
ts/1012021 Circular 62/2021.

To All District Cornmissioners.

lst Leadership Training Course for Senior Scouts
On Virtual and Hybrid platform

F rom 2l,t to 23,'d October 2021

Aim: ''Enhance the linorvledge and prodr-rce qr,rality President's Scouts to make apositive
contribLrtiorr to Society locally and globally,'

objectives: Upon conrpletion of this course the participants rvill be able to:

Knou the meaning of the
Knor,i., the history of the C
Knorv im
and civil larv

Socialist Republic of Sri Lanl<

t and horv to inrprove.

SLrstainable Development Goals and tl,e contribr-rtion one could make
How to appl1,' ScoLrting knori,ledge and experience in day to day lif-e.
Preparirrg to rvin the President Scout Award.

Eligibilit,,-

* ShoLrld be a u'innet'of DC s' Cord (District Commissioner's Alard) and cornpleted all
reclLtirements of the Bushtnen's '|hong or Prime Minister's Scout A[,ard according to the
svllabLrs except the Venturer Badge and the proticiency Badges.

':' Should be a Senior Scout over l5 years and under l8 years olug. up to l.tOctober202l.

65 6rd".0rjo@us0 d. otob @10o,oo6@ 02, @ @ooi

; rf dpplbuoub 61, snriq60ri nnzu$otp,GongLbq 02. @eunroto.Y Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha,Colombo 02,Sri Lanka

Tel : +94 77 2 433 131/+94 t7 5 237572
Fax : +94 17 2 433 737
E-mail : srilankascouts@ymail.com
Web : Srilankascouts.lk

Incorporated by Act No.13 of 1957
Reg.by Boy Scout International Bureau on -22,O2.1953
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( I n soc iet1,'/Mess/Cu ltural

z Horv to
} Horv to types Speaking

(Knots/P ioneering/ F irsti Tearn Worl< /Team spirit (T
Aid/Mapping Corrpass Management Etc.)
Gain l<nou'ledgc otl MOP (N{esscnger of Peace) and Better World Framework Badges.

&.



*

ShoLrld be physicalty f-it to participate in outdoor activities. (Should submit a Medical Report

issuecl by a physician otu jor.rn-.nt Hospital/Medical Centie 7 days before the beginnir"rg

of the .ou"t' (Not nt"tttarl' fbr virtr"ral Platform)

Slioyld pass the pTedical tesi before starting the course at the registration of the course' (Not

necessar\r 1br Virtual Platfbrm)

Shor_rlcl have a coverage ot Meclical Insurance orvned by parents/guardian/or by^the

gove,rr.ne't. (S,raksia certified by the principal of the sihool) Q\ot necessary for Virtual

Platform)
Shoulcl grarrt permission l'rom parents/Guardian/ Scout Master/ Group Scout Master/

Principal/District Commissioner'

ShoLrld be selected ur r r"pr.r.ntative of the districtby Selection Board of the District arld

recorn metrdeil by the Di strict Cornmissi oner'

Registration:

Each District can nominate any number of scouts who have fulfill the minimum qualification'

The first selection will be done by NHQ Programme Team according to the census of 2020

and overall eligibility of the applicant'

District Commission.r ,houid send the nominations along with the application to reach

nn o, before 16th Octob er 2021and the hard copy by post'

E mail : slscgut3@Yahoo.com

Fax : O1'1' 2433131

Mail.

National Programme Commissioner,

Sri l-anl<a Scottt Association

65i9. Sir Chittarnpalam A Gardinar Marvatha'

Colornbo 2

By hand Mrs. KawwaYa Nethmini

Irr-rpOrtant: No camp I'ee or rcgistratiorr l'ee lvill be chargecl' All expenses rvill he done

Bl,NHQunclertheGrirntallocatedbytheMinistryofEducation.

Priv ileges:

All Participants r,r,ill be A$,arclecl a certif-rcate atNational Level according to the Evalttation

report of the CoLlrse Staff.

l)articipa,ts *ill gain an opportunity,,to cornplete their requirements fbr the Bushman's

-1'hong or the Prirrc N{iniste r's Scout Ar'vard'
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How to App1y, prepare and what to bring.

2021.
. Keep vour Phvsical Fitness well.
r Prepare the complete Scout Unifbrrn. Stitch all badges in correct place accor.clinc to the

guidelines given by the youth programme bool<.
r Cet readl'to face the flrst evaluation test at the beginning of the colrrse.

Bring under mentioned clothes, Stationary, Equipment, when you are reporling to the
course. (Keep all these above mentioned items with you to follow the course in
Virtual Piatforrn programme also)

r Contplete Senior ScoLrt UnifbrmI Log Book
I Note Book (80 pages Monitor Exercise Book). T'rack Bottom (Dark Blue)
r Pair of White Canvas Shoes r.vith White Socks.r Trvo White Bed Sheets (5' x 7') or more. White pillovu case

' 'f ie (Blue ColoLrr)
r SItirt White colour .

r Blazer/Suit Jacl<et (Black ColoLrr)r Equiprnent required to clisplay your talents at the Social Events, /Concer-ts / camptire
C Lr ltura I S hor,i s/Danc i n g/s i n gi n g/playi n g MLr sical
instrumerrts/conlpeering/rniming/PP Presentations/ Handicrafts/Decorations etc.r Your N4edication (Lrnder the prescription of a Doctor) (Not necessar-v for Vir.tr-ral
Platfbrm)

r Persoral clothes and to*,er. (Not necessary tbr virtual platfbrm)
' A rvhite colour cotton serviette lg, x lg, (inches). A u,hite colour Table Cloth (7,x4')
' Foll< Steel, Table spoon Steel, Table kr,ile steel, Butter knife steel, Dessert knifb

Steel. desert spoon steel^ white Plate (Ceramic). White Side plate lc.rr111i.iDessert
CLrp (Ceramic)

. l'a[-rle 4' X ,+' or large to be prepared.

' Single Bed to be prepared



Report to the Coutse:

Allparticipants should log in to tl,e Zoom Platform 0n 2l.tOctober 2021 at09.00 arn fbr
registration. The Zoom Linl< rvitl be given with the final information through E rnail and
WhatsApp.

r 21.10.2021 l0.O0arr-r. Inlbrmal Opening, Preparation, Rules and regulations of the Course.

21.10.2021 02.00 prn. - 03.00 prn. Opening Ceremony

23.10.202t 08.00pm. - 10.00 pm. Closing Ceremony

AII apPlicants must follolv the full course ol3 cl:r1,s u,ith practical sessions to

conrltlcte the course.

III lirtLtre this mav be a mandatorv requirement to quaiif,v fbr the presidelt ScoLrt Awarcl.

Ail District Cotnnlissiolters are l<indly recluestto send at least rninimum of 2 Scouts fiom each
District to fbllow this Irirst Ever L-eaciership Training Course fbr Senior Scouts. The Assistant
District C'otl-ltl-lissiorler (Progranrne) also invited to fbllou,this course as Observers. O,lr, the
llegistcrecl ScoLtts ancl ADC s can participate the course.

Plcase be l<ind enoLrgh to send nominations at the schecluled timc.

Thanking 1'ou'

Yours in Scout Service.

,,/,,/,,,t/
t',!,r

$ii.1 - - *
t?'

Janaprith Fernando
Chief Commissioner

-.,i'.- i

:- jl 
' -

Sarath K.P.Mataraarachchi
National Programme Commissioner

C'opies to
l)r'esiclent " chainr-ian. Secretarv. '[-reasurer 

sl_sA. - For Infbrmatior-r
A I I Headquaft ers Coml-n i ssioners.
Note: A Special Course for Special Need Scouts rvill be organized in due course.
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அனைத்து மாவடட் ஆனையாளரக்ளுக்கும், 

சிரரஷ்ட சாரைரக்ளுக்காை முதல் தனலனமத்துவ பயிற்சி வகுப்பு 

மமய்நிகர ்மற்றும் உடலியல் (கலப்பு)(hybrid) தளங்களில் 

2021 அக்ரடாபர ்21 முதல் 23வனர 

 

ந ோக்கம்: "அறினவ ரமம்படுத்தி தரமாை ஜைாதிபதி சாரைரக்னள 

உருவாக்குதல்" 

 

குறிக்நகோள்கள்: இந்தப் பயிற்சினய முடிதத்வுடை், பங்ரகற்பாளரக்ள் மபற்றுக் 

மகாள்ள கூடியனவ: 

● சாரைர ்வாக்குறுதி மற்றும் விதிகளிை் அரத்்தத்னத அறிந்து மகாள்ளல்.  

● நாட்டிை் வரலாறு மற்றும் சாரைர ்இயக்கதத்ிை் வளரச்ச்ி எை்பவற்னற 

அறிந்திருத்தல். 

● இலங்னக சிவில் சடட்த்திை் முக்கிய அம்சங்கனளயும் ஜைநாயக 

ரசாசலிச குடியரசிை் அரசியலனமப்னபயும் அறிந்து மகாள்ள முடியும். 

● சிறுவர ்உரினமகள் பற்றிய அறினவப் மபற்றிருத்தல். 

● அடிப்பனட மைித உரினமகள் மற்றும் தீங்கிலிருந்து 

பாதுகாப்புமகாள்னககள்.  

● சுற்றுசச்ூழல் மீதாை ஆரவ்தன்த வளரத்த்ுக் மகாள்ளல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழனல எவ்வாறு பாதுகாப்பது 

● சுய வளரச்ச்ி பற்றிய அறிவு மற்றும்அனத ரமம்படுத்துதல்..  

● தனலனமதத்ுவ தனகனமகள் மற்றும் பை்புகனள அறிந்துமகாள்ளல் 

● கலாசச்ாரம் மற்றும் பழக்கவழக்கங்கனளக் கற்றுக்மகாள்ளல். 

(சமுதாயதத்ில்/கலாசச்ார மற்றும் மத இடங்களில்)  

● தைிப்படட் உடல்நலம் மற்றும் உடற்தகுதி பற்றிய அறிவு 

 

 



● ஒரு ரநரம்ுகத்ரதரன்வ எவ்வாறு தயாரிப்பது மற்றும் எதிரம்காள்வது.  

● எவ்வாறு ஒர ்உனரயாடனல தயார ்மசய்வது பல்ரவறு வனகயாை 

உனரயாடல்கள்,மபாது இடங்களில் உனரயாடல்கனள எவ்வாறு 

மவளிப்படுத்துவது பற்றிய அறிவு 

● சாரைரக்ளுடைாை குழு மசயற்பாடு மற்றும் கூடட்ு முயற்சி (முடிசச்ுகள்/ 

முை்ரைாடிமசயற்பாடுகள்/முதலுதவி/வனரபடம்,தினசயறிகருவி 

/நனடபயைம்/பாசனற/உயிரக்ாக்கும் நடவடிக்னககள்/ரபரிடர ்

ரமலாை்னம) ரபாை்றனவ 

●  சமாதாைத்திற்காை தூதுவரக்ள்   (Messengers of Peace) மற்றும் சிறந்த உலக 

கடட்னமப்பு சிை்ைங்கள் பற்றிய அறினவப் மபறல். 

● வலுசக்தி ரசமிப்பு பற்றிய அறினவப் மபறுதல். 

● நினலயாை அபிவிருத்தி இலக்குகளும் ஒருவரால் ஏற்படுத்தக்கூடிய 

மாற்றங்களும். 

● திைசரி வாழ்க்னகயில் சாரைர ்அறிவு மற்றும் அனுபவத்னத எவ்வாறு 

பயை்படுத்துவது.  

● சாரைரக்்காை ஜைாதிபதி விருனத மவல்ல தயாராதல். 

 

தகுதி - 

 

 

● மாவடட் ஆனையாளர ்கட்டினளனய மபற்றிருத்தல் ரவை்டும்.அத்துடை் 

பாடத்திடட்த்திை்படி வைவாசிகள் கட்டினள அல்லது பிரதமர ்சாரைர ்

விருதுக்காை அனைத்து தனகனமகனளயும் பூரத்்தி மசய்திருக்க 

ரவை்டும். துைிகரமாைவை்மற்றும் திறனமகாை் சிை்ைங்கள் தவிர. 

● 2021 அக்ரடாபர ்1ம் திகதியில் 15வயது மதாடக்கம் 18வயது வனரயுள்ள 

சிரரஷ்ட சாரைராக இருக்க ரவை்டும். 

● பங்ரகற்பாளர ்மவளிக்கள மசயற்பாட்டில் ஈடுபடுவதற்காை சிறந்த 

உடற்தகுதி இருக்க ரவை்டும் (பாடமநறி மதாடங்குவதற்கு 7 நாடக்ளுக்கு 

முை் அரசு மருதத்ுவமனை/மருத்துவ னமயத்திை் மருத்துவரால் 

வழங்கப்படட் மருதத்ுவ அறிக்னகனய சமரப்்பிக்க ரவை்டும். (மமய்நிகர ்

தளத்திற்கு அவசியமில்னல) 

● பாடத்திடட்த்திற்குமுை்ைதாகஇடம்மபறும் மருத்துவப் பரிரசாதனையில் 

ரதரச்ச்ி மபற ரவை்டும்.(மமய்நிகர ்தளதத்ிற்கு அவசியமில்னல). 



● மபற்ரறார/்பாதுகாவலர ்அல்லது அரசுக்கு மசாந்தமாை மருத்துவ 

காப்பீடட்ு இருக்க ரவை்டும் (பாடசானல அதிபரால் சாை்றளிக்கப்படட் 

சுரக்ஷா) (மமய்நிகர ்தளத்திற்கு அவசியமில்னல) 

● மபற்ரறார/் பாதுகாவலர/்சாரை ஆசிரியர/் குழு சாரை ஆசிரியர/் 

அதிபர/் மாவடட் ஆனையாளர ்ஆகிரயார ்அனுமதி வழங்க ரவை்டும் 

● மாவடட்த்திை் ரதரவ்ுக் குழுவால் மாவடட்த்திை் பிரதிநிதியாக 

ரதரந்்மதடுக்கப்படட்ு மாவடட் ஆனையரால் பரிந்துனரக்கப்பட 

ரவை்டும் 

 

 

 

❖ ஒவ்மவாரு மாவடட்ங்களிலிருந்தும் குனறந்த படச்ம் தகுதிகனள உனடய 

எதத்னை சாரைரக்னளயும் அனுப்ப முடியும் 

❖ விை்ைப்பதாரரிை் ஒடட்ுமமாதத் தகுதி மற்றும் 2020 சாரைர ்மதானக 

கைக்மகடுப்பிை்படி முதல் ரதசிய தனலனமக் காரியாலயதத்ிை்  

நிகழ்சச்ி குழுவால் ரதரவ்ுமசய்யப்படும் 

❖ விை்ைப்பங்கனள மாவடட் ஆனையர ்2021 அக்ரடாபர ்16 அல்லது 

அதற்கு முை் விை்ைப்பிக்க ரவை்டும். அதத்ுடை் நகனல தபால் மூலம் 

அனுப்பி னவக்க ரவை்டும். 

 

 

 மிை்ைஞ்சல்   -  slscout3@yahoo.com 

மதானலநகல்  -  011 2433131 

  

            அஞ்சல் 

ரதசிய நிகழ்சச்ி ஆனையாளர ்

இலங்னக சாரைர ்சங்கம் 

65/9, ரசர ்சிற்றம்பலம் காரட்ிைர ்மாவதன்த,  

மகாழும்பு 02. 

 

னகயளித்தல்  

திருமதி. புஷ்பிகா இனளமபரும 

mailto:slscout3@yahoo.com


 

 

முக்கிய குறிப்பு: முகாம் கடட்ைம் அல்லது பதிவு கடட்ைம் 

வசூலிக்கப்படமாடட்ாது. கல்வி அனமசச்ிைால் ஒதுக்கப்படட் மாைியத்திை் கீழ் 

அனைத்து மசலவுகளும் ரதசிய தனலனமக் காரியாலயதத்ிைால் மசய்யப்படும். 

 

சலுகககள்:  

● பாடமநறியரக்ளிை் மதிப்பீடட்ு அறிக்னகயிை்படி அனைதத்ு 

பங்ரகற்பாளரக்ளுக்கும் ரதசிய அளவில் சாை்றிதழ் வழங்கப்படும். 

● பங்ரகற்பாளரக்ள் வைவாசிகள் கட்டினள அல்லது பிரதமரிை் சாரைர ்

விருதுக்காை ரதனவகனள நினறவு மசய்வதற்காை வாய்ப்னபப் 

மபறுவாரக்ள். 

 

எவ்வோறுவிண்ணப்பித்தல்,தயோரோதல் மற்றும் ககோண்டு வர நவண்டியகவ. 

 

 

● உங்கள் விை்ைப்பதன்த 2021 அக்ரடாபர ்16ம் திகதிக்கு முை் உங்கள் 

மாவடட் ஆனையாளரிற்கு அனுப்புங்கள். 

● உங்கள் உடல் ஆரராக்கியதன்த நை்றாக னவத்திருங்கள் 

● முழு சாரைர ்சீருனடனய தயார ்மசய்யவும். இனளஞர ்திடட் புத்தகம் 

அளித்த வழிகாடட்ுதல்களிை்படி அனைதத்ு சிை்ைங்கனளயும் சரியாை 

இடத்தில் னதத்திருக்க ரவை்டும். 

●  பயிற்சி ஆரம்பதத்ில் உங்கள் மதிப்பீடட்ு ரசாதனைனய எதிரம்காள்ள 

தயாராகுங்கள் 

 

நீங்கள் பாடத்திடட்தத்ிற்கு அறிக்னகயிடும்ரபாது குறிப்பிடப்படட் ஆனடகள், 

எழுதுமபாருள், உபகரைங்கள் மகாை்டு வர ரவை்டும். (மமய்நிகர ்இயங்குதள 

த்திலும் இந்தப் பாடத்திடட்த்னதப் பிை்பற்ற ரமற்கூறிய அனைதத்ு 

மபாருடக்னளயும் உங்களுடை் னவத்திருங்கள்) 

 

 

● முழுனமயாை சிரரஷ்ட சாரைர ்சீருனட  

● பிரத்ரயகதிைக்குறிப்ரபடு 



● குறிப்பு புதத்கம் (80 பக்கம் மமாைிடட்ர ்பயிற்சி மகாப்பி)  

● நீள காற்சடன்ட(பயிற்சி உனட, கரு நீல நிறம்) 

● ஒரு ரசாடி மவள்னள நிற கை்வஸ் சப்பாதத்ுக்கள் மற்றும் மவள்னள நிற 

காலுனறகள் 

● இரை்டு மவள்னள படுக்னக விரிப்புகள் (5 x 7 ") அல்லது அதற்கு 

ரமற்படட்னவ அளவு 

● மவள்னள தனலயனைஉனற  

● கழுத்துப் பட்டி(tie) (நீல நிறம்) 

● மவள்னள நிற ரசரட் ்

● பிரளஸர/்சூட் ஜாக்மகட்(Coat suit) (கருப்பு நிறம்)  

● சமூக நிகழ்வுகளில் உங்கள் திறனமகனள மவளிப்படுத்த ரதனவயாை 

உபகரைங்கள், இனச நிகழ்சச்ிகள்/தீப் பாசனற/கலாசச்ார 

நிகழ்சச்ிகள்/நடைம்/பாடுதல்/இனசயனமதத்ல் கருவிகள்/ miming/ 

PPTவிளக்கக்காட்சிகள்/னகவினைப் மபாருடக்ள் அலங்காரம் ரபாை்றனவ. 

● உங்கள் மருந்து (மருத்துவரிை் பரிந்துனரப்படி) (மமய்நிகர ்தளத்திற்கு 

ரதனவ இல்னல) 

● தைிப்படட் ஆனடகள் மற்றும் துவாய் (மமய்நிகர ்தளத்திற்கு 

அவசியமில்னல) 

● மவள்னள நிற பருதத்ி ரசவியட.் (18 x 18 அங்குலங்கள்)  

● மவள்னள நிற ரமனச விரிப்பு (7’x4’) 

● சில்வர ்ரபாரக்், சில்வர ்ரமனசக் கரை்டி, சில்வர ்ரமனசக் கதத்ி, சில்வர ்

படல்ர ்கத்தி, சில்வர ்மடசரட் ்கத்தி,மடசரட்் கரை்டி, மசராமிக் மவள்னள 

நிற தடட்ு, மசராமிக் மவள்னள (Side) தடட்ு, மசராமிக் மடசரட்் கிை்ைம். 

● ரமனச (4×4)அல்லது மபரியனத தயாராக னவத்திருக்க ரவை்டும். 

● தைிக கடட்ில் (SINGLE) 

 

போடத்திட்டத்தில்கல ்துககோள்ள 

பதிவு மசய்ய பங்ரகற்பாளரக்ள் அனைவரும் 2021 அக்ரடாபர ்21 ஆம் ரததி கானல 

09.00 மைிக்கு ஜூம் தளத்தில் உள்நுனழய ரவை்டும். ஜூம் இனைப்பு இறுதித் 

தகவலுடை் மிை்ைஞ்சல் மற்றும் வாடஸ்்அப் மூலம் வழங்கப்படும். 

 

 



● 21.10.2021  -- மு.ப  10.00 மைி --  முனறசாரா திறப்புவிழா, தயாரப்டுத்தல்,           

          பயிற்சிக்காை விதிகள் மற்றும் விதிமுனறகள் 

● 21.10.2021 --  பி.ப 2.00 -3.00  மைி -- ஆரம்பவிழா 

● 23.10.2021 -- மு.ப8.00 -10.00 மைி -- நினறவு விழா 

 

அனைத்து விை்ைப்பதாரரக்ளும் பயிற்சி மநறினய முடிக்க நனடமுனற 

அமரவ்ுகளுடை் 3 நாடக்ள் முழு பயிற்சி மநறினய பிை்பற்ற ரவை்டும். 

எதிரக்ாலத்தில் இது ஜைாதிபதி சாரைர ்விருதுக்கு தகுதி மபறுவதற்காை 

கடட்ாயத் ரதனவயாக இருக்கலாம். 

அனைத்து மாவடட்  ஆனையாளரக்ளும் தயவுமசய்து சிரரஷ்ட 

சாரைரக்ளுக்காை முதல் தனலனமத்துவ பயிற்சி வகுப்னபப் பிை்பற்ற 

ஒவ்மவாரு மாவடட்தத்ிலிருந்தும் குனறந்தது 2 சாரைரக்னள அனுப்புமாறு 

ரகடட்ுக்மகாள்ளப்படுகிறீரக்ள். உதவி மாவடட் ஆனையர ்(நிகழ்சச்ி) இந்த 

பாடத்திடட்த்னத பாரன்வயாளரக்ளாக பிை்பற்ற அனழக்கப்படுகிறார.் 

பதிவுமசய்யப்படட் சாரைரக்ள் மற்றும் உதவி மாவடட் ஆனையாளரக்ள் 

மடட்ுரம பயிற்சியில் பங்ரகற்க முடியும். 

தயவுமசய்து திடட்மிடட் ரநரதத்ில் பதிவுகனள அனுப்புங்கள் . 

 நை்றி 

 

 எை்றும் சாரைர ்ரசனவயில், 

 

 

 

ஜைப்ரித் மபரை்ாை்ரடா                                                              சரதK்.P.மாதராராசச்ி  

பிரதம ஆனையாளர ்                                                           ரதசிய நிகழ்சச்ி ஆனையாளர ்  

                                                                                                                  

 

பிரதிகள்                                                              

தனலவர,் சனபத ்தனலவர,் மசயளாலர,் மபாருளாளர ் 

இலங்னக சாரைர ்சங்கம். 

அனைத்து தனலனமக் காரியாலய ஆனையாளரக்ள். 

குறிப்பு: விரசட ரதனவயுனடய சாரைரக்ளுக்காை சிறப்பு பாடத்திடட்ம் உரிய 

ரநரதத்ில் ஏற்பாடு மசய்யப்படும் 
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