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සියළුම දිසා ලකාමසාරිස් වරුන් සහ 

සියළුම සහය දිසා ලකාමසාරිස් (වැඩසටහන්) ලවත 
 

 

බාලදක්ෂ ය ෞවන  වැඩ සටහන, ප්රවීනතා පදක්කම් නිර්යේශ  

ක්රි ාත්මක කිරීම හා බාලදක්ෂ නිල ඇදුයම් නිසි ප්රමිති  

 

1. මීට ලෙර චක්රලේඛ අංක 67/2022 හා 24/09/2022 දිනැති චක්රලේඛයන්ට අනුව ඔබ ලවත 

දන්වා ඇති ෙරිදි 2023 ජනවාරි මස 01 දිනයට දිවයින පුරා සෑම බාලදක්ෂ දිසාවක් තුලම 

ක්රියාත්මක වන්ලන්  2021 වසලේ ජනවාරි සිට ක්රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරන ලද නව 

බාලදක්ෂ වැඩ සටහන ෙමණක් බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමු.    

2. ලම් වන විටත් තම නිේලේශයට ඇතුලත් වී ලනාමැති බාලදක්ෂයින් 2023 ජනවාරි සිට 

අනිවාේලයන්ම ෙහත සදහන් ෙරිදි නව නිේලේශයන්ට ඇතුලත් විය යුතුය.  

පැරණි නිර්යේශ  නව නිර්යේශ  
සාමාජික ෙදක්කම සම්ූේණ කල බාලදක්ෂ ප්රදානය  

බාලදක්ෂ ආචාේය වරයාලේ ප්රදානය 

සම්ූේණ කල  

බාලදක්ෂ ප්රදානය 

සමූහ බාලදක්ෂ ආචාේය වරයාලේ ප්රදානය 

සම්ූේණ කල 

ප්රධාන බාලදක්ෂ ලකාමසාරිස්  ප්රදානය 

දිසා ලකාමසාරිස් ප්රදානය සම්ූේණ කල  අග්රාමාතය බාලදක්ෂ ප්රදානය  

වන වාසියාලේ රැහැන සම්ූේණ කල  ජනාධිෙති  බාලදක්ෂ ප්රදානය 

 

3. නව නිර්යේශයේ පදක්කම් (ප්රදාන න්) සදහා අවශය යසේවා කාල   

මීට ලෙර ෙැරණි  නිේලේශලයන් දිනා ඇති ඉහළම ෙදක්කම සම්ූේණ කල දිනලේ සිට නව 

නිේලේශයන්ට අනුව ඉදිරියට ලස්වා කාලය ගණනය කල යුතුය. ෙැරණි නිේලේශලේ සාමාජික 

ෙදක්කම දිනා ගත් බාලදක්ෂයින්ට අඩුවන මාස 01  ක ලස්වා කාලය බාලදක්ෂ ප්රදානයට 

සම්බන්ධ කර ඔවුන් සදහා ෙමණක් බාලදක්ෂ ප්රදානලේ ලස්වා කාලය මාස 07 ක් ලලස සලකා 

කටයුතු කරන්න.  

 

 

 

 

 

 



 

4. අග්රාමාතය බාලදක්ෂ ප්රදාන   

1) නව නිේලේශයට අනුව අග්රාමාතයය බාලදක්ෂ ප්රදානය දිනාගන්නා බාලදක්ෂයින්ලේ 

ලතාරතුරු ලම් සමග අමුණා ඇති ආකෘති ෙත්රිකාව අනුව සම්ූේණ කර එක් පිටෙතක් 

තම දිසාලේ තබා ලගන අලනක් පිටෙත මසක් ඇතුලත ජාතික බාලදක්ෂ මූලස්ථානයට 

ලබා දීමට කටයුතු කරන්න. ඒ අනුව එම ලතාරතුරු ජාතික බාලදක්ෂ මූලසථ්ානලේ 

ලේඛනයට ඇතුලත් කරනු ලැලේ.  

2) එලස් ලේඛනයට ඇතුලත්කර ගන්නා බාලදක්ෂයින්ට ෙමණක් ඉදිරිලේ දී ජනාධිෙති 

ප්රදානය සදහා සුදුසුකම් ලබනු ඇත.  

3) කරුණු එලස් ලහයින් 2022 වසර තුල අග්රාමාතය බාලදක්ෂ ප්රදානය සම්ූේණ කල 

සියලුම බාලදක්ෂයින්ලේ ලතාරතුරු ආකෘති ෙත්රයට අනුව නිසි ෙරිදි පුරවා ජාතික 

බාලදක්ෂ මූළස්ථානලේ ෙහත ලිපිනයට ලියා ෙදිංචි තැෙෑලලන් එවීමට ලහෝ විෂය භාර 

ලිපිකාරිණී චතුරිකා ලසේවන්දි මහත්ියට භාරදීමට කටයුතු කරන ලලස දන්වා සිටිමු.  

ප්රධාන ලකාමසාරිස් මගින් ජාතික වැඩසටහන් ලකාමසාරිස්. ශ්රි ලංකා බාලදක්ෂ සංගමට 

ලනා.65 / 9, ශ්රී චිත්තම්ෙලම් ගාඩ්නේ මාවත, ලකාළඔ 02.  

4) දිවයින පුරා ප්රථම වතාවට 2022  වසරතුල  අග්රාමාතයය බාලදක්ෂ ප්රදානය දිනාගත් 

බාලදක්ෂයින්ලේ ෙදක්කම් ප්රදානය කිරීලම් විලශෂ් උත්සවයක් 2022/02/04 දින 

ෙස්වරු 2.00 ට ජාතික බාලදක්ෂ මූළස්ථානලේ දී ෙැවැත්වීමට කටයුතු කරනු ලැලේ. 

ලම් සදහා එම බාලදක්ෂයින් සමග බාලදක්ෂ ආචාේය තුමා තුිය සහය දිසා 

ලකාමසාරිස් (වැඩ සටහන්) හා දිසා ලකාමසාරිස් තුමාට තුියට විලශ්ෂලයන් ආරාධනා 

ලකලේ.     

 

5. බාලදක්ෂ නිල ඇදුම් පිළිබද මග යපන්වීයම් යපාත - 2023  

(Scout Uniform Guide Book 2023) 
 

සිඟිති, ලෙෝතක, කණිෂ්ඨ බාලදක්ෂ, ලේෂ්ඨ බාලදක්ෂ හා මානවක බාලදක්ෂයින්ලේ නිල ඇදුම 

පිලිබද නිසි ප්රිිිතිය සටහන් කර ඇති ඉහත සදහන් ලොත (Scout Uniform Guide Book 2023) 

ජනවාරි 15  දින සිට scout.lk  හි ඵල කරණු ලැලේ. සෑම දිසාවක්ම එම උෙලදස් ෙරිදි ඉදිරිලේ 

දී කටයුතු කිරීමට අවශයට උෙලදස් ලබා ලදන ලලස ඉේලා සිටිමු. ලම් සදහා අවශයය සියලුම 

ෙදක්කම් හා අලනකුත් අවශයය දෑ බාලදක්ෂ ලවළදසැලලන් ිලදී ගත හැක.  

2023 වසලේ සිට හදුන්වාලදන උත්සව අවස්ථා වලදී ෙැළදීම සදහා වන බාලදක්ෂ ෙදක්කම් 

ෙලදනාව (Sash 1) බාලදක්ෂ ලවළදසැලලන් ිලදී ගත හැක.    

නව බාලදක්ෂ වැඩ සටහන ක්රියාත්මක කිරීලම් දී ඔබ දිසාලවන් ලබා දුන් සහය ඉතා අගය 

ලකාට සලකන අතර ඉදිරිලේ දී ඔබලේ සහය අලේක්ෂා කරමු.  

සේූතියි 
යම ට 
බාලදක්ෂ යසේවයේ නියුතු 

සරත් මාතරආරච්චි       ජනප්රිත් ප්රනාන්දු 
ජාතික වැඩසටහන් යකාමසාරිසේ      ප්රධාන යකාමසාරිසේ 

 

 
පිටපත් -  ජාතික මූළසේථානයේ සි ළුම යකාමසාරිසේවරුන්  
     ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ විධා ක කමිටු සාමාජික සාමාජිකාවන්   

  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.01.2023         Rw;wwpf;if ,y:04/2023 
 
midj;J khtl;l Mizahsu;fs; Clhf>  
midj;J cjtp khtl;l Mizahsu;fSf;F (epfo;r;rp) 
 
rhuzu; ,isQu; epfo;r;rpj; jpl;lk;> jFjpfhz; rpd;dk; gupe;Jiu nraw;gLj;jy; kw;Wk; 

rhuzu; rPUilapd; juk;  
 

 
01. Rw;wwpf;if ,yf;fk; 67/2022 kw;Wk; 24.09.2022 jpfjpapl;l Rw;wwpf;iffspy; 
cq;fSf;F Kd;du; njuptpf;fg;gl;lgb> [dtup 01> 2023 md;W njhlf;fk;> [dtup 2021 
Kjy; nray;gLj;jg;gl;l Gjpa rhuzu; epfo;r;rpj; jpl;lk; kl;LNk ehL KOtJk; 
xt;nthU rhuzu; khtl;lj;jpYk; nray;gLj;jg;gLk; vd;gijj; njuptpj;Jf; nfhs;fpNwhk;.  

02. jw;NghJk; jkJ gupe;Jiufspy; cs;sPu;f;fhj rhuzu;fs; 2023 [dtup njhlf;fk; 
mtu;fspd; gupe;Jiuapy; Nru;f;fg;glhj rhuzu;fs; fPNo Fwpg;gpl;Ls;sgb [dtup 2023 
Kjy; Gjpa gupe;Jiufspy; Nru;f;fg;gl Ntz;Lk;.  

gioa gupe;Jiu Gjpa gupe;Jiu 

mq;fj;Jtr; rpd;dk; g+u;j;jp nra;j rhuzu; tpUJ  
rhuzu; Mrpupau; tpUij g+u;j;jp nra;j  rhuzu; tpUJ  
Fohk; rhuzu; Mrpupaupd; tpUJ g+u;j;jp 
nra;j 

gpujk rhuzu; Mizahsu; tpUJ 

khtl;l Mizahsu; tpUJ g+u;j;jp 
nra;j  

gpujku; rhuzu; tpUJ  

tdthrpapd; fl;bio g+u;j;jp nra;j  [dhjpgjp rhuzu; tpUJ  

 

03.jdJ gupe;Jiuapd; rpd;dq;fSf;F (tpUJfs;) Njitg;gLk; Nritf; fhyk; 

Ke;ija NritahdJ Gjpa gupe;Jiufspd;gb gioa gupe;Jiuapd; %yk; Kd;du; 
ntd;w cau; rpd;dj;ij epiwT nra;j ehspypUe;J nray;gLj;jg;gLk;. gioa 
gupe;Jiuapd; mq;fj;Jtr; rpd;dj;ij ntd;w rhuzu;fSf;F> 01 khj Nrit fhyj;ij 
rhuzu; tpUJf;F ,izj;J mtu;fSf;F kl;Lk; rhuzu; tpUJ Nrit fhyj;ij 07 
khjq;fshf fUJq;fs;. cq;fs; khtl;lj;jpd; rhuzu; jpl;lj;ij eilKiwg;gLj;Jtjpy; 
ePq;fs; toq;Fk; Mjuit ehq;fs; ghuhl;LfpNwhk;> NkYk; cq;fs; Mjuit 
vjpu;fhyj;jpy; vjpu;ghu;f;fpNwhk;.  

 

04.gpujku; rhuzu; tpUJ  

1) gpujku; rhuzu; tpUij nty;Yk; rhuzu;fspd; jfty;fSld; ,izf;fg;gl;Ls;s 
gbtj;ij mtu;fspd; gupe;Jiufspd;gb G+u;j;jp nra;J> xU gpujpia mtu;fspd; 
khtl;lj;jpy; itj;J> kw;nwhd;iw xU khjj;jpw;Fs; Njrpa rhuzu; jiyikafj;jpw;F 
toq;f Vw;ghL nra;Aq;fs;. mjd;gb> Njrpa rhuzu; jiyikafj;jpd; gjpNtl;by; 
,e;jj; jfty; cs;splg;gLk;.  

 

 

 



 

2) gjpNtl;by; Nru;f;fg;gLk; rhuzu;fs; kl;LNk vjpu;fhyj;jpy; [dhjpgjp tpUJf;F 
jFjp ngWthu;fs;.  

3) ,t;tplaq;fis fUj;jpy; nfhz;L> 2022 Mk; Mz;by; gpujku; rhuzu; tpUij 
epiwT nra;j midj;J rhuzu;fSk; gbtq;fis Kiwahfg; G+u;j;jp nra;J Njrpa 
rhuzu; jiyikafj;jpd; gpd;tUk; Kftupf;F vOjp gjpTj; jghypy; mDg;gTk; 
my;yJ tplaj;jpw;Fg; nghWg;ghd mYtyu; rj;Jupf;fh nrt;te;jpaplk; xg;gilf;FkhW 
Nfl;Lf;nfhs;fpNwhk;.  

gpujk Mizahsu; Clhf Njrpa epfo;r;rp Mizahsu;> ,yq;if rhuzu; rq;fk;> 65/9> 
rpw;wk;gyk; V fhu;bdu; khtj;ij nfhOk;G 02.    

4) ehlshtpa uPjpapy; Kjd;Kiwahf 2022 Mk; Mz;L gpujku; rhuzu; tpUij ntd;w 

rhuzu;fSf;F rpd;dq;fs; toq;Fk; tpNrl tpoh 02/04/2022 md;W gpw;gfy; 2.00 kzpf;F 
Njrpa rhuzu; jiyikafj;jpy; Vw;ghLfs; nra;ag;gLk;. ,jw;F Fwpj;j rhuzu;fs;> 
rhuzu; Mrpupau;> cjtp khtl;l Mizhahsu; (epfo;r;rp) kw;Wk; khtl;l 
MizahsUf;F tpNrl miog;G tpLf;fg;gLfpwJ.   

05. rhuzu; cj;jpNahfg+u;t rPUil njhlu;ghd topfhl;ly; Gj;jfk; - 2023 (Scout 

Uniform Guide Book 2023) 

Nkw;$wpa Fwpg;Gg; Gj;jfk; (rhuzu; rPUil topfhl;ly; Gj;jfk; 2023) ,jpy; koiy> 
FUis> fdp];l rhuzu;fs;> rpNu];l rhuzu;fs; kw;Wk; jpup rhuzu;fspd; 
rPUilfSf;fhd rupahd juepiyfs; gjpT nra;ag;gl;Ls;sd.  

[dtup 15 Kjy; scout.lk ,izaj;jpy; KbTfs; fpilf;Fk;. xt;nthU khtl;lKk; 
mwpTWj;jy;fspd;gb vjpu;fhyj;jpy; nray;gl Njitahd mwpTWj;jy;fis toq;FkhW 
Nfl;Lf;nfhs;fpNwhk;. midj;J rpd;dq;fs; kw;Wk; gpw Njitahd nghUl;fis rhuzu; 
tpw;gid epiyaj;jpy; ,Ue;J nfhs;tdT nra;ayhk;.   

2023 Mk; Mz;L Kjy;> gz;biff; fhyq;fspy; mzpa rhuzu; Sash 1 rhuzu; 
tpw;gidapy; epiyaj;jpy; nfhs;tdTf;fhff; fpilf;Fk;.   

ed;wp 

cq;fs; rhuzu; Nritapy;> 

ruj; khj;ju Muha;r;rp       [dg;upj; ngdhz;Nlh 

Njrpa epfo;r;rp Mizahsu;      gpujk Mizahsu;  

 

gpujpfs;: rhuzu; jiyikaf midj;J Mizahsu;fs; 

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



 

Sri Lanka Scout Association 

Information sheet of Scouts who are recommended for the 

PRIME MINISTER’S SCOUT AWARD 

(Please fill in English Block Letters) 

 

 Scout District :……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Name of Scout Group/Troop :…………………………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………………………………….. 

1. Full Name of Scout: ………………………………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Name with initials: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Scout’s Membership No. …………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Date of Birth :  

 

5. Date registered/ admitted to the Scout Troop : 

  

6. Age when registered/ admitted to the Scout Troop 

 

7. Date completed all the requirements of the 

 Membership Badge: 

 

Age when completed all the requirements  

of the Membership Badge: 

 

8. Date Completed the all requirements of the  

 Group Scout Leader’s Award 

 

Age when Completed the all requirements of the   

Group Scout Leader’s Award 

  Or 

Date Completed the all requirements of  the   

 Scout Award  

 

Age when completed the all requirements of  

The Scout Award 

 

 

Y Y Y Y M M D D 

        

Y Y Y Y M M D D 

        

Y Y M M D D 

      

Y Y Y Y M M D D 

        

Y Y M M D D 

      

Y Y Y Y M M D D 
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Y Y Y Y M M D D 

        

Y Y M M D D 

      



 

 

9. Date Completed the all requirements of the  

District Commissioner’s Award  

 

 

Age when completed the all requirements of  

 The District Commissioner’s Award  

 

   Or 

Date Completed the all requirements of  the  

Chief Commissioner’s   Award  

 

 

Age when completed the all requirements  

of the Chief Commissioner’s  Award 

 

10. Date started the requirements  

of the Prime Minister’s Award 

 

Age when started the requirements  

of the Prime Minister’s Award 

 

 

 

11 Information of passing of compulsory Proficiency Badges of the Prime Minister’s Award: 

 

Badge Group Badge 
No. 

Name of Badge Date of 
passing 

Age when 
passing the 

Badge 

One Badge from 
Educational or      
Culture 
 
Or Better World 
Framework  

  
 
Or Senior Saver Badge 
 
 

  

One Badge from 
Sports  

    

One Badge from  
Farmer 

    

Public Service   Civics Badge   

Camp Craft  Venture Badge   

One from Sea 
Man’s  for Sea 
Scouts 

    

One from Air 
Man’s for Air 
Scouts 

    

 

 

 

 

Y Y Y Y M M D D 

        

Y Y M M D D 

      

Y Y Y Y M M D D 

        

Y Y M M D D 

      

Y Y Y Y M M D D 

        

Y Y M M D D 

      



 

 

 

12. Dates participated at the Senior Scout’s Leadership Training Course organized by the 

Programme Department of SLSA In Virtual or Physical  

From 

  

 To 

 

 

13. Date completed the all requirements of the Prime Minister’s Scout Award 

 

 

 

 Age when competing    all requirements of the Prime 

Minister’s Scout Award 

 

14. Date  of the Prime Minister’s Scout Award Interview 

 

 

Age during the Prime Minister’s Scout Award Interview 

 

15. Date of passing the Prime Minister’s Scout Award 

 

 

 

We herewith certify that the above mentioned informations are true and correct according 

to the records in the Scout District of this scout. 

Name. ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Scout  Group ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Membership No …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

…………………………………………        …………………………………………..       …………………………………… 

 Signature of   Signature of            Signature of 
 
          Badge Secretary                             ADC(Programme)                  District Commissioner 
 
            Date                                        Date             Date 
 
         Rubber Stamp           Rubber Stamp      Rubber Stamp 
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