
 
 
 
24/09/2022        චක්රලේඛන අංක 67/2022 
 

සියළුම දිසා ලකාමසාරිස් මගින්,  

සියළුම සහය දිසා ලකාමසාරිස් (වැඩසටහන්) ලවත 
 

 

බාලදක්ෂ අංශයේ නව ය ෞවන වැඩ සටහන (New Youth Programme) සහ නව 
ප්රවීනතා පදක්කම් නිර්යේශ  (New Proficiency Badge Syllabus)  දිසරික්ක තුල 

ක්රි ාත්මක කිරීම.  
 

1. 2020 වසලේ දිවයින පුරා සිදුකරන ලද සමීක්ෂණ, දිසාවන්ලෙන් ලබා ෙත් ලතාරතුරු සහ 
ප්රවීනයන්ලෙන් ලබා ෙත් උපලදස් හා ලතාරතුරු සමාලලෝචනය කර සකසන ලද නව ලයෞවන 

වැඩ සටහන 2021 ජනවාරි මස සිට දිවයින පුරා ක්රියාත්මක කිරීම අරබන ලද අතර, පැරණි 
ලයෞවන වැඩ සටහලන් සිට නව ලයෞවන වැඩ සටහනට අන්තේරහනය වීම සදහා ලබා දුන් 

උපලදස් මත ලේ වන විට 2022 වසලේ ජනාධිපති ප්රදානය දිනාෙන්නා බාලදක්ෂයින් හැර අන් 
සියලු බාලදක්ෂයින් නව විෂය නිේලේශයට අන්තේරහනය වී තිබිය යුතු ලේ. ලමම 
අන්තේරහනය සදහා ලබා ලදන කාල සීමාව වසර ලදකකට පමණක් සීමා වන අතර එය 

2022.12.31 දිනට අවසන් වනු ඇත.  
 
2023 ජනවාරි සිට දිවයින් පුරා ක්රියාත්මක වන්ලන් 2021 වසලේ හදුන්වා දුන් නව ලයෞවන 
වැඩ සටහන පමණක් බව අවධාරණලයන් දන්වා සිටිමු. 
 

2. ලමම අන්තේරහන කාල සීමාව තුල යේ බාලදක්ෂලයකුට ලැබුන උපලදස් මත කිසියේ ලහෝ 
අපහසුතාවයක් ඇති වී ඇත්නේ බාලදක්ෂයන් අපහසුතාවයන්ට පත් ලනාවන පරිදි අදාල 
පදක්කේ වලට හිමි විෂය නිේලේශයන් හි කටයුතු සේූේණ කරවා අදාළ පදක්කේ ප්රදානය 
කිරීමට කටයුතු කරන ලලස සියලු දිසා ලකාමසාරිස්වරුන්, සහය දිසා ලකාමසාරිස්           
(වැඩ සටහන්) පදක්කේ පරීක්ෂක වරුන් හා පදක්කේ ලේකේ වරුන් එකමුතුව සුදුසු පරිදි 
කටයතු කරන ලලස දන්වා සිටිමු. ලේ සදහා විලශ්ෂ උපලදස් අවශය වන විට ජාතික 
වැඩසටහන් ලකාමසාරිස් ලෙන් අවශය මෙ ලපන්වීේ ලබා ෙන්නා ලලස දන්වා සිටිමු. 

(0768918200) 
 

3. 2021 වේෂලේ සේූේණ කර සකස් කරන ලද නව ප්රවීනතා පදක්කේ නිේලේශය (කණිෂ්ඨ හා 

ලේෂ්ඨ බාලදක්ෂ) 2022 අලේේ මස 01 දින සිට දිවයින පුරා ක්රියාත්මක කිරීම ආරේභ කර 

ඇති අතර එය ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංෙමලේ ලවබ් පිටුව මගින් (www.scout.lk) ප්රසිේධ කර 
ඇත. ඒ අනුව  ඔබ දිසාලේ කණිෂ්ඨයින් හා ලේෂ්ඨයින් බාලදක්ෂ ප්රවීනතා පදක්කේ සමත් 
කිරීලේ කටයුතු කරලෙන යන ලලස දන්වා සිටිමු.  
 

4. නව ප්රවීනතා පදක්කේ නිේලේශය අනුව ක්රියාත්මක කිරීලේ දී ජාතික බාලදක්ෂ මූලස්ථානය  
මගින් හදුන්වා දී ලේ සමෙ ඇති පදක්කේ ලේකේවරුන් සදහා වන මෙලපන්වීලේ අත් 

ලපාතට  අදාලව 2023 වසර සදහා වන පදක්කේ පරීක්ෂක වරුන් පත්කර, ඔවුන් සදහා 
පත්වීලේ ලිපියක් දිසා ලකාමසාරිස්  මගින් නිකුත් කර, ඔවුන් සදහා දිසාලවන් ලියා පදිංචි 

අංකයක් ලබා දී, එම ලේඛණ 2022 ඔක්ලතාේබේ 31 දිනට ලපර ප්රධාන ලකාමසාරිස්තුමා 

ලවත ඊ ලේේ මගින් slscout3@yahoo.com ලවත එවීමට කටයුතු කරන ලලසද කාරුණිකව 

ඉේලා සිටිමු.  
 

mailto:slscout3@yahoo.com


2022 වසලේ සිට කටයුතු කරන සියලුම පදක්කේ පරීක්ෂක වරුන් හා පදක්කේ ලේකේවරුන් 

දැනුවත් කිරීලේ ලවබිනාේ වැඩ සටහනක් (webinar searies)  2022 ලනාවැේබේ 15 සිට 20 
දින දක්වා දිනපතා ප.ව 6.00 සිට ප.ව 9.00 දක්වා ජාතික මූලස්ථානය මගින් ක්රියාත්මක 

කිරීමට කටයුතු සංවිධානය කරන අතර එම වැඩ සටහනට අදාළ Zoom Link  එක පසුව දැනුේ 
ලදනු ලැලබ්. ලමම වැඩ සටහනට සියලුම පදක්කේ පරීක්ෂකවරුන් හා ස.දි.ලකා                     
(වැඩසටහන්) සහභාගී කරන ලලස දන්වා සිටිමු. (ලියාපදිංචි නාම ලේඛණය ලේ සමෙ අමුණා 
ඇති ලපෝරමයට අනුව සකස් කර එවන්න.) 
 

5. නව බාලදක්ෂ ලයෞවන වැඩ සටහනට අදාළ බාලදක්ෂ ප්රෙති වාේතා ලපාත බාලදක්ෂ ලවළද 

සැලලහි විකිණීමට ඇත. 2022 වසලේ සිට ලමම ප්රෙති වාේතා ලපාත අනිවාේලයන් භාවිතා 
කල යුතු බවද කාරුණිකව දන්වා සිටිමු.  
 

6. ලේ වන විට බාලදක්ෂයින් දැනුවත් කර ඇති පරිදි වඩාත් ලහාද ලලාවක් සදහා (Better world 
Framework) පදක්කේ සදහා බාලදක්ෂයන් පුහුණු කිරීලේ කටයුතු දිසා මට්ටමින් ආරේභ 

කරන ලලස දන්වා සිටිමු. (ලේ සදහා ලවමිනාේ වැඩ සටහනක් (webinar Series) 2022 
ඔක්ලතාේබේ 01 දින සිට ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.   
 

7. බාලදක්ෂ නව වැඩ සටහනට අදාල බාලදක්ෂ ප්රදානය, ප්රධාන ලකාමසාරිස් ප්රදානය, 
අරාමාතය  බාලදක්ෂ ප්රදානය, යන පදක්කේ ලේ වන විට ජාතික බාලදක්ෂ මූලස්ථානලේ 
බාලදක්ෂ ලවළදසැලලහි විකිරීමට ඇත.  
 

8. රලට් පවතින ද්රරිදතාවය මෙ හැර වීමට දායක වීම සදහා ලේ වන විටත් බාලදක්ෂ ලයාමු 
කිරීමට සදහා හදුන්වා දී ඇති බාලදක්ෂ පංචප්රයාම ලස්වා පදක්කම දිනා ෙැනීමට 

බාලදක්ෂයින් ලයාමු කරන්න. ලමම පදක්කේ ලාභීන්ලේ වාේතා 2022 ලදසැේබේ 31 දිනට 
ලපර දිසා ලකාමසාරිස්ලේ අත්සනින් යුතුව ජාතික බාලදක්ෂ මූලස්ථානයට ලයාමු කරන්න. 

අදාළ පදක්කේ හා සහතික ප්රධානය 2023 ලපබරවාරි 22 දින සිදුකිරීමට කටයුතු සංවිධානය 
ලකලේ.   
ඉහත කරුණු පිළිබද ඔබ දිසාලේ ස.දි.ලකා (වැඩසටහන්) සියලු සහය දිසා ලකාමසාරිස් වරුන් 
දැනුවත් කර ඔවුන් මගින් සියලුම සමූහ බාලදක්ෂ නායක වරුන් හා බාලදක්ෂ නායක 
නායිකාවන් දැනුවත් කර ලමම කටයුතු සාේථකව දියත් කිරීමට අවශය කටයුතු කරන ලලස 
සියලුම දිසා ලකාමසාරිස් වරුන්ලෙන් කාරුණිකව ඉේලා සිටිමු.   
 

සරූතියි 

යම ට 
බාලදක්ෂ යසරවයේ නියුතු 

සරත් මාතරආරච්චි       ජනප්රිත් ප්රනාන්දු 
ජාතික වැඩසටහන්ද යකාමසාරිසර      ප්රධාන යකාමසාරිසර 
 

 
පිටපත් -  ජාතික මූළසරථානයේ සි ළුම යකාමසාරිසරවරුන්ද  

  ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ විධා ක කමිටු සාමාජික සාමාජිකාවන්ද   
  



 
 
 
24/09/2022        Rw;wwpf;if ,y:67/2022  
 
midj;J khtl;l Mizahsu;fs; Clhf>  
midj;J cjtp khtl;l Mizahsu;fSf;F (epfo;r;rp) 
 
rhuzu; gpuptpd; Gjpa ,isQu; epfo;r;rpj; jpl;lk; (New Youth Programme) kw;Wk; 

Gjpa jFjpfhz; rpd;dk; ghltpjhdk; (New Proficiency Badge Syllabus) 
gupe;Jiufis khtl;lj;jpy; nraw;gLj;jy;. 

 
01. 2020Mk; Mz;L elj;jg;gl;l fzpggPL khtl;lq;fspy; ngw;g;gl;l jfty;fs; 
epGzu;fsplkpUe;J ngwg;gl;l MNyhridfs; kw;Wk; juTfis kjpg;gha;T nra;J 
jahupf;fg;gl;l Gjpa ,isQu; epfo;r;rpj;jpl;lk;> [dtup 2021 Kjy; ehlshtpa uPjpapy; 
mKy;gLj;jg;gl;Ls;sJld;> gioa ,isQu; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpy; ,Ue;J Gjpa 
,isQu; epfo;r;rpj; jpl;lj;jpw;F khw;wk; ngwntd toq;fg;gl;l MNyhridfSf;F 
mika 2022Mk; Mz;by; [dhjpgjp tpUJ ntd;w rhuzu;fisj; jtpu Vida 
midj;J rhuzu;fSk; Gjpa ghltpjhdj;jpw;F cs;thq;fg;gl;bUf;f Ntz;Lk;. ,e;j 
khw;wk; ngWtjw;fhd fhy mtfhrk; ,uz;L Mz;Lfs; kl;LNk. mJ 31.12.2022 
md;W KbtilfpwJ.  
 
[dtup 2023Mk; Mz;L Kjy; 2021Mk; Mz;by; mwpKfg;gLj;jg;gl;l Gjpa ,isQu; 
epfo;r;rpj; jpl;lk; kl;LNk ehL KOtJk; nray;gLj;jg;gLk; vd;gij ehq;fs; 
typAWj;j tpUk;GfpNwhk;.   
 
02. ,e;j khw;wk; eilngWk; fhyj;jpy;;> xU rhuzUf;F fpilj;j mwpTWj;jy;fshy; 
VNjDk; rpukk; Vw;gl;lhy;> ghltpjhdj;jpw;F mika rhuzu;fs; rukj;jpw;F 
cs;shfhj tifapy; njspTgLj;jp rpd;dk; toq;f eltbf;if vLf;f Ntz;baJld; 
midj;J khtl;l Mizahsu;fSk; cjtp khtl;l Mizahsu;fSk; rpd;dk; 
nrayhsu;fSk; nraw;gl Ntz;Lk;. ,J njhlu;gpy; rpwg;G mwpTWj;jy;fs; 
Njitg;gLk;NghJ Njrpa epfo;r;rp Mizahsuplk; njhiyNgrpapy; mioj;J ngWkhW 
Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpwPu;fs;;. ( Njrpa epfo;r;rp Mizahsu; - 0768918200) 
 
03. 2020Mk; Mz;L G+u;j;jp nra;ag;gl;L jahupf;fg;gl;l Gjpa jFjpfhz; rpd;dk; 
gupe;Jiu (fdp\;l kw;Wk; rpNu\;l rhuzu;fs;) 2022 Vg;uy; 01Mk; jpfjp  njhlf;fk;; 
ehL jOtpa uPjpapy; eilKiwg;gLj;jg;gl;L> ,yq;if rhuzu; rq;fj;jpd; 
,izaj;jsj;jpy; (www.scout.lk) juNtw;wk; nra;ag;gl;Ls;sJ. mjw;fpzq;f> rhuzu; 
jFjpfhz; rpd;dq;fis khtl;lj;jpd; fdp\;l kw;Wk; rpNu\;l rhuzu;fSf;Fg; 
ngw;Wf;nfhLf;Fk; nraw;ghLfs; njhlu;e;J Kd;ndLf;fg;gl Ntz;Lnkdj; njuptpj;Jf; 
nfhs;fpNwhk;.   
 
04. Gjpa jFjpfhz; rpd;dk; ghltpjhdk; gupe;Jiugb> rhuzu; jiyikafk; 
ntspapl;Ls;s rpd;dk; nrayhsu;fSf;fhd topfhl;Ljy; ifNal;Lf;F mika 2023 
Mz;Lf;fhd rpd;dk; nrayhsiu epakpj;J> khtl;l Mizahsuhy; epakdf; fbjk;> 
gjpT ,yf;fk; toq;fp Mtzq;fis 31> mf;Nlhgu; 2022f;F Kd;> slscout3@yahoo.com 

vd;w kpd;dQ;ry; %yk; gpujk MizahsUf;F mDg;GkhW Nfl;Lf;nfhs;fpNwhk;.  

mailto:slscout3@yahoo.com


2022 Mk; Mz;L Kjy; gzpGupAk; midj;J rpd;dk; gupNrhjfu;fs; kw;Wk; rpd;dk; 
nrayu;fSf;F 2021 ngg;utup 15 Kjy; 20 tiu Ie;J ehl;fspy; khiy 6.00 kzp 
Kjy; ,uT 9.00 kzp tiu Njrpa rhuzu; jiyikafk; %yk; njspTgLj;Jk; 
ntg;gpdhupy; (webinar searies) Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ. mjw;fhd #k; ,izg;G 
gpd;du; mwptpf;fg;gLk;. cjtp khtl;l Mizahsu;fs; (epfo;r;rp)> rpd;dk; 
gupNrhjfu;fis ,jpy; gq;Nfw;FkhW Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwhk;. (gjpT gl;baYf;F 
,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;s gbtj;ij g+u;j;jp nra;J mDg;gTk;.)  
 
05. Gjpa rhuzu; ,isQu; epfo;r;rpj;jpl;lk; njhlu;ghd rhuzu; Kd;Ndw;w mwpf;if 
Gj;jfk; rhuzu; tpw;gid epiyaj;jpy; tpw;gidf;F cs;sJ. ,e;j Kd;Ndw;w 
mwpf;if Gj;jfk; 2022 Mk; Mz;L Kjy; gad;gLj;jg;gl Ntz;Lk; vd;gij jaTld; 
njuptpj;Jf; nfhs;fpNwhk;.  
 
06. rhuzu;fSf;F ,Jtiu njuptpf;fg;gl;Ls;sjw;F mika rpwe;j cyff; 
fl;likg;Gf;fhd (Better world Framework) trjpfis toq;Fk; nraw;ghLfis khtl;l 
kl;lj;jpy; Muk;gpf;FkhW NfhUfpd;Nwhk;. (NkYk;> ntgpdhu; jpl;lk; (webinar Series) 
mf;Nlhgu; 01> 2022 Kjy; nray;gLk; eltbf;iffs; Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sd. 
 
07. Gjpa rhuzu; ,isQu; epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; mbg;gilapy; rhuzu; tpUJ> gpujk 
Mizahsu; tpUJ> gpujku; tpUJ Mfpa rpd;dq;fs;; jw;NghJ Njrpa rhuzu; 
jiyikafj;jpd; tpw;gid epiyaj;jpy; fpilf;fpd;wd.  
 
08. ehl;by; epyTk; tWikiaj; jtpu;g;gjw;F gq;fspf;Fk; Nehf;fpy; rhuzu;fis 
<LgLj;jntd mwpKfg;gLj;jg;gLs;s ‘ngd;lhnlyd;l;’ Nrit rpd;dj;ij 
ntw;wpnfhs;s rhuzu;fis Cf;fg;gLj;jTk;. ,e;j rpd;dk; ngWgtu;fSf;fhd 
mwpf;ifia khtl;l Mizahsupd; ifnahg;gj;Jld; 2022 brk;gu; 31Mk; jpfjpf;F 
Kd;du; Njrpa rhuzu; jiyikafj;jpw;F mDg;gp itf;fTk;. Fwpj;j rpd;dk; kw;Wk; 
rhd;wpjo; toq;Fk; epfo;T 2023 ngg;utup 22k; jpfjp Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ.  
 
Nkw;fz;l tplak; Fwpj;J> khtl;l cjtp Mizahsu; (epfo;r;rp) cl;gl midj;J 
cjtp khtl;l Mizahsu;fSf;Fk; njupag;gLj;jp midj;J khtl;lq;fspd; rhuzu; 
jiytu;fSf;Fj; njuptpj;J> ,g;gzpfis ntw;wpfukhf Kd;ndLg;gjw;Fj; Njitahd 
eltbf;iffis vLf;FkhW khtl;l Mizahsu;fisAk; Nfl;Lf;nfhs;fpNwhk;.  
 
ed;wp 
cq;fs; rhuzu; Nritapy;  

ruj; khj;juMuha;r;rp                        [dg;upj; ngdhz;Nlh  
Njrpa epfo;r;rp Mizahsu;                  gpuj Mizahsu;  
 
efy;-: Njrpa rhuzu; jiyikaf midj;J Mizahsu;fs;  

,yq;if rhuzu; rq;fj;jpd; jiytu;> epiwNtw;Wf; FOj; jiytu;> nfsut  
nrayhsu; kw;Wk; nfsut nghUshsu;.   
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