
2022.12.01         චක්රලේඛ අංක : 83/2022 
 

සියලුම දිසා ලකාමසාරිස්වරුන් ලවත, 

දිසා ලකාමසාරිස්ුමනි/ුමියනි, 

Better World Framework පදක්කම් පරීක්ෂකවරුන් පුහුණු කිරීලම්  

(ක්රියාකාරකම් පදනම් කරගත්) වැඩමුළුව 
 

Better World Framework වැඩමුළු 6ක් සම්පූර්ණ කිරීමට ඔබ ලබා දුන් සහයයෝගයට සතූතිය පුද කරන 

අතරම, Better World Framework පදක්කම්ප පරීක්ෂකවරුන් පුහුණු කිරීයම්ප (ක්රියාකාරකම්ප පදනම්ප කරගත්) 

අවසන් අදියර 2022 ලදසැම්බර් 11 වැනි ඉරිදා දින ලප.ව. 7.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා ලකාළඹ 2, ජාතික 

බාලදක්ෂ මූලස්ථානලේදී  පවත්වන බව ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය සුටින් දන්වා සිටිමු. 

ඉහත කී වැඩසටහන සඳහා ඔබ විසින් පහත පදක්කම්ප 4 සදහා වූ Better World Framework පදක්කම්ප 

පරීක්ෂකවරුන් (දැනටමත් පුහුණු කර ඇති) 4 යදනා සහභාගී කරවනු ඇතැයි බලායපායරාත්ු යවමු. 

1. Champions for Nature Challenge  

2. Tide Turners Plastic Challenge  

3. Scouts Go Solar Challenge  

4. Dialogue for Peace  
 

2022 යදසැම්පබර් 3 වන දින රාත්රී 9.00 ට ඉහත සඳහන් පදක්කම්ප පරීක්ෂකවරුන් සඳහා zoom රැසතීමක් 

පවත්වනු ලබන අතර, එහිදී වැඩසටහයනහි ූර්ව සූදානම පිළිබඳව ඔවුන් දැනුවත් කරනු ලැයේ. (Zoom සබැඳිය 

ඔවුන්ට පසුව විද්යුත් තැපෑයලන් එවනු ලැයේ ) 

ඔබයේ දිසතත්රික්කයේ Better World Framework පදක්කම්ප ආරම්පභ කිරීම සදහා යමය අනිවාර්ය 

අවශ්යතාවයන්යගන් එකක් වන බැවින්, යම්ප සම්පබන්ධයයන් ඔබයේ ූර්ව අවධානය යබයහවින් අගය කරනු 

ලැයේ. වැඩි විසතතර සඳහා කරුණාකර මූලසතථාන යකාමසාරිසත වවදය අසංක එරියාව, +94772976126 

WhatsApp හරහා අමතන්න. 

සතුතියි. 

යමයට 
බාලදක්ෂ යසතවයේ නියුු 

 

 

 

 

 

ප්රභාත් කුලරත්න   සරත් මාතරආරච්චි    ජනප්රිත් ප්රනාන්ු   

සහය ප්රධාන යකාමසාරිසත        ජාතික වැඩසටහන් යකාමසාරිසත   ප්රධාන යකාමසාරිසත  
(මාධය/මහජන සම්පබන්ධතා/සංසතකෘතික කටයුු) 
 

 

පිටපත්  - ජාතික මුලසතථානයේ සියළුම යකාමසාරිසතවරුන්  
  සභාපති/විධායක කමිටු සභාපති/ගරු යේකම්ප/ගරු භාණ්ඩාගාරික - ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය 

 



 

 

01.12.2022         Rw;wwpf;if ,y: 83/2022  

 

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

rpd;dk; Nju;thsu;fSf;fhd rpwe;j cyf fl;likg;G nray;ghL nrayku;T 

6 rpwe;j cyf fl;likg;G nrayku;Tfis epiwT nra;tjw;F toq;fpa Mjutpw;F ed;wp 
njuptpf;Fk; mNj Ntisapy;> rpwe;j cyf fl;likg;G rpd;dk; Nju;thsu;fspd; ,Wjpf; 
fl;l gapw;rp (nray;ghL mbg;gilapyhd) vjpu;tUk; 2022> brk;gu; khjk; 11Mk; jpfjp 
Qhapw;Wf;fpoik fhiy 07.30 kzp njhlf;fk; khiy 04.30 kzp tiu nfhOk;G 02 Njrpa 
rhuzu; jiyikafj;jpy; elhj;jg;gLk; vd;gij kfpo;r;rpAld; njuptpj;Jf; nfhs;fpNwhk;.  

NkNy $wg;gl;l jpl;lj;jpw;fhf 4 rpd;dk; Nju;thsu;fs; gpd;tUk; 4 rpwe;j cyf fl;likg;G 
rpd;dq;fspy; (Vw;fdNt gapw;rp ngw;wtu;fs;) gq;Nfw;gPu;fs; vd;W vjpu;ghu;f;fpNwhk;. 
 

1. ,aw;if rthYf;fhd ntw;wpahsu;fs; (Champions for Nature Challenge) 

2. gpsh];bf; ntWg;ghsu;fs; rthy; (Tide Turners Plastic Challenge) 

3. rhuzu; Nrhyhu; rthy; (Scouts Go Solar Challenge) 

4. rkhjhdj;jpw;fhd fye;Jiuahly; (Dialogue for Peace) 

Nkw;$wpa rpd;dk; Nju;thsu;fSf;F 2022> brk;gu; 3Mk; jpfjp md;W ,uT 9.00 kzpf;F 
#k; njhopEl;gk; Clhf $l;lk; elhj;jg;gLk;. mjpy; gapw;rpf;fhd Kd; jahupg;G Fwpj;J 
njspTgLj;jg;gLk;. (#k; ,izg;G mtu;fSf;F gpd;du; kpd;dQ;rypy; mDg;gg;gLk;) cq;fs; 
khtl;lj;jpy; rpd;dj;ij njhlq;Ftjw;fhd fl;lhaj; Njitfspy; ,JTk; xd;W vd;gjhy;> 
,e;j tplaj;jpy; cq;fs; Kd;$l;ba ftdk; kpfTk; Nghw;wj;jf;fJ.  

Nkyjpf jfty;fSf;F njhlu;G nfhs;sTk; - nlhf;lu; mrq;f Vupaht - jiyikaf 

Mizahsu; - +94772976126 (WhatsApp)   

 

cq;fs; rhuzu; Nritapy;>  

 
Sgd/         Sgd/  
gpughj; Fyuj;d       [dg;upj; ngdhz;Nlh  
cjtp gpujk Mizahsu;      gpujk Mizahsu; 
 

 

     Sgd/  
     ruj; khjuhr;rp 

 Njrpa epfo;r;rp Mizahsu;  
 

efy;: midj;J jiyikaf Mizahsu;fs;  
jiytu;> jtprhsu;> nfsut nrayhsu;> nfsut nghUshsu; - ,yq;if rhuzu; rq;fk;    



01st December 2022       Circular No : 83/2022 
 
To All District Commissioners, 

BETTER WORLD FRAMEWORK ACTIVITY WORKSHOPS FOR BADGE EXAMINERS 

While thanking you for the support given to complete of 6 Better World Framework workshops, Sri 

Lanka Scout Association is happy to inform you that the final phase of Better World Framework 

Badge examiners training (Activity based) will be commenced on Sunday 11th December 2022 from 

7.30 am to 4.30 pm at National Scout Headquarters, Colombo 2.  

We expect you to take part 4 badge examiners of following 4 Better World Framework badges (who 

have been already trained) for the above said program. 

1. Champions for Nature Challenge  
2. Tide Turners Plastic Challenge  
3. Scouts Go Solar Challenge  
4. Dialogue for Peace  

 
A zoom meeting will be conducted at 9.00 pm on 3rd December 2022 for the above said badge 

examiners prior to the event, in which pre preparation for the training will be informed. (Zoom link 

will be emailed to them later)  

Your early attention in this regard is highly appreciated, as this is one of the mandatory 

requirements to initiate the badge in your district. 

For further information please contact Dr. Asanka Eriyawa, Headquarters Commissioner 

+94772976126 via WhatsApp.  

Yours in Scout Service  

Yours in Scout Service 

 

 
 

Prabath Kularathna  Sarath Mataraarchchi      Janaprith Fernando  

Assistant Chief Commissioner   National Programme Commissioner   Chief Commissioner 

(Media/PR/ Cultural)  

 

Copy to : All Commissioners at NHQ 

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