
 

2022.10.18        චක්රලේඛ අංක : 71/ 2022 

සියළුම දිසා ක ාමසාරිස්වරුන් කවත,  

 

දිසා ලකාමසාරිසතුමනි, 

බාලදක්ෂ දිසතික්කයන්හි සීමා නිර්ණය කිරීම 

අප කවත  ාලකයන්  ාලයට ලැබී ඇති කයෝජනාවල් සැලකිල්ලට ගනිමින් සීමා නිර්ණය කිරිකේ 
 මිටුව මගින් ඔබ දිස්ික් යට අදාල ප්රකේශකයහි දිස්ික් මායිේ ස ස් කිරීම සඳහා  ටයුතු සලස්වා 
ඇත. 

කේ සමඟ සිතියේ 03 ක් අමුණා ඇති අතර,  නියමිත ස්ථානය දැන ගැනීම සඳහා එයින් සිතියේ 02 ක් 
කේ සමඟ අමුණා ඇත. 03 වන සිතියකමහි ඔබකේ දිස්ික් මායිම හා සීමාව පැහැදිලිව සඳහන් 
 රන්න. ඊට අමතරව ඔබකේ දිස්ික් සිතියම 1 : 50,000 පරිමාණයට අනුකූලව ස සා එවන්න.  

කමම සිතියේ පිළිබඳ සියළු විස්තර slsaheadq@gmail.com යන විේHq;a තැපෑලට 2022.10.31 වන 
දිනට කපර එවිය යුතුකේ.  

 මිටුව විසින් කමම සිතියේ අධ්යයනය කිරිකමන් පසුව ඔබකේ කයෝජනා හා අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා 
දැනුවත්  රනු ඇත. 

ස්ූතියි 
කමයට 
බාලදක්ෂ කස්වකේ නියුතු 
 

ජනප්රිත් ප්රනාන්හු       එම් එෆත එසත මූහීඩ්  
ප්රධ්ාන ක ාමසාරිස ්      නිකයෝජය ප්රධ්ාන ක ාමසාරිස් 
 
 
 
 
පිටපත් - ජාති  මුලස්ථානකේ සියළුම ක ාමසාරිස්වරුන්  
 සභාපති/විධ්ාය   මිටු සභාපති/ගරු කල් ේ/ගරු භාණ්ඩාගාරි  - ශ්රී ලං ා බාලදක්ෂ සංගමය 
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18 xf;Nlhgu; 2022        Rw;wwpf;if ,y: 71/2022 
 
midj;J khtl;l Mizahsu;fSf;Fk;> 
 

rhuzu; khtl;lq;fspd; vy;iy epu;zak; 
 
xt;nthU khtl;l vy;iyfspYk; VNjDk; khw;wq;fs; Njitah vd;gij mwpe;J 
nfhs;tjd; nghUl;L khtl;lj;jpd; vy;iy gug;gsT tiuglj;ij NfhUtjw;F vy;iy 
epu;za FO KbT nra;Js;sJ. ,J fhyj;jpw;F fhyk; ngwg;gl;l gy;NtW 
Kd;nkhopTfspd; tpisthFk;.  
 
ehq;fs; ,j;Jld; 3 tifahd tiuglq;fis ,izj;Js;Nshk;> mjpy; ,uz;L 
tiuglq;fspy; ,lq;fspd; ngau;fs; cq;fs; jftYf;fhf Fwpf;fg;gl;Ls;sd. %d;whtJ 
tiuglj;jpy; khtl;l vy;iyf; Fwpf;fg;gl Ntz;ba epiyapy; ngau;fs; vJTk; 
Fwpg;gplg;gltpy;iy. 1;50>000 msTNfhypd;gb cq;fs; rhuzu; khtl;l vy;iyg; gFjpapd; 
jdp tiuglj;ijj; jahupj;J> 2022> mf;Nlhgu; 31 my;yJ mjw;F Kd; 
slsaheadq@gmnail.com  vd;w kpd;dQ;ry; Kftupf;F mDg;gTk;.  
 
vy;iy epu;za FO mjid Ma;T nra;J gpd;du; khtl;lq;fspy; ,Ue;J rku;g;gpg;Gfis 
NfhUk;.  
 
ed;wp. 
cq;fs; rhuzu; Nritapy;>  
 

   
[dg;upj; ngdhz;Nlh      vk;.vg;.v];. K P̀j; 
gpujk Mizahsu;       gpujpg; gpujk Mizahsu;  
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Circular No. 71-2022 

18 October 2022 

To : All District Commissioners 

DELIMITATION OF SCOUT DISTRICTS 

The Delimitation Committee has decided to call for the area map of each District in order to 

see whether any changes are necessary.  This is as a result of various proposals that have been 

received from time to time. 

We are herewith attaching 3 Nos. maps of which two are with names of locations for your 

reference.  The third map is without any names in which the District boundary should be 

marked. You are also requested to prepare a separate map of your Scout District Area as per 

scale 1;50,000 and send these by email to slsaheadq@gmail.com on or before 31 October 

2022. 

The Committee will study and then call for submissions from the Districts. 

Yours in scout service, 

 

 

Janaprith Fernando      M.F.S. Muheed 
Chief Commissioner      Deputy Chief Commissioner  
 
 

Copies to -   President SLSA 

  Chairman Committee of the Council 

  Hon. Secretary 

  Hon. Treasurer 
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