
 Circular No 08/2021             
 

19 - 01-2021 

Through the District Commissioner 

To- Assistant District Commissioner (Cubs) 

 

I wish that your District will be able to conduct all cub scout activities in a successful and a productive 

manner in the year 2021 and would like to make your attention to the following. 

1. Cub Scouting For Everyone  

       The Inauguration Ceremony of Cub Scouting for Everyone project will be held at Hilton Hotel, Colombo 

on Saturday 20th February 2021 under the patronage of Prof. G. L. Peiris, Minister of Education.  

We hope to introduce the following in all three languages 

 Launching of the New Cub Scout Activity Books  

 Launching of revisited Cub scout programme 

 Launching of revised Cub proficiency book including the five international badges for cub scouts 

It is mandatory for the Assistant District Commissioner (cub Scouts) to participate in the above programme 

in uniform on Saturday 20th February from 8 am to 3 pm.  

 2 Details to be brought on 20th February. 

 Please hand over the following to the registration table 0n 20th February when you come for the above 

programme. 

 Your District cub scout calendar 

 The plans in your district to promote the Cub Scouting for everyone project 

 The completed attached form giving details of District Cub Scout Leaders  

 

   3 Felicitation of top Achievers in the Scholarship Examination 2020  

The eleven cub scouts who achieved above 195 and above marks at the Scholarship examination held in 

year 2020 will be felicitated at the above ceremony. The cub scouts in full uniform need to come to Hilton 

Colombo on Saturday 20th February at 8am accompanied by one parent and leave after the opening 

ceremony. 

   



 

4. Gold Star Interviews  

The Assistant district Commissioner (Cub Scouts) has the authority do the final Gold Star interview as 

mentioned in the Cub Scout programme book. The guidelines for Gold Star interviews have been given by 

the Cub Section of SLSA in our workshops conducted. The ADC (Cub Scouts) can appoint a team of District 

Cub leaders under her for the interview panel. 

Appreciate your support given for the development of Cub Scouting in Sri Lanka. 

Yours in scout service, 

 

Wathsala Wijewickrama                                                                   Sarath Matharaarachchi 

Assistant Chief Commissioner (Cub Scouts)                             National Programme Commissioner 

                                                            

                                                           Janaprith Fernando 

                                                         Deputy Chief Commissioner 
 

 

 

Copies  to: 

Chief Commissioner 

 All Commissioners at NHQ 

Hony. President, Chairman-Executive Committee, Secretary & Treasurer of SLSA 
 



චක්රලේඛන අංක 08/2021 

 

19/01/2021 

සියළුම දිසා ලකාමසාරිස් මගින්,  

සියළුම සහය දිසා ලකාමසාරිස් (ල ෝතක) ලෙත  

 

ෙසර ආරම්භලේදීම 2021 ෙර්ෂලේ ඔබලේ දිසා ෙන්ී ල ෝතක බාලදක්ෂ ක්රියාකාරකම් ඉතා සාර්ථකෙ හා 

ඵලදායීෙ ක්රියාත්මක කිරීමට හැකි ලේොයි සුභාශංසනය කරන අතර  හත සඳහන් කරණු ලකලරහි ඔබලේ 

අෙධානය ලයාමු කිරීමට කැමැත්ලතමි. 

 

1) දැයේ සියළු දරුවන් ය ෝතක බාලදක්ෂයන් කරමු වයා ෘතිය 

ලමම ෙයා ෘතිලේ ආරම්භක උත්සෙය 2021 ය බරවාරි මස 20 වන දින ගරු අධයා න අමාතයය 

මහාචාර්යය ජී.එේ පීරිස් මැතිතුමාලේ ප්රධානත්ෙලයන් යකාළඔ හිල්ටන් ය ෝටලයේ දී  ැෙැත් වීමට 

සැලසුම් කර ඇත. එදින 

 ල ෝතක බාලදක්ෂ ක්රියාකාරකම් ල ාත 

 සංල ෝධිත ල ෝතක බාලදක්ෂ ෙැඩසටහන් ල ාත 

 සංල ෝධිත ල ෝතක බාලදක්ෂ ප්රවීනතා  දක්කම් ල ාත  

 

භාෂා තුලනන්ම එළි දැක්වීම හා ල ෝතක බාලදක්ෂයින් සඳහා නිර්ලේශත ජාතයයන්තර  දක්කම්  හ 

හදුන්ො දීමද සිදු ලකලර්.  

  

එම නිසා 2021 ල බරොරි මස 20 ෙන දින ය .ව 8.00 සිට  .ව 3.00 දක්ො  ැෙැත්ලෙන ඉහත ෙැඩ 

සටහනට සියලුම දිස්ික්කෙල සහය දිසා ලකාමසාරිස් (ල ෝතක) ලේ සහභාගීත්ෙය අනිොර්ය බෙ 

කාරුණිකෙ දන්ො සිටිමි. 

 

2) එදින රැයෙන ආයුතු වාර්තා  

එම ෙැඩ සටහනට  ැමිලෙන විට  හත සදහන් ොර්තා ඇතුලත් ලිපි ලගාණුෙක් බාලදක්ෂ 

මූලස්ථානය ලෙත භාරදිය යුතු බෙද අෙධාරෙය කරමි.  

 

 2021 ෙර්ෂය සදහා ඔබලේ දිසාලේ ල ෝතක බාලදක්ෂ ෙැඩ සටහන 

 “දැලේ සියළු දරුෙන් ල ෝතක බාලදක්ෂයන් කරමු” ෙයාප් ෘතිලේ ප්රෙර්ධනය සඳහා  ඔබ දිසාලේ 

සැලසුම්  

 සම්ූර්ෙ කරන ලද ලම් සමග අමුො ඇති ඇමුණුම  (දිසා නායක නායිකාෙන්ලේ නම්, ලිපිනය, 

දුරකථන අංකය හා ඊ ලම්ේ ලිපිනය ඇතුලත්) 

 

 



3) 2020 වසයර් 5 යරේණිය ශිෂයත්ව විභාෙයේ ජයග්රා කයින් ඇෙයීම 

2020 ෙර්ෂලේ දී  ෙත්ෙන ලද 5 ලර්ණිලේ ශෂයත්ෙ විභාගලයන් විශෂ්ඨ සමත්කම්  ලබා ඇගයීම 

සඳහා ලතෝරා ගත් දරුෙන් හට ඉහත උත්සෙලේ දී තයාග ලබා දීම සිදු කරන බැවින් එම දරුෙන් 

එලකාල ාස් ලදනා හට තම ලදමාපියන්ලගන් එක් අලයකු සමග 2021 ය බරවාරි මස 20 වන දින 

ය .ව 8.00 වන විට සම්පූර්ණ නිල ඇදුමින්  යකාළඔ හිල්ටන් ය ෝටලය ලෙත  ැමිලෙන ලලස 

දැනුම් දිය යුතුය. 

 

 

 

4) රන්තරු සම්පමුඛ  රීක්ෂණ 

සෑම දිසාෙකම රන්තරු සම්මුඛ  රීක්ෂෙය සම්බන්ධෙ සම්ූර්ෙ බලය  ැෙරී ඇත්ලත් එම  දිසා ෙල 

සහය දිසා ලකාමසාරිස් (ල ෝතක) ලෙත බැවින් සහය දිසා ලකාමසාරිස් (ල ෝතක) විසින් තම 

අභිමතය  රිදි ල ෝතක අං ලේ දිසා නායක නායිකාෙන් සහභාගී කර ගනිමින් බාලදක්ෂ 

මූලස්ථානය මගින් නිකුත් කර ඇති මාර්ලගෝ ලේ ෙලට අනුකූල ෙන  රිදි රන් තරු  රීක්ෂෙ 

 ැෙැත්විය යුතු බෙ ලමයින් විල ්ෂලයන් අෙධාරෙය කරමි. ල ෝතක බාලදක්ෂ ෙැඩසටහන් 

ල ාලතහි ලමය  ැහැදිලිෙ සඳහන් කර ඇති බෙද දන්ෙනු කැමැත්ලතමි.  

 

දිෙයිලන් ල ෝතක බාලදක්ෂ දරු දැරියන්ලේ අභිෙෘේදිය උලදසා ඔබ සියළු ලදනාලේ  කැ වීම ඉතා 

අගය ලකාට සලකමි.  

 

 
ස්ූතියි 
ලමයට 
බාලදක්ෂ ලස්ෙලේ නියුතු 

 
වත්සලා  වියේවික්රම      සරත් මාතරආරච්චි   
සහය ප්රධාන ලකාමසාරිස්  (ල ෝතක)    ජාතික ෙැඩසටහන් ලකාමසාරිස්  

 
 

ජනප්රිත් ප්රනාන්දු 
    නිලයෝජය ප්රධාන ලකාමසාරිස් 

 
 
 

පිට ත් -   
ප්රධාන ලකාමසාරිස්  
ජාතික මූ ස්ථානලේ සියළුම ලකාමසාරිස්ෙරුන්  
ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමලේ ගරු සභා ති, ගරු විධායක කමිටු සභා ති, ගරු ලේකම් හා ගරු භාණ්ඩාගාරික  

 

 

 







“දැයේ සියළු දරුවන් ය ෝතක බාලදක්ෂයන් කරමු” වයාප් ෘතියේ අදියර 2 

“நாட்டிலுள்ள அனைத்து சிறுவர்கனளயும் குருனள சாரணர்கள் ஆக்குவவாம்’’ 

சசயற்திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டம் 

 

 
දිසායේ නම மாவட்டத்தின் பெயர்  : 

............................................................................................ 

සහය දිසා යකාමසාරිස්(ය ෝතක) නම உதவி மாவட்ட ஆணையாளரின் (குருணளயர்) பெயர் : 

.................................................................................................................................. 

 දිසා නායක  
නායිකාවන්යේ නම් 
மாவட்ட தணைவர் / 

தணைவியின் பெயர் 

ලිපිනය 
முகவரி 

දුරකථන 

අංකය 
பதாணைபெசி 

இை 

ඊ යම්ල් 

ලිපිනය 
மின்னஞ்சல் 

முகவரி 
01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     
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