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චක්රලේඛන අංක 64 /2022

සියළුම දිසා ලකාමසාරිස් මගින්,
සියළුම සහය දිසා ලකාමසාරිස් (වැඩසටහන්) ලවත

බාලදක්ෂ සතිය - 2022
2022 - සැප්තැම්බර් 24 සිට 30 දක්වා
ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය 2022 බාලදක්ෂ සතිය වැඩ සටහන 2022 සැප්තැම්බර් මස 24 සිට 30 දක්වා
සියලුම බාලදක්ෂ දිස්ික්ක තුලින් දිවයින පුරා ක්රියාත්මක ක්රිරීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.
බාලදක්ෂ සතිය තුල බාලදක්ෂයින් තම බාලදක්ෂ භූමිලයන් බාහිර සමාජයට පැමිණ බාලදක්ෂ
වයාපාරලේ ප්රතිරූපය ලගාඩනැගීම සදහා ලපෝතක රැළවේ, බාලදක්ෂ කණ්ඩායම්, මානවක සමාජ
බාලදක්ෂ සමූහ හා බාලදක්ෂ දිස්ික් මට්ටමින් විවිධ වැඩ සටහන් සංවිධානය කර ක්රියාත්මක කිරීම
අලප්ක්ෂා ලකලර්.
ලම් සදහා ලමම සතිලේ දින 5 ක් තුල පහත සදහන් ක්රියා කාරකම් /වැඩ සටහන් එක් දිනකට එකක්
බැගින් ක්රියාකාරකම් 5 ක් සංවිධානය කර පවත්වා ඒ පිළිබද ඡායාරූප, වීඩිලයෝපට හා පුවත්පත් වාර්තා
ඇතුලත් වාර්තාවක් සකස් කර 2022 ඔක්ලතාම්බර් 31 දිනට ලපර ජාතික සංවිධායක, බාලදක්ෂ සතිය,
ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය, ශ්රීමත් චිත්තම්පලම් ගාඩ්නර් මාවත, ලකාළඔ 02 ලිපිනයට ලයාමු කරන
ලලස කටයුතු කරන ලලස ඉේලා සිටිමු.
➢ පලමු දිනය
➢ ලදවන දිනය
➢
➢
➢
➢

- 2022/09/24 - දැනුවත් කිරීලම් සමාරම්භක දිනය
- 2022/09/25 - මිත්රත්ව දිනය
(මිත්රත්වය වර්ධනය කර ගැනීලම් වැඩසටහන්)
ලතවන දිනය - 2022/09/26 - තරුණ හා ළමා සහභාත්ව දිනය
(ප්රජා සංවර්ධන වැඩ සටහන්)
හතරවන දිනය - 2022/09/27 - ආගමික දිනය (විවිධ ආගමික වැඩසටහන්
පස්වන දිනය - 2022/09/28 - පරිසර සංරක්ෂණ දිනය ( පරිසර සංරක්ෂක වැඩසටහන්)
හයවන දිනය - 2022/09/30 - සංඝණන දිනය
(2022 සමූහ සංඝණන වාර්තා දිසා බාලදක්ෂ
මූළස්ථානයට ලබා දීම)

ලමම වැඩ සටහන පිළිබද ඔබ දිසාලේ සියළුම සහය දිසා ලකාමසාරිස් වරුන්, සමූහ බාලදක්ෂ නායක
නායිකාවන්, හා බාලදක්ෂයින් දැනුවත් කර කණ්ඩායම්, සමූහ හා දිස්ික් මට්ටමින් ලමම වැඩ සටහනට සහභාගී
කර වීමට කටයුතු කරන ලලස සියළු දිසා ලකාමසාරිස් වරුන්ලගන් කාරුණිකව ඉේලා සිටිමු.
ලමම වැඩ සටහන පිළිබද සියළු දිසා දැනුවත් කිරීලම් වැඩ සටහනක් 2022/09/10 දින ප.ව 6.00 සිට 8.00 දක්වා
ජාතික බාලදක්ෂ මූළස්ථානය මගින් මාර්ගගත ක්රමය ඔස්ලස් Zoom තාක්ෂණලයන් සිදු ලකලර්. ලම් සදහා
සියලුම දිසා නිලධාරීන්, සමූහ බාලදක්ෂ ආචාරවරුන් සහභාගී කර වන්න.

ලමම වැඩ සටහන ක්රියාත්මක කිරීලම් Zoom ලින්ක් එක පහත දැක්ලේ.
Topic: National Scout Week - 2022
Time: Sep 10, 2022 05:00 PM Colombo
Join Zoom Meeting
https://learn.zoom.us/j/62762376028?pwd=UzQwSysyNnAvZ0hjSkl4WTBobVd3QT09
Meeting ID: 627 6237 6028
Passcode: Slsa@123
ලම් පිළිබද ඹබලගන් ලැලබන සහය ඉතා අගය ලකාට සලකමු.
සතූතියි
මෙයට
බාලදක්ෂ මසතවමේ නියුතු

සරත් ොතරආරච්චි
ජාතික වැඩසටහන්ද මකාෙසාරිසත
පිටපත් - ජාතික මූළසතථානමේ සියළුෙ මකාෙසාරිසතවරුන්ද
ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගෙමේ විධායක කමිටු සාොජික සාොජිකාවන්ද

ජනප්රිත් ප්රනාන්දු
ප්රධාන මකාෙසාරිසත

06.09.2022

Rw;wwpf;if ,y:- 64/2022

midj;J khtl;l Mizahsu;fs; Clhf>
midj;J cjtp khtl;l Mizahsu;fSf;F (epfo;r;rp)
rhuzu; thuk; - 2022
2022> nrg;nlk;gu; 24Mk; jpfjp njhlf;fk; 30Mk; jpfjptiu
2022Mk; Mz;Lf;fhd rhuzu; thuk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fis nrg;nlk;gu; khjk; 24Mk; jpfjp njhlf;fk;
30Mk; jpfjptiu midj;J rhuzu; khl;lq;fisAk; ikag;gLj;jp nraw;gLj;j Njrpa rhuzu; rq;fk;
Vw;ghLfis nra;Js;sJ.
rhuzu; thuj;jpy;> rhuzu;fs; jq;fs; rhuzu; g+kpapy; ,Ue;J ntspNa r%fj;jpw;F te;J rhuzu;
,af;fj;jpd; gpk;gj;ijf; fl;bnaOg;Gk; tifapy;> FUis ke;ijfs;> rhuzu; FOf;fs;> jpup rhuzu;
Fohk;fs; rhuzu; khtl;l kl;lj;jpy; ntt;;NtW epfo;r;rpfis Vw;ghL nra;J nray;gLj;Jthu;fs;.
,jw;fhf> ,e;j thuj;jpd; 5 ehl;fSf;Fs;> ehs; xd;Wf;F jyh xU nray;ghLfs;/epfo;r;rpfis
xOq;fikf;f Ntz;Lk;. mj;Jld; mJ njhlu;ghd Gifg;glq;fs;> tPbNahf;fs; kw;Wk; nra;jpj;jhs;
Mtzq;fs; mlq;fpa mwpf;ifia jahupj;J Njrpa mikg;ghsu;> rhuzu; thuk;> ,yq;if rhuzu;
rq;fk;> Nru; rpw;wk;gyk; V fhu;bdu; khtj;ij> nfhOk;G 02 vd;w Kftupf;F xf;Nlhgu; 31Mk; jpfjpf;F
Kd;du; mDg;gp itf;fTk;.




Kjy; ehs;
,uz;lhk; ehs; %d;whk; ehs;
-

2022/09/24 –
2022/09/25 –
2022/09/26 –





ehd;fhk; ehs;
Ie;jhk; ehs;
Mwhk; ehs;

2022/09/27 –
2022/09/28 –
2022/09/30 –

-

tpopg;Gzu;T Muk;g ehs;
el;GwT jpdk; (el;GwT Kd;Ndw;w thuk;)
,isQu; kw;Wk; rpWtu; gq;Nfw;ghsu;fs; jpdk;
(r%f mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lk;)
rkaq;fSf;fhd jpdk; (ntt;NtW rka epfo;T)
Rw;Whly; ghJfhg;G jpdk; (Rw;whly; mgptpUj;jp)
fzf;nfLg;G
jpdk;
(2022
Fohk;
fzf;nfLg;G
mwpf;if rhuzu; jiyikafj;jpy; ifaspj;jy;)

,j;jpl;lk; Fwpj;J midj;J cjtp khtl;l Mizahsu;fs;> FO rhuzu; jiytu;fs; kw;Wk;
rhuzu;fSf;F njupag;gLj;jp FO> Fohk; kw;Wk; khtl;l kl;lj;jpy; ,e;j epfo;r;rpapy; gq;Nfw;fr;
nra;AkhW midj;J khtl;l Mizahsu;fisAk; md;Gld; Nfl;Lf;nfhs;fpNwhk;.
,j;jpl;lk; Fwpj;J midj;J khtl;lq;fSf;Fk; tpopg;Gzu;t+l;Lk; nrayku;T 10/09/2022 md;W khiy
6.00 kzp Kjy; 8.00 kzp tiu Njrpa rhuzu; jiyikafj;jhy; #k; njhopEl;gk; %yk; elj;jg;gLk;.
,jpy; midj;J khtl;l mYtyu;fs;> FO rhuzu; Mrpupau;fs; gq;Nfw;f Ntz;Lk;.
#k; ,izg;G
Topic: National Scout Week – 2022 - Time: Sep 10, 2022 05:00 PM Colombo
Join Zoom Meeting
https://learn.zoom.us/j/62762376028?pwd=UzQwSysyNnAvZ0hjSkl4WTBobVd3QT09
Meeting ID: 627 6237 6028
Passcode: Slsa@123
,e;j tplaj;jpy; cq;fs; Mjuit ngupJk; ghuhl;LfpNwhk;.
ed;wp>
cq;fs; rhuzu; Nritapy;

ruj; khj;juMuhr;rp
Njrpa epfo;r;rp Mizahsu;
efy;:-

[dg;upj; ngdhz;Nlh
gpujk Mizahsu;

Njrpa rhuzu; jiyikaf midj;J Mizahsu;fs;
,yq;if rhuzu; rq;fj;jpd; epiwNtw;Wf; FO cWg;gpdu;fs;

