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චක්රලේඛ අංක 76/2022

සියළුම දිසා ලකාමසාරිස්වරුන් හා
සහය දිසා ලකාමසාරිස් (ල ෝතක) ලවත

මහත්මයාලෙනි/මහත්ියනි,

1. කල ෝරි සුහද හමුව
ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ ය ෝතක අංශය මගින් දියත් කළ 13 වන ජාතික කයබෝරිය 2022 සැප්තැම්බර්
මස 16,17 හා 18 යන දිනයන්ිදී මුළු දිවයින පුරාම ඉතාම සාර්ථක යලස ක්රියාවට නැංවුණු බව සඳහන්
කරනුයේ බලවත් සතුටිනි. ඒ සඳහා ඇ කැ වී ක්රියාකළ සංවිධායක මණ්ඩලය, දිසා යකාමසාරිස්වරුන් හා
සහය දිසා යකාමසාරිස් (ය ෝතක) යන අයයේ සුහද හමුවක් 2022.12.07 වන දින යමාරටුව රණ ගාලු ායර්
රමඩියා රන්මේ ලහාලිලේ රිලසෝට්” ිදී ය .ව 9.00 සිට .ව 4.00 දක්වා ැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.
පිටයකාටුව සිට ානදුර දක්වා රණ ගාලු ායර් යන ඕනෑම බස් රථයක ැමිණ යගාරකාන රමඩියා රන්මේ
ලහාලිලේ රිලසෝට්” ළගින් ැස වම් ැත්තට ඉතා ලකටි දුරක් ගමන් කිරීලමන් ලමම ස්ථානයට ළගා විය
හැකිය.
එදින කයබෝරි ටී ෂර්් ලබා යනාගත් සහය දිසා යකාමසාරිස් (ය ෝතක) මහත්ම මහත්ීන්ට කයබෝරි ටී
ෂර්ටය සහ කරයේන්සුව ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇති අතර ය ෝතක බාලදක්ෂ නායක නායිකාවන් සදහා
කයබෝරි බෑගය, ැන්සේ බහාලුම (Pencil Case) සහ කයබෝරි සහතික ත් ලබා දීමටද අදහස් කරමු.

2. ‘දැලේ සියලු දරුවන් ල ෝතක ාලදක්ෂයන් කරමු’ වයා ෘතිලේ ඇගයීම් වාර්තාව
ඉහත වයා ෘතියේ සියලු කටයුතු 2022.12.31 වන දියනන් අවසන් කිරීමට නියමිත බැවින් 2022.11.15 වන
දිනට ප්රථම ඉහත වයා ෘතිය ඇගයීම සඳහා ඔබ යවත ලබායදන ලද ඇගයීම් ත්රිකාව හා ඇගයීම් ය ාත
සම්ූර්ණ කර යනාවරදවාම ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ ය ෝතක අංශය යවත ලැබීමට සලස්වන යලස
යමයින් දන්වා සිටිමු. වයා ෘතියේ ප්රගතිට අදාළව ළමු වන යදවන හා යතවන ස්ථාන ලබා ගන්නා දිසාවන්
හා සම්මාන ප්රදාන ලබා ගන්නා දිසාවන් යත්රීම සිදු කරනු ලබන්යන් එම ඇගයීම් ත්රිකාවල සදහන්
යතාරතුරු මත බැවින් 2022.11.15 වන දිනට ය ර එම යතාරතුරු ලබා යනායදන දිසාවන් ඇගයීමට ලක්
කිරීමට යනාහැකි වන බවද කණගාටුයවන් දන්වා සිටීමට කැමැත්යතමු.

3. සංගෙන මුදේ - 2022
‘දැයේ සියලු දරුවන් ය ෝතක බාලදක්ෂයන් කරමු’ වයා ෘතියේ දිසාවන් තුළ ලියා දිංචි ය ෝතක බාලදක්ෂ
සංඛ්යාව ගණනය කරනු ලබන්යන් සංගණන ගාස්තු යගවන ලද ය ෝතක බාලදක්ෂ සංඛ්යාව අනුව වන
බැවින් 2022 යනාවැම්බර් 15 වන දිනට ප්රථම ඔබ දිසායේ සියලුම ය ෝතක බාලදක්ෂයන් හට සංගණන
ගාස්තු යගවා නිම කරන යලස කරුණායවන් දන්වා සිටිමු. සංඝණන ගාස්තු යගවීමට අ හසුතා ඇති දරුවන්
සිටී නම් ඒ පිළිබදව ය ෝතක බාලදක්ෂ (ගැහැණු/ පිරිමි) දරුවන්යේ නාම යේඛ්නයක් විදුහේ තිතුමා
සහතිකකර ප්රධාන යකාමසාරිස්තුමා යවත ඉදිරි ත් කල යුතුය. “දැයේ සියලු දරුවන් ය ෝතක බාලදක්ෂයන්
කරමු” වයා ෘතිය නිම කිරීමට යම් වසයර් තිස්දහකට අධික ය ෝතක බාලදක්ෂ දරුවන් සංඛ්යාවක් ලියා දිංචි
ගාස්තු යගවා තිබිය යුතු බැවින් ඔබ දිසායේ දරුවන්යේ සංඝණන ගාස්තු හැකි ඉක්මනින් යගවා නිම කරන
යලස යමයින් දන්වා සිටිමු.

4. ලනාිලේ නිළ ඇඳුම් ල ා දීම
ඉහත වයා ෘතියට සමගාීව අඩු ආදායම්ලාභි දරුවන් හට යනාමියේ නිළ ඇඳුම් ලබා දීයම් වැඩසටහන 2022
යදසැම්බර් 31 වන දියනන් අවසන් කිරීමට නියමිත බැවින් නිල ඇඳුම් අවශය දිසාවන් 2022.11.15 වන දිනට
ප්රථම අදාල විදුහේ තිවරුන්යේ නිර්යේශය සිතව නියමිත ඉේූම් ත් ජාතික බාලදක්ෂ මූලස්ථානයේ
ය ෝතක අංශය යවත ලබා දිය යුතුය. එම දිනයට සුව ලැයබන ඉේූම් ත් සඳහා නිළ ඇඳුම් ලබා දිය
යනාහැකි වන බව කණගාටුයවන් දන්වා සිටිමු. යම් වන විට ඉේලුම් ත් ලබාදී ඇති දිසාවන් සඳහා
2022.12.07 වන දින එම නිළ ඇඳුම් ලබා දීමට අදහස් කරමු.
ඉහත කරුණු පිළිබඳව ඔබයේ අවධානය යයාමු යකාට යනා මාව ඒ සදහා සහයයෝගය ලබා යදන යමන්
කරුණායවන් ඉේලා සිටිමු.
ස්ූතියි
යමයට
බාලදක්ෂ යස්වයේ නියුතු

වත්සලා විලේවික්රම
සහය ප්රධාන යකාමසාරිස් (ය ෝතක)

ජනප්රිත් ප්රනාන්දු
ප්රධාන යකාමසාරිස්

පිට ත් ජාතික මූළස්ථානයේ සියළුම යකාමසාරිස්වරුන් (දැ.ගැ.පි)
ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ ගරු සභා ති, ගරු විධායක කමිටු සභා ති, ගරු යේකම් හා ගරු භාණ්ඩාගාරික

2022.11.11
midj;J khtl;l Mizahsu;fs; kw;Wk;
cjtp khtl;l Mizahsu;fSf;F (FUis)
Iah/mk;kzp mtu;fNs>

Rw;wwpf;if ,y:76/2022

1. fNghup el;G re;jpg;G
,yq;if rhuzu; rq;fj;jpd; FUis gpuptpdhy; Vw;ghL nra;ag;gl;l 13tJ Njrpa fNghup
2022 nrg;nlk;gu; khjk; 16> 17 kw;Wk; 18Mk; jpfjpfspy; ehlshtpa uPjpapy; ntw;wpfukhf
Kd;ndLf;fg;gl;lij kpfTk; kfpo;rr
; pAld; njuptpj;Jf; nfhs;fpNwhk;. ,jw;fhf jq;fis
mu;g;gzpj;j khtl;l Mizahsu;fs; kw;Wk; cjtp khtl;l Mizahsu;fSf;fhd (FUis)
el;GwT re;jpg;G 07.12.2022 md;W nkhul;Lt gioa fhyp tPjpapy; mike;Js;s “ukbah
ud;ky; n`hypNl upNrhu;l;by;" fhiy 9.00 kzp Kjy; khiy 4.00 kzp tiu eilngwj;
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. Gwf;Nfhl;ilapy; ,Ue;J ghze;Jiwf;F gioa fhyp tPjpapy; nry;Yk;
ve;jg; NgUe;jpYk; nrd;W nfhuf;fhd “ukbah ud;ky; n`hypNl upNrhu;l;" mUNf ,wq;fp
,lJGwkhf rpwpJ J}uk; ele;jhy; ,e;j ,lj;ij te;jilayhk;.
fNghup uP-Nru;l; fpilf;fhj khtl;l cjtp Mizahsu;fSf;F (FUis) md;iwa jpdk;
fNghup uP-Nru;l; kw;Wk; fOj;jzp toq;f jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. NkYk; FUis rhuzu;
jiytu; jiytpau;fSf;fhd fNghup ig> ngd;rpy;> ngd;rpy; ig (Pencil Case)) kw;Wk;
fNghup rhd;wpjo; Mfpatw;iw toq;f cj;Njrpj;Js;Nshk;.
2. “Njrj;jpd; midj;Jg; gps;isfisAk; FUis rhuzu;fshf;FNthk;” jpl;l kjpg;gha;T
Nkw;fz;l jpl;lj;jpd; midj;J eltbf;iffSk; 31.12.2022 md;W Kbtila cs;sjhy;>
cq;fSf;F toq;fg;gl;l kjpg;gPl;Lj; jhisAk; kjpg;gPl;Lg; Gj;jfj;ijAk; G+u;j;jp nra;J
15.11.2022 jpdj;jpw;F Kd;du; ,yq;if rhuzu; rq;fj;jpd; FUis gpuptpw;F fpilf;fg;ngwr;
nra;AkhW Nfl;Lf; nfhs;fpNwhk;. rpwg;ghf nraw;gl;l khtl;lq;fspy; ,Ue;J Kjyhk;>
,uz;lhk; kw;Wk; %d;whk; ,lq;fisj; Nju;e;njLg;gJ kw;Wk; tpUJ toq;FtJ kjpg;gPl;Lj;
jhs;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jfty;fspd; mbg;gilapy; nra;ag;gLtjhy;> 15.11.2022
jpfjpf;F Kd; jfty;fis toq;fhj khtl;lq;fis kjpg;gPL nra;a KbahJ vd;gij
jaTld; njuptpj;Jf; nfhs;fpNwhk;.
3.fzf;nfLg;G gzk; - 2022
“Njrj;jpd;
midj;Jg;
gps;isfisAk;
FUis
rhuzu;fshf;FNthk;”
jpl;lj;jpy;
khtl;lq;fspy; gjpT nra;ag;gl;l FUis rhuzu;fspd; vz;zpf;if rhuzu; njhif
fzf;nfLg;Gf;
fl;lzk;
nrYj;jpa
FUis
rhuzu;fspd;
vz;zpf;iff;F
Vw;g
fzf;fplg;gLtjhy;> rhuzu; fzf;nfLg;G njhif fl;lzj;ij etk;gu; 15> 2022f;F Kd;
nrYj;jp Kbf;f Ntz;Lk; vd Nfl;Lf; nfhs;fpNwhk;. gjpTf; fl;lzk; nrYj;Jtjpy; rpukk;
cs;s gps;isfs; ,Ug;gpd;> FUis rhuzu;fspd; (ngz;fs;> Mz;fs;) ngau; gl;baiy
ghlrhiy mjpgupd; cWjpg;gLj;jYld; gpujk MizahsUf;F rku;g;gpf;f Ntz;Lk;.
“Njrj;jpd; midj;Jg; gps;isfisAk; FUis rhuzu;fshf;FNthk;" vd;w jpl;lj;ij
,t;tUlj;jpy; epiwT nra;tjw;F> Kg;gjhapuj;Jf;Fk; Nkw;gl;l FUis rhuzu;fis
gjpTnra;J gjpTf; fl;lzj;ijr; nrYj;jpapUf;f Ntz;Lk; vd;gjhy; gps;isfspd; gjpTf;
fl;lzj;ijr; tpiutpy; nrYj;jp Kbf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;fpNwhk;.

4. ,ytr rPUil toq;Fjy;
Nkw;$wpa jpl;lj;jpw;F ,izahf> Fiwe;j tUkhdk; ngWk; gps;isfSf;F ,ytr rhuzu;
rPUil toq;Fk; jpl;lk; brk;gu; 31> 2022 md;W Kbtila cs;sJ. vdNt rPUil
Njitg;gLk; khtl;lq;fs; 11.15.2022 jpdj;jpw;F Kd;du; Njitahd tpz;zg;gg; gbtq;fis
ghlrhiy mjpgupd; cWjpg;gLj;jYld; Njrpa rhuzu; jiyikafj;jpd; FUis gpuptpy;
rku;g;gpf;f Ntz;Lk;. md;iwa jpfjpf;Fg; gpd;du; ngwg;gLk; tpz;zg;gq;fSf;F rPUil
toq;f KbahJ vd;gij tUj;jj;Jld; njuptpj;Jf; nfhs;fpNwhk;. ,Jtiu tpz;zg;gq;fs;
toq;fg;gl;l khtl;lq;fSf;F rPUilfis 07.12.2022 md;W toq;f cj;Njrpj;Js;Nshk;.
Nkw;gb tplaq;fspy; ftdk; nrYj;jp mjw;fhd xj;Jiog;ig cldbahf toq;FkhW
md;Gld; Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwhk;.
ed;wp
cq;fs; rhuzu; Nritapy;>

tj;ryh tpN[tpf;uk
cjtpg; gpujk Mizahsu; (FUis)

[dg;upj; ngdhz;Nlh
gpujk Mizahsu;

gpujp –Njrpa rhuzu; jiyikaf midj;J Mizahsu;fs;
nfsut jiytu;> nfsut epiwNtw;Wf; FOj; jiytu;> nfsut nrayhsu; kw;Wk;
nfsut nghUshsu;

