
2022.12.15         චක්රලේඛ අංක : 54B/2022 
 

සියලුම දිසා ලකාමසාරිස්වරුන් ලවත, 

දිසා ලකාමසාරිස්ුමනි/ුමියනි, 

වාර්ෂික සංගණන - 2022 

අප විසින් මීට ඉහත දී එවන ලද 2022.08.03 දිනැති අංක 54/2022 දරණ චක්රලේඛය හා 2022.10.25 

දිනැති 54ඒ/2022 දරන චක්රලේඛය හා බැලේ.  

ලේ වන ලතක් සමහර දිසාවන් විසින් වාර්ෂික සංගණන වාර්ෂතා ජාතික බාලදක්ෂ මුලස්ථානය ලවත 

ලයාමු ලකාට ලනාමැති අතර, එලස් එවන ලද සමහර සංගණන වාර්ෂතා අසේූර්ෂණ වාර්ෂතා බවද 

කණගාටුලවන් යුතුව දැනුේ ලදමු.  

එමනිසා ලේ සමඟ අමුණා ඇති ඇමුණුම ‘’B” පත්රිකා (Excel Sheet) නියමිත පරිදි සේුර්ෂණ කර ජාතික 

බාලදක්ෂ මුලස්ථානය ලවත 2022.12.22 වන දිනට ප්රථම slsa.census@gmail.com යන විේHqත් 

ලිපිනයට ලයාමු කරන ලමන් දන්වමු.  

ස්තුතියි. 

ලමයට 
බාලදක්ෂ ලස්වලේ නියුතු 
 

 

 

 

 

වවද්ය මංජුල සහබන්ු        ජනප්රිත් ප්රනාන්ු   

සහය ප්රධාන ලකාමසාරිස් (පරිපාලන)     ප්රධාන ලකාමසාරිස්  
 

 

 

පිටපත්  - ජාතික මුලස්ථානලේ සියළුම ලකාමසාරිස්වරුන්  
  සභාපති/විධායක කමිටු සභාපති/ගරු ලේකේ/ගරු භාණ්ඩාගාරික - ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
14.12.2022         Rw;wwpf;if ,y: 54B/2022 
 
midj;J khtl;l Mizahsu;fSf;FkhdJ>  
 
tUlhe;j fzf;nfLg;G – 2022  
 
03.08.2022 md;W jpfjpaplg;gl;l Rw;wwpf;if ,y:54/2022 kw;Wk; 25.10.2022 md;W 
jpfjpaplg;gl;l ,y:54A/2022 Rw;wwpf;ifAld; njhlu;;GilaJ. 
 
2022Mk; Mz;Lf;fhd rhuzu; fzf;nfLg;G Fwpj;j jfty;fis rpy khtl;lq;fs; ,d;Dk; 
Njrpa rhuzu; jiyikafj;jpw;F mDg;gp itf;ftpy;iy vd;gijAk; rpy khtl;lq;fs; 
KOikaw;w jfty;fis mDg;gpAs;sijAk; kpfTk; tUj;jj;Jld; njuptpj;Jf; 
nfhs;fpNwhk;. 
 
,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;s (,izg;G B vf;ry; rPl;) gbtj;ij g+uzg;gLj;jp 
KOikahd jfty;fis 22.12.2022 md;W my;yJ mjw;F Kd;gjhf Njrpa rhuzu; 
jiyikafj;jpw;F kpd;dQ;ry; Clhf (slsa.census@gmail.com) mDg;gp itf;FkhW 
jho;ikAld; Nfl;Lf; nfhs;fpNwhk;. 
 
ed;wp  
,g;gbf;F 
cq;fs; rhuzu; Nritapy;>  

        

nlhf;lu; kQ;Rs gp.lgps;A r`ge;J    [dg;upj; ngdhz;Nlh   

cjtpg; gpujk Mizahsu;  (epu;thfk;)   gpujk Mizahsu;  
 
gpujp:-  jiytu;> epiwNtw;Wf; FOj; jiytu;> nfsut nrayhsu;> nfsut nghUshsu;  
kw;Wk; Njrpa jiyikafj;jpd; midj;J Mizahsu;fs;.   
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14.12.2022       Circular No: 54 B/2022 

 

 

To  : All District Commissioners 

 

Annual Census - 2022 

Further to the Circulars No: 54/2022 dated 03.08.2022 and No: 54 A/2022 dated 25.10.2022. 

It is regretfully informed that some districts have not sent the Census 2022 details to the 

National Headquarters yet and some districts have sent incomplete details. 

You are hereby advised to send the completed details (Annexure B Excel Sheet – attached 

herewith), to reach NHQ on or before 22.12.2022 through email (slsa.census@gmail.com).  

Thank You. 

Yours in Scout Service, 

 

 

   

Dr Manjula P.W. Sahabandu    Janaprith Fernando   
Asst. Chief Commissioner (Administration)   Chief Commissioner 

 

 

 

Cc:  The President, Chairman. Hony. Secretary & Hony. Treasurer – SLSA 

All Commissioners at NHQ 
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