01 May 2020.
To: Group Scout Masters/ Madams, Rover Scout Masters/ Madams & Rover Mates
Greetings from the Colombo Scout Headquarters!
Way Forward: Rover Scouting in Colombo District
We hope this circular finds you and your families safe and healthy!
We wish to bring to your kind notice, the following rules and procedure with regard to Rover Scouting in
Colombo Scout District that will be in effect from 1st May 2020. We expect your fullest cooperation in
implementing the same.
1. Rover Scouting in Colombo District will be conducted totally in accordance with the guidelines issued on
Rover Scouting by the Sri Lanka Scout Association (SLSA). Therefore, all are requested to follow the
guidelines stated in the ‘Progressive Badge Scheme – Rover Section – 2014’ booklet published by the Sri
Lanka Scout Association. This booklet is available for sale at the National Scout Shop.
2. Rover Crews in the district can operate either as a Sponsored Rover Crew (attached to a school), Open
Rover Crew (attached to a religious / community / volunteer organization approved by the District
Commissioner) or a District Rover Crew (75th Colombo District Rover Crew). Following Rover Crews are
considered as the only Rover Crews functioning in the district under the knowledge of the District Branch
as of 1st May 2020.
Crews that have paid census for the year 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

21st Colombo - St. Joseph's College Rover Crew
29th Colombo - Prison Rover Crew
35th Colombo - Isipathana College Rover Crew
50th Colombo - St. John's College Rover Crew
56th Colombo - President's College Rover Crew
75th Colombo - District Rover Crew
78th Colombo - Zulu Open Rover Crew
98th Colombo - Lumbini College Rover Crew

Crews that have not paid census for the year 2020
9. 44th Colombo - Rotary Open Rover Crew
10. 77h Colombo - Zindabad Open Rover Crew
11. 99th Colombo - Sri Lanka Council for Blind Rover Crew
3. In case you are operating an active Rover Crew apart from the crews listed above, please contact ADC –
Rovers & Youth Engagement on or before 6th May 2020. The crews that have not yet paid census for
2020 are requested to do so at the earliest possible before 25th May 2020.

4. Any Rover Crew that is neither listed above nor contacts ADC – Rovers & Youth Engagement on or before
6th May 2020 is considered to be inactive. Based on this assumption, any new Rover Crew which intend
to be established and operate within Colombo District in the future, should first get themselves
registered at the Colombo District Branch as a functioning Rover Crew in the district. The ‘New Rover
Crew - Registration Form’ is attached as an Annexure for your reference. This applies only to new Rover
Crews that are to be established within an already registered Scout Group and if not, a new Scout Group
should be registered as per the standard guidelines issued by the SLSA.
5. Any girl or boy with or without a Scouting background within the age range of 17 ½ to 24 years is eligible
to become a member of a Rover Crew. Any Invested Rover of the crew who is between the age range of
24 to 26 years, can function as a Rover Instructor until he/ she obtains a warrant as a Rover Scout Master
(RSM) / Asst Rover Scout Master (ARSM).
6. Following is the standard terminology used when referring to members of a Rover Crew:
•
•
•
•
•

Rover Recruit – Any member who has not been advanced
Rover Squire – Any member who is advanced but yet to be invested
Invested Rover – Any member who has been invested and is below the age of 24 years
Rover Instructor – Any Invested Rover aged 24 – 26 years without a warrant
RSM / ARSM – Trained Leader or a Leader willing to get trained, who is above 24 years

7. All actively functioning Rover Crews in the district are requested to share the details of the crew with the
District Branch on or before 6th May 2020, by filling in the ‘Colombo District Rover Crews - Details Sheet’
on Google Sheets. The link to the Google Sheet will be shared with the RSMs in due course.
8. All Rover Crews should report to and seek advice of the Area ADC in charge of the Crew, on administrative
matters and other matters when required. The list of ADCs is included as an annexure for your reference.
9. Rover Crews which include girls in their membership should strictly follow the ‘Sri Lanka Scout
Association – Girls in Scouting Policy’ issued on 4th January 2020 through SLSA Circular Number 01/2020
and report to & seek advice of the ADC – Girls in Scouting on matters specifically relevant to girls. The
above-mentioned circular is attached as an Annexure for your reference.
10. All Rover Crews should ensure that its members wear the Rover Scout Uniform as stipulated by the Sri
Lanka Scout Association and the details required in this regard are available on the ‘Progressive Badge
Scheme – Rover Section – 2014’ booklet. Rovers in Colombo District could only wear Rover Scout badges,
epaulettes & stars issued by the Colombo District Branch and not by any other third party. It is mandatory
for all members of a Rover Crew to wear the census badge on their uniforms.
11. No Rover Scout could wear a Rover Scout badge, epaulettes or stars on their uniforms without registering
for the badge at the Colombo District Branch, thereby no Advancement or Investiture Ceremony could
be held without registering the badges of the relevant Rover Recruit or Squire.
12. The Hony. Badge Secretary / the Assistant to the Badge Secretary will only register Rover Scout Badges
once the duly completed and signed Badge Sheet for the relevant badge is submitted to either of them.
Refer annexures for the Badge Sheet Templates that should be used when registering badges for the
following Rover Scout Progressive Stages.
1.
2.
3.
4.
5.

Rover Advancement (RS-00-PRE-I)
Rover Ideals Badge (RS-00-PRE-II)
Rover Investiture (RS-00)
Project Star (RS-01)
Rambler Star (RS-02)

6.
7.
8.
9.

Scoutcraft Star (RS-03)
Leadership Star (RS-04)
Good Citizen’s Decoration (RS-05)
BP Award (SLSA/BPA/1)

13. In addition to the above, Rovers could use the Scout Proficiency Badge Sheets to register for Merit Badges
and World Scout Badges/ Awards in the Rover syllabus.
14. The duly completed Badge Sheet should be submitted to the Hony. Badge Secretary / the Assistant to
the Badge Secretary for registration, within one (1) month from the date of passing the badge,
mentioned in the Badge Sheet.
15. Any Rover Crew which does not have a qualified person to be appointed as a Sponsor for a Rover Squire,
could always reach out to ADC – Rovers & Youth Engagement to suggest a suitable sponsor.
16. All Rover Crews are encouraged to host a Crew Meeting at least once in two (2) weeks and a Crew in
Council (CIC) meeting at least once in two (2) months. Crew Meetings could be organized as formal
meetings as well as special meetings which includes watching movies/ stage dramas/ stand-up comedy
shows, etc. or visiting an Exhibition or attending religious/ cultural/ sporting events or learning a new
skill such as playing a musical instrument, public speaking, etc.
17. Rover Scouts planning to complete the Rambler Hike in the Rambler Star and the Community Service
Project in the Leadership Star should obtain written approval from ADC – Rovers & Youth Engagement
prior to rambling or organizing the project. The relevant Hike Plan or the Project Proposal should be
submitted to the ADC – Rovers & Youth Engagement for approval via email.
18. All Rovers meeting ADC – Rovers & Youth Engagement for their Rover Investiture or Proficiency Star
interviews, should have read the ‘Rovering to Success’ Book completely by then. An e-copy of the
Rovering to Success book is sent with this circular.
19. All Rover Crews should obtain email approval from ADC – Rovers & Youth Engagement prior to organizing
any Crew Hikes, Camps or Special Projects.
20. Similar to the Rock Council and the Leaders Meeting, a meeting of the Rover Scout Masters and Rover
Mates of the district will be held on every third Wednesday of the month from 6.00 p.m. to 7.00 p.m. at
the Colombo Scout HQ, starting from May. All Rover Crews are encouraged to represent themselves at
this meeting with the District Officials.
21. The Assistant District Commissioner – Rovers and Youth Engagement, Mr. Supun Jayalath can be
contacted via mobile: 077 912 8090 or email: supunjayalath@gmail.com.

Supun Jayalath
Asst. District Commissioner
Rovers & Youth Engagement

Copy to: All Assistant District Commissioners
Hony. Badge Secretary

Amil Abeysundara
District Commissioner

01 මැයි 2020.
සමූහ බාලදක්ෂ නායකයන්/ නායිකාවන්, මානවක බාලදක්ෂ නායකයන්/ නායිකාවන් හා මානවක සහායකන් වවත,
ක ොළඹ දිස්ත්රික් කේ මොනව

බොලදක්ෂ වැඩ

ටයුතු පිළිබඳ ඉදිරි දැක්ම

වේ වමාවහාවේ ඔබ සහ ඔවේ පවුවේ අය ආරක්ිත සහ වසෞඛ්ය සේපන්න වේ යැයි අපි බලාවපාවරාේු වවමු!
2020 මැයි 1 දින සිට බලපැවැේවවන වකාළඹ බාලදක්ෂ දිසරික්කවේ මානවක බාලදක්ෂ කටයුු සේබන්ධවයන් පහත දැක්වවන
නීතිරීති හා ක්රියා පටිපාටිය ඔබවේ කාරුණික අවධානයට වයාමු කිරීමට අපි කැමැේවතමු. එය ක්රියාේමක කිරීවේදී ඔවේ පූර්ණ
සහවයෝගය අවේක්ෂා කරමු.
1. ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය විසින් මානවක බාලදක්ෂ වයාපාරය පිළිබඳ නිකුේ කරන ලද මාර්වගෝපවේශයන්ට අනුකූලව
වකාළඹ දිසරික්කවේ මානවක බාලදක්ෂ කටයුු මුළුමනින්ම පවේවනු ලැවේ. එබැවින් ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය විසින්
ප්රකාශයට පේ කරන ලද ‘ප්රගති පදක්කේ මාර්ගය - මානවක බාලදක්ෂ අංශය - 2014’ වපාවේ සඳහන් මාර්වගෝපවේශ
අනුගමනය කරන වලස සියලු වදනාවගන් ඉේලා සිටිමු. වමම වපාත ජාතික බාලදක්ෂ මුලසරථානවයන් මිලදී ගත හැක.
2. දිසරික්කවේ මානවක සමාජයක් ක්රියාේමක විය හැක්වක්, අනුග්රොහ මානවක සමාජයක් (පාසලකට අනුයුක්තව), විවෘත
මානවක සමාජයක් (දිසා වකාමසාරිසර විසින් අනුමත කරන ලද ආගමික/ ප්රජා/ සරවේච්ඡා සංවිධානයකට අනුයුක්තව ඇති)
වහෝ දිස්ත්ො මානවක සමාජයක් (75 වන වකාළඹ දිසා මානවක සමාජය) වලසිනි. 2020 මැයි 1 දින වන විට වකාළඹ බාලදක්ෂ
දිසාවේ අනුදැනුම යටවේ දිසරික්කවේ ක්රියාේමක වන මානවක සමාජයන් වලස පහත මානවක සමාජයන් සැලවක්.
2020 වර්ෂය ස්ත්ඳහො ස්ත්ංගණන ගොස්ත්රතු කගවො ඇති මොනව
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ස්ත්මොජයන්

21 වන වකාළඹ - ශා. වජෝසේ විදුහේ මානවක සමාජය
29 වන වකාළඹ - බන්ධානාගාර මානවක සමාජය
35 වන වකාළඹ - ඉසිපතන විදුහේ මානවක සමාජය
50 වන වකාළඹ - ශා.වජෝන් විදුහේ මානවක සමාජය
56 වන වකාළඹ - ජනාධිපති විදුහේ මානවක සමාජය
75 වන වකාළඹ - දිසා මානවක සමාජය
78 වන වකාළඹ - සුලු විවෘත මානවක සමාජය
98 වන වකාළඹ - ලුේිණි විදුහේ මානවක සමාජය

2020 වර්ෂය ස්ත්ඳහො ස්ත්ංගණන ගොස්ත්රතු කගවො කනොමැති මොනව

ස්ත්මොජයන්

9. 44 වන වකාළඹ - වරාටරි විවෘත මානවක සමාජය
10. 77 වන වකාළඹ - සින්දාබාේ විවෘත මානවක සමාජය
11. 99 වන වකාළඹ - ‘Sri Lanka Council for Blind’ මානවක සමාජය
3. ඉහත ලැයිසරුගත කර ඇති මානවක සමාජයන් හැරුණු විට ඔබ ක්රියාකාරී මානවක සමාජයක් ක්රියාේමක කරන්වන් නේ,
කරුණාකර 2020 මැයි 6 වන දින වහෝ ඊට වපර, සහය දිසා වකාමසාරිසර - මානවක සහ වයෞවන කටයුු දැනුවේ
කරන්න. 2020 සඳහා සංගණන ගාසරු තවමේ වගවා වනාමැති මානවක සමාජයන් 2020 මැයි 25 දිනට වපර හැකි
ඉක්මනින් සංගණන ගාසරු වගවන වමන් ඉේලා සිටිමු.
4. ඉහත ලැයිසරුවේ වනාමැති හා 2020 මැයි 6 දිනට වහෝ ඊට වපර, සහය දිසා වකාමසාරිසරවරයා - මානවක සහ වයෞවන
කටයුු දැනුවේ වනාකරන ඕනෑම මානවක සමාජයක් අක්රීය සමාජයක් වලස සැලවක්. වමම උපකේපනය මත පදනේව,
අනාගතවේ දී වකාළඹ දිසාව ුළ සරථාපිත කර, ක්රියාේමක කිරීමට අදහසර කරන ඕනෑම නව මානවක සමාජයක්,
පළමුවවන්ම දිසරික්කවේ ක්රියාකාරී මානවක සමාජයක් වලස වකාළඹ දිසා ශාඛ්ාවේ ලියාපදිංචි විය යුුය. ‘නව මානවක
සමාජය - ලියාපදිංචි කිරීවේ වපෝරමය’ ඔවේ දැනුවේ වීම සඳහා වේ සමග අමුණා ඇත. වමය අදාළ වන්වන් දැනටමේ

ලියාපදිංචි වී ඇති බාලදක්ෂ සමූහයක් ුළ නව මානවක සමාජයක් ආරේභ කිරීවේදී පමණි. එවසර වනාවේ නේ, ශ්රී ලංකා
බාලදක්ෂ සංගමය විසින් නිකුේ කරන ලද මාර්වගෝපවේශයන්ට අනුව නව බාලදක්ෂ සමූහයක් ලියාපදිංචි කළ යුුය.
5. වයස අවුරුදු 17 ½ සිට 24 දක්වා පරාසයක බාලදක්ෂ පසුිමක් ඇති වහෝ නැති ඕනෑම ගැහැණු ළමවයකු වහෝ පිරිමි
ළමවයකු, මානවක සමාජවේ, සාමාජිකවයකු වීමට සුදුසුකේ ලබයි. වයස අවුරුදු 24 ේ 26 ේ අතර දිවුරුේ දුන් මානවක
බාලදක්ෂවයකුට, ඔහු / ඇය මානවක බාලදක්ෂ ආචාර්යවරවයක් / සහය මානවක බාලදක්ෂ ආචාර්යවරවයක් වලස
වවරන්ුවක් ලබා ගන්නා වතක් මානවක උපවේශකවයකු වලස කටයුු කළ හැකිය.
6. මානවක සමාජයක් ුල භාවිතා වන සේමත පාරිභාිත වචන:
•
•
•
•
•

ආධුනික මානවකයා (Rover Recruit) - මානවක බාලදක්ෂ අංශයට උසසර වනාවු අලුවතන් බැවදන සාමාජිකවයක්
මානවක අනුගාමිකයා (Rover Squire) - උසසර වීේ ලැබු නමුේ දිවුරුේ වනාදුන් අනුගාමික බාලදක්ෂවයක්
මානවක බාලදක්ෂයා (Invested Rover) - මානවකවයක් වලස දිවුරුේ දුන්, වයස අවුරුදු 24 ට අඩු ඕනෑම
සාමාජිකවයක්
මානවක උපවේෂක (Rover Instructor) - වයස අවුරුදු 24 - 26 අතර නායකවයක් වලස වවරන්ුවක් වනාමැති
දිවුරුේ දුන් මානවක බාලදක්ෂවයක්
මානවක බාලදක්ෂ ආචාර්ය/ සහය මානවක බාලදක්ෂ ආචාර්ය (RSM / ARSM) - අවුරුදු 24 ට වැඩි, පුහුණුව ලේ
නායකවයක් වහෝ පුහුණුව ලැබීමට කැමති නායකවයක්

7. දිසරික්කවේ ක්රියාකාරීව ක්රියාේමක වන සියලුම මානවක සමාජ, ‘Colombo District Rover Crews - Details Sheet’
වතාරුරු පත්රය 2020 මැයි 6 දින වහෝ ඊට වපර Google Sheet හි පුරවා වදන වලස ඉේලා සිටියි. මිට අදාළ අන්තර්ජාල
වතාරුරැ පත්ර (Google Sheet Link) මානවක බාලදක්ෂ ආචාර්යවරුන්ට ඉදිරිවේදී ලැබීමට කටයුු සැලවසර.
8. මානවක සමාජය භාරව සිටින 'ප්රාවේශීය සහය දිසා වකාමසාරිසරවරයා' වවත පරිපාලනමය කරුණු සහ අවශය විවටක වවනේ
කරුණු පිළිබඳව වාර්තා කර උපවදසර ලබා ගත යුුය. ඔවේ දැනුවේ වීම සඳහා වේ සමග ප්රාවේශීය සහය දිසා
වකාමසාරිසරවරුන්වේ ලැයිසරුව අමුණා ඇත.
9. මානවක බාළිකාවන් සාමාජිකේවයට ඇුලේ කරවගන ඇති මානවක සමාජ, ශ්රි ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය 2020 ජනවාරි
මස 4 වන දින නිකුේ කල SLSA චක්රවේඛ්න අංක 01/2020 අනුව කටයුු සිදුකල යුු අතර, මානවක බාළිකාවන් පිළිබඳ
ඕනෑම කටයුේතකදී සහය දිසා වකාමසාරිසර - බාලදක්ෂ බාළිකාවන් වේ උපවදසර සහ සහය ලබා ගන්න. ඉහත සඳහන්
චක්රවේඛ්නය ඔවේ දැනුවේ වීම සඳහා ඇමුණුමක් වලස අමුණා ඇත.
10. සියලුම මානවක සමාජයන්වේ බාලදක්ෂයන්, ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය විසින් නියම කර ඇති නිවැරදි මානවක බාලදක්ෂ
නිල ඇඳුම පැළඳීමට වගබලා ගත යුු අතර වේ සඳහා අවශය වතාරුරු "ප්රගති පදක්කේ මාර්ගය - මානවක බාලදක්ෂ අංශය
- 2014’ වපාවතන් ලබා ගත හැකිය. වකාළඹ දිසරික්කවේ මානවයන්ට පැළඳිය හැක්වක් වකාළඹ දිසරික් ශාඛ්ාව විසින්
නිකුේ කරන ලද මානවක බාලදක්ෂ පදක්කේ, උරපටි සහ තරු පමණි. මානවක සමාජවේ සියලුම සාමාජිකයින් ඔවුන්වේ
නිල ඇඳුමවමහි සංගණන පදක්කේ පැළඳීම අනිවාර්ය වේ.
11. වකාළඹ දිසරික් ශාඛ්ාවේ පදක්කේ සඳහා ලියාපදිංචි වනාවී කිසිදු මානවක බාලදක්ෂවයකුට ඔවුන්වේ නිල ඇඳුමවමහි
මානවක බාලදක්ෂ පදක්කේ, උරපටි වහෝ තරු පැළඳිය වනාහැකි අතර එබැවින් අදාළ ආධුනික මානවකයාවේ වහෝ මානවක
අනුගාමිකයාවේ පදක්කේ ලියාපදිංචි වනාකර උසසර කිරිවේ වහා දිවුරුේ දිවේ උේසවයක් පැවැේවිය වනාහැක.
12. ගරු පදක්කේ වේකේ/ පදක්කේ වේකේවේ සහයක, මානවක බාලදක්ෂ පදක්කේ/ උරපටි/ තරු ලියාපදිංචි කරනුවේ,
අදාළ පදක්කේ සඳහා නිසි පරිදි සේපුර්ණ කර අේසන් කරන ලද පදක්කේ පත්රය ඔවුන් වදවදනාවගන් වකවනකුට ඉදිරිපේ
කිරීවමන් පසුව පමණි. පහත දක්වා ඇති මානවක බාලදක්ෂ පදක්කේ/ උරපටි/ තරු ලියාපදිංචි කිරීවේදී භාවිතා කළ යුු
පදක්කේ ආකෘති පත්ර වේ සමග අමුණා ඇත.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

මානවක උසසර කිරිවේ උේසවය (Rover Scout Advancement) – RS-00-PRE-I
මානවක පරමාදර්ශ පදක්කම (Rover Ideals Badge) – RS-00-PRE-II
මානවක දිවුරුේ දිවේ උේසවය (Rover Investiture) – RS-00
වයාපෘති තරුව (Project Star) – RS-01
ගවේෂණ තරුව (Rambler Star) – RS-02
බාලදක්ෂ ශිේීය තරුව (Scoutcraft Star) – RS-03
නායකේව තරුව (Leadership Star) – RS-04
යහපේ පුරවැසි ප්රසාධනය (Good Citizen’s Decoration) – RS-05
බී.ී. ප්රධානය (BP Award) – SLSA/BPA/1

13. ඉහත ප්රධානයන්ට අමතරව, මානවක විෂය නිර්වේශවේ සඳහන් නිපුණතා පදක්කේ (Merit Badges) සහ විශරව බාලදක්ෂ
පදක්කේ/ ප්රදාන සඳහා ලියාපදිංචි වීමට බාලදක්ෂ අංශවේ ප්රවීණතා පදක්කේ පත්ර භාවිතා කළ හැකිය.
14. පදක්කම සමේ වූ දින (පදක්කේ පත්රවේ සඳහන් කර ඇති) සිට මාසයක් (1) ඇුළත, නිසි පරිදි සේපුර්ණ කරන ලද පදක්කේ
පත්රය ගරු පදක්කේ වේකේ/ පදක්කේ වේකේවේ සහයක වවත ඉදිරිපේ කර ලියාපදිංචි කළ යුුය.
15. මානවක අනුගාමිකයන් සඳහා අනුග්රාහකවයකු වලස පේ කිරීමට සුදුසුකේ ලේ පුේගලවයකු මානවක සමාජය ුළ වනාමැති
විට, සුදුසු අනුග්රාහකවයකු වයෝජනා කරගැනීම සඳහා සහය දිසා වකාමසාරිසර - මානවක සහ වයෞවන කටයුු වගන් විමසිය
හෑක.
16. මානවක සමාජ රැසරවීමක් (Crew Meeting) අවම වශවයන් සති වදකකට (2) වරක් සහ මානවක සමාජ මණ්ඩල රැසරවීමක්
(Crew In Council Meeting) අවම වශවයන් මාස වදකකට (2) වරක් පැවැේවීමට සියලුම මානවක බාලදක්ෂ සමාජ
දිරිගන්වනු ලැවේ. මානවක සමාජ රැසරවීේ විධිමේ රැසරවීේ වහෝ විවශරෂ ක්රියාකාරකේ (චිත්රපට/ වේදිකා නාටය/ ප්රහසන
සංදර්ශන ආදිය නැරඹීම, ප්රදර්ශනයක් නැරඹීම වහෝ ආගමික/ සංසරකෘතික/ ක්රීඩා ඉසේවලට සහභාගී වීම වහෝ සංගීත භාණ්ඩ,
ප්රසිේධ කථා ආදි නව නිපුණතා ඉවගනීම) වලසින් සංවිධානය කළ හැකිය.
17. ගවේෂණ තරුවේ පාගමන යාමට සහ නායකේව තරුවේ ප්රජා වසරවා වයාපෘතිය සේපූර්ණ කිරීමට සැලසුේ කරන මානවක
බාලදක්ෂයින්, පාගමන යාමට වපර සහ වයාපෘතිය ක්රියාේමක කිරීමට වපර සහය දිසා වකාමසාරිසර - මානවක සහ වයෞවන
කටයුු වගන් ලිඛිත අනුමැතිය ලබා ගත යුුය. අදාළ පාගමවන් සැලැසරම වහෝ වයාපෘති වයෝජනාව, අනුමැතිය සඳහා විදුේ
තැපෑවලන් ඔසරවසර සහය දිසා වකාමසාරිසර - මානවක සහ වයෞවන කටයුු වවත ඉදිරිපේ කළ හෑක.
18. සියළුම මානවක බාලදක්ෂයන් ඔවුන්වේ මානවක දිවුරුේ දීේ වහෝ ප්රවීණතා තරු දිනාගැනීවේ සේමුඛ් සාකච්ඡාවන් සඳහා
සහය දිසා වකාමසාරිසර - මානවක සහ වයෞවන කටයුු මුණගැවසන විට ‘Rovering to Success’ වපාත සේපූර්ණවයන්ම
කියවා තිිය යුුය. වේ සමඟ ‘Rovering to Success’ වපාවේ විදුේ පිටපතක් එවනු ලැවේ.
19. සියලුම මානවක බාලදක්ෂ සමාජ පාගමන්, කඳවුරු වහෝ විවශරෂ වයාපෘති සංවිධානය කිරීමට වපර සහය දිසා වකාමසාරිසර මානවක සහ වයෞවන කටයුු වගන් විදුේ තැපැල හරහා අනුමැතිය ලබා ගත යුුය.
20. වරාක් කවුන්සිලය හා නායකයින්වේ රැසරවීමට සමානව, මැයි මාසවේ සිට දිසරික්කවේ මානවක බාලදක්ෂ ආචාර්යවරුන්වේ
සහ මානවක සහායකන්වේ (Rover Mates) රැසරවීමක්, සෑම මසකම ුන්වන බදාදා ප.ව. 6.00 සිට ප.ව. 7.00 දක්වා
වකාළඹ බාලදක්ෂ මූලසරථානවේදී පැවැේවේ. දිසරික් නිලධාරීන් සමඟ පැවැේවවන වමම රැසරවීමට සහභාගී වීමට සියලුම
මානවක බාලදක්ෂ සමාජය කටයුු කරන්න.
21. සහය දිසා වකාමසාරිසර - මානවක සහ වයෞවන කටයුු, සුපුන් ජයලේ මහේමයා දුරකථන අංක 077 912 8090 සහ ඊවේේ
ලිපිනය supunjayalath@gmail.com හරහා සේබන්ද කරගත කරගත හැක.

සුපුන් ජයලත්
සහය දිසා වකාමසාරිසර
මානවක සහ වයෞවන කටයුු

පිටපත් : සියලුම සහය දිසා වකාමසාරිසරවරු
ගරු පදක්කේ වේකේ

අමිල් අකේසුන්දර
දිසා වකාමසාරිසර

