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අභිප්රාය ප්රකාශය
‘වඩාත් යහපත් ජ්ලාවක් ජ්ගාඩ නැගීම සඳහා’ ධ්නාත්මක
ජ්ලස දායක වන්නා වූ ස්වකීය ප්රාජ්ේශීය, යාතික සහ
යාතෙන්තර ප්රයාව තුළ වගකිව යුතු පුරවැසියන් ජ්ලස
සහ කණ්ඩායමක් වශජ්යන් ක්රියා කිරීමට හැකි
පුේගලයන් ජ්ලස ළමා හා තරුණ ප්රයාජ්වහි සම්මූර්ණ
කායික, බුේධිමය, චිත්තජ්ේගීය, සාමාජීය සහ
අධ්ොත්ික හැකියාවන් සංවර්ධ්නය කිරීමට දායක වීම
ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමජ්යහි අභිප්රාය ජ්ේ.

Purpose
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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බාලදක්ෂ වොපාරජ්ේ ජ්මජ්හවර ප්රකාශය
ස්වයං පරිසමාප්ත පුේගලයන් වශජ්යන් සමායයට
ඵලදායී කාර්ය භාරයක් ඉටු කරින් වඩාත් යහපත්
ජ්ලාවක් ජ්ගාඩ නැගීම සඳහා සහය වීමට, බාලදක්ෂ
ජ්පාජ්රාන්ුව හා නීතිය මත පදනම්ම වූ පිළිගත් හර
පේධ්තියක් මගින් ළමා හා තරුණ අධ්ොපනයට දායක
වීම බාලදක්ෂ වොපාරජ්ේ ජ්මජ්හවරයි.

Mission of Scouting
The mission of Scouting is to contribute to the
education of young people, through a value
system based on Scout Promise and Scout
Law, to help build a better world where people
are self-fulfilled as individuals and play a
constructive role in society.
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බාලදක්ෂ වොපාරජ්ේ අධ්ොපනික අරමුණු
කායික සංවර්ධ්නය (Physical Development)
ශරීරජ්ේ වර්ධ්නය හා ක්රියාකාරිත්වය සඳහා වගකිව යුතු වීජ්ම්ම
හැකියාව බාලදක්ෂයා තුළ සංවර්ධ්නය කිරීම.

බුේධිමය සංවර්ධ්නය (Intellectual Development)
නව වාතාවරණයට ගැළජ්පන පරිදි සිතීජ්ම්ම, නිමැවීජ්ම්ම සහ
නවතාවජ්යන් යුතුව ජ්තාරතුරු උපජ්යෝගී කර ගැනීමට ඇති
හැකියාව බාලදක්ෂයා තුළ සංවර්ධ්නය කිරීම.

චිත්තජ්ේගීය සංවර්ධ්නය (Emotional Development)
සිය හැඟීම්ම හඳුනා ගැනීමට හා ඇතුළාන්ත නිදහසත්, සමබරතාවත්,
චිත්තජ්ේගී පරිණත භාවයත්, අත්කර ගැනීම සහ පවත්වාජ්ගන
යාජ්ම්ම අරමුණින් එම හැගීම්ම පිළිජ්වළින් ප්රකාශ කිරීමට බාලදක්ෂයා
තුළ ඇති හැකියාව සංවර්ධ්නය කිරීම.

සාමාජීය සංවර්ධ්නය (Social Development)
අජ්නොනෙ වශජ්යන් බැඳීම, පිළිබඳ සංකල්පය ඇති කර ගනිින්
සහජ්යෝගජ්යන් ක්රියා කිරීමට සහ නායකත්වය සඳහා හැකියාවන්
සංවර්ධ්නය කර ගැනිමට ඇති හැකියාව බාලදක්ෂයා තුළ
සංවර්ධ්නය කිරීම.

ආධ්ොත්ික සංවර්ධ්නය (Spiritual Development)
අනෙයන්ජ්ේ ආධ්ොත්ික ජ්තෝරා ගැනීම්මවලට ගරු කරන අතර ම,
සිය ප්රයාජ්වහි ආධ්ොත්ික උරුමය පිළිබඳ ජ්ත්රුම්ම ගැනීම හා
ගැඹුරු දැනුමක් ලබාගැනීම, ජීවිතයට අරුතක් ජ්ගන ජ්දන ආත්ික
6
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සහනය ජ්සායා ගැනීම සහ ජ්කජ්නකුජ්ේ දදනික ජීවිතජ්ේ
නිගමනයන්ට එළඹීම පිළිබඳ දැනුම බාලදක්ෂයා තුළ සංවර්ධ්නය
කිරීම.

සංස්කෘතික සංවර්ධ්නය (Cultural Development)
සමාය හැඩ ගැස්මට දායක වන උරුමයන් මනාව වටහාජ්ගන, ඒවාට
ගරු කරින්, පිළිපදිින් ඊළග පරපුරට දායක කර දීම සඳහා හැඩ
ගැසීමට බාලදක්ෂයා තුළ ඇති හැකියාව සංවර්ධ්නය කිරීම.
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බාලදක්ෂ ජ්පාජ්රාන්ුව
මාජ්ේ ආගම සහ රට ජ්කජ්රහි යුතුකම්ම ඉටු කිරීමට ද
සෑම කල්හිම අනුන්ට උපකාර කිරීමට ද
බාලදක්ෂ නීතියට කීකරු වීමට ද
මාජ්ේ අවංක විශ්වාසය උඩ සම්මූර්ණ උත්සාහය ජ්යදීමට
ජ්ගෞරව බහුමානජ්යන් ජ්පාජ්රාන්ු ජ්වි.

The Scout Promise
On my honour, I promise to do my best, to do
my duty to my religion and country,
to help other people at all times, and to obey the
Scout Law.

8
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බාලදක්ෂ නීතිය

The Scout Law
1. බාලදක්ෂයා විශ්වාස කටයුතු අජ්යකි.
A Scout is trustworthy.

2. බාලදක්ෂයා පක්ෂපාතී අජ්යකි.
A Scout is loyal.

3. බාලදක්ෂයා හිදතෂීය කාරුණික අජ්යකි.
A Scout is friendly and considerate.

4. බාලදක්ෂයා සෑම බාලදක්ෂජ්යකුජ්ේම සජ්හෝදරජ්යකි.
A Scout is a brother to every other scout.

5. බාලදක්ෂයා දධ්ර්යය සම්මපන්න අජ්යකි.
A Scout is courageous.

6. බාලදක්ෂයා සත්ත්ව කරුණාව ඇති අජ්යකි.
A Scout is kind to animals.

7. බාලදක්ෂයා සහජ්යෝගජ්යන් ක්රියා කරන්ජ්නකි.
A Scout is cooperative.

8. බාලදක්ෂයා ජ්සාම්මනස් සහගත අජ්යකි.
A Scout is cheerful.

9. බාලදක්ෂයා සකසුරුවම්ම අජ්යකි.
A Scout is thrifty.

10. බාලදක්ෂයා සිත, කය, වචනජ්යන් පිරිසිු අජ්යකි.
A Scout is clean in thought, word, and deed.
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අංශ සහ වයස් කාණ්ඩ
1. සිඟිති බාලදක්ෂ අංශය - අවුරුු 05 සිට අවුරුු 07 දක්වා
2. ජ්පෝතක බාලදක්ෂ අංශය - අවුරුු 07 සිට අවුරුු 11 දක්වා
3. කනිෂ්ඨ බාලදක්ෂ අංශය - අවුරුු 10 මාස 06 සිට අවුරුු 14 මාස 06
දක්වා
4. ජ්යෙෂ්ඨ බාලදක්ෂ අංශය - අවුරුු 14 මාස 06 සිට අවුරුු 18 දක්වා
5. මානවක බාලදක්ෂ අංශය - අවුරුු 17 මාස 06 සිට අවුරුු 26 දක්වා
•

නවකවයකු (පිරිමි වහෝ

ැහැණු දරුවවකු) හට අවම ව වයන් අවුරුදු 10 මාස 06 දී

කනිෂ්ඨ බාලදක්ෂ කණ්ඩායමකට සේබන්ධ විය හැකි අතර කනිෂ්ඨ බාලදක්ෂ
කණ්ඩායවමහි මාස 03 ක වස්තවා කාලයක් සේූර්ණ කිරීවමන් පසු ඔහුට/ඇයට
කනිෂ්ඨ බාලදක්ෂවයකු වලස දිේරුේ දිය හැකි ය.
•

බාලදක්ෂ වයාපාරවයහි සාමාජිකවයකු වලස කටයුු වකාට වනාමැති නවකවයකු
හට වයස අවුරුදු 10 මාස 02 දී කනිෂ්ඨ බාලදක්ෂ කණ්ඩායමකට සේබන්ධ වී
ජාතික වැඩසටහන් අං ය විසින් සකස්ත කර ඇති ක්රියාකාරකේ වැඩසටහන
සේූර්ණ කළ හැකිය.

•

වපෝතක බාලදක්ෂ වයස්ත කාණ්ඩවයහි අවසාන අදියර හා බාලදක්ෂ අං වයහි
වයස්ත කාණ්ඩවයහි ආරේභක අවස්තථාව අතර මාස 06 ක සමපාත කාලයක් පවතී.
වපෝතක බාලදක්ෂවයකු හට ඔහු/ඇය කැමති නේ වපෝතක බාලදක්ෂ නායකවේ
අවසරය සහිතව ඔහුට/ඇයට වයස අවුරුදු 11 සේූර්ණ වන වතක් වපෝතක
බාලදක්ෂ රැවළහි කටයුු කළ හැකි ය. වකවස්ත වුවද, වපෝතක බාලදක්ෂ නායක
අවසරය යටවත් වපෝතක රැවළන් ඉවත් වී වයස අවුරුදු 10 මාස 06 දී කනිෂ්ඨ
බාලදක්ෂ අං යට සේබන්ධ වීමට වපෝතක බාලදක්ෂයාට අවස්තථාව ඇත.

•

වපෝතක බාලදක්ෂවයකු රන් වහෝ රිදී තරුව දිනා ඇත්නේ ඔහුට/ඇයට වයස
අවුරුදු 10 මාස 06 දී කනිෂ්ඨ බාලදක්ෂ කණ්ඩායමට සේබන්ධ විය හැකි අතර,
විෂය නිර්වේ වයහි සඳහන් නියමිත පරීක්ෂණ සේූර්ණ වකාට මාස 02ක වස්තවා
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කාලයක් සේූර්ණ කිරීවමන් පසුව ඔහුට/ඇයට කනිෂ්ඨ බාලදක්ෂවයකු වලස
දිවුරුේ දිය හැකි ය.
•

වජයෂ්ඨ බාලදක්ෂයන් 12 ක් වහෝ ඊට වඩා සහිත (කාණ්ඩ වදකකින් යුු)
කණ්ඩායමක් බලපත්රලාභී බාලදක්ෂ නායකවයකු සහිත වවන ම කණ්ඩායමක්
වලස සැලවක්. කිසියේ කණ්ඩායමක වජයෂ්ඨ බාලදක්ෂයන් සංඛ්යාව 12 කට වඩා
අඩුනේ එම බාලදක්ෂයන් අදාළ කණ්ඩායවේ ම කාණ්ඩයක්/කාණ්ඩ යටවත්
ඇුළත් කළ හැකි ය.
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ළමා හා තරුණ වැඩසටහන
• ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමජ්යහි ළමා හා තරුණ වැඩසටහන
පහත සදහන් පදක්කම්ම හා ප්රදානවලින් සමන්විත ජ්ේ.
1. සාමාජික පදක්කම
2. බාලදක්ෂ ප්රදානය
3. ප්රධ්ාන ජ්කාමසාරිස් ප්රදානය
4. අග්රාමාතෙ බාලදක්ෂ ප්රදානය
5. යනාධිපති බාලදක්ෂ ප්රදානය

ළමා හා තරුණ වැඩසටහජ්නහි සාරාංශය
පදක්කම/
ප්රදානය

සාමාජික
පදක්කම

කාල
සීමාව
(මාස
ගණන)
3

අවශෙතා
සංඛොව

14

කඳවුරු
රාත්රී
සංඛොව
නැත

අනිවාර්යය
ප්රවීණතා
පදක්කම්ම
සංඛොව
නැත

බාලදක්ෂ ප්රදානය

6

23*

2

3

ප්රධ්ාන
ජ්කාමසාරිස්
ප්රදානය

9

23*

2

3

අග්රාමාතෙ
බාලදක්ෂ ප්රදානය

9

22

4

5

යනාධිපති
බාලදක්ෂ ප්රදානය

9

13

4

5

සම්මූර්ණ
ප්රමාණය

36

95

12

16

*මුහුදු බාලදක්ෂයන් හා ගුවන් බාලදක්ෂයන් විසින් අමතර අව යතා සේූර්ණ
කළ යුු ය.
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• සාමාජික පදක්කම මුහුදු බාලදක්ෂයන්ට හා ගුවන් බාලදක්ෂයන්ට ද වපාදු වේ.
• මුහුදු බාලදක්ෂයන් සහ ගුවන් බාලදක්ෂයන් විසින් සේූර්ණ කළ යුු අමතර
අව යතා විෂය නිර්වේ වයහි අඩංගු වේ.
• ප්රධාන වකාමසාරිස්ත ප්රදානය යටවත් වන අනිවාර්ය ප්රවීණතා පදක්කේ සේූර්ණ
කිරීමට වපර වූවත්, ප්රධාන වකාමසාරිස්ත ප්රදානය යටවත් වන දිසා වකාමසාරිස්ත
පා මන සේූර්ණ කිරීවමන් පසුව බාලදක්ෂවයකු හට දිසා වකාමසාරිස්ත රැහැන
පිරිනැමිය හැකි වේ.
• බාලදක්ෂවයකු වයස අවුරුදු 14 මාස 06 ට වපර දිසා වකාමසාරිස්ත රැහැන දිනා
ඇත්නේ, ඔහු/ඇය කනිෂ්ඨ බාලදක්ෂවයකු සඳහා වන ඉහළම ප්රදානය ව වයන්
ප්රධාන වකාමසාරිස්ත අභිවයෝ තා ප්රදානය ලබා
ජනාධිපති බාලදක්ෂ ප්රදානය ද ලබා

ැනීමට සුදුසුකේ ලබයි.

ැනීම සඳහා වමය අනිවාර්ය ප්රදානයක්

වනාවේ.
• ප්රධාන වකාමසාරිස්ත ප්රදානය යටවත් වන අනිවාර්ය ප්රවීණතා පදක්කේ සේූර්ණ
කිරීවමන් පසුව ඔහුට/ඇයට ප්රධාන වකාමසාරිස්ත ප්රදානය දිනා
• බාලදක්ෂවයකු විසින් අග්රාමාතය බාලදක්ෂ ප්රදානය දිනා

ත හැකිය.

ැනීම සඳහා වන

අවසාන අව යතාව වලස වනවාසියාවේ රැහැන (Bushman’s Thong) සේූර්ණ කළ
යුු වේ. මුහුදු බාලදක්ෂයන් විසින් සීමන් (Seaman) පදක්කම හා ගුවන්
බාලදක්ෂයන් විසින් එයාමන් (Airman) පදක්කම දිනා

න්නා අතර ම වනවාසියාවේ

රැහැන සේූර්ණ කළ යුු වේ. වනවාසියාවේ රැහැන පළඳින විට දිසා
වකාමසාරිස්ත රැහැන නිල ඇඳුමින් ඉවත් කළ යුු ය.
• බාලදක්ෂවයකු විසින් අග්රාමාතය බාලදක්ෂ ප්රදානය දිනා

ැනීම සඳහා සිය වයස

අවුරුදු 15 සේූර්ණ වීවමන් පසු වජයෂ්ඨ බාලදක්ෂවයකු ව වයන්, ශ්රී ලංකා
බාලදක්ෂ සං මවයහි ජාතික වැඩසටහන් අං ය විසින් ජාතික මට්ටමින් වහෝ එහි
උපවදස්ත අනුව පළාත් මටිටමින් පාසල් නිවාඩු කාලය ුළ සංවිධානය කරනු ලබන
නායකත්ව පුහුණු පාඨමාලාවට සහභාගී වී එය සාර්ථකව සේූර්ණ කළ යුු ය.
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ප්රදානයන් සඳහා නම්ම කළ සම්මමුඛ පරීක්ෂකවරුන්
පදක්කම/ප්රදානය

සේමුඛ් පරීක්ෂක

සාමාජික පදක්කම

බාලදක්ෂ නායක/නායිකා

බාලදක්ෂ ප්රදානය

බාලදක්ෂ නායක/නායිකා
සමූහ බාලදක්ෂ නායක/නායිකා

ප්රධාන වකාමසාරිස්ත
ප්රදානය

කලාප භාර සහය දිසා වකාමසාරිස්ත වහෝ දිසා
වකාමසාරිස්ත විසින් නේ කරන ලද වවනත් සහය දිසා
වකාමසාරිස්තවරවයකු

අග්රාමාතය බාලදක්ෂ
ප්රදානය

සහය දිසා වකාමසාරිස්ත (වැඩසටහන්)/සහය දිසා
වකාමසාරිස්ත (පුහුණු) වහෝ දිසා වකාමසාරිස්ත විසින්
නේ කරන ලද වවනත් සහය දිසා වකාමසාරිස්ත
වරවයකු

ජනාධිපති බාලදක්ෂ
ප්රදානය

නිර්ජ්ේශය - සහය දිසා වකාමසාරිස්ත (වැඩසටහන්)
ඇුළු දිසා සේමුඛ් පරීක්ෂක මණ්ඩලවයහි සහය
සහිතව දිසා වකාමසාරිස්ත (වහෝ වැඩ ආවරණ දිසා
වකාමසාරිස්ත)
අවසාන සම්මමුඛ පරීක්ෂණය - සහය ප්රධාන
වකාමසාරිස්ත (සංවර්ධන) සහ ඔහුවේ/ ඇයවේ
සේමුඛ් පරීක්ෂක මණ්ඩලවයහි සහය සහිතව
ප්රධාන වකාමසාරිස්ත
අවසාන අනුමැතිය - ප්රධාන වකාමසාරිස්ත

• ජ්යෙෂ්ඨ බාලදක්ෂජ්යකු වශජ්යන් බාලදක්ෂජ්යකු විසින් දිනා ගනු ලබන
ඉහළම ප්රදානය (යනාධිපති බාලදක්ෂ ප්රදානය/ අග්රාමාතෙ බාලදක්ෂ
ප්රදානය) ජ්වනුජ්වන් ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය මගින් යාතික මට්ටජ්ම්ම
සහතිකයක් පිරිනැජ්ම්ම.
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සවිස්තර විෂය නිර්ජ්ේශය
සාමාජික පදක්කජ්ම්ම පුහුණු කාලය සඳහා වන නිදහස් කිරීම්ම
• සාමාජික පදක්කමට අදාළව ජ්ස්වා කාලය සඳහා වන නිදහස් කිරීම්ම
පහත පරිදි ජ්ේ.
•

රන් තරුව ජ්හෝ රිදී තරුව දිනා වයස අවුරුු 10 මාස 06 දී කනිෂ්ඨ
බාලදක්ෂ කණ්ඩායමට සම්මබන්ධ් වන ජ්පෝතක බාලදක්ෂජ්යකු විසින්
පහත සඳහන් අවශෙතා සම්මූර්ණ කළ යුතු ය.
-

කනිෂ්ඨ බාලදක්ෂ කණ්ඩායමට සේබන්ධ වී මාස 02ක වස්තවා කාලයක්
සේූර්ණ කිරීම

-

දිේරුේ දීමට වපර පහත සඳහන් අව යතා සේූර්ණ කිරීම

(අ) බාලදක්ෂ ජ්පාජ්රාන්ුව හා බාලදක්ෂ නීතිය
-

බාලදක්ෂ වපාවරාන්දුව හා බාලදක්ෂ නීතිය දැන
ප්රකා

ැනීම, එය මතකවයන්

කළ හැකි වීම සහ දදනික ජීවිතවේදී බාලදක්ෂයා වේ අනුව

කටයුු කරන බව වපන්වීම
-

බාලදක්ෂ වපාවරාන්දුව

ැනීවේ පිළිවවළ දැන

ැනීම

-

බාලදක්ෂ වපාවරාන්දුව බාලදක්ෂ වයාපාරවේ පදනම බව දැන

ැනීම

(ආ) යාතික ගීය
-

ජාතික ගීය තනිව

ායනා කළ හැකි වීම

-

ජාතික ගීය

-

ජාතික ගීවේ නිර්මාතෘ සහ එහි ඉතිහාසය දැන සිටීම

-

ජාතික ගීවේ අර්ථය දැන සිටීම

ායනා කිරීවේ දී පිළිපැදිය යුු පිළිවවත් දැන
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(ඇ)
-

නලා සංඥා

පහත සඳහන් නලා සංඥා දැන සිටීම සහ ඒ අනුව ක්රියා කිරීමට දැන සිටීම
➢ නිශ් බ්ද වන්න/ සීරුවවන් සිටින්න/ මීළ

නලා සංඥාවට ඇහුේකන්

වදන්න
➢ රැස්තවන්න
➢ විසිර යන්න
➢ අනුරක්
➢ කාණ්ඩ නායකයන් කැඳවීම
➢ වස්තවා කාණ්ඩ නායක කැඳවීම
(ඈ)
-

හස්ත සංඥා

පහත සඳහන් හස්තත සංඥා දැන සිටීම සහ ඒ අනුව ක්රියා කිරීමට දැන
සිටීම
➢ අශ්ව ලාඩම
➢ වේළි
➢ විහිදි තීරුව
➢ ඇහුරුේ තීරුව
➢ කවය
➢ විවෘත වකාටුව
➢ විධාන ලබා වදන්නාට මුහුණ දී උවරන් උර

ැවටන පරිදි තනි වේළිය

(ඉ) සකසුරුවම - ඉතිරි කිරීජ්ම්ම ගිණුම
-

සකසුරුවේ වීවේ වැද ත්කම දැන

ැනීම සහ අවවබෝධ කර

-

ඉතිරි කිරීවේ ගිණුමක් ආරේභ කිරීම හා පවත්වා

ැනීම

ැනීම

(ඊ) වන මාර්ග සලකුණු
-

බාලදක්ෂ විදයාව ග්රන්ථවේ දක්වා ඇති වන මං සලකුණු භාවිතා වකාට
(මීටර් 500 ක පමණ) බාධක සහිත පා මනකට සහභාගී වීම
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1. සාමාජික පදක්කම
MEMBERSHIP BADGE
බාලදක්ෂ ජ්පාජ්රාන්ුව හා බාලදක්ෂ නීතිය 1

1)
-

බාලදක්ෂ වපාවරාන්දුව හා බාලදක්ෂ නීතිය දැන
ප්රකා

ැනීම, එය මතකවයන්

කළ හැකි වීම සහ දදනික ජීවිතවේ දී බාලදක්ෂ යා ඒ අනුව

කටයුු කරන බව වපන්වීම
-

බාලදක්ෂ වපාවරාන්දුව

ැනීවේ පිළිවවළ දැන

ැනීම

-

බාලදක්ෂ වපාවරාන්දුව බාලදක්ෂ වයාපාරවේ පදනම බව දැන

ැනීම

යාතික ගීය

2)
-

ජාතික ගීය තනිව

ායනා කළ හැකි වීම

-

ජාතික ගීය

-

ජාතික ගීවේ නිර්මාතෘවරයා පිළිබඳ හා ඉතිහාසය දැන

-

ජාතික ගීවේ අර්ථය දැන

ායනා කිරීවේ දී පිළිපැදිය යුු පිළිවවත් දැන

ැනීම
ැනීම

ැනීම

බාලදක්ෂ සලකුණ සහ ආචාරය

3)
-

බාලදක්ෂ සලකුණ, බාලදක්ෂ ආචාරය හා වමතින් අතට අත දීවේ අර්ථය
දැන සිටීම

-

බාලදක්ෂ ආචාරය සඳහා උපවයෝගී කර නු ලබන බාලදක්ෂ සලකුණ අතින්
සකස්ත වකාට වපන්වීමට හැකි වීම

-

එවස්ත කරන අවස්තථා දැන සිටීම

-

බාලදක්ෂ ආචාරය දක්වන අවස්තථා දැන සිටීම

නිර්මාතෘවරයා

4)
-

බාලදක්ෂ වයාපාරවේ නිර්මාතෘවරයා පිළිබඳ දැන සිටීම
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-

වබ්ඩ්නන් පවල් සාමිවරයාවේ ජීවිතවේ වැද ත් අවස්තථා පිළිබඳව දැන සිටීම
(බීපීුමාවේ උපත, ළමා කාලය, බාලදක්ෂ කටයුුවලට වපර ජීවිතය,
බාලදක්ෂ වයාපාරවයහි ආරේභය, බාලදක්ෂ වයාපාරවයහි සන්ධිස්තථාන,
අභාවප්රාේත වීම ආදිය)

-

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ වයාපාරවේ නිර්මාතෘවරයා පිළිබඳ දැන සිටීම හා ශ්රී
ලංකාවේ බාලදක්ෂ කටයුු ආරේභ වූ වර්ෂය දැන සිටීම

නලා සංඥා සහ හස්ත සංඥා

5)
-

නලා සංඥා - පහත සඳහන් නලා සංඥා දැන සිටීම හා ඒ අනුව ක්රියා
කිරීමට හැකි වීම
➢ නිශ් බ්ද වන්න/ සීරුවවන් සිටින්න/ මීළ

නලා සංඥාවට ඇහුේකන්

වදන්න
➢ රැස්තවන්න
➢ විසිර යන්න
➢ අනුරක්
➢ කාණ්ඩ නායකින් කැඳවීම
➢ වස්තවා කාණ්ඩ නායකයින් කැඳවීම
-

හස්ත සංඥා - පහත සඳහන් හස්තත සංඥා දැන සිටීම හා ඒ අනුව ක්රියා
කිරීමට හැකි වීම
➢ අශ්ව ලාඩම
➢ ඇහුරුේ තීරු
➢ විහිදි තීරු
➢ වේළි
➢ කවය
➢ විවෘත වකාටුව
➢ තනි වේළි (විධාන ලබා වදන්නාට මුහුණ දී උවරන් උර
තනි වේළිය)
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ගැට හා ජ්වළීම්ම 1

6)
-

පහත දැක්වවන

ැට හා වවළීේ පිළිබඳ නිපුණතාව හා ඒවාවේ ප්රවයෝජන

දැන සිටීම
➢ පිරිමි

ැටය

➢ රුවල්

ැටය

➢ වකාස්තපට්ටා

ැටය

➢ කඹ වකාට කිරීවේ
➢ ජීවිතාරක්ෂක

ැටය

ැටය

➢ වටයක් පැටළවූ වළලු වදවක්
➢ සරල කඹ අ

ැටය

වවළීම

සුරුබුහුටිකම හා නිසි පිළිජ්වළ 1

7)
-

පහත දක්වා ඇති විධාන අනුව ක්රියාත්මක වීවේ හැකියාව වපන්වීම
➢ සීරුවවන් සිටීම
➢ පහසුවවන් සිටීම
➢ දකුණට හැරීම
➢ වමට හැරීම
➢ ආපසු හැරීම
➢ ආචාර කිරීම
➢ විසිර යාම

ජ්ලාේ ජ්පාත 1

8)
-

කාලීන සටහන් ලිවීම සඳහා බාලදක්ෂයා විසින් බාලදක්ෂ නායකයාවේ
උපවදස්ත අනුව වපෞේ ලික වලාේ වපාතක් පවත්වාව න යෑම ආරේභ
කිරීම

-

වලාේ වපාත බාලදක්ෂයාවේ බාලදක්ෂ ජීවිතවයහි වැද ත් සටහන්
තබන්නක් බව අවවබෝධවයන් දැන සිටීම

සරල ජ්සෞඛෙ පුරුු 1

9)
-

සරල වසෞඛ්ය පුරුදු දැන ැනීම ඒවා ප්රාවයෝගිකව භාවිතා කිරීම
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10) හානිජ්යන් සුරක්ෂාව 7
-

තමාවේ නම අංකය හා ලිපිනය, වදමේපියන්වේ නේ, දුරකථන අංක දැන
සිටීම හා ඒවා සේබන්ධ කර

ත හැකි ආකාරය හා වදමාපියන්වේ වස්තවා

ස්තථානය බාලදක්ෂයා විසින් දැන සිටීම
-

වදමාපිය අනු දැනුම සහිතව ම
බාලදක්ෂයාට තනිව

තනිව යාමට හැකිවීම (වමය

මන් කිරීමට වදමේපියන් විසින් පුහුණු කරන ලද

මාර් ය විය යුු ය)
-

මනා සහ වනාමනා ස්තපර් ය වටහා

ැනීම/ වනාමනා ස්තපර් ය පිළිබඳ

බාලදක්ෂ නායකයා දැනුවත් කරන ආකාරය දැන සිටීම (කවුද/ කුමක්ද/
කවදාද/ වකාහිදීද/ කීවරක්ද)
-

ආ න්ුකයන් සම

කටයුු වනාකිරීම වහෝ ඔවුන් හා කථා වනාකිරීවේ

වැද ත්කම දැන සිටීම - කිසිදු ආ න්ුකයන් වවත සිය වපෞේ ලික
වතාරුරු කිසි විවටක වහළි වනාකිරීම හා එවැන්නක් සිදුවූ විට වාර්තා
කරන ආකාරය දැන සිටීම
-

බාලදක්ෂයන් හට සිදුවිය හැකි

ාරීරික අපවයෝජන අවස්තථා දැන සිටීම සහ

ඒවා නිවැරදිව වාර්තා කරන ආකාරය දැන සිටීම (කේද/ කුමක්ද/ කවදද/
වකාහිදිද/ කීවරක්ද)
-

බාලදක්ෂයා මානසික ව වයන් අපහසුතාවයට පත්වන අවස්තථා දැන සිටීම
හා එවැනි විවටක බාලදක්ෂ නායකයා වවත ප්රකා

කළ හැකි වීම (කේද/

කුමක්ද/ කවදද/ වකාහිදිද/ කීවරක්ද)
-

බාලදක්ෂයා හිරිහැරයට හා පීඩාවට පත්වන අවස්තථා (Bullying) හඳුනා
ැනීම - යමකු එවස්ත කරන්වන් යැයි සිවතන විට එය වාර්තා කරන
ආකාරය දැන සිටීම (කේද/ කුමක්ද/ කවදාද/ වකාහිදිද/ කීවරක්ද)

(සටහන - හානිවයන් සුරක්ෂාව අංක 01 සිට 06 දක්වා සිඟිති හා වපෝතක
බාලදක්ෂ අං වයහි විෂය නිර්වේ ය ුළ ආවරණය වේ)
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11) සකසුරුවම හා ඉතිරි කිරීජ්ම්ම ගිණුම 1
-

සකසුරුවම යනු කුමක්ද යන්න දැන සිටීම

-

ඉතිරි කිරීවේ ගිණුම ආරේභ කිරීම/ පවත්වා ව න යෑම

12) යහපත් පුරුු 1
-

නිවසට, පාසලට වහෝ සමාජයට දිනපතා යහපත් ක්රියාවක් කිරීම සහ ඒ
පිළිබඳ වාකයයක් වලාේ වපාවත් සටහන් කිරීම
(සතියකට අවම ව වයන් යහපත් ක්රියා පහක් වත් කිරීමට උත්සහ
කරන්න. වමය පුරුේදක් වලස බාලදක්ෂ සමූහය හැර ගිය පසුවද පවත්වා
ව න යාමට උත්සහ කරන්න)

ස්වයං ඇගයීම

දිනපතා රාත්රී නින්දට යාමට වපර එම දිනවේදී කළ යහපත් වැඩ පිළිබඳව
සිහි කරන්න. යේ වහයකින් එදින යහපත් ක්රියාවක් කිරීමට වනාහැකි වූවා
නේ පසු දින යහපත් ක්රියා වදකක් කිරීමට උත්සහ කරන්න.
නිවසින් පිටව යාවේ දී වදමාපිය ආශිර්වාදය ලබා

ැනීම පුරුේදක් වලස

කරන්න. ඔවබ් ආ මට හා සංස්තකෘතියට අනුව එය සිදු කරන්න.
වදමාපියන් වනාමැති අවස්තථාවක කටයුු කළ යුු ආකාරය බාලදක්ෂ
නායකයාව න් උපවදස්ත

න්න.

13) ප්රථමාධ්ාර 1
-

ප්රථමාධාර දීමට වේු දැන සිටීම

-

සුළු ුවාලයක් පිරිසිදු කර වබවහත් දැමීම කළ හැකි වීම

14) වන මං සලකුණු
-

බාලදක්ෂ විදයාව ග්රන්ථවේ දක්වා ඇති වන මං සලකුණු භාවිතා වකාට
සකස්ත කළ මීටර් 500 ක පමණ පා මනකට සහභාගි වීම.
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ජ්ස්වා කාලය මාස තුනයි (03)
•

කනිෂ්ඨ බාලදක්ෂ සමූහයට සේබන්ධ විය හැකි අවම වයස අවුරුදු 10 මාස 06 කි.

•

රන් තරුව වහෝ රිදී තරුව දිනූ වපෝතක බාලදක්ෂයින් හට බාලදක්ෂ කණ්ඩායමට
ඇුළත් වී මාස 02ක කාලය ුළ නියමිත අව යතා සේූර්ණ කිරීවමන් පසුව
බාලදක්ෂ සාමාජික පදක්කම පිරිනැමිය හැකි ය.

ප්රවීණතා පදක්කම්ම - නැත
සම්මමුඛ පරීක්ෂක - බාලදක්ෂ නායක
නිල ඇඳුම - සම්මමත බාලදක්ෂ නිල ඇඳුම

22

YS% ,xld nd,oCI ix.uh - <ud yd ;reK jevigyk 2021

2. බාලදක්ෂ ප්රදානය
SCOUT AWARD
1) ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ වොපාරය
-

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ වයාපාරවේ ඉතිහාසය පිළිබඳ වකටිවයන් දැන සිටීම.

2) යාතික ධ්යය හා යාතික සංජ්ක්ත
-

ජාතික ධජවයහි සැකැස්තම හා එහි සංවක්තවලින් කියැවවන මූලික අර්ථය
දැන සිටීම.

-

ජාතික ක්රීඩාව, ජාතික පුෂ්පය, ජාතික වෘක්ෂය, ජාතික පක්ෂියා සහ රාජය
ලාංඡනය පිළිබඳව දැන සිටීම.

3) සරල ජ්සෞඛෙ පුරුු 2
-

වසං ත අවස්තථාවලදී වසෞඛ්ය අධිකාරීන් විසින් දක්වා ඇති වසෞඛ්ය
මාර්ව ෝපවේ

අනු මනය කිරීවේ වැද ත්කම දැන සිටීම

4) නිවැරදි ඉරියේ හා චර්යා ධ්ර්ම
-

පහත සඳහන් වේ නිවැරදිව කිරීවේ ක්රමය දැන සිටීම හා අනු මනය කිරීම.
➢ සිට

ැනීම, වාඩි වීම, ඇවිදීම, බරක් එසවීම, නිදා

ැනීම, සහ වපාදුවේ

සුරුබුහුටිකම.
-

පහත සඳහන් පිළි ත් චර්යාධර්ම දැනසිටීම හා අනු මනය කිරීම.
➢ ස්තථානයකට ඇුළු වීමට වපර අවසර
ස්තූති කිරීම, සමාව

ැනීම, අන් අයට උදේ කිරීම,

ැනීම, නිරහංකාර බව.

5) ප්රයා ජ්සෞඛෙය 1
-

දුේපානය, මත්පැන්, මත්රවය හා බුලත් විට භාවිතවේ අයහපත් විපාක
දැන සිටීම.
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-

දුේපානය, මත්පැන්, මත්රවය හා බුලත් විට භාවිතය වැළැක්වීමට අදාළව
වපෝස්තටරයක් නිර්මාණය කිරීම, මිනිත්ු පහක කථාවක් කීරීම, වචන
වදසීයක රචනාවක් ලිවීම, පද හතරක කවියක් රචනා කිරීම ආදී අතරින්
එකක් කිරීම.

6) ධ්යය විහිුවීම/එසවීම
-

වකාඩිය විහිදුවීමට/එසවීමට සකස්ත කළ හැකි වීම.

7) අවට ප්රජ්ේශය පිළිබඳව අවජ්බෝධ්ය 1
-

බාලදක්ෂයාවේ නිවවස්ත සිට කිවලෝමීටර ½ පමණ අරයක සීමාවක් ුළ
ප්රවේ ය පිළිබඳ අවවබෝධය හා වැද ත් ස්තථාන පිළිබද දැනුමක් සහිත වීම.

-

වටපිටාවේ ඇති වැද ත් ස්තථාන හා ඒවාට ඇති දුර සහිතව
ආ න්ුකවයකුට ම

වපන්විය හැකි වීම.

8) එළිමහන් ක්රියාකාරකම්ම
-

පහත ක්රියාකාරකේවලින් වදකකට සහභාගී වීම
➢ වසාබාදහවේ

වේෂණ චාරිකාවක්

➢ පක්ෂි නිරීක්ෂණය
➢ පුරාවිදයා වහෝ වැද ත් ස්තථාන
➢ එක් දින කාණ්ඩ පා

වේෂණය

මන

➢ එවැනි වවනත් ක්රියාකාරකේ
-

වේ පිළිබඳව වලාේ වපාවත් සටහන් කිරීම

9) තිරසර බව සඳහා පරිසර ආරක්ෂාව
-

කෘමිනා නය, වල්පැළ නා නය ආදිවේ දී රසායනික වපාවහාර භාවිතවේ
ප්රතිවිපාක අවවබෝධවයන් දැන සිටීම.

-

කාබනික වපාවහාර භාවිතා කිරීවමන් ලැවබන ප්රවයෝජන දැන සිටීම.
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-

ඒ පිළිබඳ වතාරුරු රැස්තකර වාචික වාර්තාවක් කාණ්ඩ නායකයාවේ
නිර්වේ ය මත බාලදක්ෂ නායකයාට ඉදිරිපත් කිරීම.

-

තම නිවවස්ත වහෝ පාසවල් වකාේවපෝස්තට්වලක් සැකසීවේ පිළිවවළ දැන
සිටීම, පැළයක් සිටුවීම හා නඩත්ු කිරීම ඒ සඳහා බාලදක්ෂයා නිපදවූ
වකාේවපෝස්තට් භාවිතා කිරීම.

10) හානිජ්යන් සුරක්ෂාව 8
-

තමන්ට වඩා වයසින් අඩු බාලදක්ෂවයකුට ඔහුවේ/ ඇයවේ වදමේපියන්
සේබන්ධ කර

ැනීම සඳහා සහය වීමට හැකි වීම.

-

හදිසි ගිලන් රථ සහ හදිසි වපාලිස්ත ඇමුේ අංකය දැන සිටීම.

-

දදනික ජීවිතවේ වැද ත් වන ආරක්ෂක පිළිවවත් දැන සිටීම.

නිදසුන් ➢ තාේපයක් නැගීම වහෝ වැටක් පැනීම
➢ ගින්දර සම

කටයුු කිරීම

➢ තියුණු මුවහත සහිත උපකරණ භාවිතය
➢ උස්ත ස්තථානවල කටයුු කිරීම
➢ පිහිනුේ තටාක,

ං ා ඇළ වදාළවල දී ආරක්ෂිත හැසිරීම

➢ මදුරුවන්, විෂ සහිත සර්පයන් හා අයාවල් යන සුනඛ්යන් වවතින්
ආරක්ෂා වීම
-

විවිධ සුරක්ෂා ක්වෂ්ත්ර (ලිංගික, කායික, මානසික, චිත්තවේ , අන්තර්ජාල,
දුරකථන ආදී) දැන සිටීම හා එක් එක් ක්වෂ්ත්රය පිළිබඳ උදාහරණ
දැක්වීමට හැකි වීම.

-

තමාට වහෝ වවනත් අවයකුට සිදුවූ අපවයෝජන වහෝ හිරිහැර අවස්තථාවක්
වාර්තා කිරීවේ ක්රම පිළිබඳ කාණ්ඩයට පැහැදිලි කිරීමට හැකි වීම.

-

තමා අතරමං වූ අවස්තථාවක කළ යුු වේ දැන සිටීම.

11) ගැට හා බැි 2
-

පහත සඳහන්

ැට පිළිබඳව ප්රාවයෝගික හැකියාව හා ඒවා වයාදන අවස්තථා

පිළිබඳ අවවබෝධයක් පැවතීම
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➢ තන්ගුස්ත

ැටය

➢ තන්ඩල්

ැටය

➢ කඳන්

ැටය

➢ කරපටිය භාවිතා කිරීවේදී භාවිතා කරන
-

ැටය (Tie Knot)

පහත සඳහන් බැමි පිළිබඳ ප්රාවයෝගික හැකියාව හා ඒවා වයවදන අවස්තථා
පිළිබඳ අවවබෝධය පැවතීම
➢ හතරැස්ත බැේම
➢ කුරු බැේම
➢ කතිර බැේම

12) පුජ්රෝගාමී ක්රියාකාරකම්ම 1
-

පාලේ පාදය හා ජං ම වකාඩි

ස සකස්ත කිරීවේ ප්රාවයෝගික හැකියාව

ප්රදර් නය කළ හැකි වීම.
-

කඹයක වකාටස්ත දැන සිටීම.

13) මාලිමාව හා සිතියම්මකරණය 1
-

චුේභක මාලිමාව පිළිබඳ මූලික අවවබෝධයක් තිබීම හා මාලිමාවේ දිසා 16
වපන්වීමට හැකි වීම.
නිදසුන් - උුරු ඊසාන, උුර ඊසාන

-

පහත සඳහන් වේ පිළිබඳ හැකියාව ප්රදර් නය කිරීම
➢ සිතියමක මූලික වකාටස්ත හැඳින්වීම
➢ සිතියමක සේමත සලකුණු
➢ Global Positioning System (GPS) (ජී.පී.එස්ත) භාවිතා කරන ආකාරය

14) බී.පී වොයාම
-

බී.පී ුමා හඳුන්වා දුන් වයායාම 06 කළ හැකි වීම හා වසෞඛ්ය සේපන්න
රීරරක් රැක

ැනීම සඳහා ඒවා භාවිතය තම දින චර්යාවට ඇුළත්

කිරීම.
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15) ඉන්ිය පුහුණුව
-

කිේවේ ක්රීඩාව
➢ රවය 24 ක් මිනිත්ුවක කාලය ුළ නිරීක්ෂණය කර එයින් අවම
ව වයන් 18ක් මතක තබා ව න මිනිත්ු 3 කදී ලිවීමට හැකි වීම.
➢ නිරීක්ෂණය වවනුවට සුවඳ, ස්තපර් ය, රසය හා සවන්දීම වැනි ඉන්ිය
පුහුණු කටයුු කිරීමට බාලදක්ෂයාට හැකියාව ඇති වීම..

16) ගස් වර්ග 15
-

ාක වර්

15 ක් හඳුනා ත හැකි වීම.

-

එම

ස්ත පිහිටි ස්තථාන දැන සිටීම.

-

ඒවා ස්තවභාවිකව වැවඩන ස්තථාන, ඒවාවයහි භාවිතය, සාමානය හැඩය,
පත්රවේ හැඩය, උේහිද විදයා නාමය දැන

ැනීම හා වලාේ වපාවත් සටහන්

කිරීම.
17) සුරුබුහුටිකම හා නිසි පිළිජ්වළ 2
-

සිය කාණ්ඩය සම

මීටර 50 ක්

මවන් යෑම.

-

කල් බැලීම, කණ්ඩායේ සරඹ ආදිය කර වපන්වීමට හැකි වීම.

18) ප්රථමාධ්ාර 2
-

ප්රථමාධාර දීවේ DRSABC සංකල්පය දැන සිටීම.
D – Danger: අවදානම (වරෝගියාට වහෝ ප්රථමාධාරකරුට එම ස්තථානවේ
අවදානමක් ඇේද යන බව)
R – Response : වරෝගියාවේ ප්රතිචාරය
S - Send for Help: උදේ සඳහා වයාමු කිරීම
A – Airway : ස්තවසන මාර් ය විවෘතව තැබීම
B – Breathing : වරෝගියාට තනිවම ආශ්වාස කළ හැකි වීම
C – Circulation : රුධිර සංසරණය සඳහා හදවත වතරපීවේ කෘත්රිම ස්තවසනය
දීම
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-

විසඥ වූ පුේ ලවයකු සුව වීවේ ස්තථාපිත ක්රමය (Recovery Position) අනුව
තැබීම හා එහි වැද ත්කම දැන සිටීම.

-

CPR (වපනහලු ප්රතිවපෝෂණය) කෘත්රිම ස්තවසනය දීවේ ක්රමය, වදන ආකාරය
පැහැදිලි කිරීම හා හැකි නේ ආකෘතියක් උපවයෝගී කර ව න පුහුණු වීම.
(කෘත්රිම ස්තවසනය නිරූපණය කිරීම සඳහා කිසි විවටකත් නිවරෝගී
පුේ ලවයකු වයාදා වනා ත යුු ය)

-

තවත් අවයකුවේ සහය ඇතිව ුවාලකරුවවකු රැව න යන ක්රම ුනක්
ආදර් නය කර වපන්වීම සහ ගිනි භටයාවේ එසවීම (Fireman’s Lift)
ප්රදර් නය කිරීම.

19) ජ්තාරතුරු තාක්ෂණ දැනුම 1
-

පරි ණක පේධතියකට අදාළ උපකරණ පිළිබඳව මූලික දැනුමක් පැවතී ම.

-

පරි ණකයක මූලික භාවිතය පිළිබඳව දැන සිටී ම.

-

දත්ත

බඩා කිරීවේ මූලික ක්රම පිළිබඳව දැන සිටී ම.

20) සම්මබන්ීකරණ භාෂා කුසලතා 1
-

බාලදක්ෂයාවේ මේබස හැර වවනත් භාෂා වදකක වහෝඩිය දැන සිටීම
(සිංහල, වදමළ හා ඉංග්රීසි භාෂා අතරින්).

-

භාෂා ුවනහි එදිවනදා භාවිත වන වචන 15 ක් ඉව න

ැනීම.

21) යහපත් පුරුු 2
-

කුඩා ප්රමාණවේ ප්රජා වස්තවා වයාපෘතියකට කාණ්ඩය සම

දායක වීම

(පාසවල් වහෝ වවනත් ස්තථානයක අවම පැයක් විය යුු ය).
-

ඒ පිළිබඳ වාකය 5 ක් වලාේ සටහන් වපාවත් සටහන් කිරීම (හැකි නේ
ඡායා රූප වහෝ චිත්ර සටහන් තැබීමට බාලදක්ෂයාට හැකි ය)
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22) කඳවුරු රාත්රී ජ්දක
-

රාත්රී වදකක් කඳවුරු

තවීම (කූඩාරමක් ුළ) සහ වපෞේ ලික වලාේ

වපාවත් සටහන් තැබීම.
(වදමවුපියන්, බාලදක්ෂ නායක, විදුහල්පති ආදී අවසර යටවත් කඳවුර
ආරක්ිත තැනක පැවැත්විය යුු ය)
-

ගිනි දැල්වීම සඳහා ගිනිකූරු වදකක් පමණක් භාවිතා කර කාණ්ඩය සඳහා
වත් පිළිවයල කිරීම.

23) කි.මී. 12 එක් දින පාගමන
-

පා මන සඳහා වරකට බාලදක්ෂයන් වදවදනකුට වඩා සහභාගී වනාවිය
යුු ය. වකවස්ත වවතත් වමහි දී බාලදක්ෂයන් වදවදනා බැගින් පා

මවනහි

නිරත විය යුු ය.
-

බාලදක්ෂ නායකයා විසින් පා
උපවදස්ත ලිඛිතව පා

මන සංවිධානය කිරීම හා

මන්කරුවන්ට සැපයිය යුු ය. පා

මන් මාර්
මන අතරුර සිදු

කළ යුු වේ උපවදස්තවල ඇුළත් විය යුු ය.
-

බාලදක්ෂයා විසින් ප්රථමාධාර, කෑම බීම ආදිය උරහිස්ත මල්වල් රැව න යා
යුු ය.

-

පා මන ුළ රාත්රී නවාතැන්

-

පා

මන යෑමට වපර වදමාපියන්ව න් හා පාසල් පාලන අධිකාරිවයන්

අවසර ලබා
-

පා

ැනීමක් වනාමැත.

ත යුු ය.

මන අවසානවේ දී පා

මන අතරුර සිදුවූ දෑ පිළිබඳව වාචික

වාර්තාවක් එක් එක් බාලදක්ෂයා විසින් වවන් වවන්ව බාලදක්ෂ නායකයාට
ඉදිරිපත් කළ යුු ය.
-

වමය බාලදක්ෂ ප්රදානවේ අවසාන පරීක්ෂණය විය යුු ය.
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24) මුහුු බාලදක්ෂයන් සහ ගුවන් බාලදක්ෂයන් සඳහා අවශෙතා
-

ඉහත දැක්වූ 1-23 දක්වා අව යතාවලට අතිවර්කව වමම අව යතා
සේූර්ණ කළ යුු ය.

මුහුු බාලදක්ෂයන් සඳහා අවශෙතා
-

වනෞකාවක පහත සඳහන් වකාටස්ත පැහැදිලි කිරීම - Aft, Fore Castle, Port
Side, Starboard Side

-

නාවිකවයකු විසින්

ාබ්දික වහෝඩිය (Phonetic Alphabet) භාවිතා කිරීවේ

වේු පැහැදිලි කිරීම

ගුවන් බාලදක්ෂයන් සඳහා අවශෙතා
-

පහත සඳහන් වේ පිළිබඳ අවවබෝධය හා බාලදක්ෂ නායක වවත පැහැදිලි
කිරීම - Fuselage, Tail, Main Plane, Port & Starboard

-

භූමිවේ වේ ය සහ ගුවවන් වේ ය අතර වවනස සහ ගුවන්

ත වීවේදී හා

ව ාඩ බෑවේදී සුළඟ උපවයෝගී කර න්නා ආකාරය පැහැදිලි කිරීම.

ජ්ස්වා කාලය මාස හයයි (06)
•

සාමාජික පදක්කම ලබා

ැනීවමන් පසු කාණ්ඩයක අවම ව වයන් මාස හයක

(06) වස්තවා කාලයක් සේූර්ණ කිරීම.
•

වලෝක බාලදක්ෂ සංවිධානය වවත සාමාජිකවයකු ව වයන් සාමාජික

ාස්තු

ව වීවේ අව යතාව දැනසිටීම.
•

වපෞේ ලික වලාේ වපාත අඛ්ණ්ඩව පවත්වා ව න යෑම සහ කාණ්ඩ වලාේ
වපාත පවත්වා ව න යෑමට සහය වීම.
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ප්රවීණතා පදක්කම්ම
•

බාලදක්ෂයා විසින් ප්රවීණතා පදක්කේ 03 ක් දිනා
-

පසන් නිවැසි පදක්කම

-

කඳවුරු ශිල්ප සහ මහජන වස්තවා කාණ්ඩවලින් හැර වවනත් ඕනෑම
කාණ්ඩ වදකකින් වතෝරා

•

ත් පදක්කේ වදකක්

අනිවාර්ය පදක්කේ 03 හැර කඳවුරු ශිල්ප සහ මහජන වස්තවා කාණ්ඩවලට අයත්
වනාවන වවනත් ඕනෑම පදක්කේ 06 ක් දිනා

•

ත යුු ය.

ැනීමට බාලදක්ෂයාට හැකි ය.

ඉහත අනිවාර්ය පදක්කේ 03 යටවත් මුහුදු බාලදක්ෂයන් හට සීමන් කාණ්ඩවයන්
හා ගුවන් බාලදක්ෂයන් හට එයාමන් කාණ්ඩවයන් පදක්කේ වතෝරා

•

ත හැකි ය.

කිසියේ බාලදක්ෂවයකු කනිෂ්ඨ බාලදක්ෂවයකු වලස වමම ප්රදානවයහි කටයුු
ආරේභ වකාට වජයෂ්ඨ බාලදක්ෂවයකු වලස ප්රදානවයහි කටයුු සේූර්ණ
කරනු ලබන අවස්තථාවක, එම බාලදක්ෂයා විසින් කනිෂ්ඨ බාලදක්ෂවයකු වලස
දිනා

න්නා ලද කනිෂ්ඨ පදක්කේ සුදුසුකේ සපුරා ලීම සඳහා පිළි නු ලැවබ්

(ඇතැේ බාලදක්ෂයන් විසින් පදක්කේ සමත් කරනු ලබන අවස්තථාවේ ඔහුවේ/
ඇයවේ වයස අනුව කනිෂ්ඨ වමන් ම වජයෂ්ඨ පදක්කේ ද දිනා සිටීමට ඉඩ ඇත)
ආරම්මභ කළ හැකි අවම වයස - අවුරුු 10 මාස 09
දිනා ගත හැකි අවම වයස - අවුරුු 11 මාස 03
අවම ජ්ස්වා කාලය - මාස 06
වයස අවුරුු 18 ට ජ්පර දිනා ගත යුතු ය
සම්මමුඛ පරීක්ෂක - බාලදක්ෂ නායක/ සමූහ බාලදක්ෂ නායක
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3. ප්රධ්ාන ජ්කාමසාරිස් ප්රදානය
CHIEF COMMISSIONER’S AWARD
1) සකසුරුවම - ඉතිරි කිරීජ්ම්ම ගිණුම 2
-

සාමාජික පදක්කවේ දී ආරේභ කරණ ලද ඉතිරි කිරීවේ ගිණුම බාලදක්ෂයා
විසින් අඛ්ණ්ඩව පවත්වා ව න යනු ලබන බවට තහවුරු කිරීම.

2) කලා සහ විජ්නෝදාංශ පිළිබඳ කුසලතා 1
-

බාලදක්ෂ නායක සෑහීමට පත්වන අයුරින් පහත සඳහන් කලා සහ
විවනෝදාං

අතරින් එකක් පිළිබඳ බාලදක්ෂයා සු හැකියාව වපන්වීම වහෝ

පැහැදිලි කිරීම ායනය, සංගීත භාණ්ඩ වාදනය, නර්තනය, රං නය, චිත්ර ඇඳීම, ඇඹීම,
ග්රැෆික් සැලසුේකරණය, වීඩිවයෝ සංස්තකරණය, සංගීත නිර්මාණය, පරි ණක
සජීවීකරණය, පරි ණක පවර් වපායින්ට් ඉදිරිපත් කිරීේ වහෝ වවනත් සමාන
කලා/ විවනෝදාං යක් (බාලදක්ෂයා හට සිය හැකියාව, සනාථ කිරීම සඳහා
වතෝරා ත් කලා/ විවනෝදාං යට අදාළ සහතික වුව ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.)

3) ගැට හා ජ්වළීම්ම 2
-

පහත සඳහන්

ැට/බැමි වයදීමට හා ඒවාවයහි ප්රාවයෝගික භාවිතය පැහැදිලි

කිරීමට හැකිවීම.
➢ ගිනි නිවන්නාවේ පුටු
➢ වදපට වකාස්තපට්ටා
➢ වදපට රුවල්

ැටය
ැටය

ැටය

➢ වබෝලයින් ඔන් ද බයිට්
➢ මං පහරන්නාවේ

ැටය

➢ රුවල් කරුවාවේ වවළුම
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4) ගිනි ජ්මලවීජ්ම්ම ක්රම
-

රව වපවරෝලියේ වායු (LP Gas) උදුන් ආරක්ෂාකාරී වලස භාවිතා කිරීම සහ
නඩත්ු කිරීම දැන සිටීම

-

අනුරුදායක තත්ත්ව සහ ඒවා භාවිත කිරීවේදී අනු මනය කළ යුු
ආරක්ෂාකාරී පිළිවවත් පිළිබඳ දැන සිටීම.

-

පහත සඳහන් උදුන් වර්

භාවිතය පිළිබඳ දැන සිටීම

➢ අල්තාර උදුන
➢ තාරකා උදුන
➢ ත්රිපාද උදුන
➢ වදාඹකර උදුන
➢ පරාවර්තන උදුන
➢ කානු උදුන

5) පුජ්රෝගාමී වොපෘතිය 2
-

බාලදක්ෂ පුවරෝ ාමී වයපෘතියක් යනුවවන් අදහස්ත කරන්වන් කුමක්දැයි දැන
සිටීම.

-

පුවරෝ ාමී වයාපෘතියක දී භාවිතා වන මූලික බාලදක්ෂ ශිල්පීය දක්ෂතා ප්රගුණ
කර තිබීම.

-

විවිධ කඹ වර්

පිළිබඳ අවවබෝධය.

-

කඹ නඩත්ු කිරීම, ආරක්ෂා කිරීම හා

-

බාලදක්ෂ පුවරෝ ාමී වයාපෘතිවල භාවිතා වන මූලික ආකෘති පිළිබඳ දක්ෂතා

බඩා කරණ ආකාරය දැන සිටීම.

ප්රදර් නය කිරීම (ත්රිපාදය, පාලේ පාදය, ‘A’ රාමුව)
-

බාලදක්ෂ කඳවුරක දී, දිසා රැළියක දී ආදි අවස්තථාවක සිය කාණ්ඩය සම
කඳවුරු වදාරටු, කාලීන උපකරණ ආදිය ඉදි කිරීවේ දී සක්රීය දායකත්වය ලබා
දී තිබීම.
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6) පා සටහන්
-

බාලදක්ෂ විදයාව ග්රන්ථයට අනුව මිනිස්ත පා සටහනක/ සපත්ු අඩියක/
සත්ත්ව වහෝ පක්ෂි පා සටහනක වකාටස්ත හඳුනා

-

ැනීමට හැකිවීම.

විවිධ පෘෂ්ඨ මත සලකුණු වන විවිධ පා සටහන් නිරීක්ෂණය කිරීම සහ ඒ
ඇසුරින් සිදුවූ සිේධියක් විග්රහ කිරීමට ඇති හැකියාව ප්රදර් නය කිරීම.

-

ේලාස්තටර් ඔෆ් පැරිස්ත භාවිතා වකාට සත්ත්ව වහෝ පක්ෂි පා සටහනක
ආකෘතියක් සකස්ත කිරීම.

-

බාලදක්ෂ විදයාවේ සඳහන් කඳවුරු කතාන්දර අංක 12 හි ඇති පා සටහන්
පිළිබඳ කරුණු අධයයනය කර තිබීම.

7) මාලිමාව හා සිතියම්මකරණය 2
-

පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳ හැකියාව ප්රදර් නය කිරීම
➢ සිතියමක් දි ා

ත කිරීම

➢ ත්රිවකෝණ ක්රමයට කටු සිතියමක් පරිමාණයට ඇඳීම (මාලිමා යන්ත්රය
වහෝ ජී.පී.එස්ත තාක්ෂණය උපවයෝගී කර

ත හැකි ය)

8) උස, ුර, බර නිශ්චය කිරීම
-

මිනුේ උපකරණ වනාමැති අවස්තථාවල දී මිනුේ කිරීමට වයාදා
සිය අත, ඇඟිලි, පියවර ආදිවයහි දි

-

ත හැකි පරිදි

දැන සිටීම.

වසවණැලි ක්රමය, 10 : 1 ක්රමය හා තවත් එක් උස මැනීේ ක්රමයක් භාවිතා
කිරීමට හැකි වීම.

-

ත්රිවකෝණ ක්රමය වහෝ නැවපෝලියන් ක්රමය උපවයෝගි කර ව න දුර මැනීමට
හැකි වීම.

-

බරක් දළ ව වයන් අනුමාන කළ හැකි වීම (වමය බාලදක්ෂයාට අපහසුවකින්
වතාරව එසවිය හැකි බරක් විය යුු ය)
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9) විවිධ් උපකරණ භාවිතය
-

පහත සඳහන් උපකරණ ආරක්ෂාකාරී වලස භාවිත කිරීම හා නඩත්ුව දැන
සිටීම
➢ අත් වපාවරාව, කියත, පිහිය, මිටිය, අතවකාළුව ආදිය

10) පක්ෂීන් 10 ජ්දජ්නකු අධ්ෙයනය කිරීම
-

සිය ප්රවේ වේ සැරිසරන පක්ෂීන් වර්

-

ඔවුන්වේ වර්ණ,

10 ක් නිරීක්ෂණය කිරීම.

රීර ප්රමාණය, නාදය, වාසස්තථාන, බිත්තර වර්ණය, පාදවල

හැඩය, වහාවටහි හැඩය ආදිය පිළිබඳ වතාරුරු රැස්ත කිරීම හා වලාේ
වපාවතහි සටහන් කිරීම.

11) පිහිනීම/ විකල්ප දක්ෂතා
-

මීටර් 50 ක් පිහිනීම වහෝ ක්රීඩකයා/ වජයෂ්ඨ ක්රීඩකයා වහෝ මලල ක්රීඩකයා
වහෝ ව ාවි,

-

වේෂක වහෝ අධයාපන කාණ්ඩවයන් පදක්කමක් දිනා

ැනීම.

ගුවන් බාලදක්ෂයන් හට වේ වවනුවට එයාමන් කාණ්ඩවේ පදක්කමක් සමත්
කළ හැකි ය.

-

මුහුදු බාලදක්ෂයන් හට විකල්ප දක්ෂතා අදාළ නැති අතර පිහිනීම අනිවාර්ය
වේ.

12) සුරුබුහුටිකම සහ මනා පිළිජ්වළ 3
-

කාණ්ඩය සම

ආචාරය සහ උත්තමාචාරය සඳහා දකුණට අවධානය වයාමු

කරන අතර මීටර් 100 ක්
-

මවන් යෑමට හැකි වීම.

කණ්ඩායේ/ සමූහ/ දිසා/ ජාතික මට්ටමින් අමුත්තකු පිළි ැනීම සඳහා තනි
වේළියකට වහෝ උත්තමාචාර වපළපාලියකට සහභාගී වීම.
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13) ප්රයා ජ්සෞඛෙය 2
-

දුේවැටි, මත්පැන් හා මත්රවය ආදිය පිටු දැකීම සඳහා කාණ්ඩ ක්රියාකාරකමක්
සැලසුේ වකාට ක්රියාත්මක කිරීම.

14) මාර්ග නීති
-

ශ්රී ලංකා වමෝටර් රථ ප්රවාහන වකාමසාරිස්ත වදපාර්ුවේන්ුව මගින් නිකුත්
කර ඇති මහා මාර්

නීති සංග්රහවයහි අන්තර් ත මාර්

නීති හා ඒ අනුව

කටයුු කරණ ආකාරය දැන සිටීම.
15) ජ්තාරතුරු තාක්ෂණ දැනුම 2
-

පද සකසනය (Word Processing) සහ පැුරුේ පත්ර (Spread Sheets) පිළිබඳ මූලික
දැනුමක් පැවතීම.

-

අන්තර්ජාලය භාවිතවේ දී අනු මනය කළ යුු ආරක්ෂාකාරී ක්රම සහ
අන්තර්ජාල භාවිතවේ දී අදාළ වන ආචාරධර්ම පිළිබඳ බාලදක්ෂ නායක
සම

සාකච්ඡා කිරීම.

16) අවට ප්රජ්ේශය පිළිබඳ අවජ්බෝධ්ය 2
-

සිය නිවවස්ත සිට කි.මී. 1 ක අරය ඇුළත් වන භූමියක කටු සිතියමක් සකස්ත
වකාට වැද ත් ස්තථාන 10 කට වනාඅඩු සංඛ්යාවක පිහිටීම සලකුණු කිරීමට
හැකිවීම (මාලිමාව දි ා ත කිරීේ අනුව දි ාව දැක්වීමට සහ නිවැරදිතාව
පරීක්ෂා කිරීමට ගූ ල් සිතියේ උපවයෝගී කර

ැනීමට බාලදක්ෂයාට හැකි ය)

17) බාලදක්ෂ අභිප්රාය ප්රකාශය හා ජ්මජ්හවර ප්රකාශය
-

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සං මවයහි අභිප්රාය ප්රකා ය ලිවීමට වහෝ පැහැදිලි
කිරීමට හැකි වීම.

-

වලෝක බාලදක්ෂ වයාපාරවේ වමවහවර ප්රකා ය ලිවීමට වහෝ පැහැදිලි කිරීමට
හැකි වීම.
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18) ප්රථමාධ්ාර 3
-

කේපනය, ක්ලාන්ත වීම, නාසවයන් වල්

ැලීම, දෂ්ඨ කිරීේ හා සපා කෑේ, සුළු

කැපුේ, පිලිස්තසුේ, උණු දිවයන් පිලිස්තසුේ, දිවේ ගිලීේ, හදිසි ගිනි

ැනීේ

පාලනය, විදුලි සැර වැදීම ආදී හදිසි අනුරුවල දී ප්රථමාධාර භාවිතය පිළිබඳ
දැන සිටීම.
-

ප්රථමාධාර කටයුුවල දී ස්තවයංක්රීය බාහිර විදුත් ස්තපන්දනය මගින් හදවත
ක්රියා කරවනය (Automated External Defibrillator) උපවයෝගී කර

නු ලබන

අවස්තථා සහ ඒ පිළිබඳ දැන සිටීම.

19) හානිජ්යන් සුරක්ෂාව 9
-

අතරමං වූ ළමවයකුට ඔහුවේ/ ඇයවේ වදමාපියන් සේබන්ධ කර

ැනීම

මගින් උපකාර කළ හැකි වීම.
-

කිසියේ

ැටලුවකට මැදිවී සිටින අවස්තථාවක එය තවත් වකවනකුට

පවසන්වන් වකවස්තද යන්න දැන

ැනීම (කුමක්/වකාතන/වකදින/වකාපමණ

වතාවක්/ වවනත් අදාළ තත්ත්ව)
-

හදිසි ගිලන් රථ කැඳවීවේ අංකය, හදිසි වපාලිස්ත ඇමුේ අංකය හා ගිනි
නිවීවේ වස්තවා අංකය දැන සිටීම

-

පාසවල් දී හදිසි අවස්තථාවක කටයුු කරන ආකාරය දැන සිටීම.

-

නිවවස්තදී හදිසි අවස්තථාවන්ට මුහුණ වදන ආකාරය දැන සිටීම.

-

අවදානේ සහ ත හැසිරීම කුමක්ද යන්න උදාහරණ සහිතව දැන සිටීම හා
කණ්ඩායවේ වසසු බාලදක්ෂයන්වේ අවදානේ හැසිරීම වැළැක්වීමට කුමක් කළ
යුුද යන්න දැන සිටීම.

20) පරිසර ආරක්ෂණ ක්රියාකාරකම
-

පරිසර සංරක්ෂණයට අදාළ ආර් 10 (10R) ක්රමය පිළිබඳ දැන සිටීම (Refuse ප්රතික්වෂ්ප කරන්න, Reduce - අඩු කරන්න, Reuse - නැවත භාවිතා කරන්න,
Repair - අලුත්වැඩියා කරන්න, Replace - ප්රතිස්තථාපනය කරන්න, Recycle 37
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ප්රතිචක්රීකරණය කරන්න, Rethink - නැවත සිතන්න, Remember - මතක තබා
න්න, Repeat - නැවත කරන්න, Reject - ඉවත දමන්න)
-

ආර් 10 (10R) ක්රමය පිළිබඳ දත්ත එකු කිරීම හා එය වාචිකව පැහැදිලි කිරීමට
හැකිවීම.

21) සම්මබන්ීකරණ භාෂා කුසලතා 2
-

බාලදක්ෂයාවේ භාෂාව වනාවන වවනත් භාෂා වදකකට අදාළ සරල වාකය 20
ක් සකස්ත කිරීමට හැකි වීම (සිංහල, වදමළ හා ඉංග්රීසි භාෂා අුරින්)

22) කඳවුරු රාත්රී 2
-

රාත්රී වදකක් ඇුළත් සති අන්ත කඳවුරකට (කාණ්ඩය සම /කණ්ඩායම
ව වයන් ) සහභාගී වී ඒ පිළිබඳ වලාේ වපාවතහි සටහන් කිරීම.

23) දිසා ජ්කාමසාරිස් පාගමන (එක් රාත්රියක් සහ කි.මී. 22)
-

වමම ප්රදානය සඳහා වන අවසාන අව යතාව වලස පා මන සේූර්ණ කළ
යුු වේ.

-

වමම පා මවනහි සේූර්ණ ව කීම දිසා වකාමසාරිස්ත සු වේ.

-

පා මන සංවිධානය කිරීවේ දී දිසා වකාමසාරිස්තවරයා හට සහය දිසා
වකාමසාරිස්ත (වැඩසටහන්) වහෝ ඔහු වනාමැති අවස්තථාවක වවනත් සහය දිසා
වකාමසාරිස්තවරවයකු/ දිසා බාලදක්ෂ නායකවයකු වහෝ ලී පදක්කේධාරී
බාලදක්ෂ නායකවයකුවේ සහය ලබා

-

ත හැකි ය.

පා මනට සහභාගී විය හැක්වක් පරීක්ෂණයට සුදුසුකේ ලැබූ බාලදක්ෂයන්
වදවදවනකුට පමණි.

-

බාලදක්ෂයන් වදවදනාට ම පා මන් පරීක්ෂණයට සහභාගී විය හැකි අතර පා
මන් වාර්තා වවන වවනම සකස්ත කර ඉදිරිපත් කළ යුු ය.

-

සමාන සුදුසුකේ ලත් බාලදක්ෂයන් වදවදවනකු වනාමැති අවස්තථාවක දී සම
වයවස්ත වවනත් බාලදක්ෂවයකු සහායට සහභාගී කර
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-

පා මන සදහා අව ය වන සියලුම උපවදස්ත ලිඛිතව ලබා දීම දිසා වකාමසාරිස්ත
වරයාවේ ව කීම වන අතර, පා මන සදහා අව යය වන සියලුම අවසර ලබා
ව න ඇති බව තහවුරු කර

-

කූඩාරමක රාත්රී නවාතැන්

ත යුු ය.
ැනීම සිදු කළ යුු අතර, රාත්රී ආහාරය හා

උදෑසන ආහාරය සහභාගිකයන් විසින් පිළිවයල කර
-

පා

ත යුු ය.

මන නිමවීවමන් සති වදකක් ඇුළත සේූර්ණ සිතියම සහිත පා මන්

වාර්තාව පරීක්ෂක වවත ඉදිරිපත් කළ යුු ය. පා

මන් වාර්තාව භාරවදන

විට බාලදක්ෂයා විසින් පරීක්ෂක වවත වකටි වාචික වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ
යුු ය.
-

පරීක්ෂක වවත ඉදිරිපත් කිරීමට වපර බාලදක්ෂයා හට ගූ ල් සිතියේ
ආධාරවයන් තමන් විසින් සැකසූ සිතියවමහි නිවැරදිතාව පරීක්ෂා කළ හැකි ය.

-

පා

මන් වාර්තාව සකස්ත කිරීම සදහා අව ය වන වතාරුරු රැස්ත කිරීමට හා

වාර්තා තබා
ජ්ේලාව

-

ැනීමට අව ය වපාදු ආකෘතිය පහත දක්වා ඇත.
ුර

දිසාව

විස්තරය

කටු සිතියම

ජ්මම ප්රදානය යටජ්ත් එන අනිවාර්ය ප්රවීණතා පදක්කම්ම සම්මූර්ණ
ජ්කාට ජ්නාතිබුණ ද දිසා ජ්කාමසාරිස් පාගමන සමත් වීජ්මන් පසු
බාලදක්ෂයා හට දිසා ජ්කාමසාරිස් රැහැන පැළඳිය හැකි ය.

-

බාලදක්ෂජ්යකු වයස අවුරුු 14 මාස 06 ට ජ්පර දිසා ජ්කාමසාරිස්
රැහැන දිනා ඇත්නම්ම, ඔහු/ඇය කනිෂ්ඨ බාලදක්ෂජ්යකු සඳහා වන
ඉහළම ප්රදානය වශජ්යන් ප්රධ්ාන ජ්කාමසාරිස් අභිජ්යෝගතා ප්රදානය
ලබා ගැනීමට සුුසුකම්ම ලබයි. යනාධිපති බාලදක්ෂ ප්රදානය ද ලබා
ගැනීම සඳහා ජ්මය අනිවාර්ය ප්රදානයක් ජ්නාජ්ේ.
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-

ප්රධ්ාන ජ්කාමසාරිස් ප්රදානය යටජ්ත් වන අනිවාර්ය ප්රවීණතා
පදක්කම්ම සම්මූර්ණ කිරීජ්මන් පසුව ඔහුට/ඇයට ප්රධ්ාන ජ්කාමසාරිස්
ප්රදානය දිනා ගත හැකිය.

24) මුහුු බාලදක්ෂයන් හා ගුවන් බාලදක්ෂයන් සඳහා අවශෙතා
-

වමම අව යතා ඉහත සඳහන් අංක 1-24 දක්වා වන අව යතාවලට අමතරව
සපුරාලිය යුු වේ.

මුහුු බාලදක්ෂයන් සඳහා අවශෙතා
-

පහත සඳහන්

ැට හා ඒවාවයහි භාවිතය දැන

ැනීම.

➢ රනින් වබෝලයින්(Running Bowline)
➢ බ්ලැක් වවෝල්

ැටය (Black Wall Hitch)

➢ මාර්ලින් ස්තපයික්
-

ැටය (Marlin Spike Hitch)

ාබ්දික වහෝඩිය (Phonetic Alphabet) දැන සිටීම.

ගුවන් බාලදක්ෂයන් සඳහා අවශෙතා
-

ාබ්දික වහෝඩිය (Phonetic Alphabet) දැන සිටීම.
එය භාවිතා කිරීමට වේු පැහැදිලි කිරීම සහ එය භාවිතා කරන ආකාරය
වපන්වීම.

ජ්ස්වා කාලය මාස නවයයි (09)
•

බාලදක්ෂ ප්රදානය සේූර්ණ කිරීවමන් පසු අවම ව වයන් මාස 09 ක වස්තවා
කාලයක් සේූර්ණ කළ යුු ය.

•

බාලදක්ෂයා විසින් සිය වයස අවුරුදු 11 මාස 03 න් පසුව හා බාලදක්ෂ ප්රදානය
සේූර්ණ කිරීවමන් පසු වමම ප්රදානවයහි කටයුු ආරේභ කළ යුු ය.
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ප්රවීණතා පදක්කම්ම
• බාලදක්ෂයා විසින් අනිවාර්ය ප්රවීණතා පදක්කේ ුනක් දිනා ත යුු ය.
-

ප්රථමාධාරකරු

-

සාත්ු වස්තවක

-

වවනත් එක් පදක්කමක් (ප්රාවයෝගික විදයා/ කඳවුරු ශිල්ප වහෝ ජාතයන්තර

Better World Framework පදක්කේ/ වේෂක - සීමන් - එයාමන් කාණ්ඩවලින්)
• කිසියේ බාලදක්ෂවයකු කනිෂ්ඨ බාලදක්ෂවයකු වලස වමම ප්රදානවයහි කටයුු
ආරේභ වකාට වජයෂ්ඨ බාලදක්ෂවයකු වලස ප්රදානවයහි කටයුු සේූර්ණ කරනු
ලබන අවස්තථාවක ඔහු/ ඇය විසින් කනිෂ්ඨ බාලදක්ෂවයකු වලස සේූර්ණ කරන
ලද කනිෂ්ඨ පදක්කේ අදාළ සුදුසුකේ සපුරාලීම සඳහා පිළි ැවන්. ඇතැේ
බාලදක්ෂවයකු විසින් එම පදක්කේ සමත් කරන අවස්තථාවේ ඔහු/ඇයවේ වයස
අනුව කනිෂ්ඨ වමන්ම වජයෂ්ඨ පදක්කේ ද සේූර්ණ වකාට තිබිය හැකි ය.
• ප්රදාන වකාමසාරිස්ත ප්රදානය දිනා

ැනීවමන් පසුවද කිසියේ බාලදක්ෂවයකු හට

තව දුරටත් කනිෂ්ඨ බාලදක්ෂවයකු වලස ප්රමාණවත් වයස තිවබ් නේ ඔහු/ඇයට
සිය කැමැත්ත මත වසසු සියලු කනිෂ්ඨ පදක්කේ සමත් කළ හැකි ය.
• බාලදක්ෂවයකු විසින් ප්රදාන වකාමසාරිස්ත ප්රදානවයහි අව යතා සේූර්ණ
කිරීවමන් පසු ඔහුට/ඇයට ජාතයන්තර පදක්කේ දිනා

ැනීම සඳහා උත්සාහ කළ

හැකි ය.
ආරම්මභ කළ හැකි අවම වයස - අවුරුු 11 යි මාස 03
අවම ජ්ස්වා කාලය - මාස 09
දිනා ගත හැකි අවම වයස - අවුරුු 12
වයස අවුරුු 18 ට ජ්පර දිනා ගත යුතු ය
සම්මමුඛ පරීක්ෂක - කලාප භාර සහය දිසා ජ්කාමසාරිස්/ දිසා
ජ්කාමසාරිස් විසින් නම්ම කරන ලද සහය දිසා ජ්කාමසාරිස්
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ජ්යෙෂ්ඨ බාලදක්ෂ අංශය
• වයස් සීමාව අවුරුු 14 මාස 06 සිට අවුරුු 18 දක්වා
• කිසියම්ම පිරිි/ගැහැණු දරුජ්වකු ජ්යෙෂ්ඨ බාලදක්ෂජ්යකු ජ්ලස බාලදක්ෂ
වොපාරයට සම්මබන්ධ් වූ විට, ඔහු/ ඇය විසින් බාලදක්ෂ සාමාජික
පදක්කජ්මහි අවශෙතා සම්මූර්ණ ජ්කාට දිවුරුම්ම දිය යුතු අතර, ඔහු/ ඇය
විසින් වනවාසියාජ්ේ රුහැජ්නහි කටයුතු ආරම්මභ කිරීමට ජ්පර කනිෂ්ඨ
බාලදක්ෂයන් හට අදාළ වන සියලුම ප්රදානයන් ජ්යෙෂ්ඨ ප්රවීණතා
පදක්කම්ම සමග සම්මූර්ණ කළ යුතු ය.
• බාලදක්ෂජ්යකු අවම වශජ්යන් බාලදක්ෂ ප්රදානය ලබා වයස අවුරුු 14
මාස 06 සම්මූර්ණ වී ඇත්නම්ම, ඔහු/ඇය ජ්යෙෂ්ඨ බාලදක්ෂජ්යකු ජ්ලස නිල
ඇඳුම මත උරපටි පැළඳීමට සුුසුකම්ම ලබයි.

4. අග්රාමාතෙ බාලදක්ෂ ප්රදානය
PRIME MINISTER’S SCOUT AWARD
1) බාලදක්ෂ ජ්පාජ්රාන්ුව හා බාලදක්ෂ නීතිය 2
-

බාලදක්ෂ වපාවරාන්දුව හා බාලදක්ෂ නීතිය පිළිබඳව සිය අවවබෝධය වර්ධනය
කර

ැනීම සහ බාලදක්ෂ වපාවරාන්දුව හා නීතිය පිළිබඳව (හැකි නේ

බාලදක්ෂයා විසින් බඳවා

නු ලැබූ) නවකවයකුට අවවබෝධයක් ලබා දීම (වමය

බාලදක්ෂ නායකයාවේ අධීක්ෂණය යටවත් සිදුකළ යුුය)
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2) යාතෙන්තර බාලදක්ෂ සංවිධ්ානජ්යහි වෙූහය
-

වලෝක බාලදක්ෂ සංවිධානවයහි වයූහය, බාලදක්ෂ කලාප 06 හා ආසියා
ාන්තිකර කලාපය සහ වපාදුවේ ජාතයන්තර බාලදක්ෂ කටයුු පිළිබඳ
දැනුමක් පැවතීම.

3) සකසුරුවම - ඉතිරි කිරීජ්ම්ම ගිණුම 3
-

සාමාජික පදක්කවේ දී ආරේභ කරණ ලද ඉතිරි කිරීවේ ගිණුම පවත්වා ව න
යෑම සහ එහි ඉුරුේ අඛ්ණ්ඩව වර්ධනය වී ඇති බව බාලදක්ෂ නායකයා වවත
සනාථ කිරීම.

4) යහපත් ප්රයා හැගීම හා ජ්පාු සම්මපත් සුරැකීම
-

සමාජ විවරෝධී ක්රියාවල අහිතකර භාවය අවවබෝධ කර

ැනීම.

-

වත්මාවට උචිත වන වස්ත තමාට සමීප වැඩිහිටියන් හා සන්නිවේදන මාධය
වතාරුරු රැස්තකර බාලදක්ෂ වපාවරාන්දුවට හා නීතියට
ඡායාරූප ආදිය ද සම

ැළවපන වස්ත

A4 ප්රමාණවේ පිටුවක වචන 250 පමණ රචනාවක්

සකස්ත කිරීම.

5) කලා හා විජ්නෝදාංශ කුසලතා 2
-

ප්රධාන වකාමසාරිස්ත ප්රදානවේ දී වතෝරා

නු ලැබූ කලා හා විවනෝදාං

ක්වෂ්ත්රවේ ප්රවීණතා ප්රගුණ කිරීම හා ඒ පිළිබඳ බාලදක්ෂ නායකයා සෑහීමකට
පත්වීම.
විවිධ ප්රසං යක, චිත්ර ප්රදර් නයක වහෝ මහජන සංදර් නයකට ක්රියාශීලී
අන්දමින් සහභාගී වීම වහෝ තමා වතෝරා

ත් කුසලතාවවයන් ලැබූ

ප්රවීණත්වය කණ්ඩායේ රැස්තවීවේ දී ඉදිරිපත් කර වපන්වීම.
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6) වනවාසියාජ්ේ ක්රමයට ආහාර පිසීම
-

තම කාණ්ඩය සම

වනවාසියාවේ ක්රමයට ආහාර පිසීම හා ඒ පිළිබඳ

බාලදක්ෂ නායකයා සෑහීමකට පත් වීම.

7) පිරිේදීම්ම
-

කඹ ආධාරවයන් ආපසු පිරිේදීම, පුඩුවක් පිරිේදීම, වකටි පිරිේදීම කර වපන්වීම
හා පිරිේදීේවල අව යතාව දැන සිටීම.

8) පුජ්රෝගාමී කටයුතු 3
-

ඇදීේ (Straining), තදකර තැබීේ (Holdfast), රැඳවීේ (Anchorages) ක්රම හා හැන්ඩි
බිලි (Handy Billy) කේපි පේධතිය භාවිතා කර වපන්වීම.

-

තම කාණ්ඩය සම

විවිධ පුවරෝ ාමී කටයුුවලට ක්රියාකාරී දායකත්වය ලබා

දීම.

9) කූඩාරම සහ ජ්වනත් උපකරණ
-

බිත්ති කූඩාරමක (Wall Tent) සහ වවනත් උපකරණවල වකාටස්ත නේ කිරීමට
දැන සිටීම.

-

තම කාණ්ඩය සම

කූඩාරමක් සවි කිරීම හා

ලවා පිරිසිදු කර නවා

බඩා

කිරීමට හැකි වීම.

10) සුරුබුහුටිකම හා මනා පිළිජ්වළ 4
-

කණ්ඩායම සම

මවන් යෑම, කල් බැලීම, නැවතීම,

යෂ්ටිය හා වකාඩිය ව න යෑම හා

මවන් දී කල් බැලීම,

මවන් දී ආචාර කළ හැකි වීම.

11) සමබල ආහාරය
-

සමබල ආහාර වේලක් සකස්ත කිරීම පිළිබඳ වතාරුරු රැස්ත කිරීම
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-

අවවබෝධවයන් යුුව සම වයවස්ත බාලදක්ෂවයකු සඳහා සමබල ආහාර වේලක්
සකස්ත කිරීමට හැකි වීම.

-

ක්ෂණික ආහාර

ැනීවේ හානිදායක බව බාලදක්ෂ නායක වවත පැහැදිලි

කිරීම.

12) ඵලදායිතා සංකල්පය
-

වර්තමාන වලෝකවේ භාවිතා වන ඵලදායිතා වර්ධන තත්ත්ව චක්රය, එස්ත පහ
(S5) හා වයෝජනා ක්රම (කයිවසන් - Kaizen) සහ වපෞේ ලික කයිවසන් වැනි
ක්රමවේද පිළිබඳ දැනුම හා අවවබෝධය ලබා තිබීම.

13) ජ්තාරතුරු තාක්ෂණ දැනුම 3
-

පරි ණක ආශ්රවයන් පවර් වපායින්ට් ඉදිරිපත් කිරීේ හා සජීවීකරණය පිළිබඳ
මූලික දැනුමක් තිබීම.

-

වපෞේ ලික විදුත් තැපැල් ලිපිනයක් නිර්මාණය වකාට එය භාවිතා කිරීම.

-

www.scout.org වවබ් අඩවිවයහි ලියා පදිංචි වීම (අනිවාර්ය නැත).

14) සම්මබන්ීකරණ භාෂා කුසලතා 3
-

අවම ව වයන් විනාඩි 2 ක් භාෂා ුනින්ම තමා පිළිබඳ කතාවක් කළ හැකි
වීම.

-

පහත සඳහන් වේ භාෂා ුවනන් ම ලිවීමට හැකිවීම.
නම, ලිපිනය, රට, පාසවල් නම, විවනෝදාං

15) මාලිමාව හා සිතියම්මකරණය 3
-

පහත සඳහන් වේ පිළිබඳ හැකියාව ප්රදර් නය කිරීම.
➢ මාලිමාව භාවිතා වකාට ඉදිරි දි ාං යක්
➢ ත්රිවකෝණ ක්රමය උපවයෝගී කර
අන්තර්වේදනය (Intersection)
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➢ සිතියම හා ත්රිවකෝණ ක්රමය වයාදා
හඳුනා

නිමින් බාලදක්ෂයා සිටින ස්තථානය

ත හැකි වීම.

➢ සිතියමක සඳහන් භූමි ලක්ෂණ සැබෑ පරිසරවයහි හඳුනා

ත හැකි

වීම.
➢ සිතියමක සවමෝච්ච වර්ඛ්ා සැලකිල්ලට ව න පා මන් මාර් යක් සකස්ත
කිරීමට දැන සිටීම.
16) කඳවුරු ජ්මවලම්ම
-

කඳවුරුකරණවේ දී අව ය වන කූඩාරේ වැනි උපකරණ හා වමවලේ මනාව
භාවිත කිරීමට දැන සිටීම.

-

ඒවා අලුත් වැඩියා කිරීමට, පිරිසිදු කිරීමට හා නඩත්ු කිරීමට දැන සිටීම.

17) වික්රමාන්විත ක්රියා
-

පහත සඳහන් ක්රියාකාරකේ අුරින් අවම ව වයන් 04 ක් වත් සේූර්ණ කළ
හැකි වීම.
➢ ටාසන් පිේම
➢ කඹවයහි නැගීම
➢

ස්ත නැගීම

➢ වකාමාන්වඩෝ පාලම හා වඳුරු පාලම තරණය කිරීම
➢ අුවරහි යෑම
➢ ඉහළ නැගීම (Three Perfect Grips)
-

වබෝලයින් හා වබෝලයින් ඔන් අ බයිට් භාවිතා කිරීමට දැන

-

ත්රාසජනක පා

මනකට,

ැනීම.

වේෂණයකට සූදානේ වන ආකාරය හා ආරක්ෂක

උපාය ක්රම පිළිබඳ දැන සිටීම.
සටහන් - ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සං මවයහි ජාතික වැඩසටහන් අං ය විසින්
ජාතික මට්ටමින් වහෝ එහි උපවදස්ත මත පළාත් මට්ටමින් අදාළ ආරක්ෂක
උපාය මාර්

අනු මනය කරමින් සංවිධානය කරනු ලබන වජයෂ්ඨ
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බාලදක්ෂයන් සඳහා වූ නායකත්ව පුහුණු පාඨමාලාවේ දී වමම වික්රමාන්විත
ක්රියා ආවරණය වකවර්.

18) කාලය කළමනාකරණය කිරීම
-

කාලය කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳ මූලික දැනුමක් තිබීම
➢ වැද ත් සහ අත්යාවශ්ය
➢ වැද ත් සහ අතයව ය නැති
➢ අතයව ය සහ වැද ත් නැති
➢ අතයව ය නැති සහ වැද ත් නැති

-

ඉහත සඳහන් වකාටස්තවලට අනුව සිය කාර්යයන් වර්
පරිදි ඉටු කිරීම සඳහා අවවබෝධයක් ලබා

වකාට ඒවා අව ය

ැනීම.

19) හානිජ්යන් සුරක්ෂාව 10
-

අතරමං වූ දරුවවකුවේ වදමාපියන් ඇමතීම මගින් උපකාර කිරීමට හැකිවීම
සහ වදමේපියන් සේබන්ධකර

-

ත වනාහැකි විටක කුමක් කළ යුු ද යන්න

දැන

ැනීම.

ඔබ

ැටලුවකට මැදිවී ඇති විවටක කිසිවවකු විසින් වවතින් වත් උපකාරයක්

වනාවන විවටක කුමක් කළ යුු ද යන්න දැන සිටීම.
-

හදිසි ගිලන් රථ කැඳවීවේ අංකය, හදිසි වපාලිසි ඇමුේ අංකය, ගිනි නිවීවේ
වස්තවා අංකය හා ළමා සහාය අං

අංක දැන සිටීම.

-

මානසික වසෞඛ්යය ඉහළ නැංවිය හැකි ආකාරය පැහැදිලි කළ හැකි වීම.

-

පහත දැක්වවන එක් එක් අවස්තථාවලදී ඔබ විසින් අනු මනය කරනු ලබන
යහපත් ආරක්ෂක ක්රම 03 ක් කාණ්ඩ සභාවේ දී පැහැදිලි කළ හැකි වීම.
➢ සතිපතා/ විවශ්ෂ බාලදක්ෂ රැස්තවීේවලදී
➢ කඳවුරුවලදී
➢ පා

මන් සහ සංචාරවලදී

➢ පාසවල්දී
➢ නිවවස්තදී
➢ නෑදෑ වහෝ මිුවරකුවේ නිවවස්තදී
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➢ වැඩ සතිය ුළදී
➢ තනි වහෝ සමූහ වපෞේ ලික උපකාර පංතිවලදී
➢ දඩුවමක් වලස පාසැල් වවලාවවන් පසු රඳවා

නු ලැබූ විවටකදී

20) කඳවුරු රාත්රී 4
-

ප්රධාන වකාමසාරිස්ත ප්රදානවයහි දී සේූර්ණ කරන ලද කඳවුරු රාත්රී වදකට
අමතරව කඳවුරු රාත්රී 04 ක් සේූර්ණ කිරීම.

-

වමයට වයස අවුරුදු 15 සේූර්ණ වීවමන් පසුව වජයෂ්ඨ බාලදක්ෂවයකු
ව වයන් ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සං මවයහි ජාතික වැඩසටහන් අං ය විසින්
ජාතික මට්ටමින් වහෝ එහි උපවදස්ත මත පළාත් මට්ටමින් පාසල් නිවාඩු
කාලවේ දී සංවිධානය කරනු ලබන ජාතික මට්ටවේ නායකත්ව පුහුණු
පාඨමාලාවට සහභාගී වීම ඇුළත් විය හැකිය.

21) ප්රයා ජ්ස්වා වොපෘතිය
-

තම පාසල වහෝ වවනත් සංවිධානයක් විසින් සංවිධානය කරන ලද ප්රජා වස්තවා
වයාපෘතියක පැය 06 ක ශ්රම දායකත්වයක් ලබා දීම හා ඒ පිළිබඳ වලාේ
වපාවතහි වාර්තා තබා

ැනීම

ජ්හෝ
-

සාක්ෂරතාව ඉතා දුර්වල ළමවයකු/පුේ ලවයකු හඳුනාව න එම තැනැත්තා
වේ සාක්ෂරතාව දියුණු කිරීම සඳහා සකස්ත කළ වැඩසටහනක් තනිව/ කාණ්ඩ/
කණ්ඩායම ව වයන් ක්රියාත්මක කිරීම.

-

ජාතික සංවර්ධනයට අදාළ වයාපෘතියක් (නිවාස වයාපෘතියක්, මාර්

වහෝ

පාලේ ඉදි කිරීම ආදිය) අධයයනය කර ඒ පිළිබඳව තමා විසින් සකස්ත කළ
ස්තවතන්ත්ර වාර්තාවක් නිර්මාණශීලීව ඉදිරිපත් කිරීම.

ජ්හෝ
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-

විකල්ප ව වයන්, Better World Framework යටවත් එන ප්රවීණතා පදක්කේ
අුරින් ‘Scouts of the World Award’ පදක්කමට අදාළ අව යතා සේූර්ණ
කිරීම.

-

‘Scouts of the World Award’ ප්රවීණතා පදක්කමට අදාළ අව යතා සේූර්ණ
කිරීම මගින් වජයෂ්ඨ බාලදක්ෂවයකු හට අග්රාමාතය බාලදක්ෂ ප්රදානවයහි
අංක 21 අව යතාව සේූර්ණ වන අතර ජාතයන්තර පිළි ැනීමක් සහිත
පදක්කමක් දිනා ත හැකි ය (අදාළ විෂය නිර්වේ ය ප්රවීණතා පදක්කේ
නිර්වේ වයහි හා Better World Framework ප්රවීණතා පදක්කේ අත්වපාවතහි
ඇුළත් වේ).

22) වනවාසියාජ්ේ රැහැන සකස් කිරීම
-

බාලදක්ෂයා විසින් සහය දිසා වකාමසාරිස්ත (වැඩසටහන්) වහෝ සහය දිසා
වකාමසාරිස්ත (වැඩසටහන්) - වැඩ ආවරණ ඉදිරිපිට දී සිය වනවාසියාවේ
රැහැන තමා විසින් ම සකස්ත කිරීම.

-

මුහුදු බාලදක්ෂයන් හා ගුවන් බාලදක්ෂයන් ද ඇුළුව සියලුම බාලදක්ෂයන්ට
වනවාසියාවේ රැහැන සමත් කිරීම අනිවාර්ය වේ.

-

වනවාසියාවේ රැහැන පළදින විට දිසා වකාමසාරිස්ත රැහැන නිල ඇඳුමින් ඉවත්
කළ යුු ය.

ජ්ස්වා කාලය මාස නවයයි (9)
• බාලදක්ෂවයකු විසින් වනවාසියාවේ රැහැන සේූර්ණ කිරීම සඳහා කටයුු
ආරේභ කළ යුත්වත් ඔහු/ ඇය විසින් ප්රධාන වකාමසාරිස්ත ප්රදානවයහි අව යතා
සේූර්ණ කිරීවමන් පසුව සහ වයස අවුරුදු 14 මාස 06 සේූර්ණ වීවමන් පසුව
පමණි.
• අග්රාමාතය බාලදක්ෂ ප්රදානවේ අවසාන අව යතාව වලස වනවාසියාවේ රැහැන
සමත් කළ යුු ය.
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ප්රවීණතා පදක්කම්ම
• බාලදක්ෂයා විසින් ප්රවීණතා පදක්කේ පහක් (05) සේූර්ණ කළ යුු ය.
-

අධයාපන වහෝ සංස්තකෘතික කාණ්ඩවයන් පදක්කමක් වහෝ වජයෂ්ඨ ඉතිරි
කරන්නා පදක්කම වහෝ Better World Framework පදක්කමක් (Scout of the

World වහෝ Messenger of Peace හැර)
-

ක්රීඩා කාණ්ඩවයන් පදක්කමක්

-

කෘිකර්ම කාණ්ඩවයන් පදක්කමක්

-

ප්රජා පාලක පදක්කම

-

ධීරයා පදක්කම (වමය වනවාසියාවේ රැහැන සමත් කිරීම සඳහා වන අවසාන
පරීක්ෂණය විය යුු ය)

• සියලුම ප්රවීණතා පදක්කේ වජයෂ්ඨ බාලදක්ෂ අං වයන් වතෝරා

ත යුු ය.

මුහුු බාලදක්ෂයන් සහ ගුවන් බාලදක්ෂයන් සඳහා අවශෙතා
• වනවාසියාජ්ේ රැහැන සම්මූර්ණ කිරීමට ජ්පර
-

මුහුදු බාලදක්ෂයන් විසින් සීමන් ප්රදානය දිනා

ැනීම සඳහා සීමන්

කාණ්ඩවයන් එක් පදක්කමක් සමත් කළ යුු ය.
-

ගුවන් බාලදක්ෂයන් විසින් එයාමන් ප්රදානය දිනා

ැනීම සඳහා එයාමන්

කාණ්ඩවයන් එක් පදක්කමක් සමත් කළ යුු ය.
• වනවාසියාවේ රැහැන සමත් කිරීවමන් පසු බාලදක්ෂයන් හට (ජනාධිපති බාලදක්ෂ
ප්රදානවයහි අව යතාවලින් හැර) වවනත් වජයෂ්ඨ ප්රවීණතා පදක්කේ සමත් කළ
හැකි ය.
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ීරයා පාගමන සඳහා උපජ්දස් (ුර කි.මී 32)
• වමම පා මවනහි සියලුම ව කීේ දිසා වකාමසාරිස්තවරයා සු වේ.
• පා මන සංවිධානය කිරීවේ දී දිසා වකාමසාරිස්තවරයාවේ අභිමතය පරිදි සහය
දිසා වකාමසාරිස්ත (වැඩසටහන්) වහෝ ඔහු වනාමැති අවස්තථාවක වවනත් සහය දිසා
වකාමසාරිස්ත වරවයකුවේ/ දිසා බාලදක්ෂ නායකවයකුවේ/ ලී පදක්කේධාරී
බාලදක්ෂ නායකවයකුවේ සහය ලබා

ත හැකි ය.

• උපරිම ව වයන් පරීක්ෂණයට සුදුසුකේ ලැබූ බාලදක්ෂයන් තිවදවනකු හට පමණක්
පා මනට සහභාගී විය හැකිය.
• පා මන සදහා අව ය කරනු ලබන නිසි උපවදස්ත ලිඛිතව සැපයීම දිසා
වකාමසාරිස්ත වරයාවේ ව කීම වන අතර අදාළ සියලු අවසරයන් ලබා ව න ඇති
බව තහවුරු කර

ත කර

• කූඩාරමක රාත්රී නවාතැන්

ත යුු ය.
ැනීම සිදු කළ යුු අතර, රාත්රී ආහාරය හා උදෑසන

ආහාරය සහභාගිකයන් විසින් පිළිවයල කර

ත යුු ය.

• පා මන නිම වීවමන් පසු සති වදකක් ඇුළත සිතියම සහිත පා මන් වාර්තාව
පරීක්ෂකවරයා වවත ඉදිරිපත් කළ යුු ය.
• පා මවන් දී ඔවුන් විසින් ලබා

ත් ඉදිරි දි ාං

සිතියම සැකසීවේ දී උපවයෝගී කර

සහ සේමත ලකුණු සහ දිසාවන්

ැනීමට බාලදක්ෂයන්ට හැකි අතර, සකසන

ලද සිතියවේ උුරු දි ාව සහ පරිමාණය එහි සටහන් කළ යුු ය.
• සකසන ලද සිතියවමහි නිවැරදිතාව ගූ ල් සිතියම ඇසුරින් පරීක්ෂා කිරීමට
බාලදක්ෂයන්ට හැකිය.
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ආරම්මභ කළ හැකි අවම වයස - ප්රධ්ාන ජ්කාමසාරිස් ප්රදානය
දිනා ගැනීජ්මන් පසුව සහ වයස අවුරුු 14 මාස 06
අවම ජ්ස්වා කාලය - මාස 09
සම්මූර්ණ කළ හැකි අවම වයස - අවුරුු 15 මාස 03
වයස අවුරුු 18 ට ජ්පර සම්මූර්ණ කළ යුතු ය
සම්මමුඛ පරීක්ෂක - සහය දිසා ජ්කාමසාරිස් (වැඩසටහන්)/ සහය
දිසා ජ්කාමසාරිස් (පුහුණු) ජ්හෝ දිසා ජ්කාමසාරිස් විසින් නම්ම
කරණ ලද ජ්වනත් ඕනෑම සහය දිසා ජ්කාමසාරිස්වරජ්යකු.
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5. යනාධිපති බාලදක්ෂ ප්රදානය

PRESIDENT’S SCOUT AWARD
1) බාලදක්ෂ ජ්පාජ්රාන්ුව හා බාලදක්ෂ නීතිය 3
-

බාලදක්ෂ වපාවරාන්දුවවහි වහෝ බාලදක්ෂ නීතිවයහි එක් වකාටසක් පදනේ
කර ව න ක්රිඩා/අභිවයෝ /රඟපෑේ (නාටයයක්) ඉදිරිපත් කිරීම

-

බාලදක්ෂ නීතිවයහි වකාටස්ත වදකක් පදනේ කරව න කාණ්ඩයට කථාවක්
පැවැත්වීම.

2) ජ්ලාේ ජ්පාත 2
-

ජනාධිපති බාලදක්ෂ ප්රදානවයහි සියලු අව යතා සේූර්ණ කිරීවමන් පසුව
දිසා වකාමසාරිස්ත වරයා විසින් දිසා සේමුඛ් පරීක්ෂණ මණ්ඩලවයහි සහාය
ඇතිව බාලදක්ෂයා සේමුඛ් පරීක්ෂණයකට ලක් කළ යුු වේ. වමම සේමුඛ්
පරීක්ෂණවේ දී බාලදක්ෂයා විසින් සිය වලාේ වපාත දිසා වකාමසාරිස්තවරයා
වවත ඉදිරිපත් කළ යුු වේ. සේමුඛ් පරීක්ෂණයට වපර අවම ව වයන් අවුරුදු
02 මාස 06 ක් ආවරණය වන පරිදි වමම වලාේ වපාවතහි වාර්තා අඩංගු විය
යුු වේ. වමම වාර්තා ුළ බාලදක්ෂවයකු ව වයන් ඔහුවේ/ඇයවේ අත්දැකීේ,
සහභාගී වූ කඳවුරු, දදනික කණ්ඩායේ රැස්තවීේ ආදිවයහි කළ වේ යනාදිය
ඇුළත් විය යුු ය.

3) කලා හා විජ්නෝදාංශ කුසලතා 3
-

කලාත්මක වහෝ සාහිතයමය අං යක නිර්මාණයක් කිරීම.
නිදසුන් - පින්තාරු කිරීම, මූර්තියක්, කවිපංතියක්, සිංදුවක්, නාටයයක්, කථික
තර යකට කථාවක්, ඓතිහාසික වහෝ සංස්තකෘතික වටිනාකමක් ඇති
ස්තථානයක් පිළිබඳ සමීක්ෂණ වාර්තාවක්, කතාන්දරයක් (වමම නිර්මාණය
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අදාළ බාලදක්ෂයාවේම බවට බාලදක්ෂ නායක විසින් සෑහීමකට පත්විය යුු
ය)

4) බාලදක්ෂ ශිල්පය
-

බාලදක්ෂවයකුට වහෝ කාණ්ඩයට බාලදක්ෂ ප්රදානය හා ප්රධාන වකාමසාරිස්ත
ප්රදානය සඳහා නියමිත බාලදක්ෂ ශිල්පීය දක්ෂතා 3 ක් බාලදක්ෂ නායකවේ
අවසරය මත පුහුණු කරවීම.

5) පුජ්රෝගාමී වොපෘති 4
-

පුවරෝ ාමී වයාපෘතියක් සංවිධානය කිරීවේ නායකත්වය දැරීම (පාලේ,
නිරීක්ෂණ කුළුණු, ුරු මත කුටි, කාලීන උපකරණ, පිවිසුේ වදාරටු සංකීර්ණ,
ඔංචිල්ලා, සීවසෝ, කඳවුරු මුළුතැන්ව ය,

බඩා කාමර ආදිය ඉදි කිරීම).

6) හදිසි අවස්ථාවක දී ස්වාභාවික විපතක දී නායකත්වය දැරීම
-

හදිසි අනුරක දී, ස්තවාභාවික විපතක දී, ක්රියා කළ යුු ආකාරය පිළිබඳව
තමා ුළ ඇති දැනුම හා අවවබෝධය පිළිබඳව බාලදක්ෂ නායක සම
සාකච්ඡා කිරීම (ප්රථමාධාර දීම ඇුළත්ව)

7) ජ්සෞඛෙ පුරුු
-

බාලදක්ෂ සාමාජික පදක්කම සඳහා ඉදිරිපත් වන බාලදක්ෂවයකුට වපෞේ ලික
වසෞඛ්ය පුරුදු පිළිබඳව බාලදක්ෂ නායකවේ අවසරය මත පුහුණු කරවීම.

8) ජ්තාරතුරු තාක්ෂණ දැනුම 4
-

පරි ණක යුරු පුවරුවක් උපවයෝගී කර ව න බාලදක්ෂයාවේ භාෂාව වනාව
වවනත් භාෂාවකින් දදනික ජීවිතවේ දී වැද ත් වන වචන 15 ක්
අක්ෂරකරණය කිරීමට ඉව න

ැනීම.
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-

විනාඩි 5 ක් ුළ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පහත සඳහන් උපවදස්ත හා ආකෘතිය
අනුව පවර්වපායින්ට් ඉදිරිපත් කිරීමක් සකස්ත කිරීම.

මාතෘකාව

පරිගණක පිටු (Slides) ප්රමාණය

බාලදක්ෂ වපාවරාන්දුව හා බාලදක්ෂ නීතිය

02

බාලදක්ෂ වයාපාරවයහි නිර්මාතෘ

03

බාලදක්ෂ වයාපාරවයහි අභිප්රාය හා වමවහවර

02

වලෝක බාලදක්ෂ සංවිධානය හා කලාප

03

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ වයාපාරය හා ඉතිහාසය

04

බාලදක්ෂයා වේ අධයාපන/ජයග්රහණ ඇුළත් තමා
බාලදක්ෂයාවේ කණ්ඩායම/සමූහය

ැන විස්තතර

03
01

බාලදක්ෂයාවේ බාලදක්ෂ ජීවිතය/ජයග්රහණ/සහභාගීත්වය/නායකත්වය 05
බාලදක්ෂයාවේ අනා ත අරමුණු

01

එකතුව

24

9) සම්මබන්ීකරණ භාෂා කුසලතා 4
-

ඕනෑම මාතෘකාවක් පිළිබඳ බාලදක්ෂයාවේ මේ භාෂාව වනාවන වවනත්
භාෂාවකින් විනාඩි 03 ක කථාවක් පැවැත්වීම (පවර්වපායින්ට් ඉදිරිපත් කිරීේ
වමහි දී වයාදා ත හැකිය)

10) හානිජ්යන් සුරක්ෂාව 11
-

අවදානේ තක්වස්තරු කිරීවේ මූලික ක්රම පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීවේ හැකියාවක්
තිබීම.

-

අයුු බලපෑේ වහෝ හිරිහැරයට පත් අවයකුට උපකාර කරණ ආකාරය දැන
සිටීම.
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-

හදිසි ගිලන් රථ කැඳවීවේ අංකය, හදිසි වපාලිසි ඇමුේ අංකය, ගිනි නිවීවේ
වස්තවා අංකය, ළමා සහයක අං

අංකය හා වපාලිස්ත හදිසි කණ්ඩායේ අංකය

දැන සිටීම.
-

පහත සඳහන් වේ පිළිබඳ දැනුම ප්රදර් නය කිරීම.
➢ පාසල් ව ාඩනැගිල්ල ුළ ආරක්ෂාව
➢ බාලදක්ෂ ක්රියාකාරකේවල දී ආරක්ෂාව
➢ ගින්වනන් ආරක්ෂාව
➢ ඔබවේ නිවස පිහිටා ඇති ප්රවේ යට අදාළ වන පරිදි කඳු,

ං ා හා

කැලෑ ආදිවේ දී ආරක්ෂාව
-

වසෞඛ්ය සේපන්න ජීවිතයකට අදාළ නීති දැන

ැනීම.

-

අවංකත්වය යන්න කුමක් ද හා එය දියුණු කරනු ලබන ආකාරය දැන

ැනීම.

11) බාලදක්ෂ ශිල්පීය දක්ෂතා සහ අභිජ්යෝග ඇතුළුව පාගමනක් සංවිධ්ානය
-

බාලදක්ෂ විදයාව ග්රන්ථවේ සඳහන් වන මං සලකුණු භාවිතා කරමින් බාලදක්ෂ
නායකයාවේ අනුමැතිය, උපවදස්ත හා අධීක්ෂණය සහිතව කණ්ඩායමක් වහෝ
බාලදක්ෂයින් වදවදවනකු සඳහා තම කණ්ඩායම පිහිටි ප්රවේ ය ුළ උපරිම
කි.මී. 1 ක් දුර පා

-

මනක් සංවිධානය කිරීම.

වේ පිළිබඳ බාලදක්ෂ නායක වවත වාචික වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම.

12) ප්රයා ජ්ස්වා වොපෘතිය
-

බාලදක්ෂයා විසින් බාලදක්ෂයන් 08ත් 12ත් අතර කණ්ඩායමක් සමගින් මිනිස්ත
පැය 72 ක (සැලසුේ අවධිවේදී තීරණය කරන ලද සහ අත්කර

ත හැකි

ප්රධාන කාර්ය සාධන දර් ක- KPI ඇුළත්ව) ප්රජා වස්තවා වයාපෘතියක්
ක්රියාත්මක කිරීම (වමම මිනිස්ත පැය 72 සඳහා දිවා ආහාරය සහ වත් පානය
ආදිය සඳහා වැය කරන කාලය අඩංගු වනාවේ)

56

YS% ,xld nd,oCI ix.uh - <ud yd ;reK jevigyk 2021
-

වයාපෘති වයෝජනාව සඳහා සහකාර දිසා වකාමසාරිස්ත (වැඩසටහන්) විසින්
නිර්වේ

කරන ලද පරිදි දිසා වකාමසාරිස්තවරයාවේ අනුමැතිය ලබා

ත යුු

ය.
-

සැලසුේකරණය සහ ක්රියාත්මක කිරීම ආදිය මාසයක පමණ කාලය ුළ සිදු
කළ යුු ය.

-

බාලදක්ෂයා විසින් දිසා වකාමසාරිස්තවරයා වහෝ ඔහු විසින් නේ කරනු ලබන
අය වවත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුු ය. වමම වාර්තාව ුළ අවසර ලිපි,
ඡායාරූප, ඇ යීේ, ගිණුේ ආදිය ඇුළත් වේ.

-

ප්රාවේශීය වහෝ වවනත් ආයතන සම

එක්ව වමම වයාපෘතිය සංවිධානය

කිරීම සුදුසු වේ.
-

වයාපෘතිය පැවැත්වීමට අදාළ විස්තතර වමම වපාවතහි අවසාන වකාටවසහි
දැක්වේ.

ජ්හෝ
-

විකල්ප ව වයන්, Better World Framework යටවත් එන ප්රවීණතා පදක්කේ
අුරින් ‘සාමවේ පණිවිඩකරු’ (Messenger of Peace) පදක්කමට අදාළ
අව යතා සේූර්ණ කිරීම.
‘සාමවේ පණිවිඩකරු’ ප්රවීණතා පදක්කමට අදාළ අව යතා සේූර්ණ කිරීම
මගින් වජයෂ්ඨ බාලදක්ෂවයකු හට ජනාධිපති ප්රදානවයහි අංක 12 අව යතාව
සේූර්ණ වන අතර ජාතයන්තර පිළි ැනීමක් සහිත ‘සාමවේ පණිවිඩකරු’
පදක්කම දිනා ත හැකි ය (අදාළ විෂය නිර්වේ ය ප්රවීණතා පදක්කේ
නිර්වේ වයහි හා Better World Framework ප්රවීණතා පදක්කේ අත්වපාවතහි
ඇුළත් වේ).
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13) කඳවුරු රාත්රි 4
-

වනවාසියාවේ රැහැන සඳහා වන අව යතා සේූර්ණ කිරීවේ සිට කඳවුරු
රාත්රි 4 ක්

ත කර තිබීම (වමම රාත්රි 4 එක දි ට වහෝ කඩින් කඩ විය හැකි ය).

වේ පිළිබඳ වලාේ වපාවතහි සටහන් කළ යුු ය.

ජ්ස්වා කාලය මාස නවයයි (09)
• අග්රාමාතය බාලදක්ෂ ප්රදානය යටවත් වනවාසියාවේ රැහැන සේූර්ණ කළ දින
පටන් අවම ව වයන් මාස 09 ක වස්තවා කාලයක් සේූර්ණ කළ යුු ය.

ප්රවීණතා පදක්කම්ම
• බාලදක්ෂයා විසින් පහත සඳහන් ප්රවීණතා පදක්කේ පහ (05) සමත් කළ යුු ය.
-

වජයෂ්ඨ පසන් නිවැසි (සමත් කිරීම වහෝ යළි සමත් කිරීම)

-

ගිලන් වස්තවා (සමත් කිරීම වහෝ යළි සමත් කිරීම)

-

බඩා පාලක වහෝ කඳවුරු පාලක (සමත් කිරීම වහෝ යළි සමත් කිරීම)
මහජන වස්තවා කාණ්ඩවේ බාලදක්ෂයා විසින් දැනට සමත් වකාට ඇති
පදක්කේවලට අමතර එක් පදක්කමක්

-

වජයෂ්ඨ සංවිධායක

• සියලුම පදක්කේ වජයෂ්ඨ බාලදක්ෂ අං වයන් වතෝරා

ත යුු ය.

• ප්රජාවස්තවා වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට වපර සංවිධායක පදක්කම සමත් කළ
යුු ය.
• ජනාධිපති බාලදක්ෂ ප්රදානවයහි අව යතා සේූර්ණ කිරීවමන් පසු බාලදක්ෂයා
හට වවනත් ඕනෑම වජයෂ්ඨ ප්රවීණතා පදක්කමක් සමත් කළ හැකි ය.

58

YS% ,xld nd,oCI ix.uh - <ud yd ;reK jevigyk 2021
• බාලදක්ෂයා හට ජනාධිපති බාලදක්ෂ ප්රදානය දිනා

ත හැකිවන්වන් ඔහුට/ඇයට

වයස අවුරුදු 16 සේූර්ණ වූ පසුව වන අතර, අවුරුදු 18 න් පසු එය දිනා

ත

වනාහැකිය.
• බාලදක්ෂයා විසින් ජනාධිපති බාලදක්ෂ ප්රදානය සිය නිල ඇඳුවේ වේ කමිස
සාක්කුවට ඉහළ වස්තවා තරුවලට ඉහළින් පැළඳිය යුු ය.
• බාලදක්ෂයාවේ වයස අවුරුදු 18 සේූර්ණ වීමට වපර පහත සඳහන් ලියකියවිලි
සමගින් අවසාන අයදුේපත ප්රධාන වකාමසාරිස්තවරයා වවත ඉදිරිපත් කළ යුු ය.
සටහන් - වයස අවුරුදු 18 ඉක්මවීමට වපර අයදුේපත් වයාමු කිරීම මගින්
බාලදක්ෂයා හට කල්තියා අව ය නිවැරදි කිරීේ කර ැනීමට අවකා

ලැවබ්.

ඔහුවේ/ ඇයවේ වයස ඉක්මවූ පසු කිසියේ වදෝෂයක් හඳුනා ත හැකි වුවවහාත්
බාලදක්ෂයාවේ යහපත පිණිස ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සං මය හට කිසිත් උපකාරයක්
කළ වනාහැකි වනු ඇත.

• අවසන් අයුම්මපත පහත සඳහන් ජ්ල්ඛන සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
-

ප්රජා වස්තවා වයාපෘති වයෝජනාව හා අවසාන වාර්තාව

-

විදුහල්පති/ ආයතන ප්රධානී විසින් සහතික කරන ලද උපත් සහතිකවයහි
පිටපත

-

ප්ර ති සටහන් පත්රිකා වදක

-

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සං මය විසින් ඉල්ලා සිටින වවනත් ඕනෑම වල්ඛ්නයක්
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ආරම්මභ කළ හැකි අවම වයස - අවුරුු 15 මස 03 සම්මූර්ණ වූ පසු
හා වනවාසියාජ්ේ රැහැන හා අග්රාමාතෙ බාලදක්ෂ ප්රදානය දිනා
ගැනීජ්මන් පසු
දිනා ගත හැකි අවම වයස - අවුරුු 16
අවම ජ්ස්වා කාලය - මාස 9 යි
වයස අවුරුු 18 ට ජ්පර දිනා ගත යුතු ය
අවසාන සම්මමුඛ පරීක්ෂණය - ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමජ්යහි
සහය ප්රධ්ාන ජ්කාමසාරිස් (සංවර්ධ්න) සහ ඔහුජ්ේ/ඇයජ්ේ
සම්මමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලජ්යහි සහය සහිතව ප්රධ්ාන
ජ්කාමසාරිස්වරයා
අවසාන අනුමැතිය - ප්රධ්ාන ජ්කාමසාරිස්වරයා
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යනාධිපති බාලදක්ෂ ප්රදානය සඳහා
ප්රයා ජ්ස්වා වොපෘතිය
• ව ෝලීය ප්රජාවවහි පුරවැසියන් ව වයන් බාලදක්ෂයන් විසින් සිය වයාපෘති
ක්රියාත්මක කිරීවේ දී එක්සත් ජාතීන් විසින් ප්රකා යට පත් කරණ ලද තිරසර
සංවර්ධන අභිමතාර්ථ (Sustainable Development Goals/SDGs) වකවරහි
අවධානය වයාමු කිරීම සුදුසු වේ.
• තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථවලට (ති.ස.අ.) අදාළ වයාපෘති සඳහා නිදසුන්
කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත.

ජ්යෝජිත වොපෘති

ති.ස.අ. 1 - ුගී බව ුරලීම
-

දුගී පවුලක් වහෝ දුගී පුේ ලවයකු වවනුවවන් නිවසක් ඉදි කිරීම.

ති.ස.අ. 2 - කුසගිනි ුරලීම
-

සරණා ත කඳවුරු ආදිවේ දී වියළි ආහාර වබදාදීේ ආදිය සංවිධානය කිරීම

ති.ස.අ. 3 - නිජ්රෝගිමත් ජීවිතය
-

වපාදු සුසාන භූමියක් පිරිසිදු කිරීම

-

මහජන ක්රිඩාං ණයක/අසරණ සරණ නිවාසයක අලුත් වැඩියාවක් කිරීම

-

වරෝහල් වාට්ටුවක/ වැඩිහිටි වහෝ අසරණ සරණ නිවාසයක පිරිසිදු කිරීම හා
පින්තාරු කිරීම

-

රජවේ වදපාර්ුවේන්ුවක් වහෝ වවනත් සංවිධානයක් විසින් ක්රියාත්මක
කරණ වඩංගු උවදුර දුරලීම වැනි වයාපෘතියකට සහය වීම.
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-

අඩු පහසුකේ සහිත පාසල්වල වසෞඛ්ය සායන ආදිය සංවිධානය කිරීම

-

වවනත් සංවිධානවල සහය සහිතව අක්ෂි සායන, ඇස්ත කණ්නාඩි වබදා දීම ආදිය
සංවිධානය කිරීම

-

වල් දන්දීවේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීම

-

මහජන සනීපාරක්ෂක වයාපෘති සංවිධානය කිරීම

ති.ස.අ. 4 - අධ්ොපනය
-

අඩු පහසුකේ සහිත පාසල්වල පුස්තතකාල පහසුකේ ආදිය සංවිධානය කිරීම

ති.ස.අ. 5 - ස්ත්රී පුරුෂ සමතාව
-

පිරිමි හා
ැහැණු ළමුන්වේ සහභාගිත්වවයන් සංස්තකෘතික උත්සවයක්
සංවිධානය කිරීම.

ති.ස.අ. 6 - පවිත්ර යලය
-

ග්රාමීය ළිං/ වපාකුණු ආදිය පවිත්ර කිරීම වහෝ අලුත්වැඩියාව.

-

වපාදු ජල නළ පහසුකේ වැනි වපාදු පහසුකේ අලුත්වැඩියාව .

-

වන්දනාකරුවන් සඳහා අව ය වන පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකේ සැපයීම.

ති.ස.අ. 7 - පවිත්ර බලශක්තිය
-

කුඩා පරිමානවේ පුනර්ජනනීය බල ක්ති ප්රභවයක් ස්තථාපනය කිරීම සඳහා
වයාපෘතියක් සංවිධානය කිරීම

ති.ස.අ. 8 - ආර්ික වර්ධ්නය
-

දුගී පවුලකට ආදායේ මාර් යක් සපයා

ත හැකි ආකාරවේ ආර්ථික

කටයුත්තක් වයාපෘතියක් සංවිධානය කිරීම

ති.ස.අ. 9 - කර්මාන්ත සහ යටිතල පහසුකම්ම
-

වවනත් ආයතන විසින් වනාසලකා හරින ලද මාර්
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ති.ස.අ. 10 - අසමානතාව ුරලීම
-

මහජන ක්රිඩාං ණයක් වහෝ අසරණ සරණ නිවාසයක් අලුත්වැඩියා කිරීම.

ති.ස.අ. 11 - තිරසර භාවය
-

දුගී පවුලක් වහෝ දුගී පුේ ලවයකු සඳහා නිවසක් ඉදි කිරීම.

ති.ස.අ. 12 - වගකීම්ම සහගත පරිජ්භෝයනය
-

සේපත්, ආහාර ආදිය නාස්තති වනාකිරීම පිළිබඳ මහජනතාව දැනුේවත්
කිරීවේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීම.

ති.ස.අ. 13 - ජ්ේශගුණය රැක ගැනීම
-

රුක් වරෝපණ වයාපෘති සංවිධානය කිරීම.

ති.ස.අ. 14 - යලය ජීවිතය
-

වවරළ,

ං ා ඉවුරු ආදිය පිරිසිදු කිරීවේ වයාපෘතියක් සංවිධානය කිරීම.

ති.ස.අ. 15 - ිහිමත ජීවිතය
-

රුක් වරෝපණ වයාපෘති සංවිධානය කිරීම.

ති.ස.අ. 16 - සාමය සහ යුක්තිය
-

විවිධ ජාතීන්ට අයත් ජනතාව සහභාගී කර

නිමින් සංස්තකෘතික හුවමාරු

වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීම.

ති.ස.අ. 17 - හවුල්කාරීත්වය
-

විවිධ රාජය/රාජය වනාවන ආයතනවල සහභාගිත්වවයන් ප්රජාවට වස්තවාවක්
සැලසීම සදහා වසෞඛ්ය සායන, හැඳුනුේපත් නිකුුව, විවිධ උපවයෝගිතා
වස්තවා ආදිය සපයන වස්තවා කඳවුරු ආදිය සංවිධානය කිරීම.
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• ඉහත සඳහන් උදාහරණවලට අමතරව, බාලදක්ෂයාවේ ප්රවේ යට හා හැකියාවට
ැළවපන පරිදි වයාපෘති වතෝරා
වතෝරා

ැනීමට බාලදක්ෂයාට හැකි ය. වකවස්ත වුව ද

න්නා ලද වයාපෘති වයෝජනාව සහාය දිසා වකාමසාරිස්ත (වැඩසටහන්)

නිර්වේ ය මත දිසා වකාමසාරිස්තවරයා වහෝ ඔහුවේ නිවයෝජිත විසින් අනුමත කළ
යුු ය. එවමන්ම එම වයාපෘතිය හුවදක් බාලදක්ෂයාවේ නිවසට අදාළ වන්නක්
වනාව සමස්තතයක් ව වයන්

ත්කල සමාජවේ යේ වකාටසකට උපකාරයක් වන

වයාපෘතියක් විය යු ුය.
• වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට මසකට වපර පටන් සහ වයාපෘති වයෝජනාව
අනුමත වීවමන් පසුව වයාපෘතිය සැලසුේ කිරීම ආරේභ කළ යුු ය. වයාපෘතිය
ආරේභ වීමට වපර පැවති තත්ත්වය, වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරණ අවස්තථාව,
වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීවමන් පසු තත්ත්වය යන අවස්තථාවලට අදාළ ඡායාරූප
අවම ව වයන් ුනක් අවසාන වාර්තාව ුළ අඩංගු විය යුු ය.
• වයාපෘතිය අවසානවේ දී පහත සඳහන් කරුණු අන්තර් ත වාර්තාවක් ඉදිරිපත්
කළ යුු ය.
වොපෘති ජ්යෝයනාවක ඇතුළත් විය යුතු කරුණු

1.

අවේක්ෂකයාවේ නම, ලිපිනය, බාලදක්ෂ සමූහය

2.

මාතෘකාව (කුමක් සඳහා සිදු කරන වයාපෘතියක් ද යන ව )

3.

හැඳින්වීම

4.

තවන කාලය හා අවේක්ෂිත දින

5.

අරමුණු හා අභිමතාර්ථ

6.

වයාපෘතිය සඳහා අවසර ලබා

ත යුු අය (ආයතන ප්රධානීන්, ග්රාම

නිලධාරීන්, පලාත් පාලන ආයතන වැනි)
7.

වයාපෘතිය සඳහා සකස්ත කළ ලිපි පිටපත්

8.

අව යතා හා උපකරණ වල්ඛ්නය

9.

අව ය මිනිස්ත ශ්රම ප්රමාණය හා ලබා
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10. ඇස්තතවේන්ු ත අය - වැය වල්ඛ්නය
11. ඒ සඳහා අව ය මුදල් වසායා
12. අව ය සේපත් වසායා

න්නා පිළිවවළ

න්නා පිළිවවළ

13. ආහාරපාන හා සංග්රහ කටයුු සූදානේ කරන ආකාරය
14. වමම වයාපෘතියට සේබන්ධ කර

ත හැකි ආයතන හා වවනත්

සංවිධාන
15. වයපෘතිය ක්රියාත්මක කරණ ආකාරය වකටිවයන්
16.

ැන්ට් කාල රාමුව (1 වන සටහන)

17. දිසා වකාමසාරිස්ත/සහය දිසා වකාමසාරිස්ත අනුමැතිය.
1 වන සටහන - ගැන්ට් කාල රාමුව
ක්රියාකාරකම

වගකීම්ම

මාසය

1

2

3

4

5

දිනය
6
7

8

9

10

11

12

A
B
C
D
E

* මෙෙ ගැන්ට් කාල රාමුව සෙස්ත දින 30 ක කාලය සඳහාෙ සකස් කළ යුතුය

• ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සං මය වවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන අවසාන වාර්තාව ුළ
වයපෘති වයෝජනාව ඇුළත් කළ යුු ය. වයාපෘති වයෝජනාව ුළ අඩංගු විය යුු
කරුණුවලට අමතරව, අවසාන වාර්තාව ුළ පහත සඳහන් වේ අඩංගු විය යුු ය.
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වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කළ ආකාරය, මුහුණ දුන්

ැටලු හා බාලදක්ෂයා විසින්

ඒවා විසඳා ත් ආකාරය, දින සැලසුේ, ඡායාරූප, දත්ත, රූප සටහන්,
පුවත්පත් උපුටන ආදී අව ය කරුණු ලිඛිත වාර්තාව ුළ අඩංගු විය යුු ය.

අවසන් වොපෘති වාර්තාව තුළ අඩංගු විය යුතු කරුණු
1. අව ය සේපත් සහ ඒවා ලබා ත් අයුරු
2. සහභාගී වූ අයවේ නේ
3. මිනිස්ත පැය

ණන, ආහාර සහ විවේකයට

අවධිවේදී තීරණය කරන ලද සහ අත්කර

ත වූ කාලය (සැලසුේ
ත හැකි ප්රධාන කාර්ය

සාධන දර් ක- KPI ඇුළත්ව මිනිස්ත පැය 72 ක් බාලදක්ෂයන් 08ත්
12ත් අතර ප්රමාණයක කණ්ඩායමක් විසින් සේූර්ණ කළ යුු ය)
4. ආහාර ආදිය ලබා

ත් ක්රමය

5. වේ සඳහා ලබා දුන් ප්රචාරය
6. අවසාන අයවැය
7. ආයතන ප්රධානියාව න් වයාපෘතිය සාර්ථකව ඉටු කළ බවට ලිපිය
8. වයාපෘතිය පිළිබඳව ඇ යීේ
9. බාලදක්ෂ නායකවේ නිර්වේ ය
10. දිසා වකාමසාරිස්ත/ සහය දිසා වකාමසාරිස්තවේ නිර්වේ ය
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ළමා හා තරුණ වැඩසටහන
සඳහා අනුගතවීම්ම සැලැස්ම
• දැනට ක්රියාත්මක වන (පැරණි) ළමා හා තරුණ වැඩසටහජ්න් සිට 2021
නව තරුණ වැඩසටහනට අනුගත වීජ්ම්මදී පහත සඳහන් සැලැස්ම අනුව
කටයුතු කරන ජ්මන් බාලදක්ෂයන්ට උපජ්දස් ජ්දනු ලැජ්ේ.
පැරණි
නිර්ජ්ේශය
යටජ්ත්
පදක්කම/
ප්රදානය

සම්මූර්ණ
කළ දිනය
(ජ්මහි
දැක්ජ්වන
දිනට ජ්පර)

පැරණි
නිර්ජ්ේශය
අනුගමනය
ජ්කාට
ලබාගත
හැකි ප්රදානය

පැරණි නිර්ජ්ේශය
අනුගමනය ජ්කාට
ලබාගත් ප්රදානජ්යන්
පසු ලබාගත හැකි
නව නිර්ජ්ේශජ්යහි
ප්රදානය

සටහන්

සාමාජික
පදක්කම

2021.01.01

බාලදක්ෂ
ආචාර්ය
වරයාවේ
ප්රදානය

බාලදක්ෂ ප්රදානය

2021.01.01 දිනට වපර පැරණි
නිර්වේ ය යටවත් සාමාජික
පදක්කම සේූර්ණ වකාට
වනාමැති නේ නව නිර්වේ යට
අනු ත විය යුු ය

බාල දක්ෂ
ආචාර්යවර
යාජ්ේ ප්රදා
නය

2021.01.01

සමූහ ආචාර්ය
වරයාවේ
ප්රදානය

ප්රධාන වකාමසාරිස්ත
ප්රදානය

2021.01.01 දිනට වපර ඔහු/ඇය
වයස අවු. 15ට වඩා අඩු නේ
(නැතවහාත් පැරණි නිර්වේ ය
යටවත් කටයුු කළ යුු ය)

සමූහ
ආචාර්යවර
යාජ්ේ
ප්රදානය

2021.01.01

ප්රධාන වකාමසාරිස්ත
ප්රදානය

2021.01.01 දිනට වපර ඔහු/ඇය
වයස අවු. 15ට වඩා අඩු නේ
(නැතවහාත් පැරණි නිර්වේ ය
යටවත් කටයුු කළ යුුය)

දිසා
ජ්කාමසාරිස්
ප්රදානය

2021.01.01

අග්රාමාතය බාලදක්ෂ
ප්රදානය

2021.01.01 දිනට වපර ඔහු/ඇය
වයස අවු. 16ට වඩා අඩු නේ
(නැතවහාත් පැරණි නිර්වේ ය
යටවත් කටයුු කළ යුුය)

වන
වාසියාජ්ේ
රැහැන

2021.01.01

ජනාධිපති
බාලදක්ෂ
ප්රදානය
(2021.01.01
දිනට වපර
ඔහු/ඇය වයස
අවු. 17ට වැඩි
නේ)

ජනාධිපති බාලදක්ෂ
ප්රදානය (2021.01.01
දිනට වපර ඔහු/ඇය
වයස අවු. 17ට අඩු නේ)

67

