
Circular No  32/2021 

2021-05- 12 

To – All District Commissioners  

        All Assistant District Commissioner (Cubs) 

 

 Cub Scouting for Everyone Project 2 
 

As you all know, the Cub Scouting for Everyone project 2, which was to be held at Royal Classics Hotel Kandy, from 23
rd

 

April to 25
th

 April was postponed indefinitely. We have written to the Asia Pacific Region to extend the dates for the 

project. 

The following changes will take place due to the present covid 19 situations in the country: -  

1. The Provincial workshops (CSE project 3) will be conducted as soon as the situation of the country normalizes. 
2. The residential workshop (CSE Project 2) for Assistant District Commissioner (cubs) and District Cub Leaders will 

be conducted  as soon as the situation of the country normalizes . 
3. Some of the training will be covered online. 

 

 Cub Scouting for Everyone TV programme  
 

The above TV programme in partnership with Unilivers will be commenced on Saturday 29
th

 May on Independent 

Television Network (ITN), and further details will be given in due course.  

We would encourage all cub scouts to watch the above TV programme as there will be Question and Answer session, and 

prizes will be given. 

 Online Cub Scouting Activities 
 

As the schools are closed, we would like all the district leaders to encourage to have interaction with the cub scouts 

through online measures.  

1. Organize online pack meetings. 
2. Proficiency badges to be conducted online and appoint examiners for it. 
3. Conduct Gold Star Interviews online. 
4. Encourage cub scouts to use the cub scout activity books. 
5. Organize special activities for Vesak and Poson. 
6. Organize a special activity for world environment day – 5

th
 of June 2021. 

Thanking you, 

Yours in Scout Service, 

Sgd/       Sgd/ 

Mrs. Wathsala Wijewickrama              Mr. Sarath Mataraarachchi  Janaprith Fernando 
Assistant Chief Commissioner (Cubs).               National Programme Commissioner Deputy Chief Commissioner 
 
Copys -  All NHQ Commissioners 
    President, Chairman, Secretary, Treasurer  
 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



2021.02.12                                චක්රලේඛ  ංක  32/2021 

සියුළුම දිවා ලේ ොමවාරිව්ලරුන් ශා 

සියලුම වශාය දිවා ලේ ොමවාරිව්(ලේඳෝත ) ලේලත 
 

“දැලේේ සියළු දරුලන් ලේඳෝත  බාදක්යන්  රමු”  ලයාඳි 2 2 

ඔබ සියළු ලේදනා දන්නා ඳරිදි 2021 ංලේරේඛ මව 23 ලන දින සි2 2ව ලන දින දක්ලා මශනුලර ක්ැසික් ලේශෝ2ලේේ  ප ඳැලැවීමටම2 වැම්  

 ෂ “දැලේේ සියළු දරුලන් ලේඳෝත  බාදක්යන්  රමු”  ලයාඳි 2 2 ලේන්ලාසි  ලැඩමුළුල දින නියමයක් ලේනොමැ 2ල  ඛ දැමීම2 සිදු විය.  

ඉශත ලයඳි 2ය ඉදිරි දිනයන් ලේලත  ඛ දැමීම2 සිදු වූ බල ංඳ විසින් ලේ  ලන වි2 ආසියානු ාන් 2 ර  ාඳය ලේලත ලිඛිතල දැනු   ප ඇත. 

දැන2 ංඳ රලේේ ඳල 2න ලේ ොවිඩ් 19 ලවකගත තවීවීලය ංනුල ලේමම ලයාඳි 2ලේය ස වශන් ලේලනව්   සිදු ලේ ලේරන බල දන්ලා සිමුමු. 

1.  ඳෂාවී මේ2මින් ඳැලැවීමටම නියමිත ලැඩමුළු (CSE ව් යාඳි 2 3)  රලේේ තවීවීලය වාමානය රයය වූ විගව ආර   ලේ ලේරනු ඇත. 

2. වශාය දිවා ලේ ොමවාරිව් (ලේඳෝත ) ශා දිවා නාය  නායි ාලන් වශා ඳැලැවීමටම2 නියමිත ලේන්ලාසි  ලැඩමුළුල (CSE ලයාඳි 2 2) 

රලේේ තවීවීලය වමානය රයය වූ ඳම්ල   ංනුල ලේමය වකවිධානය ලේ ලේරනු ඇත. 

3.  ඇතැ  පුහුණු ක්රියා ාර   ඩිජි2ඛ මාධයයන් ඔව්ලේවේ Online ක්රමය2 ආලරයය ලේ රනු ඇත. 
 

 “දැලේේ සියළු දරුලන් ලේඳෝත  බාදක්යන්  රමු” ලයාඳි 2ය2 ංදාල ලේ ලේරන රූඳලා සනී ලැඩව2ශන 

යුනිලීලර් ආයතනලේේ ශවුඛ දාය වීලය ඇ 2ල සිදු  රන ඉශත රූඳලා සනී ලැඩව2ශලේන් ආර    ලැඩ ව2ශන මැයි මව 29 ලන 

ලේවනම්රාදා දින ව්ලාධීන රූඳලා සනී ලේවේලය (ITN) ඔව්ලේවේ වි ානය මටම2 නියමිතය.    පිළිබල ලැඩිදුර විව්තර ඉදිරිලේේ  ප දැනු  ලේදනු 

ැලේේ. 

ඉශත රූඳලා සනී ලැඩ ව2ශන ංනුවාරලේයන් විමවන ර්න වශා පිළිුරරු බා  ප නන්ාශ යින් බල2 ඳවී මට ංගනා තයාග බා ගැනීම2 

ඕනෑම ලේඳෝත  බාදක්ලේයකු2 ංලව්ථාල ඇ 2 බැවින් ලේමම ලැඩව2ශන නැරඹීම වශා සියළුම ලේඳෝත  බාදක්යින් උනන්දු  රලන 

ලේව ඉඛා සිමුමු.  

 ඩිජි2ඛ මාධයයන් ඔව්ලේවේ Online ක්රමය2 ලේඳෝත  බාදක් ක්රියා ාර   සිදුරීමම 

දිලයිලේන් සියළු ඳාවඛ ලේ  ලන වි2 ලවා ඇ 2 බැවින් සියළුම ලේඳෝත  බාදක් නාය  නායි ාලන් ඩිජි2ඛ මාධයයන් ඔව්ලේවේ Online 

ක්රමය2 තම ලේඳෝත  බාදක් දරුලන් වමග නිරන්තර ව බන්ධතාල ඳලවීලා ගනිමින් ඳශත ආ ාරය2 ක්රියා ාර   සිදු  රන ලේව 

ඉඛා සිමුමු. 

1.  ඩිජි2ඛ මාධයන් ඔව්ලේවේ Online ක්රමය2 ැළෂ ැළව්මට  ඳැලැවීමටම  

2. රමටයතා ඳදක්   Online ක්රමය2 සිදු රීමම ශා   වශා ංදා ඳදක්   ඳමක් ලරුන් ඳවී රීමම. 

3. Online ක්රමය2 රන්තරු ව මු  ඳමක්ය ඳැලැවීමටම. 

4. ලේඳෝත  බාදක් ක්රියා ාර   ලේඳොවී ඳරිශරයය රීරිම වශා ලේඳෝත  බාදක්යින් උනන්දු  රමටම. 

5. ලේලවක් ශා ලේඳොලේවොන් උවීවලය වශා Online ක්රමය2 විලේේ ලැඩ ව2ශන් වකවිධානය රීමම. 

6. 2021 ජුනි මව 05 ලන දින2 ලේය ප  2ලේබන ලේෝ  ඳරිවර දිනය ලේලනුලේලන් Online ක්රමය2 ආ ර්නීය ලැඩ ව2ශන් වකවිධානය 

රීමම. 

ව්ුර 2යි 

ලේමය2, 

බාදක් ලේවේලලේේ නියුුර 
 

ං/ ලේෂේ,     ං/ ලේෂේ, 

ලවීතවා විලේේවික්රම                වරවී මාතරආරචිච්                  නනප්රිවී රනාන්දු  
වශාය රධාන ලේ ොමවාරිව්(ලේඳෝත )                නා 2  ලැඩව2ශන් ලේ ොමවාරිව්  නිලේයෝනය රධාන ලේ ොමවාරිව් 
 
පි2ඳවී -   මව්ථානලේේ සියළුම ලේ ොමවාරිව්ලරුන් ලේලත 
  ව ාඳ 2 - ශ්රී ක ා බාදක් වකගමය, විධාය   මිටු ව ාඳ 2, ගරු ලේඛ  , ගරු  ාණ්ඩා ාරි  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


