
 
 
 

03/01/2023        චක්රලේඛන අංක 01/2023 
 

සියළුම දිසා ලකාමසාරිස් මගින්,  

සියළුම සහය දිසා ලකාමසාරිස් (වැඩසටහන්) ලවත 
 

 

වාර්ෂික සංගනන සාමාජික පදක්කම 2023 
වාර්ෂික සංගනන සාමාජික සටිකරය 2023 

 
ලැබුවා වූ 2023 වසර ඔබ සැම ලෙනාට වාසනාවන්ත වසරක් ලේවායි පතමු.   
 

2023 වසරට අොල වාර්ෂික සංගනන සාමාජික පෙක්කම් හා ඒ සමග ලබා ලෙන සංගනන සාමාජික ස්ිකරය 
2023/01/01 දින සිට බාලෙක්ෂ මූළස්ථානලයන් ලබා ගත හැක.  
 
2022 වසලර්ෂ වාර්ෂික සංගනන සාමාජික මුෙේ ලගවා ඇති සියලුම බාලෙක්ෂයින්/ නායක නායිකාවන්/ ගිහි 
සාමාජිකයින් ලවත ලමම සංගනන පෙක්කම් හා ස්ිකරය ලබා දීමට කටයුතු කරන්න.  
 
2023 සංගනන පෙක්කම 2023 වසලර්ෂ සිට බාලෙක්ෂයින් හා නායකයින් තම නිල ඇදුලම් ෙකුණු සාක්කුලේ 
පියන මධ්යලේ මසා ගත යුතු ලේ. ලපෝතක බාලෙක්ෂයින් ෙකුණු සාක්කුව ඉහල ොරයට පහලින් ෙ, සිඟිති 
බාලෙක්ෂයින් ජැකට්ටුලේ ෙකුණුපස දිසා පෙක්කමට පහලින් ෙ මසා ගත යුතු ලේ.  
 
2023 සංගනන සාමාජික ස්ිකර බාලෙක්ෂයින් තම ප්රගති වාර්ෂතා ලපාලේ පසු පස පිුලේ ඇතුේ පැේලේ ඇති 
සංගනන ස්ිකර අලවන ප්රථම ලකාුව තුල අලවා ගත යුතුය.  
 
ලපෝතක බාලෙක්ෂයින් තම ප්රගති කාඩ්පලතහි ප්රවීනතා පෙක්කම් සෙහන් පිුලේ පහත ලකාටස් ෙ, සිඟිති 
බාලෙක්ෂයින් තම ප්රගති කාඩි පලතහි පසුපස පිුලේ ෙ ලමම ස්ිකර අලවා තබා ගත යුතු ලේ.  
 
බාලෙක්ෂ නායක නායිකාවන් තම 1 – 5  ලපාලතහි ලහෝ  තම සාමාජික ලපාලතහි ලමම ස්ිකර අලවා ගත 
යුතුය. ගිහි සාමාජිකයින් තම බාලෙක්ෂ කටයුතු පිළිබෙ වාර්ෂතා ලපාතට තම ස්ිකරය අලවා ගත යුතුය.  
 

ඉදිරිලේ දී පැවැේලවන සියලුම සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලදී හා විවිධ් ප්රධ්ානයන් සෙහා නම් කිරීලම් දී ලමම වාර්ෂික 
සංගනන සාමාජික පෙක්කම හා ස්ිකරය ලබා තිබීම ඇගයීමට ලක් කරන බවෙ සෙහන් කරමු.  
 

2023 වසලර්ෂ සිට ලමම ක්රියාොමට සෑම දිසාවක් තුල ක්රමවේව ක්රියාේමක කිරීමට අවශ්ය කටයුතු කරන ලලස 
සියලු දිසා ලකාමසාරිස් වරුන්ලගන් ඉේලා සිිමු.  
     
සටූතියි 

මමයට 
බාලදක්ෂ මසටවමේ නියුතු 

සරත් මාතරආරච්චි      වවදය. මංජුල සහබන්දු   
ජාතික වැඩසටහන්ද මකාමසාරිසට     සහය ප්රධාන මකාමසාරිසට (පරිපාලන)  

     ජනප්රිත් ප්රනාන්දු 
     ප්රධාන මකාමසාරිසට 
 

 
පිටපත් -  ජාතික මූළසටථානමේ සියළුම මකාමසාරිසටවරුන්ද  

  ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමමේ විධායක කමිටු සාමාජික සාමාජිකාවන්ද   
  



 
 
 

 
 
03.01.2023         Rw;wwpf;if ,y: 01/2023 
 
midj;J khtl;l Mizahsu;fs; Clhf> 
midj;J cjtp khtl;l Mizahsu;fSf;F (epfo;r;rp)  
 

tUlhe;j fzf;nfLg;G mq;fj;Jtr; rpd;dk; 2023 
tUlhe;j fzf;nfLg;G mq;fj;Jt ];bf;fu; 2023  

 
2023 cq;fs; midtUf;Fk; mjpu;\;lkhd Mz;lhf mikal;Lk;!  
 
2023 Mk; Mz;bw;fhd tUlhe;j fzf;nfLg;G mq;fj;Jtr; rpd;dq;fs; kw;Wk; 
mjDld; ,ize;j fzf;nfLg;G mq;fj;Jt ];bf;fiu 01.01.2023 Kjy; rhuzu; 
jiyikafj;jpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.  
 
2022 Mk; Mz;L fzf;nfLg;G mq;fj;Jt fl;lzk; nrYj;jpa midj;J 
rhuzu;fs;/jiytu;fs; /rhjhuz cWg;gpdu;fSf;F ,e;j fzf;nfLg;G rpd;dk; kw;Wk; 
];bf;fu;fis toq;f Vw;ghL nra;Aq;fs;. 
 
2023 fzf;nfLg;G rpd;dk; 2023 Mz;L njhlf;fk;> rhuzu;fs; kw;Wk; jiytu;fs; 
mtu;fspd; rPUilapd; tyJ ig klypd; ikaj;jpy; ijf;fg;gl Ntz;Lk;. FUis 
rhuzu;fs; tyJ igapd; Nky; tpspk;gpw;Ff; fPNo ijf;f Ntz;Lk;. NkYk; fdp\;l 
rhuzu;fs; igapd; tyJ gf;fj;jpy; cs;s jpir rpd;dj;jpw;Ff; fPNo ijf;f Ntz;Lk;. 
 
2023 fzf;nfLg;G mq;fj;Jtu; ];bf;fu;fis rhuzu;fs; jq;fs; Kd;Ndw;w mwpf;if 
Gj;jfj;jpd; cs;Ns gpd; gf;fj;jpy; fzf;nfLg;G ];bf;fu;fs; xl;lg;gl;bUf;Fk; Kjy; 
ngl;bapy; xl;l Ntz;Lk;. 
 
FUis rhuzu;fs; ,e;j ];bf;fu;fis jFjpfhz; rpd;dj;jpw;fhd gf;fj;jpy; jq;fs; 
Kd;Ndw;w ml;ilapd; gpd;tUk; gpupTfspy; xl;l Ntz;Lk;. NkYk; fdp\;l rhuzu;fs; 
,e;j ];bf;fu;fis mtu;fspd; Kd;Ndw;w ml;ilapd; gpd; gf;fj;jpy; xl;l Ntz;Lk;. 
 
ngz; rhuzu; jiytu;fs; ,e;j ];bf;fu;fis mtu;fspd; 1-5 Gj;jfj;jpy; my;yJ 
mtu;fspd; mq;fj;Jt Gj;jfj;jpy; itf;f Ntz;Lk;. rhjhuz mq;fj;jtu;fs; jq;fspd; 
rhuzu; gjpT Gj;jfj;jpy; ];bf;fiu xl;l Ntz;Lk;. 
 
vjpu;fhyj;jpy; eilngWk; midj;J Neu;fhzy;fspYk;> gy;NtW jiytu;fSf;fhd 
gupe;JiufspYk;> ,e;j Mz;L mq;fj;Jtr; rpd;dk; kw;Wk; ];bf;fu;fis ngWtJ 
kjpg;gPL nra;ag;gLk; vd;gijAk; ehq;fs; Fwpg;gpLfpNwhk;. 
 
2023Mk; Mz;L Kjy; midj;J khtl;l Mizahsu;fSk; ,r;nray;Kiwia 
xt;nthU khtl;lj;jpYk; Kiwahfr; nray;gLj;j Njitahd Vw;ghLfisr; nra;AkhW 
Nfl;Lf;nfhs;fpNwhk;. 
 
ed;wp  
,g;gbf;F 
cq;fs; rhuzu; Nritapy;>  
 
 
 
 



      
ruj; khj;ju Muha;r;rp     nlhf;lu; kQ;Rs r`ge;J 
Njrpa epfo;r;rp Mizahsu;     cjtpg; gpujk Mizahsu; 
(epu;thfk;) 

 

  
[dg;upj; ngdhz;Nlh  
gpujk Mizahsu;  

 
gpujpfs; - midj;J jiyikaf Mizahsu;fs;  

   ,yq;if rhuzu; rq;f epiwNtw;Wf; FO cWg;gpdu;fs;   
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