
 
 
 
 
 
 
2022 න ොවැම්බර් මස 30       චක්රලේඛ අංක : 82/2022 

 

සියලුම දිසා ලකාමසාරිස්වරුන් ලවත, 

දිසා ලකාමසාරිස්ුමනි/ුමියනි, 

SL බාලදක්ෂ 110 – තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක ප්රවර්ධනය සඳහා පාගමන / පාපැදි රැලිය 

ශ්රී ලංකො බොලදක්ෂ සංගමනේ ශ්රී ලංකො බොලදක්ෂ ඉතිහොසනේ 110 වැනි සංවත්සරය සැමරීම සඳහො 2022 
ලදසැම්බර් 17 වැනි දින දිවයි  පුරො SL බොලදක්ෂ 110 සැමරුම් පැවැත්ීමට සැලසුම් කර ඇත. 

මීට ප්රථම ඔබ නවත නයොමු කර  ලද අපනේ අංක 73/2022 දරණ චක්රනේඛයට අමතරව, 2022 නදසැම්බර් 19 

ව  දි  සවස 2.30 ට පැවැත්නව  SL බොලදක්ෂ 110 වැඩසටහ  සඳහො සංවිධො ය කර  පොගම / පොපැදි 

රැලිය අතරතුර පුවරු වල මුද්රණය කර ඇති පහත දැක්නව  තිරසොර සංවර්ධ  ඉලක්ක ප්රචොරක පොඨ භොවිතො 

කර  නලස සියලුම දිසරික්ක වලින් ඉේලො සිටීමු. 

SL බාලදක්ෂ 110 - තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක ප්රවර්ධනය පිළිබඳ ලපෝස්ටර් තරඟය 

සියලුම බොලදක්ෂ දිසොවල සිඟිති, නපෝතක, කනිෂරඨ බොලදක්ෂ, නයෙෂරඨ බොලදක්ෂ සහ මො වක බොලදක්ෂ ය  

අංශ 5 සඳහොම තිරසොර සංවර්ධ  ඉලක්ක ප්රවර්ධ ය පිළිබඳ නපෝසරටර් තරඟය පවත්වො එක් එක් අංශනයන් 

යයග්රොහකයින් 3 කු බැගින් නතෝරො ගත යුතුය. 

යයග්රොහකයින් නතෝරො ගැනීම සඳහො සෑම දිසරික්කයකටම විනිශරචය මණ්ඩලයක් පත් කර ගත යුතුය. 

යයග්රොහකයින් සඳහො තෙොග සහ සහතිකපත් යොතික බොලදක්ෂ මූලසරථො නයන් ප්රදො ය නකනර්. 

බොලදක්ෂයින් විසින් තිරසොර සංවර්ධ  ඉලක්ක ප්රචොරක සටන් පොඨවලට අදොළ නපෝසරටර් නිවනසර සිටම 

පිළිනයල කර , 2022 නදසැම්බර් 19 ව  දි  පැවැත්නව  නපෝසරටර් තරඟනේදී විනිශරචයකරුවන්ට ඉදිරිපත් කල 

යුතුව ඇත. 

තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක ප්රවර්ධන පාගමන / පාපැදි රැලිය  සඳහා ප්රචාරක පාඨ / ලපෝස්ටර් තරඟ 

සඳහා මාතෘකා 

1. සෑම අයුරකින්ම දිළිදුකම පිටු දකිමු. 
 

2. කුසගින්  නිමො කරමු 
ආහොර සුරක්ිතතොව ඇති කරමු. 

තිරසොර කෘිකර්මොන්තය ප්රවර්ධ ය කරමු 

 

3. නසෞඛය සම්පන්  ජීව  රටොවක් සහතික කරමු 
සියලුම වයසරවල සැමට යහපැවැත්ම ප්රවර්ධ ය කරමු 

 

4. සොධොරණ, ගුණොත්මක අධෙොප යක් සහතික කරමු 
සැමට ඉනගනීනම් අවසරථො ප්රවර්ධ ය කරමු 

 

5. සරී පුරුෂ සමො ොත්මතොවය සොක්ෂොත් කර ගනිමු 
සියලුම කොන්තොවන් සවිබල ගන්වමු 

තීරණ ගැනීනම්දී  කොන්තො නිනයෝය ය වැඩි කරමු 

 

 



6. සැමට පිරිසිදු යලය ලබො ගැනීනම් හැකියොව සහතික කරමු 
සැමනේ සනීපොරක්ෂොව සහතික කරමු 
 

7. සැමට දැරිය හැකි, විශරවොසනීය, තිරසොර සහ  ී  බලශක්ති ප්රනේශය සහතික කරමු 
බලශක්තිය සුරකිමු 
 

8. තිරසොර ආර්ික වර්ධ යක් ප්රවර්ධ ය කර 
ඵලදොයී රැකියො සහතික කරමු 
සැමට නගෞරවනීය රැකියොවක් සහතික කරමු 
 

9. තිරසොර කොර්ිකකරණය ප්රවර්ධ ය කරමු 
 නවෝත්පොද ය ප්රවර්ධ ය කරමු 
 

10. ප්රයොවන් අතර අසමො තොවයන් අඩු කරමු 
අන්තර් සංසරකෘතික සංවොදය ප්රවර්ධ ය කරමු 
අන්තර් ආගික සහජීව ය වර්ධ ය කරමු 
 

11.  ගර සහ ිනිසර ය ොවොස ආරක්ිත සහ තිරසොර බවට පත් කරමු 
 

12. තිරසොර පරිනභෝය ය සහ නිෂරපොද  රටොවන් සහතික කරමු 
අ ොගත පරපුර නවනුනවන් සරවභොවික සම්පත් සුරකිමු 
 

13. නේශගුණික විපර්යොස සහ එහි බලපෑම් වලට එනරහිව සටන් කරමු 
කොබන් විනමෝච ය අවම කරමු - ගසර සිටුවමු 
ප්ලොසරික් භොවිතය අවම කරමු 
ප්ලොසරික් ප්රතිචක්රීකරණය කරමු 

 

14. සොගර, මුහුද සහ සොගර සම්පත් සංරක්ෂණය කර තිරසොර නලස භොවිතො කරමු 
වැේ, ගංගො, යල මූලොශ්ර රැක ගනිමු 

නවරළ පිරිසිදුව තබො ගනිමු 

 

15. නභෞික පරිසර පේධතිවල තිරසොර භොවිතය ආරක්ෂො කරමු 
තිරසොර නලස ව ොන්තර කළම ොකරණය කරමු 
කොන්තොරකරණයට එනරහිව සටන් කරමු 
ඉඩම් හොය ය  වත්වො ආපසු හරවමු 
ජයව විවිධත්ව වි ොශය  වතමු 
 

16. සැමට යුක්තිය සඳහො ප්රනේශය ලබො නදමු 
සෑම තරොතිරමකම ඵලදොයි, වගොීම සහ ඇතුළත් ආයත  නගොඩ ගමු 
 

17. ක්රියොත්මක කිරීනම් මොධෙයන් ශක්තිමත් කර නගෝලීය හවුේකොරිත්වය පු ර්ජීව ය කරමු. 
 
 

ඉහත වැඩසටහන් සහ ඒ පිළිබඳව බොලදක්ෂ  ොයකයින් දැනුවත් කිරීම සම්බන්ධනයන් ඔබනේ ක්රියොකොරි 

දොයකත්වය ඉේලො සිිමු. 
 

සරූතියි 

නමයට බොලදක්ෂ නසරවනේ නියුතු 

 

 

 

 

ජනප්රිත් ප්රනාන්ු     ප්රභාත් කුලරත්න 

ප්රධො  නකොමසොරිසර    සහය ප්රධො  නකොමසොරිසර  
                  (මොධෙ/මහය  සම්බන්ධතො/සංසරකෘතික කටයුතු) 
 

 

පිටපත්  - යොතික මුලසරථො නේ සියළුම නකොමසොරිසරවරුන්  
  සභොපති/විධොයක කිටු සභොපති/ගරු නේකම්/ගරු භොණ්ඩොගොරික - ශ්රී ලංකො බොලදක්ෂ සංගමය 

 
 



 
 
 
 

30.11.2022        Rw;wwpf;if ,y: 82/2022  
 
 

midj;J khtl;l Mizahsu;fSf;Fk;> 
 

,yq;if rhuzu; rq;fk; 110 – epiyahd mgptpUj;jp ,yf;Ffis 
Nkk;gLj;Jtjw;fhd eil/irf;fps; Xl;lk; 

 
,yq;if rhuzu; rq;f tuyhw;wpd; 110tJ Mz;L epiwit epidT$Uk; tifapy; 2022 
brk;gu; 17Mk; jpfjp ehlshtpa uPjpapy; nfhz;lhl;lq;fis elhj;Jtjw;F Vw;fdNt ,yq;if 
rhuzu; rq;fk; jpl;lkpl;Ls;sij ePq;fs; mwptPu;fs;.  
 
Rw;wwpf;if ,y 73/2022f;F Nkyjpfkhf> 2022 brk;gu; 19> 2022 gpw;gfy; 2.30 kzpf;F ,yq;if 
rhuzu; rq;fj;jpd; 110 nfhz;lhl;lj;jpw;fhf Vw;ghL nra;ag;gl;l eil/irf;fps; Xl;lj;jpd; 
NghJ gpd;tUk; epiyahd mgptpUj;jp ,yf;Ffs; gpur;rhu thrfq;fisg; mr;rpl;Lg; 
gad;gLj;JkhW midj;J khtl;lq;fSk; Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdu;.  
 
,yq;if rhuzu; rq;fj;jpd; 110 - epiyahd mgptpUj;jp ,yf;Ffis Nkk;gLj;Jtjw;fhd 
Rtnuhl;b Nghl;b 
 
midj;J rhuzu; khtl;lq;fSk; 5 rhuzu; gpupTfSf;Fk; (koiy> FUis> fdp\;l rhuzu;> 
rpNu\;l rhuzu; kw;Wk; jpup rhuzu; gpupTfs;) epiyahd mgptpUj;jp ,yf;Ffs; Fwpj;j 
Rtnuhl;b gpurhu Nghl;bfis elj;jp xt;nthU gpuptpypUe;Jk; 3 ntw;wpahsu;fisj; 
Nju;e;njLf;f mwpTWj;jg;gLfpwJ. 
 
rhuzu;fs; tPl;by; epiyahd mgptpUj;jp ,yf;Ffs; gpurhu Kof;fq;fs; njhlu;ghd 
Rtnuhl;bfis cUthf;f Ntz;Lk;. mtu;fs; 19 brk;gu; 2022 md;W eilngWk; Rtnuhl;b 
Nghl;bapy; eLtu;fsplk; jq;fs; Rtnuhl;bfis toq;Ftu;.  
 
ntw;wpahsu;fis Nju;T nra;a xt;nthU khtl;lj;jpw;Fk; xU eLtu; FOit epakpf;f 
mwpTWj;jg;gl;Ls;sJ. Njrpa rhuzu; jiyikafj;jpy; ,Ue;J ntw;wpahsu;fSf;F gupRfs; 
kw;Wk; rhd;wpjo;fs; toq;fg;gLk;.  
 
eil/irf;fps; Xl;lj;jpw;fhd thrfq;fs;/Rtnuhl;;b Nghl;bfSf;fhd jiyg;Gfs;  
 
1. midj;J gFjpfspYk; midj;J tifapYk; tWikia xopg;Nghk; 
 
2. gl;bdpia xopg;Nghk; 
czTg; ghJfhg;G kw;Wk; Nkk;gl;l Cl;lr;rj;ij milNthk; 
epiyahd tptrhaj;ij Cf;Ftpg;Nghk; 
 
3. MNuhf;fpakhd tho;f;if Kiwfis cWjp nra;Nthk; 
midj;J taJ gpuptpdUf;Fk; ey;tho;it Cf;Ftpg;Nghk; 
 
4. rkkhd jukhd fy;tpia cWjp nra;Nthk; 
tho;ehs; KOtJk; fw;wy; tha;g;Gfis midtUf;Fk; Cf;Ftpg;Nghk; 
 
5. ghypd rkj;Jtj;ij milNthk; 
midj;J kfspUf;Fkhd mjpfhuq;fis mspg;Nghk; 
KbntLf;ff;$ba midj;J epiyfspYk; kfspu; gpujpepjpj;Jtj;ij mjpfupg;Nghk; 
 
6. ePupd; ,Ug;G kw;Wk; epiyahd Kfhikia cWjp nra;Nthk; 
midtUf;Fk; Rfhjhuj;ij cWjp nra;Nthk; 
 
7. midtUf;Fk; kypthd> ek;gfukhd> epiyahd kw;Wk; etPd vuprf;jpf;fhd mZfiy 
cWjp nra;Nthk; 
rf;jpia Nrkpg;Nghk; 
 



8. epiyahd> ePbj;j nghUshjhu tsu;r;rpia Cf;Ftpg;Nghk; 
cw;gj;jp Ntiytha;g;ig cWjp nra;Nthk; 
midtUf;Fk; fz;zpakhd njhopiy cWjp nra;Nthk; 
 
9. jhf;Fgpbf;ff;$ba cl;;fl;likg;ig cUthf;FNthk; 
epiyahd njhopy;kakhf;fiy Cf;Ftpg;Nghk; 
GJikfis Cf;Ftpg;Nghk; 
 
10. r%fq;fSf;F ,ilapyhd rkj;Jtkpd;ikiaf; Fiwg;Nghk; 
fyhrhuq;fSf;F ,ilNaahd ciuahliy Cf;Ftpg;Nghk; 
rkaq;fSf;F ,ilNa ey;ypzf;fj;ij tsu;g;Nghk; 
 
11. efuq;fs; kw;Wk; kdpj FbapUg;Gfis ghJfhg;G> kPs;jd;ik kw;Wk; epiyahdjhf 
khw;WNthk; 
 
12. epiyahd Efu;T kw;Wk; cw;gj;jp Kiwfis cWjp nra;Nthk; 
vjpu;fhy re;jjpapdUf;fhf ,aw;if tsq;fis ghJfhg;Nghk; 
 
13. fhyepiy khw;wk; kw;Wk; mjd; jhf;fq;fis vjpu;j;Jg; Nghuhl mtru eltbf;if 
vLg;Nghk; 
fhu;gd; ntspNaw;wj;ijf; Fiwg;Nghk; 
kuq;fis mjpfk; eLNthk; 
gpsh];bf; gad;ghl;il Fiwg;Nghk; 
gpsh];bf;if kWRow;rp nra;Nthk; 
 
14. ngUq;fly;fs;> fly;fs;> fly; tsq;fisg; ghJfhj;J epiyahd Kiwapy; 
gad;gLj;JNthk;  
Vupfs;> MWfs; kw;Wk; ePu;epiyfis ghJfhg;Nghk; 
flw;fiufis Rj;jkhf itj;jpUg;Nghk; 
 
15. epyg;gug;G Rw;Wr;R+oy; mikg;Gfspd; epiyahd gad;ghl;ilg; ghJfhg;Nghk;> kPl;nlLg;Nghk; 
kw;Wk; Nkk;gLj;JNthk;  
fhLfis epiyahf epu;tfpg;Nghk; 
ghiytdkhtij vjpu;j;Jg; NghuhLNthk; 
epyr; rPuopit jLj;J epWj;JNthk; 
gy;Yapu; ,og;ig jLg;Nghk; 
 
16. mikjpahd kw;Wk; cs;shu;e;j r%fq;fis Nkk;gLj;JNthk; 
midtUf;Fk; ePjp fpilf;f toptif nra;Nthk; 
midj;J kl;lq;fspYk; gaDs;s> nghWg;Gzu;T cs;s epWtdq;fis cUthf;FNthk; 
 
17. nray;gLj;Jk; topKiwfis tYg;gLj;JNthk; kw;Wk; cyfshtpa $l;lhz;ikf;F 
Gj;Japu; nfhLg;Nghk; 
 
NkNy cs;s ,uz;L jpl;lq;fis nraw;gLj;jTk; rhuzu; jiytu;fSf;F tpopg;Gzu;T 
Vw;gLj;Jtjw;Fk; cq;fspd; jPtpu gq;fspg;ig toq;FkhW Nfl;Lf; nfhs;fpNwhk;.  
 
ed;wp. 
cq;fs; rhuzu; Nritapy;  
 
 
 
 
Sgd/          Sgd/  
gpughj; Fyuj;d        [dg;upj; ngdhz;Nlh 
cjtp gpujk Mizahsu;       gpujk Mizahsu;  
 
 
 
efy;: midj;J jiyikaf Mizahsu;fs;  

jiytu;> jtprhsu;> nfsut nrayhsu;> nfsut nghUshsu; - ,yq;if rhuzu; 
rq;fk;    

 



 
 
 
 
 
 
30th November 2022       Circular No : 82/2022 
 

To All District Commissioners, 
 

Dear District Commissioner, 
 

SL SCOUT 110 – WALK / BICYCLE RIDE ON PROMOTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

As you are aware, Sri Lanka Scout Association is planning to conduct SL Scout 110 Celebrations Island 
wide on 17th December 2022 to commemorate 110th Anniversary of Sri Lankan Scouting History.  

Further to the circular No 73/2022 all Districts are requested to use following Sustainable 

Development Goals campaign slogans printed in boards during the walk/ bicycle ride organized for 

the SL Scout 110 program which will be held on 2.30 pm, 19th December 2022.  
 

SL Scout 110 - Poster Competition on Promotion of Sustainable Development Goals  

All Scout districts are advised to conduct poster campaigns on Sustainable Development Goals for all 

5 sections (Singithi, Cub, Junior Scout, Senior Scout and Rover Scout Sections) and select 3 winners 

from each section.  

Scouts shall make posters related to Sustainable Development Goals campaign slogans at home. 

They will be presenting their posters to the judges at the poster competition which will be held on 

19th December 2022.  

Each district is advised to appoint a judge board for the selection of winners. Gifts and certificates 

for the winners will be provided from National Scout Headquarters.  

Slogans for the Walk or Bicycle ride / Topics for Poster Competitions  

1. Let’s end poverty in all its forms everywhere 
 

2. Let’s end hunger 
Let’s achieve food security and improved nutrition  

Let’s promote sustainable agriculture 
 

3. Let’s ensure healthy life styles 
Let’s promote well-being for all at all ages 
 

4. Let’s ensure inclusiveness & equitable quality education  
Let’s promote lifelong learning opportunities for all 
 

5. Let’s achieve gender equality  
Let’s empower all women and girls 

Let’s increase female representation at all levels of decision making  
 

6. Let’s ensure availability and sustainable management of water  
Let’s ensure sanitation for all 

 

 

 

 



7. Let’s ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all 
Let’s Save Energy  
 

8. Let’s promote sustained, inclusive and sustainable economic growth,  
Let’s ensure productive employment  

Let’s ensure decent work for all 
 

9. Let’s build resilient infrastructure 
Let’s promote inclusive and sustainable industrialization  

Let’s promote foster innovation 
 

10. Let’s reduce inequality within and among communities 
Let’s promote inter cultural dialogue 

Let’s promote inter religious harmony 
 

11. Let’s make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 
 

12. Let’s ensure sustainable consumption and production patterns 
Let’s protect natural resources for our future generations 
 

13. Let’s take urgent action to combat climate change and its impacts 
Let’s minimize carbon emission 

Let’s plant more trees 

Let’s minimize use of plastic  

Let’s recycle plastic  
 

14. Let’s conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources  
Let’s protect lakes, rivers and water bodies  

Let’s keep beaches clean 
 

15. Let’s protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems 
Let’s sustainably manage forests 

Let’s combat desertification 

Let’s halt and reverse land degradation  

Let’s halt biodiversity loss 
 

16. Let’s promote peaceful and inclusive societies  
Let’s provide access to justice for all  

Let’s build effective, accountable and inclusive institutions at all levels 
 

17. Let’s strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership  
 

We request your active contribution regarding above two programs and making scout leaders aware 

of the same.  

Thank you. 

Yours in Scout Service 

 

 
 

Prabath Kularathna       Janaprith Fernando 
Assistant Chief Commissioner       Chief Commissioner  
(Media/PR/ Cultural)  
 

Copy to : All Commissioners at NHQ 

                President, Chairman, Hony. Secretary, Hony. Treasurer - SLSA 
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