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1 ஏப்ரல் 2020

 

 

1. இலங்கை சாரணர் சங்ைத்தின் வயதுவந்த தகலவர்ைள் பயிற்சி 04 பிரிவுைளாை பிரிக்ைப்பட்டுள்ளன.  

•   அலகுக்ைான தகலவர் பயிற்சி 

•   அலகுக்ைான தகலவர்ைளுக்கு பயிற்றுவிப்பவர்ைளுக்ைான பயிற்சி 

• ஆகணயாளர்ைள், கிகளச் சங்ை அங்ைத்தவர்ைள் மற்றும் குழு சாரணர் தகலவர்ைள் 

உள்ளடங்கிய நிர்வாகிைளுக்ைான பயிற்சி 

 

2. ததசிய பயிற்சி அணியானது, தகலவர் பயிற்றுவிப்பாளருக்ைான சசல்லுபடியாகும் சான்றிதகைப் 

சபற்றுள்ள தகலவர் பயிற்றுவிப்பாளர்ைகளயும், உதவி தகலவர் பயிற்றுவிப்பாளர்ைகளயும் 

உள்ளடக்கியதாை, சசயலில் உள்ள பயிற்றுவிப்பாளர்ைகளக் சைாண்டிருக்கும். 

  

3. பி ர த ம  ஆகணயாளருக்கு, இலங்கை சாரணர் சங்ைத்தின் வயதுவந்ததார் பயிற்சி நடவடிக்கைைள் 
அகனவற்றுக்கும் ததசிய பயிற்சி ஆகணயாளர் சபாறுப்பாை இருப்பார். ததசிய பயிற்சி ஆகணயாளருக்கு, 

இந்த விடயம் சதாடர்பாை, ததசிய பயிற்சி அணி சபாறுப்பாை இருக்கும்.  

 
4. ததசிய பயிற்சி ஆகணயாளரின் பரிந்துகரக்கு ஏற்ப தகலவர் பயிற்றுவிப்பாளர்ைளும், உதவி தகலவர் 

பயிற்றுவிப்பாளர்ைளும் பிரதம ஆகணயாளரால் நியமிக்ைப்படுவார்ைள். அத்தகைய சேகைகய 

அங்கீைரிக்கும் சேகை நியமனக் ைடிதம் ஒரு ைருட ைாலத்திற்கு சேல்லுபடியாகும்.  ஒவ்சவாரு வருட 

முடிவிலும் இந்த தசகவ நியமனக் ைடிதம் புதுப்பிக்ைப்பட தவண்டும். தகலவர் பயிற்றுவிப்பாளர் அல்லது 

உதவி தகலவர் பயிற்றுவிப்பாளர் எதிர்வரும் வருடத்துக்ைாை இந்த நியமனத்கதப் புதுப்பிக்ைத் தவறினால், 

அந்த நியமனம் சசல்லுபடியற்றதாகி விடும்.  
 

5. ததசிய பயிற்சி ஆகணயாளரின் பரிந்துகரக்கு ஏற்ப எந்த தநரத்திலும் இந்த நியமனம் பிரதம 

ஆகணயாளரால் திரும்பப் சபறப்படலாம்.   

 

6. அலகுக்ைான தகலவர் பயிற்சி 
 

i.  ையது ைந்சதார் பயிற்சி 04 பிரிவுைளின் கீழ் சமற்சைாள்ளப்படுகிறது. 

•   சிங்கிதி சாரணர்ைள் 

•   குருகள சாரணர்ைள் 

•   சாரணர்ைள் 

•   திரிசாரணர்ைள் 

ii.  இலங்கை சாரணர் சங்ைம் ஆனது, ஒவ்சவாரு ைட்டத்துக்கும் ஒவ்சவாரு பாடத்திட்டம் என்ற 

அடிப்பகடயில் 05 ைட்டங்ைகளக் சைாண்டதாை அலகுக்ைான தகலவர் பயிற்சிகய தமற்சைாள்கிறது.
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iii. 
 

 
ைகலக்கூறு ஆகணப்பத்திரம் கசல்லுபடியாகும் ைாலம் சீருகை 

 
ைகலக்கூறு 

I 

பங்தைற்பாளர் மாநாட்டில் ைலந்து 

சைாண்டதன் பின்னர், 

ஆகணப்பத்திரத்துக்ைாை விண்ணப்பித்து 

அகதப் சபற்றுக் சைாள்ள தவண்டும்.  

 

 

 
ஒரு 

வருடம்  

சபாதி / துருப்பு / குழு ஆகியவற்றுக்ைான 

ைழுத்துப்பட்டிதயாடு ஒவ்சவாரு 

பிரிவிற்குமான சீருகட அணியப்பட 

தவண்டும். 

 
ைகலக்கூறு 

II 

பாடசநறிகய சவற்றிைரமாை பூர்த்தி சசய்ததன் 

பின்னர், தகலவர் ஆகணப்பத்திரத்துக்ைாை 

விண்ணப்பித்து அகதப் சபற்றுக் சைாள்ள 

தவண்டும்.  

  

Leader should apply nd obtain a warrant. 

 

ஒரு வருடம், 

புதுப்பிக்ைப்படக் கூடியது. 

கில்சவல் முடிச்சுடன் 

ைழுத்துப்பட்டியும் உரிய 

சீருகடயும் அணியப்பட 

தவண்டும். 

 
ைகலக்கூறு 

IV 

 
ஆகணப்பத்திரம் 

 

ஒவ்சவாரு வருடமும் 
ஆகணப்பத்திரம் 

புதுப்பிக்ைப்பட தவண்டும். 

கில்சவல் முடிச்சுடன் 

ைழுத்துப்பட்டியும் உரிய 

சீருகடயும் அணியப்பட 

தவண்டும். 

 
ைகலக்கூறு 

V 

 

ஆகணப்பத்திரம் 
 

ஒவ்சவாரு வருடமும் 
ஆகணப்பத்திரம் 

புதுப்பிக்ைப்பட தவண்டும். 

பயிற்சிகயப் பூர்த்தி சசய்ததன் பின்னர், உரிய 

சீருகடயுடன் கில்சவல் ைழுத்துப்பட்டியும், தரு 

சின்னமும் அணியப்பட தவண்டும்.  

 
 
 

 

iv. ததசிய பயிற்சி ஆகணயாளரின் ஒப்புதலுக்குப் பின்னர் ைகலக்கூறு  I, II மற்றும் IV 

ஆகியவற்றின்      சபறுதபற்றுத்  தாள்ைள் சசல்லுபடியாகும் .  

v. ஒரு தடகவக்கு தமற்படாமல், ஒவ்சவாரு பிரிவிற்குமான ைகலக்கூறு IV பயிற்சி சநறி ஒரு 

குறிப்பிட்ட இடத்தில், அதத ைாலப் பகுதியில் நகடசபற தவண்டும்.  

vi. ஒருவர் தரு சின்ன  பயிற்சி சநறியில் பங்குபற்ற 21 வயகதப் பூர்த்தி சசய்திருக்ை தவண்டும். 

vii. பங்தைற்பாளர் 24 வயகதப் பூர்த்தி சசய்த பிறகுதான் அவருக்கு தரு சின்னம் வைங்ைப்படும்.  

viii. தநர்முைத் ததர்வின் பின்னர் ததசிய பயிற்சி ஆகணயாளரின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகுதான் வைங்ைப்பட்ட 

தரு சின்னம் சசல்லுபடியானதாகும்.         

ix. ஒரு  பிரிவில்  தரு  சின்னத்கதப் சபற்றவர் , மற்சறாரு பிரிவின் ைகலக்கூறு  I பாட சநறிகயப்  

பின்பற்ற விரும்பினால், அவர் தரு  சின்னத்கத சவன்சறடுத்த  பிரிவில் இரண்டு  வருட  

தசகவக்  ைாலத்கத  பூர்த்தி சசய்திருக்ை  தவண்டும் . புதிய பிரிவில்  ைகலக்கூறு I பாட 

சநறிகயப்  பூர்த்தி  சசய்த பின்னர், அவர் அந்தப்  பிரிவுக்ைான  அதிைார  பூர்வமான  ைடிதத்கதப்  

சபற்றுக் சைாள்ள  தவண்டும் .   

 

7. அலகுக்ைான தகலவர்ைளுக்கு பயிற்றுவிப்பவர்ைளுக்ைான பயிற்சி. 

i.  அலகுக்ைான தகலவர்ைளுக்கு பயிற்றுவிப்பவர்ைளுக்ைான பயிற்சி 02 படிமுகறைகளக் சைாண்டது. 

•   உதவித் தகலவர்ைளுக்கு பயிற்றுவிப்பவர்ைளுக்ைான பாட சநறி மூலம் உதவித் தகலவர்ைளுக்கு 

பயிற்றுவிப்பவர்ைளுக்ைான பயிற்சி. 

•   தகலவர்ைளுக்கு பயிற்றுவிப்பவர்ைளுக்ைான பாட சநறி மூலம் தகலவர்ைளுக்கு 

பயிற்றுவிப்பவர்ைளுக்ைான பயிற்சி. 
 

ii.  தகலவர்ைளுக்கு / உதவித் தகலவர்ைளுக்கு பயிற்றுவிப்பவர்ைளுக்ைான பாட சநறிகயப் பின்பற்ற 

விரும்பும் அகனவரும் ஒரு தநர்முைத் ததர்வில் ைலந்து சைாண்டு அதில் சித்தியகடய தவண்டும். 

தநர்முைத் ததர்வுக் குழுவானது, ததசிய பயிற்சி ஆகணயாளகரயும், அவருடன் / அல்லது ததசிய 

பயிற்சி ஆகணயாளரால் நியமிக்ைப்பட்ட மூன்றுக்குக் குகறயாத தகலவர்ைளுக்ைான 

பயிற்றுவிப்பாளர்ைகளக்சைாண்டிருக்கும். 
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8. உதவித் தகலவர்ைளுக்கு பயிற்றுவிப்பவர்ைளுக்ைான பாட சநறிகயப் பின்பற்றத் ததகவயான தகைகமைள்  
 

 

i. விண்ணப்பதாரி, ோரணரின் குறிக்சைாள்ைள் மற்றும் சைாட்பாடுைள், இலங்கை சாரணர் சங்ைத்தின் 

குறிக்தைாள்ைள் மற்றும் சாரண வழிமுகறைள், வயது வந்ததாகரப் பயிற்றுவித்தல் ஆகியகவ 

சதாடர்பான சதளிவான அறிகவக் சைாண்டிருப்பததாடு ஏற்று நடத்தல் தவண்டும். 

ii.  உதவித் தகலவர்ைளுக்கு பயிற்றுவிப்பாளர்ைளுக்ைான பாட சநறிகயப் பின்பற்ற விரும்புதவார் இலங்கை      

 சாரணர் சங்ைத்தினால் விதிக்ைப்பட்டுள்ள அகனத்து நிபந்தகனைகளயும் பூர்த்தி சசய்திருப்பததாடு, 

 குருகளயர்/சாரணர்/திரிசாரணர் ஆகியவற்றுள் குகறந்தது ஏதாவது ஒரு பிரிவில் தரு சின்னத்கத 

 சவற்றிைரமாை பூர்த்தி சசய்திருக்ை தவண்டும்.  

iii. குகறந்த பட்ச தகைகமயாை விண்ணப்பதாரி, ை.சபா.த (உ/த) பரீட்கசயில் குகறந்தது இரண்டு 

 பாடங்ைளில் சித்தியகடந்திருத்தல் அல்லது தரு சின்னத்துடன் குகறந்தது ஐந்து வருட தசகவக் 

 ைாலத்கதக் சைாண்ட பயிற்சி சபற்ற ஆசிரியராை இருத்தல் அல்லது தரு சின்னத்கதப் சபற்று பத்து  வருட 

தசகவக் ைாலத்கதக் சைாண்டிருப்பததாடு ை.சபா.த (சா/த) பரீட்கசயில் சித்தியகடந்திருத்தல்.   

iv. விண்ணப்பதாரி , அண்கமய இரண்டு  வருடங்ைளில்  உரிய பிரிவின் சசயலில் இருந்த தகலவர் 

என்பதற்ைான  ஆவண சான்றுைள் பரிதசாதிக்ைப்படும் .  

v. உதவித் தகலவர்ைளுக்கு பயிற்றுவிப்பாளர்ைளுக்ைான பாட சநறிகயப் பின்பற்றத் ததகவயான ஆைக் 

 குகறந்த வயது எல்கல 30 ஆகும்.  
 

 

9. உதவித் தகலவர்ைளுக்கு பயிற்றுவிப்பாளர்ைளுக்ைான பாட சநறிகய சவற்றிைரமாை நிகறவு சசய்ததன் 

பின்னர், உதவித் தகலவர்ைளுக்ைான பயிற்றுவிப்பாளராை நியமிக்ைப்படுவதற்கு பின்வரும் ததகவைள் பூர்த்தி 

சசய்யப்பட தவண்டும். 

 
i. ததசிய மட்டத்தில் அல்லது மாவட்ட மட்டத்தில் குகறந்தது ஒரு வருட சசயலாற்றலுடன் 

 கூடிய தசகவக் ைாலம்.  

ii. ைகலக்கூறு I பயிற்சி பாடசெறியின் பங்தைற்பாளர்ைகள ஒழுங்ைகமத்து 

 சேகை சேய்திருத்தல். 

iii. ைகலக்கூறு II பயிற்சி பாடசெறியின் முழு தநர அங்ைத்துவராை தசகவ 

 சசய்திருத்தல்.   

iv. ைகலக்கூறு III இன் ஆதலாசைராை தசகவ சசய்திருத்தல். 

v. ைகலக்கூறு IV பயிற்சி பாடசெறியின் ஆதலாசைராை தசகவ சசய்திருத்தல்.  

பங்தைற்பாளரின் ஆகணப்பத்திரம் உரிய ைாலப்பகுதிக்குரியதாை புதுப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை தவண்டும். ததசிய 

பயிற்சி ஆகணயாளராதலா, அவரால் நியமிக்ைப்பட்டவர்ைளாதலா தநர்முைத் ததர்வு நடத்தப்பட்டதன் 

பின்னதர உதவித் தகலவர் பயிற்றுவிப்பாளர் நியமனத்துக்ைான பரிந்துகரைள் வைங்ைப்படும். உதவித் 

தகலவர் பயிற்றுவிப்பாளர் நியமனங்ைள் ததசிய பயிற்சி ஆகணயாளரின் ஒப்புதலின் பிறதை 

சசல்லுபடியாகும்.  

 

10. தகலவர்ைளுக்கு பயிற்றுவிப்பவர்ைளுக்ைான பாட சநறிகயப் பின்பற்றத் ததகவயான தகைகமைள்  

i. விண்ணப்பதாரி, ோரணிய குறிக்சைாள்ைள் மற்றும் சைாட்பாடுைள், இலங்கை சாரணர் சங்ைத்தின் 

குறிக்தைாள்ைள் மற்றும் சாரண வழிமுகறைள், வயது வந்ததாகரப் பயிற்றுவித்தல் ஆகியகவ 

சதாடர்பான சதளிவான அறிகவக் சைாண்டிருப்பததாடு ஏற்று நடத்தல் தவண்டும். 

ii. குகறந்தது மூன்று ஆண்டுைள் உதவித் தகலவர்ைளுக்ைான பயிற்றுவிப்பாளராை திருப்திைரமான தசகவயாற்றி 

இருத்தல். இந்த தசகவயானது, குகறந்தது ைகலக்கூறு IV முன் பயிற்சி பாட சநறியில் முழு தநர தசகவ, 

ைகலக்கூறு II பயிற்சி பாட சநறி மற்றும் ைகலக்கூறு I பயிற்சி பாட சநறியின் பாட சநறி தகலவராை 

தசகவயாற்றியிருத்தல் ஆகியவற்கற உள்ளடக்கியிருக்ை தவண்டும்.    

iii. தகலவர்ைளுக்கு பயிற்றுவிப்பாளர்ைளுக்ைான பாட சநறிகயப் பின்பற்ற, விண்ணப்பதாரி 35  

 வயகதப் பூர்த்தி சசய்திருக்ை தவண்டும். 
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11. தகலவர்ைளுக்கு பயிற்றுவிப்பாளர்ைளுக்ைான பாட சநறிகய சவற்றிைரமாை நிகறவு சசய்ததன் பின்னர், 

தகலவர்ைளுக்ைான பயிற்றுவிப்பாளராை நியமிக்ைப்படுவதற்கு பின்வரும் ததகவைள் பூர்த்தி சசய்யப்பட 

தவண்டும். 

i.  ததசிய மட்டத்தில் அல்லது மாவட்ட மட்டத்தில் குகறந்தது ஒரு வருட திருப்திைரமான தசகவக் 

ைாலம்.  

ii.  ைகலக்கூறு II பயிற்சி பாட சநறியின் பாட சநறி தகலவராை தசகவயாற்றி இருப்பது இந்த தசகவக்ைாலத்தில் 

உள்ளடக்ைப்பட்டிருக்ை தவண்டும்.    

iii. ைகலக்கூறு III இன் ஆதலாசைராை தசகவ சசய்திருத்தல். ைகலக்கூறு V இன் ஆதலாசைராை தசகவ 
 சசய்திருத்தல். 

iv. உரிய வருடத்தில்  ைகலக்கூறு IV பயிற்சி பாடசெறியின் முழு தநர அங்ைத்துவராை தசகவ சசய்திருத்தல்.   

v. ததசிய மட்டத்தில் அல்லது மாவட்ட மட்டத்தில் சிறந்த மக்ைள் சதாடர்புைகளப் தபணுவதற்கு 

உதவும் விதமான சசயற்பாடு ஒன்கறதயா,பலவற்கறதயா தமற்சைாண்டிருத்தல்.  

vi. பங்தைற்பாளரின் ஆகணப்பத்திரம் உரிய ைாலப்பகுதிக்குரியதாை புதுப்பிக்ைப்பட்டிருத்தல்.  

vii. தகலவர் பயிற்றுவிப்பாளர் நியமனங்ைளும், விருதுைளும் ததசிய பயிற்சி ஆகணயாளரால் தநர்முைத் 

 ததர்வு நடத்தப்பட்டு, விண்ணப்பதாரிக்கு ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்டதன் பின்னதர சசல்லுபடியாகும்.  

 
12.  நிர்வாகிைளுக்ைான பயிற்சி 

 

 
    நிர்வாகிைளுக்ைான பயிற்சி 04 பிரிவுைளாை வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  

•   குழு சாரணர் தகலவர்ைளுக்ைான பயிற்சி  

•   ஆகணயாளர்ைளுக்ைான பயிற்சி  

•   கிகளச்சங்ை அங்ைத்தவர்ைளுக்ைான பயிற்சி  

•   சதாழில் வல்லுநர்ைளுக்ைான பயிற்சி  
 

 

13. அகனத்து தகலவர் பயிற்றுவிப்பாளர் பயிற்சி பாட சநறிைளும், நிபந்தகனக்குட்பட்ட ைாலப் பகுதிக்குள் 

 ததசிய பயிற்சி ஆகணயாளரின் எழுத்து மூல ஒப்புதகலப் சபற்றதன் பின்னதர நடத்தப்பட தவண்டும்.  
 

 

14. ஒவ்சவாரு மாவட்டமும் ஒரு மாவட்ட பயிற்சிக் குழுகவக் சைாண்டிருக்ை தவண்டும். அந்தக் குழு 

மாவட்ட ஆகணயாளரினதும், உதவி மாவட்ட ஆகணயாளரினதும் (பயிற்சி) அனுமதிகயப் சபற்ற 

பிறதை சசயற்பட தவண்டும்.  
 

15. ஒவ்சைாரு பயிற்சி ைகுப்பும் குறிப்பிட்ட பாடசெறிக்குப் சபாருத்தமாை சதசிய பயிற்சி பிரிவு ைகுத்துள்ள 

விதிைள் மற்றும் ஒழுங்குமுகறைளின்படி ெடத்தப்பட சைண்டும். 
 

16. பயிற்சி ைகுப்புைகள முகறயாை ெடத்துைதற்கு, ததசிய பயிற்சி ஆகணயாளரால் அங்கீைரிக்ைப்பட்ட, 

நிைழ்ச்சி நிரல்ைள், பங்சைற்பாளர்ைளுக்ைான அமர்வு குறிப்புைள் மற்றும் அமர்வு தகலைர்ைளுக்ைான 

ைழிைாட்டல் குறிப்புைகள உள்ளடக்கிய, பாடசெறிக்கு சபாருத்தமான “பயிற்சி கைசயட்கட” சதசிய 

பயிற்சி குழுவின் உறுப்பினர்ைள் பின்பற்ற சைண்டும் என்று தைட்டுக் சைாள்ளப்படுகிறீர்ைள். 
 
 

Nanda Fernando. 

National Training Commissioner, 

National Training Division, 

Sri Lanka Scout Association. 
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