
 
 
 
 
 
 
 
 

Circular   40/2021  
10/06/2021 
 
To  
All District Commissioners  
All Assistant District Commissioners (Cubs). 
 

Kite Competition 2021 (Cub Scout Section) organized by  
Sri Lanka Scout Association 

 
With the intention of lifting and enhancing the creativity and skills of Cub Scouts who 
are restricted to their houses due to the prevailing COVID-19 pandemic, Sri Lankan 
Scout Association has organized an all-island kite competition for the Cub Scouts. 
 
Please brief all the Cub Scout Leaders in your respective Districts about this 
programme and request them to direct as many Cub Scouts as possible to take part 
in it. 
 
The competition is planned to be carried out under the below two categories and 
under each category Certificates will be awarded for 1st, 2nd and 3rd places. 
Further, 10 merit certificates too will be awarded under each category. 
 
1. First category - “Neela guwan geba samanala rangum” (Butterflies dance in the 
blue sky). Open for Cub Scouts between ages 7 to 9. 
 
2. Second category - “Neela geba sisara deduna yaathra”. (Rainbows in the blue 
sky) Open for Cub Scouts between ages 9 to 11. 
 
All participants should submit a video containing the below three stages (in kite 
building and flying) to their respective Assistant District Commissioners (cub) through 
the Akelas via email. Assistant District Commissioners (Cub) should select the best 3 
videos submitted under each category and submit all 6 selected videos to Assistant 
Headquarters Commissioner Mr. Sanjaya Perera , through the District Commissioner 
via email (slsakitefestival@gmail.com) on or before 15/07/2021. 
 
We emphasize that each video has to be emailed separately along with the applied 
category, name of the Cub Scout, DOB and the respective scout division. In addition, 
please be kind enough to mention the telephone number of the District 
Commissioner as well. 
 
Video should contain below stages: 
1. Making of the kite structure 
2. Decorating the kite 
3. Flying the kite 
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Scoring criteria will be as follows: 
1. Creativity  
2. Colourfulness 
3. Flying ability and control  
4. Design clarity from sky/distance 
5. Use of an eco-friendly medium (eg: coconut and bamboo sticks, oil papers, silk 
and cotton cloth material etc.) 
 
Note: non-eco-friendly materials such as plastic, polythene cannot be used. We 
emphasize all above criteria will be used in selecting the winners. 
For Further Information please contact undermentioned commissioners in charge of 
the project. 
 

x Mr. Sanjaya Perera  - 0772840825 
x Mrs. Rohini Wijeratne - 0718108443 
x Mrs. Ambika Gunasekara - 0779023491 

 
Thank you very much in advance for your enthusiasm and commitment in making 
this event a success. 
 
Yours in Scout Service, 
 
 
Sgd/         Sgd/  
Mrs. Wathsala Wijewickrama                    Mr. Sarath Matararachchi 
(Assistant Chief Commissioner-Cubs)    National Programme Commissioner 
 
 
 
 
       Sgd/  

Mr. Janaprith Fernando 
(Deputy Chief Commissioner) 

 
 

 

Copies –   Chief Commissioner  

                 All Head Quarter Commissioners at the National Scout Head Quarters 

     Hon. President, Hon.Chairman, Hon. Secretary and Hon.Treasuere of the Sri         

L  Lanka Scout Association 

 



 

 

 

 

 

ච ෙ ඛ අංක 40/2021 

10/06/2021 

ය ම සා ෙකාමසා ස් ම   
ය ම සහය සා ෙකාමසා ස් (ෙප තක) ෙවත,  

 

  ලංකා බාලද ෂ සංගමය ම  පව ව  ලබන ස ංග  තරඟාව ය 2021  
(ෙප තක බාලද ෂ අංශය) 

 

දැනට අප රට ණ පා තිෙබන ෙකා ඩ් 19 වසංගත තත්වය හ ෙ  තම නිෙවස් ළට  කාලය ගත 
කරන ෙප තක බාලදක්ෂ  න්ෙ  නි මාණාත්මක හැකියාව ව ධනය කි ම සඳහා  ලංකා බාලදක්ෂ 
සංගමය න් පවයාප්ත ස ංග  තරඟාව යක් පැවැත් මට සැල ම් කර ඇත. ෙම් පි බඳව ඔබෙ  
දිසාවන්  ෙප තක බාලදක්ෂ ආචා යව න් දැ වත් ෙකාට හැකිතාක් ද වන් ෙමම යාකාරකම සඳහා 
ෙයා  කරන ෙලස ඉ ලා ටි .  

ෙමම තරඟාව ය පහත සඳහන් අංශ ෙදක යටෙත් පැවැත් මට රණය කර ඇති අතර එක් එක් 
අංශෙයන් ථම, ෙදවන හා ෙතවන ස්ථාන සඳහා වටිනා සහතික පත් පිි නැ මට හා සලතා සහතික 
පත් 10 බැගින් පි නැ මටද අදහස් කර ඇත.  

¾ පළ වන කා ඩය  -    “ ල ව  ගැබ සමනළ ” 

ෙම් සඳහා සහභා  ය හැක්ෙක් වයස අ  7-9 දක්වා වයස් කාණ්ඩවල ෙප තක ද  දැ යන්ට පමණි.  

¾ ෙදවන කා ඩය  -  “ ල ගැබ සාරා ෙ  යා ා” 

ෙම් සඳහා සහභා  ය හැක්ෙක් වයස අ  9-11 දක්වා වයස් කාණ්ඩවල ෙප තක ද  දැ යන්ට පමණි.  

ය  ද වන් තම නි මාණයන්ට අදාළව පහත අවස්ථා න ඇ ලත් වනෙස් ඩිෙය වක් සකස් ෙකාට 
තම ආෙක්ලා මගින් තම දිසාෙ  සහය දිසා ෙකාමසා ස් (ෙප තක) ෙවත ඊ ෙම්  කළ ය. සහය දිසා 
ෙකාමසා ස් (ෙප තක) එක් එක් අංශෙ  ෙහාදම ඩිෙය  න බැගින් ෙත රා ඩිෙය  හයක් ෙවන 
ෙවනම දිසා ෙකාමසා ස් මා මගින් ලසථ්ාන ෙකාමසා ස් සංජය ෙපෙ රා මැති මාට 
(slsakitefestival@gmail.com) යන ඊ ෙම්  පිනයට 201/07/15 දින ෙහ  ඊට ෙපර ෙයා  කළ ය.  

ෙමම ඩිෙය  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ඊ ෙම්  කළ  අතර එක් එක් ඩිෙය වට අදාළව තරගෙ  නම, 
ද වාෙ  නම, ද වාෙ  උපන් දිනය හා අදාළ දිසාව සදහන් කර එ ය  බව අවධාරණය කර . ඒ 
සමගම අදාළ දිසා ෙකාමසා ස්වරයාෙ  රකථන අංකයද සඳහන් කර එවන ෙමන් ඉ ලා ටි .  

x පනය ය  අවස්ථා -  

1. ස ංගලය සාදන අවස්ථාව  
2. ෙකාළ ෙහ  ෙර  අලවන අවස්ථාව 
3. ස ංගලය ව  ගත කරන අවස්ථාව 



 

 

 

x තරඟෙ  ණායක පහත සඳහ  ප  ෙ .  

1. මාණා මක බව 
2.  බව  
3. පහ ෙව  හැ ර ය හැ  බව (උඩ යැ ය හැ  ම) 
4. ඈත අහෙස්  ව  ෙපෙනන ආකාරයට ව ණ සංකලනය කර ම.  
5. පැහැ  මාධ ය  භා තා ම ( උදා - ඉර , බට ප , ස  කඩදා , ෙත  කඩදා , බට 

, න ෙල , ක ෙර )  
 

සැ.  - ෙපා  ෙහ  ලාස්  භා තා ෙනාකළ ය. මාණ සඳහා ල  ලබා ෙ   ඉහත   
ණායක සැල ලට ග  ලබන බව අවධාරණය කර .  

වැඩි ස්තර දැන ගැ ම සඳහා ෙමම වයාපෘතිය භාරව යා කි මට පත් කර ඇති පහත සඳහන් 
ෙකාමසා ස් මහත්ම මහත් න් අමතන්න. 

සංජය ෙපෙ රා මහතා   - 0772840825 
ෙර  ජයර න මහ ය  - 0718108443 
අ කා ණෙස්කර ෙමන ය  - 0779023491 
 

ෙමම තරඟාව ය සා ථක කර ගැ ම සඳහා ඔබ ය  ෙදනාෙ  උනන් ව හා කැප ම උදක්ම අෙප්ක්ෂා 
කර .  

ස් තියි. 
ෙමයට,  
බාලදක්ෂ ෙස්වෙ  නි  
 
අ/කෙළ ්       අ/කෙළ ්
ව සලා ෙ ම      සර  මාතරආර  
සහය ධාන ෙකාමසා ස් (ෙප තක)    ජාතික වැඩසටහන් ෙකාමසා ස් 
 
 
     අ/කෙළ ්

 ජන  නා   
නිෙය ජය ධාන ෙකාමසා ස්  
 
     

පිටපත් -  
ධාන ෙකාමසා ස් මා 

ජාතික ලස්ථානෙ  ය ම ෙකාමසා ස්ව න් 
 ලංකා බාලදක්ෂ සංගමෙ  ග  සභාපති, ග  ධායක කමි  සභාපති, ග  ෙ කම් හා ග  භාණ්ඩාගා ක  

 


