
 

2023.01.07         චක්රලේඛ  ංක   02/2023 

 

සියලුම දිව්ත්රික් ක ලේ සමවිස්ව්ලන් ලේලත, 

 

දිව්ත්රික් ක ලිර්ෂි  මශි වභි රැව්වීම් 

වමශර දිවත්්රික් ක ි ිල් ඳගිය ය ලවර වශි ලිර්ෂි  මශි වභි රැව්වීම් ඳලවාලි ලේනසමි බ තලවා, එතිවි් 

ක්රියි ි ව විධිය   ටු න ලේනසමි බ තලවා රී වක් ක ය වී ඇත.  

 

දිව්ත්රික් ක ය  ක්රියි ි වවාලය රීසි ඳස්දි ඳලවාලිලේෙන යිම වශි, විධිමවා ලේව ලේවා ව ඳවා වූ විධිය  

 ටු නලක් ක  බබීම වශ ලිර්ෂි  මශි වභි රැව්වීම් ඳිලිවාවීම ංරීලිර්ය ලේේ. 

 

එතිවි් 2023.01.31 දිනට ලේඳර ඔලේේ දිව්ත්රික් ක ල ලිර්ෂි  මශි වභි රැව්වීම් ඳිලිවාවීමට යවයලර 

ේනි ලේව ලේමයි් ඔතට උඳලේදව් ලේදනු ිලේේ.  

එලේවේම දිව්ත්රික් ක ලිර්ෂි  මශි වභි රැව්වීම් ලිර්ති ශි විෙ නය  රන ද ය ණුම් ලිර්ති, ජි බ  

මුව්ථිනය ලේලත ති දීම ංතයලය ලේේ. 

 

ජි බ  මූව්ථිනලේය් රීලේයෝජිතලේයකු වශභිගී  රවීම වශි,  න ි ර ඔත දිවිලේේ ලිර්ෂි  මශි 

වභි රැව්වීම ඳිලිවාවීමට රීයටුත දිනය  ඛ ඇ බල ද්ල්න. 

 

ව්තු බයි. 
 
ලේමයට, 
තිදක් ක ලේවේලලේේ රීයුතු, 
 
 
 
 
 
නල් ආස්යරවා      ජනප්රිවා රනි්දු 
වශිය රධින ලේ සමවිස්ව්පඳෂිවා වම්ත්ීක ර     රධින ලේ සමවිස්ව්  
 

යවටඳවා -   

1. ජි බ  මූව්ථිනලේේ සියළුම ලේ සමවිස්ව්ලන් ප ි.දි.යව.   

2. ශ්රී ක ි තිදක් ක වකෙමලේේ ෙන වභිඳ බ, ෙන විධිය   ටු න වභිඳ බ, ෙන ලේඛ ම්  

ශි ෙන භිණ්ඩිෙිස්   ප  ි.දි.යව.  

 

 



 

 

2023.01.07         Rw;wwpf;if ,y: 02/2023  

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

tUlhe;j khtl;l nghJf; $l;lk;  

rpy rhuzu; khtl;lf; fpisfs; fle;j tUlj;jpw;fhd tUlhe;jg; nghJf; $l;lj;ij 
elj;jhj fhuzj;jhy; mq;F epiwNtw;Wf; FO nraypy; ,y;iy vd;gJ 
mtjhdpf;fg;gl;Ls;sJ.   

xU khtl;lj;jpd; Kiwahd nray;ghl;bw;F> tUlhe;j nghJf; $l;lk; elj;jg;gl;L mjd; 
Clhf khtl;l epiwNtw;Wf; FO njupT nra;ag;gl Ntz;baJ fl;lhakhFk;.  

vdNt 31.01.2023f;F Kd;gjhf cq;fs; khtl;lq;fspy; tUlhe;j nghJf;$l;lq;fis 
elj;j eltbf;if vLf;FkhW ,jd; %yk; mwpTWj;jg;gLfpwPu;fs;. 

mj;Jld; khtl;l tUlhe;j nghJf; $l;lj;jpd; mwpf;iffs; kw;Wk; jzpf;if nra;ag;gl;l 
fzf;F mwpf;iffis Njrpa rhuzu; jiyikafj;jpw;F mDg;gp itf;f Ntz;baJ 
mtrpakhFk;.  

Njrpa rhuzu; jiyikafj;jpypUe;J xU gpujpepjpia fye;J nfhs;sr; nra;tjw;F 
VJthf cq;fs; khtl;lj;jpy; tUlhe;j nghJf; $l;lk; ,lk;ngWk; jpfjpia Kd;$l;bNa 
vkf;F njuptpf;fTk;.  

ed;wp. 

cq;fs; rhuzu; Nritapy;> 

       

Uthd; Mupauj;d       [dg;upj; ngdhz;Nlh 

cjtpg; gpujk Mizahsu;     gpujk Mizahsu;      

(khtl;l xUq;fpizg;G)  

 

gpujp: Njrpa rhuzu; jiyikaf midj;J Mizahsu;fs;  

 jiytu;> epiwNtw;Wf; FOj; jiytu;> nfsut nrayhsu;> nfsut nghUshsu;   

 

 

 



 

 

 

07.01.2023                                      Circular No: 02/2023 

To All District Commissioners. 

District Annual General Meetings 

It is observed that some District Branches have not held the Annual General Meetings for the last year 

and therefore there are no functioning Executive Committees. In order for the smooth functioning of a 

district, it is mandatory to have a duly elected Executive Committee and to have Annual General 

Meetings yearly. 

As such, you are hereby directed to take steps to hold the Annual General Meetings in your districts 

before 31.01.2023. It is a necessity to send the Minutes of the AGMs and the Audited accounts of 

districts to NHQ. 

Please inform the date of the AGM well in advance, to send a representative from National 

Headquarters. 

Thank you 

Yours in Scout Service, 

 

 

 

Ruwan Ariyaratne        Janaprith Fernando 

Assistant Chief Commissioner (District Coordination)    Chief Commissioner 

 

Cc:  President/ Chairman/ Hony. Secretary/ Hony. Treasurer 

 Commissioners at National Headquarters  
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