

3. Appoint a team of 

district officials 

and initiate 

discussions with 

the 

1. Determine targets 

by Unit Leaders for 

Patrol Leaders – Q4 

2021/2022/2023    

2. Initiate discussions 

with Principals with 

the assistance of 

Zonal Educational 

Office  - 

Commencing 

Q4/2021 and 

regularly  

3. Organize scout 

promotional/displa
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

membership - 

Q3/2021  

3. Conduct 

awareness 

sessions for 

provincial 

directors - 

Q4/2021  

4. Encourage school 

teachers through 

the Education 

Ministry to join as 

scout leaders -

Q3/2021  

provincial/Zonal 

Educational 

directors   - 

Q4/2021 

4. Conduct 

awareness for 

teachers - Q4/2021  

5. Recognize leaders 

at District Levels 

for increasing 

membership - 

Q1/2022, Q1/2023 

and Q1/2024  

 

y activities such as  

campfires, 

exhibitions, parents’ 

days, etc. to attract 

non scouts                      

- Commencing 

Q4/2021 and 

regularly  

 

2. Streamlining and 

enhancing the 

registration 

Availability of 

accurate and reliable 

membership data at 

all levels 

1. Appoint a task 

force to study an 

improved 

1. Implement and 

monitor the 

registration 

process by 

1. Implement the 

improved 

registration system 

- Q3/2022  
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

process and 

annual census  

 

registration system 

- Q3/2021 

2. Implement the 

improved 

registration system 

-Q2/2022  

3. Conduct training 

on registration 

process -Q2/2022  

4. Introduce a system 

to obtain 

membership fees 

from the Scout 

Services and 

Relationship Week  

- Q4/2021  

Assistant District 

Commissioner – 

Administration  -

Q3/2022  

2. Conduct 

awareness sessions 

on census -

Q3/2022  
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

3. Introducing 

community based 

and open troop 

scouting  

Introduction and 

increase in 

membership and 

expansion in scouting 

towards all segments 

of the community  

1. Prepare guidelines 

and policies to 

start community 

based and open 

groups including 

scouting in 

railways -Q4/2021  

2. Initiate discussions 

with tri-forces, 

government and 

non-government 

organizations to 

sponsor scout 

groups -Q1/2022  

 

1. Introduce 

guidelines and 

policies to 

stakeholders to 

start community 

based and open 

groups - Q4/2021  

2. Initiate discussions 

with tri-forces, 

government and 

non-government 

organizations to 

sponsor scout 

groups -Q1/2022 

1. Support the 

District to start 

open scout groups 

- as and when 

requested by the 

District  

4. Implementing a 

retention plan 

Maintenance of 

membership numbers   

1. Introduce a 

system for 

continuous 

2. Implement  and 

introduce a system 

for continuous 

scouting from 

3. Implement a 

system for 

continuous 

scouting from 
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

scouting from 

Singithi to 

President Scout 

Award - Q4/2021  

Singithi to 

President Scout 

Award - Q4/2021  

 

Singithi to 

President Scout 

Award - Q4/2021  

 

 

2. Quality Scouting  

Priority Statement: 

Effective implementation of the Youth Programme  

 

Objective Expected Results  NHQ District Unit 

1. Revising the 

existing      Youth 

Programme 

Increased 

membership, 

improvement in 

quality and an 

attractive programme 

to the members  

1. Prepare, introduce 

and implement 

the new Youth 

Programme -

Q1/2021 – 

Implemented  

1. Conduct a 

workshop for Unit     

Leaders through 

ADC - Training  

and ADC-     

Programme  -

1. Implement the     

new Youth 

Programme at Unit 

Level - Q1/2021 – 

Implemented  

2. Implement the 

revised/reviewed 



 

13  

 
Sri Lanka Scout Association:  Strategic Plan 2021 – 2023 

 

STRATEGIC PLAN OF SRI LANKA SCOUT ASSOCIATION 

Objective Expected Results  NHQ District Unit 

2. Conduct a 

Workshop for 

ADC - Programme     

to introduce the 

Youth Programme 

- Q1/2021 – 

Implemented  

3. Distribute and 

publish the new 

Youth Programme 

in SLSA website in 

all 3 languages - 

Q1/2021 – 

Implemented    

4. Review the 

implementation of 

the new Youth 

Q1/2021 – 

Implemented  

2. Implement the 

new Youth 

Programme  - 

Q1/2021  

3. Implement the 

revised/reviewed 

Youth Programme  

-Q3/2021  

Youth Programme  

-Q3/2021  
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

Programme - 

Q3/2021  

2. Revising the 

Proficiency Badge 

Syllabus 

Attainment of skills 

by the scouts to suit 

modern times and 

achievement of 

sustainable 

development goals  

1. Conduct a 

workshop for ADC 

Programme to 

discuss the revision 

and collect 

proposals from 

Districts -  

Q1/2021- 

Implemented 

2. Appoint  team 

leaders and team 

members to revise 

the proficiency 

badges for 15 

Proficiency Badge 

1. Collect 

information and 

proposals from 

Units and send 

proposals to SLSA 

by ADC 

Programme - 

Q1/2021 - 

Implemented 

2. Introduce the New 

Proficiency Badge 

Syllabus to  Badge 

Examiners and 

Unit Leaders by 

ADC Programme - 

Q3/2021  

1. Collect 

information from 

scouts by Unit  

Leaders and 

submit 

information to 

ADC – Programme 

Q1/2021 - 

Implemented 

2. Introduce the New 

Proficiency Badge 

Syllabus to Scouts 

by Unit Leaders - 

Q3/2021  
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

Groups - Q1/2021 

- Implemented 

3. Analyse 

information and 

proposals collected 

from Districts to 

prepare the new 

Proficiency Badge 

Syllabus - Q2/2021  

4. Conduct a 

workshop for ADC 

Programme and 

Badge Secretaries 

to introduce the 

New Proficiency 

Badge Syllabus 

and the consent to 
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

implement the new 

syllabus - Q2/2021  

5. Implement the 

New Proficiency 

Badge Syllabus - 

Q3/2021  

3. Evaluate and 

ensure the 

effectiveness  of 

the Youth 

Programme 

annually  

 

Continuous 

improvement and 

applicability of the 

Youth Programme to 

the prevailing 

conditions   

1. Conduct 2 

awareness sessions 

on Youth     

Programme for 

ADC - Training and 

Programme  - 

Q1/2022 and 2023  

2. Prepare hand 

books for all 

sections  - 

Q3/2021  

1. Conduct 

awareness 

sessions to all  

Units on Youth 

Programme at 

least once a year  - 

Q1/2021 – 2023  

2. Provide training to 

Scouts on Highest 

Award of the 

Sections at least 

once a year (Ex. 

1. Implement Patrol 

Leaders’ Council 

(PLC) and Patrol in  

Council (PIC) 

effectively     -       

Q1/2021 –

implemented  

2. Organise Patrol 

Camps – annual 
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

3. Introduce the 

Scout Membership 

Book inclusive of 

the Progress Card - 

Q3/2021  

4. Provide leadership 

and skill 

development 

training to Senior 

and Rover Scouts 

at National Level - 

Q3/2021 and 

quarterly  

President's Award, 

BP Award, Gold 

Star) - Q3/2021  

3. Organize a Patrol  

Leader Training  

Course at least 

once a year - 

Q3/2021  
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

4. Ensuring active 

involvement of the 

young people of 

age 18-26    

 

Consideration of 

ideas of young 

people for 

implementation 

1. Implement 'Youth 

Involvement 

Policy' - Q2/2021 

– implemented       

2. Conduct 

awareness 

sessions for ADC- 

Rovers on Rover 

Programme at 

least once a year - 

Q2/2021  

1. Implement 'Youth 

Involvement 

Policy' - Q2/2021      

 

1. Implement 'Youth 

Involvement Policy' 

- Q2/2021     

2. Hold Rover Crew 

Meetings twice a 

month  - as 

required  

3. Hold Crew in 

Council (CIC) once 

a month - as 

required 
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

5. Effective 

Implementation of 

Messenger of 

Peace (MOP) and 

Better World 

Framework (BWF) 

including  

Sustainable 

Development 

Goals (SDGs) and 

Safe from Harm 

(SfH) Policy 

Enhancement of skills 

of the scouts on par 

with global standards 

and trends and 

engagement of 

scouts to focus on 

current and future 

issues of the world  

1. Conduct a 

Workshop for  

ADC - Programme 

and Programme 

Team members - 

Q2/2021  

2. Conduct a 

Workshop for  

Badge Examiners' - 

Q3/2021  

 

1. Increase 

awareness of the 

units and scouts 

through ADC – 

Programme - 

Q2/2021  

2. Prepare and 

submit     lists of 

Badge     

Examiners and 

District 

Coordinators to 

NHQ at the 

beginning of the 

year - Q3/2021  

1. Increase 

awareness of the 

scouts and provide 

training on 

relevant badges - 

Q3/2021  
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

6. Introducing 

Scouting for 

Children with 

Special Needs 

Achievement of  

diversity and 

inclusion 

1. Conduct a 

seminar/webinar 

to introduce 

scouting for 

children with 

special needs - 

Q3/2021  

2. Prepare policy 

statement and 

relevant syllabuses 

and proficiency 

badges - Q3/2021  

3. Implement 

Scouting for 

Children with 

Special Needs -

Q4/2021  

1. Collect 

information from 

District level - 

Q2/2021  

2. Implement (at 

least one) Troops 

with Scouts with  

Special Needs at  

District level - 

Q4/2021  

1. Make 

arrangements to 

accommodate 

children with 

special needs to 

existing troops - 

Q4/2021  
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

7. Organizing 

national scout 

events  

Demonstration of 

scout skills and 

talents to the general 

public and attract 

younger generation 

to scouting  

1. Organize key scout 

events at national 

levels  

a) National scout 

jamboree - 

2022 

b) National 

cuboree - 2022 

c) National/provi

ncial  singithi 

rally - 2022 

d) National rover 

moot - 2022 

e) Founders day – 

annual  

f) Stevens day – 

annual  

1. Participate in  

national events - 

as required   

2. Organize district 

level events - as 

required    

1. Participate in  

national events - 

as required   

2. Participate in 

district level events 

- as required    

3. Organize unit level 

events - as 

required 
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3. Adult Leadership   
 

Priority Statement: 

Improve the standard of existing leaders and new leaders of the Scout Movement  

 

Objective Expected Results  NHQ District Unit 

1. Reviewing and 

Implementing 

the National 

Adult 

Resources 

Policy at all 

levels     

 

Involvement of the 

adults with 

resources in 

scouting 

1. Review National 

Adult Resources 

Policy - Q3/2021  

2. Implement the 

Policy by Adults 

Resources 

Committee - 

Q4/2021 

onwards  

1. Appoint Adults 

Resources 

Committee -

Q4/2021  
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

2. Reviewing and 

Implementing 

the National 

Adult Training 

Policy at all 

levels     

 

Enhancement of 

quality of the 

trained leaders to 

suit with the 

prevailing 

conditions and 

trends  

1. Review National 

Adult Training 

Policy - Q3/2021  

2. Implement the 

Policy by National 

Training Team  -

Q4/2021 onwards  

1. Appoint District 

Training Teams  

as per the 

National Adult 

Training Policy -

Q4/2021  

 

 

3. Conducting 

adult leader 

training for all 

sections at 

regular 

intervals  

 

Availability of 

sufficient trained 

leaders 

1. Prepare a training 

plan at the 

beginning of the 

year and allocate 

resources - 

already 

completed; 

should complete 

annually by the 

last quarter of 

preceding year  

1. Prepare a training 

plan at the 

beginning of the 

year and allocate 

resources based 

on NHQ plan - 

Q1/every year   

2. Conduct Phase I 

and II courses 

for all sections  - 

as required  

1. Ensure 

participation  of 

unit leaders in 

progressive adult 

training 

programmes - as 

required  
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

2. Conduct 

advanced courses 

by NHQ at least 

twice a year in all 

sections  - annual   

4. Evaluating 

adult 

leadership at 

regular 

intervals  

Retaining proper 

personnel in the 

movement and  

recognition  

1. Formulate a 

template to carry 

out annual  

appraisals and 

evaluations  - 

Q3/2021  

2. Carry out annual 

appraisal and 

evaluations  of 

commissioners 

at national level 

– annual   

1. Carry out annual 

appraisal of 

leaders at district  

level based on 

NHQ guidelines  

and other district 

level criteria – 

annual  

2. Recognize the 

service of active 

leaders at district 

level – annual  

1. Recognize the 

service of leaders 

at school level 

(prize giving, 

teachers’ day, 

colours night, 

etc.) – annual  
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

3. Organize 

National Scout 

Awards 

ceremony –

annual  

4. Provide 

opportunity to 

National Training 

Team members 

to attend 

overseas  

training 

programmes - as 

required 
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

5. Continuous 

training and 

self-

development 

of leaders  

 

Personality 

development for 

adult trainers  

1. Organize  

national level 

special  training 

programmes to 

upgrade 

knowledge of 

leaders  - 

Q4/2021 and 

annually   

2. Organize  

national level 

special  training 

programmes for 

career and 

professional 

development of 

leaders - annual   

1. Organize  district 

special  training 

programmes to 

upgrade 

knowledge of 

leaders – annual  

2. Organize  district  

level special  

training 

programmes to 

for career and 

professional 

development of 

leaders – annual     

 

1. Ensure 

participation  of 

unit leaders in 

special adult 

training 

programmes - as 

required  
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4. Management     
 

Priority Statement: 

Effective management and good governance while ensuring sound financial management at all levels  

Objective Expected Results  NHQ District Unit 

1. Effective 

functioning  of 

the lay and 

warranted 

officials and the 

executive 

committee   

Efficient and 

coordinated 

administration 

1. Preparing job 

descriptions and 

assigning duties for 

each official –

Q3/2021 

2. Prepare a form to 

fill when resigning 

from the 

post/completing 

the term - Q3/2021 

1. Conduct 

orientation for 

district officials  - 

Q4/2021 

2. Introduce exit 

procedure for 

district officials 

when resigning 

from the 

post/completing 

the term –Q4/2021 

 

1. Assign duties as 

per SLSA 

guidelines  – as 

required   

2. Implement the 

exit procedure as 

per SLSA 

guidelines  - as 

required   
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

2. Effective 

implementation 

of revised Rules 

and 

Regulations of 

SLSA  

 

Achievement of 

objectives of 

scouting to suit the 

present times 

1. Revise Act and 

Rules of SLSA as 

appropriate –

Q4/2021 

2. Prepare guidelines 

for Group Councils  

and Committees - 

Q4/2021 

 

1. Align constitutions 

of Branch 

Associations in line 

with revised Act 

and Rules of SLSA - 

Q1/2022 

2. Implement Act and 

Rules with regard 

to Branch 

Associations if 

there is no 

constitution for the 

Branch Association-   

Q1/2022 

1. Effective 

functioning of the 

Group Council 

and Group 

Committee  - 

Q1/2022  

3. Implementing a 

sound financial 

management 

policy  

Avoidance of 

corruption and 

misappropriation of 

funds and effective 

1. Revise the Financial 

Policy of SLSA - 

Q3/2021 

1. Implement revised 

Financial Policy 

and guidelines - 

Q4/2021 

1. Assign 

responsibility to 

Scout Leader to 

be answerable to  
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

utilization of 

resources  

2. Development or 

purchase of a 

General Ledger 

System to 

streamline the 

Accounting 

procedures - 

Q2/2022 

3. Develop 

procedures, forms 

and formats to be 

followed by the 

Districts - Q3/2021 

2. Streamline District-

wise inventories of 

goods, equipment 

and shop stocks - 

Q4/2021 

 

District 

Commissioner -

Q4/2021 

 

4. Raising 

financial and 

other resources 

at all levels for 

Availability of 

adequate financial 

and other resources 

for activities 

1. Introduce new 

methods of fund 

raising –Q3/2021 

2. Implement proper 

administration of 

1. Implement 

methods of fund 

raising introduced 

by SLSA –Q4/2021 

1. Implement 

methods of fund 

raising introduced 

by SLSA with the 

approval of the 
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

the betterment 

of scouts  

the scout shop of 

National 

Headquarters 

(NHQ) –Q3/2021 

3. Modernize the 

NHQ scout shop 

for online orders, 

new payment 

methods, delivery, 

etc. –Q4/2021 

4. Organize scout 

service and 

relationship week 

effectively – annual  

2. Explore the 

possibility of 

establishing 

provincial level – 

mobile scout 

shops jointly with 

other Districts and 

submit proposals 

to NHQ –Q4/2021 

3. Implement scout 

service and 

relationship week 

effectively – annual  

 

District 

Commissioner 

and the Local 

Association –

Q4/2021 

2. Implement scout 

service and 

relationship week 

effectively – 

annual   
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

5. Effective 

maintenance of 

scout training 

centres 

Sustainability and 

proper standards of 

scout training 

centres 

1. Devise a method to 

hire Meerigama 

Training Center for 

outside parties and 

provide the same 

for scouts at 

reasonable rates –

Q3/2021  

2. Increase the 

availability of 

training equipment 

and personnel at 

Training Centers - 

Q1/2022 

1. Encourage scout 

groups to utilize 

the training centers 

of NHQ – as 

required  

 

2. Encourage the use 

of training centers 

by units  – as 

required  
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5. Public Relations    

Priority Statement: 

Enhancing the image of the Scout Movement in all segments of the society   

 

Objective Expected Results  NHQ District Unit 

1. Promoting key 

scout events: 

o Rallies and 

jamborees 

o Public 

campfires, 

exhibitions, 

festivals, 

etc.  

Broad public 

awareness and 

image building of 

scouting 

1. Publicize national 

events - as 

required  

2. Develop the 

existing 

communication 

networks by the 

IT team - as 

required  

3. Timely update of 

websites by IT 

Team and social 

1. Publicize national 

scout events 

through ADC – 

Media - as 

required  

2. Conduct 

awareness 

through national 

and district level 

resources  - as 

required   

1. Create 

awareness 

among scouts on 

national and 

district level 

events  - as 

required  

2. Conduct 

awareness 

sessions for 

principals and 
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

media by Media 

team -as required   

4. Produce 

promotional 

videos and 

distribute among 

districts by Media 

team - as 

required  

parents  -

Q1/2022  
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

2. Preparing a 

branding 

policy for 

scouting  

 

 

Uniformity in 

branding materials 

and avoid misuse 

1. Form a 

committee 

including 

commissioners 

and media 

professionals - 

Q3/2021  

2. Define scout 

brands - 

Q4/2021  

3. Prepare 

guidelines for 

scout brands - 

Q4/2021  

 

1. Implement  

guidelines for 

scout brands - 

Q4/2021  

 

1. Implement  

guidelines for 

scout brands - 

Q4/2021  
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

3. Preparing a 

national scout 

media policy  

 

Avoidance of 

inappropriate and  

wrong media 

exposure 

1. Form a 

committee 

including 

commissioners 

and media 

professionals - 

Q3/2021  

2. Drafting a scout 

media policy - 

Q3/2021  

3. Implementing the  

scout media 

policy - Q4/2021  

 

1. Implement   

scout media 

policy - Q3/2021  

 

1. Implement   scout 

media policy - 

Q3/2021  

 

4. Carrying out 

community 

service 

projects (CSPs) 

Creating and 

enhancing public 

image of scouting 

and scouts 

1. Make available all 

information into 

all three 

1. Implement 

projects related 

to SDGs at district 

level - as required  

1. Increase 

awareness of the 

scouts on SDGs 
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

in line with 

SDGs 

 

engagement as 

stakeholders in 

community work 

languages - as 

required  

2. Publicize CSPs 

conducted for the 

Presidents Scout 

Award - as 

required  

3. Prepare materials 

presenting SDGs 

and scouting - as 

required  

 and scouting - as 

required  
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Objective Expected Results  NHQ District Unit 

5. Promoting and 

publicizing the 

values of 

annual scout 

Services and 

Relationships 

Week   

Effective fund 

raising for scout 

activities 

1. Provide wide- 

publicity   on 

values of annual 

scout Services 

and Relationships 

Week  - as 

required  

1. Provide wide- 

publicity   on 

values of annual 

scout Services 

and 

Relationships 

Week  - as 

required 

1. Provide wide- 

publicity   on 

values of annual 

scout Services 

and 

Relationships 

Week  - as 

required 
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Recommendations for the Implementation of the Plan  

 

1. Setting up a task force to include heads of departments for 

effective implementation and monitoring  

2. Including expenses to be incurred in implementing the plan in the 

respective budgets by the department heads 

3. Reviewing the Strategic Plan annually in January of each year and 

making appropriate adjustments as needed  
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Members of Strategic Plan Sub Committee 

 

• Mr. Janaprith Fernando (Deputy Chief Commissioner) – 

Chairman 

• Mr. Nanda Fernando (National Training Commissioner) 

• Mr. Sarath Matharaarchchi (National Programme 

Commissioner) 

• Dr Rajeeva Pieris (International Commissioner) 

• Mr. M F S Muheed (Special Commissioner) – Secretary  

• Dr. Anil Perera (District Commissioner - Homagama) 

• Mr. Amil Abeysundara (District Commissioner - Colombo) 

 

 

 

Levels of Approvals  

 

• Headquarters Commissioners  

• Senior Management Team  

• Chief Commissioner   

• Committee of the Council  
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

 

 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය 

 

 

 

 

උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 -2023 

 

ජුනි 2021 
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 
 

 

මමමෙවර, දැක්ම සෙ අරමුණ 

 

මමමෙවර -  මලෝක බාලදක්ෂ සංවිධානය (WOSM) 

 

"ස්වයං පරිසමාප්ත පුද්ගලයන් වශයයන් සමාජයට ඵලදායී කාර්ය භාරයක් ඉටු 

කරමින් වඩාත් යහපත් යලාවක් යගාඩ නැගීම සඳහා සහය වීමට, බාලදක්ෂ  

යපායරාන්ුව හා නීතිය මත පදනම් වූ පිළිගත් හර පද්ධතියක් මගින් ළමා හා 

තරුණ අධයාපනයට දායක වීම බාලදක්ෂ  වයාපාරයේ යමයහවරයි."   

 

1999 දී දකුණු අප්රිකායේ ඩර්බන් හි පැවති 35 වන යලෝක බාලදක්ෂ සමුළුයේදී 

යමම යමයහවර ප්රකාශය සම්මත විය. බාලදක්ෂ වයාපාරයේ යද්ශීය හා යගෝලීය 

බලපෑම විදහා දක්වමින්, බාලදක්ෂ යමයහවර යලෝක බාලදක්ෂ වයාපාරයයහි 

සන්නාමය යලස “වඩා යහාඳ යලෝකයක් නිර්මාණය කිරීම” යන්න මුල් කර යගන 

ඇත. 

 

දැක්ම - මලෝක බාලදක්ෂ සංවිධානය (WOSM) 

 

"මිලියන 100 ක තරුණ තරුණියන්ට ක්රියාකාරී පුරවැසියන් වීමට හැකිවන අතර 

ඔවුන්යේ ප්රජාවන්හි සහ යලෝකය තුළ එකියනකා අතර අගයන් මත පදනම්ව 

ධනාත්මක යවනසක් ඇති කරමින් 2023 වන විට බාලදක්ෂ වයාපාරය යලාව ප්රමුඛ 

අධයාපන තරුණ වයාපාරය වනු ඇත. "  

 

2014 දී ස්යලායේනියායේ ලුබ්ලානාහි පැවති 40 වන යලෝක බාලදක්ෂ සමුළුයේදී 2023 

සඳහා වූ දැක්ම (Vision 2023) සම්මත කරන ලදී. 
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

 
අරමුණ - මලෝක බාලදක්ෂ සංවිධානය (WOSM) 

 

"යලෝක බාලදක්ෂ  සංවිධානයයහි අරමුණ වන්යන් සමගිය ප්රවර්ධනය කිරීම සහ 

බාලදක්ෂයන්යේ අරමුණ හා මූලධර්ම අවයබෝධ කර ගැනීම සහ එහි වයාප්තිය හා 

සංවර්ධනය සඳහා පහසුකම් සැලසීමයි. එහි ආයතන වන්යන් යලෝක බාලදක්ෂ 

සමුළුව, යලෝක බාලදක්ෂ කමිටුව සහ යලෝක බාලදක්ෂ  කාර්යාංශයයි. " 

 

 

මමමෙවර -  ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය 

 

එය යලෝක බාලදක්ෂ සංවිධානයයහි යමයහවර ප්රකාශය හා සමාන යේ. 

 

 

දැක්ම -  ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය 

 

"2023 වන විට ශ්රී ලංකායේ බාලදක්ෂ සංගමය 108,000 ක සාමාජිකත්වයක් සහිත 

ශ්රී ලංකායේ ජාතික සමගිය තහවුරු කරන තරුණ තරුණියන්යේ අවශයතා හා 

අභිලාෂයන් සපුරාලන වටිනාකම් පදනම් කරගත් විධිමත් යනාවන අධයාපන 

ක්රමයක් තුළින් නායකත්ව ගුණාංග වර්ධනය කිරීයම් ගතික තරුණ සංවිධානයක් 

යලස පිළිගැනීමට ලක්වීම ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයයහි දැක්ම යේ."  

 

අරමුණ -  ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය 

 

"වඩාත් යහපත් යලාවක් යගාඩ නැගීම සඳහා’ ධනාත්මක යලස දායක වන්නා වූ 

ස්වකීය ප්රායද්ශීය, ජාතික සහ ජාතයන්තර ප්රජාව තුළ වගකිව යුතු පුරවැසියන් 

යලස සහ කණ්ඩායමක් වශයයන් ක්රියා කිරීමට හැකි පුද්ගලයන් යලස ළමා හා 

තරුණ ප්රජායවහි සම්ූර්ණ කායික, බුද්ධිමය, චිත්තයේගීය, සාමාජීය සහ 

අධයාත්මික හැකියාවන් සංවර්ධනය කිරීමට දායක වීම ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ 

සංගමයයහි අරමුණ යේ. "     
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ශක්ීන්, දුර්ගවලතා, අවස්ථා ො තර්ගජන (SWOT)                    

විශ්මේෂණය 

 

 

 
ශක්ීන් 

 

• පාර්ලියම්න්තු පනත සහ රීති 

• ප්රායද්ශීය බාලදක්ෂ ශාඛා   

• යලෝක බාලදක්ෂ සංවිධානයයහි සාමාජිකත්වය 

• මූලස්ථාන යගාඩනැගිල්ල 

• ඵලදායී තරුණ වැඩසටහන 

• පුහුණු කිරීයම් කණ්ඩායම 

• බාලදක්ෂ පුහුණු මධයස්ථාන (පීඩෘෘෘෘ සහ මීරිගම) 

• අධයාපන අමාතයාංශ සහාය 

• යදමාපියන්යේ සහ මහජනතාවයේ සහාය 

• ස්යේච්ඡා බාලදක්ෂ යකාමසාරිස්වරුන් සහ නායකයින් 

• මාධය 

• යස්වා සහ සම්බන්ධතා සතිය (වැඩසතිය) 

• සාමයේ පණිවිඩකරු සහ Better World Framework/ තිරසර සංවර්ධන 

අරමුණු 
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• හානියයන් සුරක්ෂාව ප්රතිපත්තිය (Safe from Harm Policy) 

• ජාතයන්තර හා කලාපීය ඉසේ සහභාගීත්වය 

 

දුර්ගවලතා 

 

• වත්මන් තත්ත්වයට යනාගැළයපන පාර්ලියම්න්තු පනත සහ රීති 

• තරුණ වැඩසටහන නිසි යලස ක්රියාත්මක යනාවීම 

• ගිහි සාමාජිකයන් සහ නිල ඇඳුම්ධාරීන් අතර අභයන්තර ගැටුම් 

• නිසි සාමාජිකත්ව ලියාපදංචි කිරීයම් පද්ධතියක් යනාමැතිවීම (වාර්ික 

සංගණනය)  

• බාලදක්ෂ යදමාපියන්යේ ආකල්ප 

• සෑම තරාතිරමකම නායකයින් ඇගයීමක් යනාවීම 

• දක්ෂ නායකයින් යනාමැති වීම 

• පදක්කම් පරීක්ෂණ ක්රමයේ ුර්වල කළමනාකරණය 

• දස්ික්ක යවතින් ජාතික මූලස්ථානයට ප්රමාණවත් පරිද අදහස් 

යනාලැබීම/ුර්වල සන්නියේදනය 

• සෑම මට්ටමකම වෘෘත්ීය කාර්ය මණ්ඩලයක් යනාමැති වීම 

• ජාතික හා දස්ික් මට්ටමින් කණ්ඩායම් ක්රියාකාරිත්වය යනාමැති වීම 

• බාලදක්ෂ නායකයින් යලස පාසල් ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම 

• මහජනයා යවත බාලදක්ෂ වයාපාරය ප්රවර්ධනය කිරීයම් ුර්වලතාව 

• බාලදක්ෂයන් සහ නායකයන් රඳවා ගැනීයම් ගැටලුව 

• යතාරතුරු තාක්ෂණ හා යවනත් තාක්ෂණයන් භාවිතා කිරීයම් ුර්වලතාව 

• කණ්ඩායම් මට්ටමින් යස්වා සහ සම්බන්ධතා සතිය ුර්වල යලස සැලසුම් 

කිරීම 

• GSAT විගණන නිර්යද්ශ ක්රියාත්මක කිරීමට ඇති යනාහැකියාව 

 

අවස්ථා 

 

• බාලදක්ෂ කටයුතු සිුකළ හැකි වයස්වල තරුණ තරුණියන් විශාල 

සංඛයාවක් සිටීම 

• ප්රධාන බාලදක්ෂයා යලස  ගරු ජනාධිපතිවරයායේ මූලයාධාර    

• අධයාපන අමාතයාංශය හරහා අධයාපන අධයක්ෂවරුන් සහ 

විුහල්පතිවරුන් අතර ප්රවර්ධනය  කිරීම 
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• පදක්කම් පරීක්ෂයන් සඳහා විවිධ යේත්රවල දක්ෂ පුද්ගලයන් සම්බන්ධ 

කරගැනීම 

• නායක පුහුණුව සඳහා වියේිත ක්යේත්රවල සම්පත් ඇති පුද්ගලයින් 

කරගැනීම   

• යරාටරි, සිංහ සමාජ වැනි යවනත් ආයතනවල සහාය 

• නවීන තාක්ෂණය 

• රාජය හා යපෞද්ගලික අංශය හා මාධය සමඟ හවුල්කාරිත්ව වයාපෘෘති 

• යලෝක බාලදක්ෂ සංවිධානය/ ආසියා පැසිපික් කලාපීය සංගමය යවතින් 

සහාය 

• ප්රජා පාදක බාලදක්ෂ සංවර්ධනය. උදා: වතු අංශය, මහල් නිවාස සංකීර්ණ, 

පන්සල්, පල්ලි, යරාටරි, සිංහ සහ යවනත් රාජය යනාවන සංවිධාන 

• GSAT විගණනය සිු කිරීම 

 

තර්ගජන 
 

• වසංගත 

• යවනත් තරුණ සංවිධානවල ක්රියාකාරිත්වය 

• පාසල්වල ක්රීඩා ක්රියාකාරකම් 

• මානවක බාලදක්ෂයන් අතර විරැකියාව 

• යදමාපියන් / ගුරුවරුන් විසින් අධයාපනය යේතුයවන් බාලදක්ෂ කටයුතු 

අධධර්යවත් කිරීම 
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උපායමාර්ගික ප්රමුඛතා 
 

1. සාමාජික වර්ගධනය 

2. ගුණාත්මක බාලදක්ෂ වයාපාරය 

3. වැඩිහිටි නායකත්වය 

4. කළමනාකරණය 

5. මෙජන සම්බන්ධතා 
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1. සාමාජික වර්ගධනය 

ප්රමුඛතා ප්රකාශය 

• 2023 වන විට 108,000 ක ඉලක්කගත සාමාජිකත්වය ළඟා කර ගැනීම 

අරමුණ අමේක්ිත ප්රතිඵල ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

1. වාර්ික සංගණනය 

වාර්ිකව 20%කින් 

පමණ ඉහළ නැංවීම 

 

  

ඉලක්කය සපුරා ගැනීම 

සඳහා සාමාජිකත්වයේ 

ස්ථාවර වර්ධනය 

1. දස්ික්ක සඳහා 

ඉලක්ක නිර්ණය කිරීම 

(20% වාර්ික වැඩිවීම) 

– 4 වන කාර්තුව 

2021/2022/2023   

2. අධයාපන 

අමාතයාංශය සමඟ 

සාකච්ඡා ආරම්භ කර 

බාලදක්ෂ කටයුතු සහ 

සාමාජිකත්වය ඉහළ 

නැංවීම සම්බන්ධයයන් 

පළාත් සහ කලාප 

අධයාපන 

අධයක්ෂවරුන්ට 

චක්රයල්ඛයක් නිකුත් 

කිරීම - 3 වන 

කාර්තුව/2021  

1. ඒකක සඳහා ඉලක්ක 

නිර්ණය කිරීම  – 4 වන 

කාර්තුව 

2021/2022/2022 

2. නව ඒකක ආරම්භ 

කිරීම සඳහා සහකාර 

දසා යකාමසාරිස්වරුන් 

පත් කිරීම – 3 වන 

කාර්තුව /2021 සහ 

වාර්ිකව    

3. දස්ික් නිලධාරීන් 

කණ්ඩායමක් පත් කර 

පළාත්/කලාප 

අධයාපන 

අධයක්ෂවරුන් සමඟ 

සාකච්ඡා ආරම්භ 

1. කාණ්ඩ නායකයින් 

සඳහා ඒකක 

නායකයින් විසින් 

ඉලක්ක නිර්ණය කිරීම 

– 4 වන කාර්තුව 

2021/2022/2023    

2. කලාප අධයාපන 

කාර්යාලයේ සහාය 

ඇතිව විුහල්පතිවරුන් 

සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භ 

කිරීම - 4 වන කාර්තුව/ 

2021 තුළ ආරම්භ කිරීම 

සහ නිතිපතා 

3. බාලදක්ෂ යනාවන අය 

ආකර්ෂණය කර ගැනීම 

සඳහා කඳවුරු ගිනිමැල, 

ප්රදර්ශන, 
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

අරමුණ අමේක්ිත ප්රතිඵල ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

3. පළාත් අධයක්ෂවරුන් 

දැනුවත් කිරීයම් සැසි 

පැවැත්වීම - 4 වන 

කාර්තුව/2021  

4. බාලදක්ෂ නායකයින් 

යලස සම්බන්ධ වීමට 

අධයාපන 

අමාතයාංශය හරහා 

පාසල් ගුරුවරුන් 

දරිමත් කිරීම -3 වන 

කාර්තුව/2021 

කිරීම - 4 වන 

කාර්තුව/2021 

4. ගුරුවරුන් දැනුවත් 

කිරීම - 4 වන 

කාර්තුව/2021  

5. සාමාජිකත්වය වැඩි 

කිරීම සඳහා දස්ික් 

මට්ටමින් නායකයින් 

හඳුනා ගැනීම - 1 වන 

කාර්තුව/2022, 1 වන 

කාර්තුව /2023, 1 වන 

කාර්තුව /2024  

යදමාපියන්යේ දන වැනි 

බාලදක්ෂ 

ප්රවර්ධන/ප්රදර්ශන 

ක්රියාකාරකම් 

සංවිධානය කිරීම - 4 

වන කාර්තුව/ 2021 තුළ 

ආරම්භ කිරීම සහ 

නිතිපතා 

 

2. ලියාපදංචි කිරීයම් 

ක්රියාවලිය සහ වාර්ික 

සංගණනය විධිමත් 

කිරීම සහ වැඩිදයුණු 

කිරීම 

සෑම තරාතිරමකම 

නිවැරද සහ විේවසනීය 

සාමාජික දත්ත ලබා 

ගැනීයම් හැකියාව 

1. වැඩිදයුණු කළ 

ලියාපදංචි පද්ධතියක් 

අධයයනය කිරීම 

සඳහා කාර්ය සාධක 

බලකායක් පත් කිරීම -

3 වන කාර්තුව /2021 

2. වැඩිදයුණු කළ 

ලියාපදංචි ක්රමය 

ක්රියාත්මක කිරීම -      

2 වන කාර්තුව /2022  

1. සහකාර දසා 

යකාමසාරිස් 

(පරිපාලන) විසින් 

ලියාපදංචි කිරීයම් 

ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක 

කිරීම සහ අධීක්ෂණය 

කිරීම -3 වන 

කාර්තුව/2022  

2. සංගණනය පිළිබඳ 

දැනුවත් කිරීයම් සැසි 

1. වැඩිදයුණු කළ 

ලියාපදංචි කිරීයම් 

ක්රමය ක්රියාත්මක 

කිරීම - 3 වන 

කාර්තුව/2022  
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

අරමුණ අමේක්ිත ප්රතිඵල ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

3. ලියාපදංචි කිරීයම් 

ක්රියාවලිය පිළිබඳ 

පුහුණු වැඩසටහන් 

පැවැත්වීම - 2 වන 

කාර්තුව /2022  

4. බාලදක්ෂ යස්වා සහ 

සබඳතා සතියයන් 

සාමාජික ගාස්තු ලබා 

ගැනීයම් ක්රමයක් 

හඳුන්වා දීම - 4 වන 

කාර්තුව/2021 

පැවැත්වීම - 3 වන 

කාර්තුව /2022  
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

අරමුණ අමේක්ිත ප්රතිඵල ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

3. ප්රජා මූලික සහ විවෘෘත 

බාලදක්ෂ කණ්ඩායම් 

හඳුන්වාදීම 

සාමාජිකත්වය 

හඳුන්වාදීම සහ වැඩි 

කිරීම සහ ප්රජායේ සියලුම 

යකාටස් යවත බාලදක්ෂ 

කටයුතු පුළුල් කිරීම 

1. ුම්රිය යස්වය හා 

සම්බන්ධ බාලදක්ෂ 

කටයුතු ඇතුළු ප්රජා 

මූලික සහ විවෘෘත 

කණ්ඩායම් ආරම්භ 

කිරීමට මාර්යගෝපයද්ශ 

සහ ප්රතිපත්ති සකස් 

කිරීම  - 4 වන 

කාර්තුව/2021  

2. බාලදක්ෂ 

කණ්ඩායම්වලට 

අනුග්රහය දැක්වීම 

සඳහා ිවිධ හමුදාව, 

රාජය සහ රාජය 

යනාවන සංවිධාන 

සමඟ සාකච්ඡා 

ආරම්භ කිරීම -1 වන 

කාර්තුව/2022  

1. ප්රජා මූලික සහ විවෘෘත 

කණ්ඩායම් ආරම්භ 

කිරීම සඳහා 

පාර්ශවකරුවන්ට 

මාර්යගෝපයද්ශ සහ 

ප්රතිපත්ති හඳුන්වා දීම 

- 4 වන කාර්තුව/2021  

2. බාලදක්ෂ 

කණ්ඩායම්වලට 

අනුග්රහය දැක්වීම 

සඳහා ිවිධ හමුදාව, 

රාජය සහ රාජය 

යනාවන සංවිධාන 

සමඟ සාකච්ඡා 

ආරම්භ කිරීම -1 වන 

කාර්තුව/2022 

1. විවෘෘත බාලදක්ෂ 

කණ්ඩායම් ආරම්භ 

කිරීමට දස්ික්කයට 

සහාය වීම - 

දස්ික්කයයන් ඉල්ලා 

සිටින විට සහ අවශය 

අවස්ථාවලදී 

4. රඳවා ගැනීයම් 

සැලැස්මක් ක්රියාත්මක 

කිරීම 

සාමාජික සංඛයාව 

පවත්වා ගැනීම 

1. සිඟිති අංශයයහි සිට 

ජනාධිපති බාලදක්ෂ 

ප්රදානය දක්වා අඛණ්ඩ 

බාලදක්ෂ ක්රමයක් 

1. සිඟිති අංශයයහි සිට 

ජනාධිපති බාලදක්ෂ 

ප්රදානය දක්වා අඛණ්ඩ 

බාලදක්ෂ ක්රමයක් 

ක්රියාත්මක කිරීම සහ 

2. සිඟිති අංශයයහි සිට 

ජනාධිපති බාලදක්ෂ 

ප්රදානය දක්වා අඛණ්ඩ 

බාලදක්ෂ ක්රමයක් 

ක්රියාත්මක කිරීම -      

4 වන කාර්තුව/2021  
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

අරමුණ අමේක්ිත ප්රතිඵල ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

හඳුන්වා දීම - 4 වන 

කාර්තුව /2021  

හඳුන්වා දීම - 4 වන 

කාර්තුව /2021  

 

 

 

2. ගුණාත්මක බාලදක්ෂ වයාපාරය 

ප්රමුඛතා ප්රකාශය 

• තරුණ වැඩසටෙන සඵලදායී මලස ක්රියාත්මක කිරීම 

අරමුණ අමේක්ිත ප්රතිඵල ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

1. පවතින තරුණ 

වැඩසටහන 

සංයශෝධනය කිරීම 

සාමාජිකයින් වැඩි කිරීම, 

ගුණාත්මකභාවය 

වැඩිදයුණු කිරීම සහ 

සාමාජිකයින් සඳහා 

ආකර්ෂණීය 

වැඩසටහනක් සැකසීම 

1. නව තරුණ 

වැඩසටහන සකස් 

කිරීම, හඳුන්වාදීම සහ 

ක්රියාත්මක කිරීම -       

1 වන කාර්තුව /2021 – 

(ක්රියාත්මක යකාට 

ඇත) 

2. සහකාර දසා 

යකාමසාරිස් 

(වැඩසටහන්) සඳහා 

තරුණ වැඩසටහන 

1. සහකාර දසා 

යකාමසාරිස් (පුහුණු) 

සහ සහකාර දසා 

යකාමසාරිස් 

(වැඩසටහන්) හරහා 

ඒකක නායකයින් 

සඳහා වැඩමුළුවක් 

පැවැත්වීම -1 වන 

කාර්තුව /2021 – 

(ක්රියාත්මක යකාට 

ඇත) 

1. නව තරුණ 

වැඩසටහන ඒකක 

මට්ටමින් ක්රියාත්මක 

කිරීම - 1 වන කාර්තුව 

/2021 (ක්රියාත්මක 

යකාට ඇත) 

2. සංයශෝධිත/ 

සමායලෝචනය කරන 

ලද තරුණ වැඩසටහන 

ක්රියාත්මක කිරීම -                 

3 වන කාර්තුව /2021 
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

අරමුණ අමේක්ිත ප්රතිඵල ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

හඳුන්වාදීයම් 

වැඩමුළුවක් පැවැත්වීම  

- 1 වන කාර්තුව /2021 

(ක්රියාත්මක යකාට 

ඇත) 

3. ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ 

සංගමයේ යවබ් 

අඩවියේ නව තරුණ 

වැඩසටහන භාෂා 3 

න්ම ප්රකාශයට පත් 

කිරීම හා යබදාහැරීම - 

1 වන කාර්තුව /2021 – 

(ක්රියාත්මක යකාට 

ඇත) 

4. නව තරුණ 

වැඩසටහන 

ක්රියාත්මක කිරීම 

සමායලෝචනය කිරීම - 

3 වන කාර්තුව /2021  

2.  නව තරුණ 

වැඩසටහන 

ක්රියාත්මක කිරීම -      

1 වන කාර්තුව /2021  

3. සංයශෝධිත/සමායලෝච

නය කරන ලද තරුණ 

වැඩසටහන 

ක්රියාත්මක කිරීම  -     

3 වන කාර්තුව /2021  

2. ප්රවීණතා පදක්කම් 

විෂය නිර්යද්ශය 

සංයශෝධනය කිරීම 

වර්තමානයට ගැළයපන 

පරිද බාලදක්ෂයන් විසින් 

කුසලතා අත්කර ගැනීම 

1. සහකාර දසා 

යකාමසාරිස් 

(වැඩසටහන්) සඳහා 

සංයශෝධන සාකච්ඡා 

1. ඒ්කකවලින් යතාරතුරු 

සහ යයෝජනා එකතු 

කර සහකාර දසා 

යකාමසාරිස් 

1. ඒකක නායකයින් 

විසින් 

බාලදක්ෂයන්යගන් 

යතාරතුරු රැස් කර 
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

අරමුණ අමේක්ිත ප්රතිඵල ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

සහ තිරසාර සංවර්ධන 

ඉලක්ක සපුරා ගැනීම 

කිරීම සහ 

දස්ික්කවලින් 

යයෝජනා එකතු කිරීයම් 

වැඩමුළුවක් පැවැත්වීම   

-  1 වන කාර්තුව /2021 

(ක්රියාත්මක යකාට 

ඇත) 

2. ප්රවීණතා පදක්කම් 

කාණ්ඩ 15ක් සඳහා 

ප්රවීණතා පදක්කම් 

සංයශෝධනය කිරීමට 

කණ්ඩායම් නායකයන් 

සහ කණ්ඩායම් 

සාමාජිකයන් පත් 

කිරීම -  1 වන 

කාර්තුව/2021 – 

(ක්රියාත්මක යකාට 

ඇත) 

3. නව ප්රවීණතා පදක්කම් 

විෂය නිර්යද්ශය සකස් 

කිරීම සඳහා 

දස්ික්කවලින් එකතු 

කරන ලද යතාරතුරු 

(වැඩසටහන්) මගින් ශ්රී 

ලංකා බාලදක්ෂ 

සංගමය යවත 

යයෝජනා යැවීම - 1 වන 

කාර්තුව /2021 – 

(ක්රියාත්මක යකාට 

ඇත) 

2. සහකාර දසා 

යකාමසාරිස් මගින් 

පදක්කම් 

පරීක්ෂකයින්ට සහ 

ඒකක නායකයින්ට 

නව ප්රවීණතා 

පදක්කම් විෂය 

නිර්යද්ශය හඳුන්වා දීම 

- 3 වන කාර්තුව /2021  

සහකාර දසා 

යකාමසාරිස් 

(වැඩසටහන්) යවත 

යතාරතුරු ඉදරිපත් 

කිරීම - 1 වන කාර්තුව 

/2021 (ක්රියාත්මක 

යකාට ඇත) 

2. ඒකක නායකයින් 

විසින් බාලදක්ෂයින් 

සඳහා නව ප්රවීණතා 

පදක්කම් විෂය 

නිර්යද්ශය හඳුන්වා දීම 

- 3 වන කාර්තුව/2021 
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
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ඒකකය  

සහ යයෝජනා 

විේයල්ෂණය කිරීම -          

1 වන කාර්තුව /2021  

4. නව ප්රවීණතා පදක්කම් 

විෂය නිර්යද්ශය සහ 

නව විෂය නිර්යද්ශය 

ක්රියාත්මක කිරීමට 

එකගතාව ලබා දීම 

සඳහා සහකාර දසා 

යකාමසාරිස් 

(වැඩසටහන්) සහ 

පදක්කම් යල්කම්වරුන් 

සඳහා වැඩමුළුවක් 

පැවැත්වීම - 2 වන 

කාර්තුව /2021  

5. නව ප්රවීණතා පදක්කම් 

විෂය නිර්යද්ශය 

ක්රියාත්මක කිරීම -       

3 වන කාර්තුව /2021  

3. තරුණ වැඩසටහයන් 

ඵලදායීතාවය 

වාර්ිකව ඇගයීම සහ 

සහතික කිරීම 

පවතින තත්ත්වයන් 

සඳහා තරුණ වැඩසටහන 

අඛණ්ඩව වැඩිදයුණු කිරීම 

සහ අදාළ කර ගැනීම 

1. සහකාර දසා  

යකාමසාරිස් 

(වැඩසටහන්) සහ 

සහකාර දසා  

1. අවම වශයයන් 

වසරකට වරක්වත් 

තරුණ වැඩසටහන 

පිළිබඳ සියලුම ඒකක 

1. කාණ්ඩ නායකයින්යේ 

සභාව (PLC) සහ 

කාණ්ඩ සභාව (PIC) 

ඵලදායී යලස 
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 
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ඒකකය  

යකාමසාරිස් 

(පුහුණු) සඳහා තරුණ 

වැඩසටහන පිළිබඳ 

දැනුවත් කිරීයම් සැසි 

2ක් පැවැත්වීම - 1 වන 

කාර්තුව /2022 සහ 

2023  

2. සියලුම අංශ සඳහා අත් 

යපාත් සකස් කිරීම -    

3 වන කාර්තුව /2021  

3. ප්රගති කාඩ්පත ඇතුළු 

බාලදක්ෂ සාමාජිකත්ව 

යපාත හඳුන්වා දීම - 3 

වන කාර්තුව /2021  

4. යජයේඨ සහ මානවක 

බාලදක්ෂයින්ට ජාතික 

මට්ටයම් නායකත්වය 

සහ නිපුණතා 

සංවර්ධන පුහුණුව 

ලබා දීම - 3 වන 

කාර්තුව /2021 සහ 

කාර්තුමය 

දැනුවත් කිරීයම් සැසි 

පැවැත්වීම - 1 වන 

කාර්තුව /2021 – 2023  

2. අවම වශයයන් 

වසරකට වරක්වත් 

බාලදක්ෂයින්ට අංශවල 

ඉහළම සම්මානය 

පිළිබඳ පුහුණුව ලබා 

දීම (උදා - ජනාධිපති 

ප්රදානය, බීපී ප්රදානය 

සම්මානය, රන් 

තරුව)- 3 වන 

කාර්තුව/2021  

3. අවම වශයයන් 

වසරකට වරක්වත් 

කාණ්ඩ නායක පුහුණු 

පාඨමාලාවක් 

සංවිධානය කිරීම -                

3 වන කාර්තුව /2021 

ක්රියාත්මක කිරීම -            

1 වන කාර්තුව /2021 – 

ක්රියාත්මක යකාට 

ඇත 

2. කාණ්ඩ කඳවුරු 

සංවිධානය කිරීම - 

වාර්ික 
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

අරමුණ අමේක්ිත ප්රතිඵල ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

4. වයස අවුරුු 18-26 

අතර තරුණ 

තරුණියන්යේ 

ක්රියාකාරී 

මැදහත්වීම 

සහතික කිරීම 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 

යයෞවනයන්යේ අදහස් 

සලකා බැලීම 

1. 'තරුණ සහභාගීත්ව 

ප්රතිපත්තිය' (Youth 

Involvement Policy) 

ක්රියාත්මක කිරීම   -        

2 වන කාර්තුව /2021 – 

ක්රියාත්මක යකාට ඇත 

2. අවම වශයයන් 

වසරකට වරක්වත් 

මානවක බාලදක්ෂ 

වැඩසටහන පිළිබඳ 

සහකාර දසා  

යකාමසාරිස් (මානවක 

බාලදක්ෂ )සඳහා 

දැනුවත් කිරීයම් සැසි 

පැවැත්වීම - 2 වන 

කාර්තුව /2021  

1. 'තරුණ සහභාගීත්ව 

ප්රතිපත්තිය'   

ක්රියාත්මක කිරීම  -                

2 වන කාර්තුව /2021      

 

1. 'තරුණ සහභාගීත්ව 

ප්රතිපත්තිය'   

ක්රියාත්මක කිරීම   -               

2 වන කාර්තුව /2021      

2. මානවක සමාජ 

රැස්වීම මසකට 

යදවරක් පැවැත්වීම - 

අවශය පරිද 

3. මානවක සමාජ 

කවුන්සිල රැස්වීම 

මසකට යදවරක් 

පැවැත්වීම - අවශය 

පරිද 
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5. තිරසාර සංවර්ධන 

ඉලක්ක (SDGs) සහ 

හානියයන් සුරක්ෂාව 

(Safe from Harm/SfH) 

ප්රතිපත්තිය ඇතුළුව 

සාමයේ පණිවිඩකරු 

(Messenger of 

Peace/MOP) සහ Better 

World Framework (BWF) 

ඵලදායී යලස 

ක්රියාත්මක කිරීම     

යගෝලීය ප්රමිීන් හා 

ප්රවණතා හා සමගාමීව 

බාලදක්ෂයින්යේ කුසලතා 

වැඩි දයුණු කිරීම සහ 

යලෝකයේ වර්තමාන සහ 

අනාගත ගැටළු යකයරහි 

අවධානය යයාමු කිරීම 

සඳහා බාලදක්ෂයින් 

සම්බන්ධ කර ගැනීම 

1. සහකාර දසා 

යකාමසාරිස් 

(වැඩසටහන්) සහ 

වැඩසටහන් අංශයයහි 

සාමාජිකයින් සඳහා 

වැඩමුළුවක් පැවැත්වීම 

- 2 වන කාර්තුව/2021  

2. පදක්කම් 

පරීක්ෂකයින් සඳහා 

වැඩමුළුවක් පැවැත්වීම 

- 3 වන කාර්තුව /2021  

 

1. සහකාර දසා 

යකාමසාරිස් 

(වැඩසටහන්) හරහා 

ඒකක සහ 

බාලදක්ෂයින් පිළිබඳ 

දැනුවත්භාවය වැඩි 

කිරීම - 2 වන 

කාර්තුව/2021  

2. වසර ආරම්භයේදී 

පදක්කම් 

පරීක්ෂකවරුන්යේ 

සහ දස්ික් 

සම්බන්ධීකාරකවරු

න්යේ ලැයිස්තු ජාතික 

මූලස්ථානය යවත 

සකස් කර ඉදරිපත් 

කිරීම  - 3 වන 

කාර්තුව/2021  

1. බාලදක්ෂයින්යේ 

දැනුවත්භාවය වැඩි 

කිරීම සහ අදාළ 

පදක්කම් පිළිබඳ 

පුහුණුව ලබා දීම -          

3 වන කාර්තුව /2021  
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

6. වියේෂ අවශයතා ඇති 

ළමුන් සඳහා බාලදක්ෂ 

කටයුතු හඳුන්වා දීම 

විවිධත්වය (Diversity ) සහ 

අන්තර්ගත භාවය 

(Inclusion) සාක්ෂාත් කර 

ගැනීම    

1. වියේෂ අවශයතා ඇති 

ළමුන් සඳහා බාලදක්ෂ 

කටයුතු හඳුන්වා දීම 

සඳහා 

සම්මන්ත්රණයක්/ 

අන්තර්ජාල සැසියක් 

පැවැත්වීම - 3 වන 

කාර්තුව /2021  

2. ප්රතිපත්ති ප්රකාශය 

සහ අදාළ විෂය 

නිර්යද්ශ සහ ප්රවීණතා 

පදක්කම් සකස් කිරීම 

- 3 වන කාර්තුව /2021  

3. වියේෂ අවශයතා ඇති 

ළමුන් සඳහා බාලදක්ෂ 

කටයුතු ක්රියාත්මක 

කිරීම  - 4 වන 

කාර්තුව/2021  

1. දස්ික් මට්ටමින් 

යතාරතුරු රැස් කිරීම - 

2 වන කාර්තුව /2021  

2. දස්ික් මට්ටමින් 

වියේෂ අවශයතා ඇති 

බාලදක්ෂයින් සහිත 

කණ්ඩායම් (අවම 

වශයයන් එකක්) 

ක්රියාත්මක කිරීම -               

4 වන කාර්තුව /2021 

1. දැනට ක්රියාත්මක 

බාලදක්ෂ කණ්ඩායම් 

සඳහා වියේෂ 

අවශයතා ඇති ළමුන් 

සම්බන්ධ කරගැනීමට 

කටයුතු සම්පාදනය 

කිරීම - 4 වන 

කාර්තුව/ 2021  
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

7. ජාතික බාලදක්ෂ ඉසේ 

සංවිධානය කිරීම 
බාලදක්ෂ කුසලතා සහ 

දක්ෂතා මහජනතාව යවත 

ප්රදර්ශනය කිරීම සහ බාල 

පරපුර බාලදක්ෂ කටයුතු 

සඳහා ආකර්ෂණය කර 

ගැනීම 

 

1. ජාතික මට්ටමින් 

ප්රධාන බාලදක්ෂ ඉසේ 

සංවිධානය කිරීම    

අ) ජාතික බාලදක්ෂ 

ජම්යබෝරිය - 2022 

ආ) ජාතික කයබෝරිය - 

2022 

ඇ) ජාතික/පළාත් 

සිඟිති රැළිය - 2022 

ඈ) ජාතික මානවක 

බාලදක්ෂ සමුළුව - 

2022 

ඉ) නිර්මාතෘෘ දනය –  

වාර්ික  

ඊ) ස්ටීවන්ස් දනය –  

වාර්ික  

 

1. ජාතික වැඩසටහන් 

සඳහා සහභාගී වීම - 

අවශය පරිද 

2. දසා මට්ටයම් 

වැඩසටහන් 

සංවිධානය කිරීම - 

අවශය පරිද 

1. ජාතික වැඩසටහන් 

සඳහා සහභාගී වීම - 

අවශය පරිද 

2. දසා මට්ටයම් 

වැඩසටහන් සඳහා 

සහභාගී වීම - අවශය 

පරිද 

3. ඒකක මට්ටයම් 

වැඩසටහන් 

සංවිධානය කිරීම - 

අවශය පරිද 
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

 

3. වැඩිහිටි නායකත්වය 

ප්රමුඛතා ප්රකාශය 

• බාලදක්ෂ වයාපාරමේ දැනට සිටින නායකයින්මේ සෙ නව නායකයින්මේ ප්රමිතිය වැඩි දියුණු කිරීම 

අරමුණ අමේක්ිත ප්රතිඵල ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

1. සෑම තරාතිරමකම 

ජාතික වැඩිහිටි 

සම්පත් ප්රතිපත්තිය 

(National Adult 

Resources Policy) 

සමායලෝචනය කිරීම 

සහ ක්රියාත්මක කිරීම 

බාලදක්ෂ කටයුතු සඳහා 

සම්පත් ඇති වැඩිහිටියන් 

සම්බන්ධ කර ගැනීම 

1. ජාතික වැඩිහිටි 

සම්පත් ප්රතිපත්තිය 

සමායලෝචනය කිරීම 

-            3 වන 

කාර්තුව /2021  

2. වැඩිහිටි සම්පත් 

කමිටුව විසින් 

ප්රතිපත්තිය 

ක්රියාත්මක කිරීම - 4 

වන කාර්තුව /2021 

සිට  

1. වැඩිහිටි සම්පත් 

කමිටුව පත් කිරීම -  

4 වන කාර්තුව/2021  

 

 

2. ජාතික වැඩිහිටි 

පුහුණු ප්රතිපත්තිය 

(National Adult 

Training Policy) සෑම 

මට්ටමකින්ම 

පවතින තත්ත්වයන් සහ 

ප්රවණතාවලට ගැළයපන 

පරිද පුහුණු 

නායකයින්යේ 

ගුණාත්මක බව ඉහළ 

නැංවීම 

1. ජාතික වැඩිහිටි 

පුහුණු ප්රතිපත්තිය 

සමායලෝචනය කිරීම  

-    3 වන කාර්තුව 

/2021  

1. ජාතික වැඩිහිටි 

පුහුණු ප්රතිපත්තියට 

අනුව දස්ික් පුහුණු 

කණ්ඩායම් පත් 

කිරීම - 4 වන 

කාර්තුව/2021  
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

අරමුණ අමේක්ිත ප්රතිඵල ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

සමායලෝචනය කිරීම 

සහ ක්රියාත්මක කිරීම 

2. ජාතික පුහුණු 

මණ්ඩලය විසින් 

ප්රතිපත්තිය 

ක්රියාත්මක කිරීම - 4 

වන කාර්තුව /2021 

සිට 

 

3. සියලුම අංශ සඳහා 

නියමිත කාල 

පරාසයන් තුළ 

වැඩිහිටි නායක 

පුහුණුව පැවැත්වීම 

ප්රමාණවත් පුහුණු 

නායකයින් සිටීම 

1. වසර ආරම්භයේදී 

පුහුණු සැලැස්මක් 

සකස් කර සම්පත් 

යවන් කිරීම- 

දැනටමත් සම්ූර්ණ 

කර ඇත; පසුගිය 

වසයර් අවසාන 

කාර්තුව වන විට 

වාර්ිකව සම්ූර්ණ 

කළ යුතුය 

2. සෑම අංශයකම අවම 

වශයයන් වසරකට 

යදවරක්වත් ජාතික 

මූලස්ථානය මගින් 

උසස් පාඨමාලා 

පැවැත්වීම - වාර්ික 

1. වසර ආරම්භයේදී 

පුහුණු සැලැස්මක් 

වැඩිහිටි පුහුණු 

වැඩසටහන් සකස් 

කර ජාතික 

මූලස්ථානයයහි 

සැලැස්ම මත 

පදනම්ව සම්පත් 

යවන් කිරීම - සෑම  

වසරකම 1 වන 

කාර්තුව 

2. සියලුම අංශ සඳහා 

අදයර I සහ II 

පාඨමාලා පැවැත්වීම 

- අවශය පරිද 

1. වැඩිහිටි පුහුණු 

වැඩසටහන් සඳහා 

ඒකක නායකයින්යේ 

සහභාගීත්වය 

සහතික කිරීම - 

අවශය පරිද 
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

අරමුණ අමේක්ිත ප්රතිඵල ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

4. නියමිත කාල 

පරාසයන් තුළ 

වැඩිහිටි නායකත්වය 

ඇගයීම 

වයාපාරය තුළ නිසි පිරිස් 

රඳවා තබා ගැනීම හා 

පිළිගැනීමට ලක්කිරීම 

1. වාර්ික ඇගයීම් සහ 

ඇගයීම් සිු කිරීම 

සඳහා ආකෘෘතියක් 

සකස් කිරීම - 3 වන 

කාර්තුව /2021  

2. ජාතික මට්ටමින් 

යකාමසාරිස්වරුන්යේ 

වාර්ික ඇගයීම සිු 

කිරීම – වාර්ික  

3. ජාතික බාලදක්ෂ 

සම්මාන උයළල 

සංවිධානය කිරීම – 

වාර්ික 

4. ජාතික පුහුණු 

මණ්ඩලයයහි 

සාමාජිකයින්ට 

වියද්ශීය පුහුණු 

වැඩසටහන්වලට 

සහභාගී වීමට 

අවස්ථාව සලසා දීම - 

අවශයතාව පරිද 

1. ජාතික 

මූලස්ථානයයහි 

මාර්යගෝපයද්ශ සහ 

අයනකුත් දස්ික් 

මට්ටයම් නිර්ණායක 

මත පදනම්ව 

දස්ික් මට්ටමින් 

නායකයින්යේ 

වාර්ික ඇගයීම සිු 

කිරීම – වාර්ික 

2. දස්ික් මට්ටමින් 

ක්රියාකාරී 

නායකයින්යේ 

යස්වය අගය ගැනීම 

– වාර්ික 

1. පාසල් මට්ටමින් 

නායකයින්යේ 

යස්වය අගය කිරීම 

(තයාග ප්රදානය, 

ගුරුවරුන්යේ දනය, 

වර්ණ රාිය ආද 

උත්සවවලදී)– 

වාර්ික 
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

අරමුණ අමේක්ිත ප්රතිඵල ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

5. නායකයින්යේ 

අඛණ්ඩ පුහුණුව සහ 

ස්වයං-සංවර්ධනය 

වැඩිහිටි පුහුණුකරුවන් 

සඳහා යපෞරුෂ 

සංවර්ධනය 

1. නායකයින්යේ දැනුම 

වැඩිදයුණු කිරීම 

සඳහා ජාතික 

මට්ටයම් වියේෂ 

පුහුණු වැඩසටහන් 

සංවිධානය කිරීම -      

4 වන කාර්තුව /2021 

සහ වාර්ිකව 

2. නායකයින්යේ 

වෘෘත්ීය සහ 

වෘෘත්ීය සංවර්ධනය 

සඳහා ජාතික 

මට්ටයම් වියේෂ 

පුහුණු වැඩසටහන් 

සංවිධානය කිරීම - 

වාර්ික  

1. නායකයින්යේ දැනුම 

වැඩිදයුණු කිරීම 

සඳහා දසා මට්ටයම් 

වියේෂ පුහුණු 

වැඩසටහන් 

සංවිධානය කිරීම – 

වාර්ික 

2. නායකයින්යේ 

වෘෘත්ීය සහ 

වෘෘත්ීය සංවර්ධනය 

සඳහා දසා මට්ටයම් 

වියේෂ පුහුණු 

වැඩසටහන් 

සංවිධානය කිරීම - 

වාර්ික  

1. වියේෂ වැඩිහිටි 

පුහුණු වැඩසටහන් 

සඳහා ඒකක 

නායකයින්යේ 

සහභාගීත්වය 

සහතික කිරීම - 

අවශයාතාව පරිද 
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

4. කළමනාකරණය  

ප්රමුඛතා ප්රකාශය 

• සෑම මට්ටමකින්ම මනා මූලය කළමනාකරණයක් සෙතික කරන අතරම සඵලදායී කළමනාකරණය සෙ 

යෙපාලනය 

අරමුණ අමේක්ිත 

ප්රතිඵල 

ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

1. ගිහි සහ 

බලපත්රලාභී 

නිලධාරීන්යේ සහ 

විධායක කමිටුයේ 

ඵලදායී 

ක්රියාකාරිත්වය 

කාර්යක්ෂම හා 

මනා යලස 

සම්බන්ධීකරණය 

වූ පරිපාලනය 

1. එක් එක් නිලධාරියා 

සඳහා රැකියා විස්තර 

(Job Descriptions) සකස් 

කිරීම සහ රාජකාරි 

පැවරීම  –3 වන කාර්තුව/ 

2021 

2. තනතුයරන් ඉල්ලා අස්වන 

විට / වාරය සම්ූර්ණ 

කරන විට පිරවීම සඳහා 

යපෝරමයක් සකස් කිරීම - 

3 වන කාර්තුව/2021 

1. දසා නිලධාරීන් සඳහා 

නම්නීකරණ 

(Orientation) වැඩසටහනක් 

පැවැත්වීම - 4 වන 

කාර්තුව /2021 

2. තනතුයරන් ඉල්ලා 

අස්වීයම්දී/කාලසීමාව 

සම්ූර්ණ කිරීයම්දී දස්ික් 

නිලධාරීන් සඳහා 

බැහැරවීයම් ක්රියා 

පටිපාටියක් හඳුන්වා දීම –  

4 වන කාර්තුව /2021 

 

1. ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ 

සංගමයයහි 

මාර්යගෝපයද්ශ අනුව 

රාජකාරි පැවරීම – 

අවශය පරිද 

2. ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ 

සංගමයයහි 

මාර්යගෝපයද්ශ අනුව 

බැහැරවීයම් පටිපාටිය 

ක්රියාත්මක කිරීම  - 

අවශය පරිද 
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

අරමුණ අමේක්ිත 

ප්රතිඵල 

ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

2. ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ 

සංගමයයහි 

සංයශෝධිත රීති සහ 

යරගුලාසි ඵලදායී 

යලස ක්රියාත්මක 

කිරීම 

 

වර්තමාන කාලයට 

ගැලයපන පරිද 

බාලදක්ෂ 

කටයුතුවල අරමුණු 

සාක්ෂාත් කර 

ගැනීම 

1. ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ 

සංගමයයහි සංයශෝධිත 

රීති සහ යරගුලාසි සුුසු 

පරිද සංයශෝධනය කිරීම 

–  4 වන කාර්තුව /2021 

2. කණ්ඩායම් සභා සහ 

කාරක සභා සඳහා 

මාර්යගෝපයද්ශ සකස් 

කිරීම - 4 වන 

කාර්තුව/2021 

 

1. ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ 

සංගමයයහි සංයශෝධිත 

පනත සහ රීති වලට 

අනුකූලව ශාඛා සංගම්වල 

වයවස්ථා සැකසීම - 1 වන 

කාර්තුව /2022 

2. ශාඛා සංගමය සඳහා 

වයවස්ථාවක් යනාමැති 

නම් ශාඛා සංගම් 

සම්බන්ධයයන් බාලදක්ෂ 

පනත සහ රීති 

ක්රියාත්මක කිරීම -      1 

වන කාර්තුව /2022 

1. සමූහ කවුන්සිලයේ සහ  

කමිටුයේ ඵලදායී 

ක්රියාකාරිත්වය - 1 වන 

කාර්තුව /2022  

3. යහපත් මූලය 

කළමනාකරණ 

ප්රතිපත්තියක් 

ක්රියාත්මක කිරීම 

දූෂණය සහ මුදල් 

අවභාවිතය 

වැළැක්වීම සහ 

සම්පත් ඵලදායී 

යලස භාවිතා 

කිරීම 

1. ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ 

සංගමයයහි මූලය 

ප්රතිපත්තිය සංයශෝධනය 

කිරීම - 3 වන කාර්තුව 

/2021 

2. ගිණුම්කරණ ක්රියා 

පටිපාටි විධිමත් කිරීම 

සඳහා යපාු යලජර් 

පද්ධතියක් සංවර්ධනය 

1. සංයශෝධිත මුලය 

ප්රතිපත්ති සහ 

මාර්යගෝපයද්ශ ක්රියාත්මක 

කිරීම - 4 වන කාර්තුව 

/2021 

2. දසා මට්ටමින් භාණ්ඩ, 

උපකරණ සහ යවළදසැල් 

යතාගවල ඉන්යවන්ටරි 

යල්ඛන විධිමත් කිරීම - 4 

වන කාර්තුව /2021 

1. දසා යකාමසාරිස්වරයාට 

වගවීම උයදසා බාලදක්ෂ 

නායකයාට වගකීම 

පැවරීම - 4 වන කාර්තුව 

/2021 
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

අරමුණ අමේක්ිත 

ප්රතිඵල 

ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

කිරීම යහෝ මිලදී ගැනීම - 

2 වන කාර්තුව /2022 

3. දසා විසින් අනුගමනය 

කළ යුතු ක්රියා පටිපාටි, 

යපෝරම සහ ආකෘෘති 

සකස් කිරීම - 3 වන 

කාර්තුව /2021 

 

4. බාලදක්ෂයින්යේ 

අභිවෘෘද්ධිය සඳහා 

සෑම තරාතිරමකම 

මූලය හා අයනකුත් 

සම්පත් රැස් කිරීම 

ක්රියාකාරකම් 

සඳහා ප්රමාණවත් 

මූලය සහ 

අයනකුත් සම්පත් 

තිබීම 

1. අරමුදල් රැස්කිරීයම් නව 

ක්රම හඳුන්වා දීම –  3 වන 

කාර්තුව /2021 

2. ජාතික මූලස්ථානයේ 

බාලදක්ෂ යවළදසැයලහි  

නිසි පරිපාලනය 

ක්රියාත්මක කිරීම  –3 වන 

කාර්තුව /2021 

3. මාර්ගගත ඇනවුම්, නව 

යගවීම් ක්රම, යබදාහැරීම් 

ආදය සඳහා ජාතික 

මූලස්ථාන බාලදක්ෂ යවළද 

සැල නවීකරණය කිරීම – 4 

වන කාර්තුව/2021 

4. බාලදක්ෂ යස්වා සහ 

සම්බන්ධතා සතිය ඵලදායී 

1. ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය 

විසින් හඳුන්වා දී ඇති 

අරමුදල් රැස්කිරීයම් ක්රම 

ක්රියාත්මක කිරීම – 4 වන 

කාර්තුව /2021 

2. අයනකුත් දස්ික්ක සමඟ 

ඒකාබද්ධව පළාත් 

මට්ටමින් ජංගම බාලදක්ෂ 

යවළදසැල් පිහිටුවීයම් 

හැකියාව ගයේෂණය කර 

ජාතික මූලස්ථානය යවත 

යයෝජනා ඉදරිපත් කිරීම – 

4 වන කාර්තුව /2021 

3. බාලදක්ෂ යස්වා සහ 

සම්බන්ධතා සතිය ඵලදායී 

1. දසා 

යකාමසාරිස්වරයායේ 

සහ ප්රායද්ශීය සංගමයේ 

අනුමැතිය ඇතිව ශ්රී 

ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය 

විසින් හඳුන්වා දී ඇති 

අරමුදල් රැස්කිරීයම් ක්රම 

ක්රියාත්මක කිරීම – 4 වන 

කාර්තුව /2021 

2. බාලදක්ෂ යස්වා සහ 

සම්බන්ධතා සතිය 

ඵලදායී යලස ක්රියාත්මක 

කිරීම – වාර්ික  
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

අරමුණ අමේක්ිත 

ප්රතිඵල 

ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

යලස සංවිධානය කිරීම – 

වාර්ික 

යලස ක්රියාත්මක කිරීම – 

වාර්ික 

 

5. බාලදක්ෂ පුහුණු 

මධයස්ථාන ඵලදායී 

යලස නඩත්තු කිරීම 

බාලදක්ෂ පුහුණු 

මධයස්ථානවල 

තිරසාරභාවය සහ 

නිසි ප්රමිීන් 

1. මීරිගම පුහුණු 

මධයස්ථානය බාහිර 

පාර්ේව සඳහා කුලියට දීම 

සඳහා ක්රමයේදයක් සකස් 

කිරීම සහ බාලදක්ෂයින් 

සඳහා සාධාරණ මිලකට 

ලබා දීම – 3 වන කාර්තුව 

/2021  

2. බාලදක්ෂ පුහුණු 

මධයස්ථානවල පුහුණු 

උපකරණ සහ සම්පත් 

පුද්ගලයන් ලබා ගැනීයම් 

හැකියාව ඉහළ නැංවීම - 1 

වන කාර්තුව /2022 

1. ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ 

සංගමයයහි පුහුණු 

මධයස්ථාන භාවිතා 

කිරීමට බාලදක්ෂ 

කණ්ඩායම් දරිමත් කිරීම – 

අවශය පරිද 

 

1. ඒකක මගින් බාලදක්ෂ 

පුහුණු මධයස්ථාන 

භාවිතය දරිමත් කිරීම – 

අවශය පරිද 
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

5. මෙජන සම්බන්ධතා 

ප්රමුඛතා ප්රකාශය 

• සමාජමේ සෑම අංශයකම බාලදක්ෂ වයාපාරමේ ප්රතිරූපය වැඩි දියුණු කිරීම 

අරමුණ අමේක්ිත ප්රතිඵල ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

1. ප්රධාන බාලදක්ෂ 

ඉසේ ප්රවර්ධනය 

කිරීම: 

o බාලදක්ෂ රැළි සහ 

ජම්යබෝරි 

o කඳවුරු ගිනිමැල 

සංදර්ශන, 

ප්රදර්ශන, උත්සව 

ආදය 

බාලදක්ෂ කටයුතු පිළිබඳ 

පුළුල් මහජන 

දැනුවත්භාවය සහ 

ප්රතිරූපය යගාඩනැගීම 

1. ජාතික ඉසේ 

ප්රචාරණය කිරීම - 

අවශය පරිද    

2. යතාරතුරු තාක්ෂණ 

කණ්ඩායම විසින් 

පවතින සන්නියේදන 

ජාල සංවර්ධනය 

කිරීම - අවශය පරිද    

3. යතාරතුරු තාක්ෂණ 

කණ්ඩායම විසින් 

යවබ් අඩවි සහ මාධය 

කණ්ඩායම විසින් 

සමාජ මාධය 

කාලානුරූපව 

යාවත්කාලීන කිරීම - 

අවශය පරිද    

4. මාධය කණ්ඩායම 

විසින් ප්රවර්ධන 

1. ජාතික බාලදක්ෂ 

ඉසේ සහය දසා 

යකාමසාරිස් - මාධය 

හරහා ප්රචාරය කිරීම 

- අවශය පරිද    

2. ජාතික හා දස්ික් 

මට්ටයම් සම්පත් 

උපයයෝගී කරයගන 

දැනුවත් කිරීම - 

අවශය පරිද    

1. ජාතික හා දස්ික් 

මට්ටයම් සිුවීම් 

පිළිබඳව 

බාලදක්ෂයින් 

දැනුවත් කිරීම - 

අවශය පරිද    

2. විුහල්පතිවරුන් 

සහ යදමාපියන් 

දැනුවත් කිරීයම් සැසි 

පැවැත්වීම -1 වන 

කාර්තුව /2022  
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

අරමුණ අමේක්ිත ප්රතිඵල ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

වීඩියයෝ 

නිේපාදනය සහ 

දස්ික්ක අතර 

යබදා හැරීම - 

අවශය පරිද 
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

අරමුණ අමේක්ිත ප්රතිඵල ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

2. බාලදක්ෂ කටයුතු 

සඳහා සන්නාම 

ප්රතිපත්තියක් සකස් 

කිරීම 

 

සන්නාමගත සම්පත්වල 

ඒකාකාරිත්වය තහවුරු 

කිරීම සහ අනිසි 

භාවිතය වැළැක්වීම 

1. යකාමසාරිස්වරුන් 

සහ මාධය 

වෘෘත්තිකයන් ඇතුළත් 

කමිටුවක් පිහිටුවීම - 

3 වන කාර්තුව /2021  

2. බාලදක්ෂ සන්නාම 

නිර්වචනය කිරීම -    

4 වන කාර්තුව /2021  

3. බාලදක්ෂ සන්නාම 

සඳහා 

මාර්යගෝපයද්ශ සකස් 

කිරීම - 4 වන 

කාර්තුව /2021  

 

1. බාලදක්ෂ සන්නාම 

සඳහා 

මාර්යගෝපයද්ශ 

ක්රියාත්මක කිරීම -           

4 වන කාර්තුව /2021  

 

1. බාලදක්ෂ සන්නාම 

සඳහා මාර්යගෝපයද්ශ 

ක්රියාත්මක කිරීම - 4 

වන කාර්තුව /2021  
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  
 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

අරමුණ අමේක්ිත ප්රතිඵල ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

3. ජාතික බාලදක්ෂ 

මාධය ප්රතිපත්තියක් 

සකස් කිරීම 

 

නුසුුසු සහ වැරද මාධය 

නිරාවරණයයන් වැළකීම 

1. යකාමසාරිස්වරුන් 

සහ මාධය 

වෘෘත්තිකයන් ඇතුළත් 

කමිටුවක් පිහිටුවීම - 

3 වන කාර්තුව /2021  

2. බාලදක්ෂ මාධය 

ප්රතිපත්තියක් 

යකටුම්පත් කිරීම -        

3 වන කාර්තුව /2021  

3. බාලදක්ෂ මාධය 

ප්රතිපත්තිය 

ක්රියාත්මක කිරීම -      

3 වන කාර්තුව /2021  

 

1. බාලදක්ෂ මාධය 

ප්රතිපත්තිය 

ක්රියාත්මක කිරීම -          

3 වන කාර්තුව /2021  

 

1. බාලදක්ෂ මාධය 

ප්රතිපත්තිය 

ක්රියාත්මක කිරීම -         

3 වන කාර්තුව /2021  

 

4. තිරසර සංවර්ධන 

අරමුණුවලට 

අනුකූලව ප්රජා යස්වා 

වයාපෘෘති සිු කිරීම 

ප්රජා කටයුතුවල 

පාර්ේවකරුවන් යලස 

බාලදක්ෂ වයාපාරය සහ 

බාලදක්ෂ කටයුතු 

පිළිබඳ මහජන 

ප්රතිරූපය නිර්මාණය 

කිරීම සහ වැඩිදයුණු 

කිරීම 

1. සියලුම යතාරතුරු 

භාෂා තුයනන්ම ලබා 

දීම - අවශය පරිද    

2. ජනාධිපති බාලදක්ෂ 

ප්රදානය සඳහා 

පවත්වනු ලබන ප්රජා 

යස්වා වයාපෘෘති 

ප්රචාරණය කිරීම - 

අවශය පරිද    

1. දස්ික් මට්ටමින් 

තිරසාර සංවර්ධන 

අරමුණු සම්බන්ධ 

වයාපෘෘති ක්රියාත්මක 

කිරීම - අවශය පරිද    

 

1. තිරසාර සංවර්ධන 

අරමුණු සහ බාලදක්ෂ 

කටයුතු පිළිබද 

බාලදක්ෂයන්යේ 

දැනුම ඉහළ නැංවීම - 

අවශය පරිද    
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ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය: උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2021 - 2023 

අරමුණ අමේක්ිත ප්රතිඵල ජාතික මූලස්ථානය දිස්ික්කය 

 

ඒකකය  

3. තිරසාර සංවර්ධන 

අරමුණු සහ බාලදක්ෂ 

කටයුතු හා සම්බන්ධ 

පිකා/සම්පත් ආදය 

සකස් කිරීම - අවශය 

පරිද    

5. වාර්ික බාලදක්ෂ 

යස්වා සහ සබඳතා 

සතියයහි වටිනාකම් 

ප්රවර්ධනය කිරීම සහ 

ප්රචාරණය කිරීම 

බාලදක්ෂ කටයුතු සඳහා 

ඵලදායී අරමුදල් රැස් 

කිරීම 

1. වාර්ික බාලදක්ෂ 

යස්වා සහ සබඳතා 

සතියේ වටිනාකම් 

පිළිබඳ පුළුල් 

ප්රචාරයක් ලබා දීම - 

අවශය පරිද    

1. වාර්ික බාලදක්ෂ 

යස්වා සහ සබඳතා 

සතියේ වටිනාකම් 

පිළිබඳ පුළුල් 

ප්රචාරයක් ලබා දීම - 

අවශය පරිද    

1. වාර්ික බාලදක්ෂ 

යස්වා සහ සබඳතා 

සතියේ වටිනාකම් 

පිළිබඳ පුළුල් 

ප්රචාරයක් ලබා දීම - 

අවශය පරිද    
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උපාය මාර්ගික සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීම සඳො නිර්ගමේශ 

 

1. ඵලදායී යලස ක්රියාත්මක කිරීම සහ අධීක්ෂණය සඳහා අදාළ 

අංශ/යදපාර්තයම්න්තු ප්රධානීන් ඇතුළත් කාර්ය සාධක බලකායක් 

පිහිටුවීම 

2. අදාළ අංශ/යදපාර්තයම්න්තු ප්රධානීන් විසින් සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීයම්දී 

දරනු ලබන වියදම් ඇතුළුව අදාළ අයවැය ඇතුළත් කිරීම 

3. සෑම වසරකම ජනවාරි මාසයේදී වාර්ිකව උපාය මාර්ගික සැලැස්ම 

සමායලෝචනය කිරීම සහ අවශය පරිද සුුසු ගැළපීම් සිු කිරීම 
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උපායමාර්ගික සැලසුම් අනු කමිටුමේ සාමාජිකයින් 

 

• නීතිඥ ජනප්රිත් ප්රනාන්ු මහතා (නියයෝජය ප්රධාන යකාමසාරිස්) - කමිටු 

සභාපති 

• නන්ද ප්රනාන්ු මහතා (ජාතික පුහුණු කිරීයම් යකාමසාරිස්) 

• සරත් මාතරආරච්චි මහතා (ජාතික වැඩසටහන් යකාමසාරිස්) 

• ධවදය රජීව පීරිස් (ජාතයන්තර යකාමසාරිස්) 

• එම් එෆ් එස් මුහීඩ් මහතා (වියේෂ යකාමසාරිස්) - කමිටු යල්කම් 

• ආචාර්ය අනිල් යපයර්රා මහතා (දසා යකාමසාරිස් - යහෝමාගම) 

• අමිල් අයබ්සුන්දර මහතා (දසා යකාමසාරිස් - යකාළඹ) 

 

 

උපායමාර්ගික අනුමත කිරීම 

 

• මූලස්ථාන යකාමසාරිස්වරුන් 

• යජයේඨ කළමනාකරණ කණ්ඩායම 

• ප්රධාන යකාමසාරිස් 

• ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ කවුන්සිලයේ විධායක සභාව 
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