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සියලුම දිසා ලකාමසාරිස්වරුන් ලවත,
දිසා ලකාමසාරිස්ුමනි/ුමියනි,

ජාතික බාලදක්ෂ මාධ්ය හා ප්රවර්ධ්න ස්ලේච්ඡා ඒකකය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමයි
ප්රධාන බාලදක්ෂ කකාමසාරිස් තුමාකේ සංකල්පයක් මත, ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමකේ මාධය හා මහජන
සම්බන්ධතාවය වඩාත් පුළුල් කරමින් එම සන්ිකේදන කමකහවර සඳහා නව පරම්පරාවකට අවකාශ විවර කර
කදමින් ජාතික බාලදක්ෂ මාධය හා ප්රවර්ධන ස්කේච්ඡා ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීමට ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය
කටයුතු කර ඇත.
ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය හා දිසා බාලදක්ෂ සංගම්, බාලදක්ෂ වයාපාරකේ උන්නතිය උකදසා ඉටු කරන
කමකහවර සමාජගත කිරීමටත් එහි ප්රතිලාභ සියලු කදනා කවත දැනුවත් කිරීමටත් හා විවිධ හැකියාවන්කගන්
යුතු ඉදිරි පරම්පරාවක් බිහිකිරීමටත් කම් හරහා අකේක්ෂා කකකර්.
කම් අනුව විවෘත කැඳවීමකින් අනතුරුව ලැබුණු අයඳුම්පත් විිශ්චය මණ්ඩලයක් හරහා සම්ුඛ පරීක්ෂණයට
ලක් කරමින් පළු අදියර සඳහා කතෝරාගත් ස්කේච්ඡා සාමාජිකයින් (ඔබ දිසාවට අයත් සාමාජික කල්ඛනය ද
ඇතුලත්ව) ඔබකේ දැන ගැනීමට හා කාරුණික අවධානයට කම් සමග ඉදිරිපත් කරු.
ඉදිරිකේදී ප්රවෘත්ති වාර්තාකරණය, ඡායාරූපකරණය හා වීඩිකයෝකරණය, සංස්කරණ කටයුතු හා ිකේදන
කටයුතු ආදී බාලදක්ෂ ප්රවර්ධන වැඩසටහන් වලට ඔවුන්කේ කස්වය ලබාගැනීමට අකේක්ෂා කකකර්.
කම් පිළිබඳව ඔවුන් දැනුවත් කිරිකම් වැඩසටහනක් කභෞතික හා මාර්ගගත ක්රමකේදය ඔස්කස් 2022 සැේතැම්බර්
මස 03 වන දින ප.ව 02.00 ට ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ ුලස්ථානකේදී පැවැත්කේ. කම් සඳහා මාර්ගගත ක්රමය
(Online) ඔස්කස් ඔබට ද සහභාගී වීමට කමයින් ආරාධනා කර සිටිු.
ස්ූතියි
කමයට
බාලදක්ෂ කස්වකේ ියුතු

ජනප්රිත් ප්රනාන්ු

ප්රධාන කකාමසාරිස්

ප්රභාත් කුලරත්න

සහය ප්රධාන කකාමසාරිස්
(මාධය/මහජන සම්බන්ධතා/සංස්කෘතික කටයුතු)

පිටපත් - ජාතික ුලස්ථානකේ සියළුම කකාමසාරිස්වරුන්
සභාපති/විධායක කමිටු සභාපති/ගරු කල්කම්/ගරු භාණ්ඩාගාරික - ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය

2022.08.27

Rw;wwpf;if ,y:63/2022

midj;J khtl;l Mizahsu;fSf;FkhdJ>
md;ghd khtl;l Mizahsu;fNs>
Njrpa rhuzu; Clf kw;Wk; Kd;Ndw;w jd;dhu;t gpupT njhlu;ghd njspTgLj;jy;
gpujk rhuzu; Mizahsupd; fUj;jpd; mbg;gilapy;> ,yq;if rhuzu; rq;fj;jpd;
Clf kw;Wk; nghJrd njhlu;Gfis tpupTgLj;jp> Gjpa jiyKiwf;fhd topfis
Vw;gLj;Jk; Nehf;fpy; ‘Njrpa rhuzu; Clf kw;Wk; Kd;Ndw;w jd;dhu;tg; gpupit’
epWTtjw;F ,yq;if rhuzu; rq;fk; eltbf;if vLj;Js;sJ.
,jD}lhf ,yq;if rhuzu; rq;fKk; khtl;l rhuzu; rq;fq;fSk; rhuzu;
,af;fj;jpd; Kd;Ndw;wj;jpw;fhf Mw;Wk; gzpia r%fkag;gLj;JtJld; mjd;
ed;ikfis midtUf;Fk; mwpag;gLj;jp gy;NtW jpwd;fisf; nfhz;l vjpu;fhy
re;jjpia cUthf;Ftjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.
mjd;gb> gfpuq;f miog;gpd; Clhfg; ngwg;gl;l tpz;zg;gq;fs; eLtu;fs; FOtpdhy;
Neu;Kfj; Nju;T nra;ag;gl;ljd; gpd;du;> ,yq;if rhuzu; rq;fj;jpd; Clf kw;Wk;
Kd;Ndw;wg; gpuptpd; jd;dhu;t cWg;gpdu;fshf njupT nra;ag;gl;ltu;fspd; (cq;fs;
khtl;lj;jpy; njupT nra;ag;gl;ltu;fspd; ngau; cs;spl;l) ngau; gl;bay; cq;fsJ
ftdj;jpw;F ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ.
vjpu;tUk; fhyq;fspy; nra;jp mwpf;ifaply;> Gifg;glk; vLj;jy;> tPbNah nra;jy;>
nrk;ikg;gLj;jy;
kw;Wk;
mwptpg;G>
Kd;itj;jy;
Nghd;wtw;wpy;
mtu;fsJ
gq;fspg;Gfis rhuzu; nraw;ghLfSf;Fg; ngw;Wf; nfhs;s vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.
,J njhlu;gpy; njspTgLj;Jk; epfo;rr
; p Neub kw;Wk; nka;epfu; (Physical and online)
Kiwfs; %yk; 2022 nrg;nlk;gu; 03Mk; jpfjp md;W gpw;gfy; 02.00 kzpf;F ,yq;if
rhuzu; rq;fj; jiyikafj;jpy; eilngWk;. ,jpy; nka;epfu; (Online) Clhf
gq;Nfw;FkhW cq;fSf;F miog;G tpLf;fg;gLfpwJ.
ed;wp
cq;fs; rhuzu; Nritapy;

[dg;upj; ngdhz;Nlh
gpujk Mizahsu;

gpughj; Fyuj;d

cjtpg; gpujk Mizahsu;
(Clfk;> nghJrd njhlu;G> fyhrhuk;)

efy;; - Njrpa rhuzu; jiyikaf midj;J Mizahsu;fs;
jiytu;> epiwNtw;Wf; FOj; jiytu;> nfsut nrayhsu;> nfsut nghUshsu;
- ,yq;if rhuzu; rq;fk;

