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අමාත�ාංශ ෙක:ව;< 
පළා= පධාන ෙක:ව;<  
ෙදපා@තෙ:<1 පධාA< 
 

රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� භාෂා ප භාෂා ප භාෂා ප භාෂා පDප=Dය EDප=Dය EDප=Dය EDප=Dය Eයා=යා=යා=යා=මක FGමමක FGමමක FGමමක FGම    
    

රාජ� 3ලධරය< HI< අ= කර ගත 01 රාජ� භාෂා පKණතාව MNබඳව ක;Q අධ�යනය ෙකොට 
3@ෙ-ශ ඉS�ප= FGම සඳහා අමාත� මTඩලය HI< ප= කරන ලද 3ලධර කVWෙX 2013.05.29 
SනැD වා@තාව ම[< 3@ෙ-\ත ප�S, රාජ� භාෂා පDප=Dය Eයා=මක FGමට අදාළව 3^= කළ 
2007.05.28 SනැD රාජ� ප�පාලන චකෙඛ අංක 07/2007 හා එයට I` කළ සංෙශෝධන ෙවbවට 
පහත සඳහ< HcHධාන අදාළ Hය 01 බව, 2013.06.20 Sන පැවD අමාත� මTඩල eස්Kෙ: f 
gරණය කර ඇත. 
 
02. රාජ� ෙසේවයට/පළා= රාජ� ෙසේවයට Hවෘත, kVත හා ^සලතා පදනම මත 2007.07.01 Sන 
Iට බඳවා ගb ලැl සහ ඉS�ෙm f බඳවා ගb ලබන Iයnම 3ලධරය<, ෙසේවයට බැoQ රාජ� 
භාෂාවට අDෙ@ක වශෙය< එp තන1රට අදාළව අෙනq රාජ� භාෂාව MNබඳ පKණතාවq ෙසේවයට 
බැr වසර 05q 1ළ, පහත සඳහ< ව�Dෙ@කවලට යට=ව, ලබා ගත 01 ය. 

 
I. kVත හා ^සලතා පදනම මත 2007.07.01 Sන Iට රාජ� ප�පාලන චකෙඛ 

07/2007(II) 3^= කරන ලද 2011.07.13 Sන දqවා කාලය 1ළ බඳවාග= 3ලධරය< 
2011.07.13 Sන Iට වසර පහ (05)q ඇ1ළත, තම< නව ප=K: ලැl ඉහළ තන1රට 
3යVත භාෂා පKණතා මuටම අ= කර ගත 01 ෙX. 

 
II. 2007.07.01 Sන Iට 2010.06.30 Sන දqවා Hවෘත පදනම මත රාජ�  ෙසේවයට බඳවා ගb 

ලැl/ප=කරb ලැl 3ලධරය<ට 3යVත භාෂා පKණතා මuටම අ= කර ගැAම සඳහා 
ඔw<ෙ� ප=K: Sන Iට ලබා f  ඇD  වසර පහ(05)ක කාල kමාවට අDෙ@ක වශෙය< 
තව= වසර ෙදක(02)ක සහන කාල ප�xෙyදයq ලබා ෙදන අතර එම කාලය ඇ1ළත 
3යVත භාෂා පKණතා මuටම අ= කර ගත 01 ෙX.  

 
03. තන1 ;වලට පැවෙරන කා@යභාරය අbව අවශ� වන අෙනq රාජ� භාෂා පKණතා මuටම 
පහත සඳහ< ප�S කාTඩ හතර(04)F< සම<Hත ෙX. 
 

I.  1 1 1 1 වන කාTඩයවන කාTඩයවන කාTඩයවන කාTඩය 
     

(අ)  ෙමම කාTඩය සඳහා z පKණතා මuටමට  අදාළව රාජ� භාෂා ෙදපා@තෙ:<1ව 
ෙවbෙව< Hභාග ෙදපා@තෙ:<1ව HI< පව=වb ලබන {|ත පGqෂණය හා 
රාජ� භාෂා ෙදපා@තෙ:<1ව HI< පව=වb ලබන වා}ක පGqෂණය සම=Hය 
01 ෙX.  

 
(ආ) එෙම<ම අ .ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) ෙදවන බස Iංහල/ෙදමළ Hෂය සඳහා සාමාන� 

සාමා@ථ�යq ලබා D�ම, {|ත පGqෂණය සම=Kම ෙවbවට Hකප �`�කමF.  
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(ඇ) 3ලධරයා ෙසේවයට බැoQ රාජ� භාෂාව ෙනොවන අෙනq රාජ� භාෂාව ප�පාලන 
භාෂාව වශෙය< භාHත කරb ලබන ජනතාව බ�තරයq වාසය කරන ෙමම 
චකෙඛෙm කා@යය< සඳහා පමණq අදාළ කර ගත 01, ඇ�Qම 02� සඳහ< 
පාෙ-�ය ෙක: ෙකොuඨාසයක Dෙබන රාජ� ආයතනයක එq ව@ෂයq  ෙහෝ එයට 
වැ� කාලයq ෙහෝ ස�යව ෙසේවය FGම ඉහත සඳහ< වා}ක පGqෂණය සම= Kම 
ෙවbවට Hකප �`�කමF.   

 
II    2222වන කාTඩයවන කාTඩයවන කාTඩයවන කාTඩය 
 

 ෙමම කාTඩ ෙm පKණතා මuටමට අදාළව රාජ� භාෂා ෙදපා@තෙ:<1ව ෙවbෙව< 
Hභාග ෙදපා@තෙ:<1ව HI< පව=වb ලබන {|ත පGqෂණය හා රාජ� භාෂා 
ෙදපා@ත ෙ:<1ව HI< පව=වb ලබන වා}ක පGqෂණය සම= Hය 01 ෙX. 

  
III      3333වන කාTඩයවන කාTඩයවන කාTඩයවන කාTඩය    

 

(අ) ෙමම කාTඩෙm පKණතා මuටමට අදාළව රාජ� භාෂා ෙදපා@තෙ:<1ව 
ෙවbෙව< Hභාග ෙදපා@තෙ:<1ව HI< පව=වb ලබන {|ත පGqෂණය හා 
රාජ� භාෂා ෙදපා@තෙ:<1ව HI< පව=වb ලබන වා}ක පGqෂණය සම= Hය 
01 ෙX. 

 
      නැතෙහො= 

 
(ආ) තම< ෙසේවයට බැoQ අවස්ථාෙX f බලපැවැ=wb ෙසේවා ව�වස්ථාෙX/බඳවා 

ගැAෙ: ප�පා�ෙm HcHධාන පකාරව අදාළ අෙනq රාජ� භාෂා පKණතාව ලබා 
ගැAෙ: අවශ�තාව ස�රා D�ය 01 ෙX. 

 
      නැතෙහො= 

 
(ඇ)  ෙසේවාර:භක ��QෙX ෙකොටසq වශෙය< 3වන කාTඩය සඳහා 3යම කර ඇD  

Hෂය 3@ෙ-ශයට අb�ල වන ප�S අවම වශෙය< පැය 150ක කාලයq සඳහා 
රාජ� භාෂා ෙදපා@තෙ:<1ව/ජාDක භාෂා අධ�ාපන සහ ��Q ආයතනය HI< 
ෙහෝ එp ආයතනයක අ�qෂණය යටෙ= ෙහෝ පව=වb ලබන Iංහල/ෙදමළ භාෂාව 
MNබඳ පාඨමාලාවq හදාරා එය අවසානෙm f පැවැ=ෙවන {|ත හා වා}ක 
පGqෂණය<ෙග< සම= Hය 01 ෙX. 

 
IV      4444වන කාTඩයවන කාTඩයවන කාTඩයවන කාTඩය    
 

(අ) ෙමම කාTඩෙm පKණතා මuටමට අදාළව රාජ� භාෂා ෙදපා@තෙ:<1ව 
ෙවbෙව< Hභාග ෙදපා@තෙ:<1ව HI< පව=වb ලබන {|ත පGqෂණය හා 
රාජ� භාෂා ෙදපා@තෙ:<1ව HI< පව=වb ලබන වා}ක ප�qෂණය සම= Hය 
01 ෙX.  

 
    නැතෙහො= 
 

(ආ) � ලංකා සංව@ධන ප�පාලන ආයතනය ෙහෝ පළා= සභාවq HI< පාලනය කරb 
ලබන ��Q ආයතනයq HI< ෙහෝ රාජ� භාෂා ෙදපා@තෙ:<1ෙX මඟෙප<Kම 
යටෙ= අවම වශෙය< පැය 100ක කාලයq 1ළ 4වන කාTඩය සඳහා 3යම කර 
ඇD Hෂය 3@ෙ-ශයට අb�ලව පව=වb ලබන රාජ� භාෂා පKණතාව MNබඳ 
පාඨමාලාවකට සහභා�Kෙම< අන1;ව රාජ� භාෂා ෙදපා@තෙ:<1ෙX 
මඟෙප<Kම මත පව=වb ලබන {|ත හා වා}ක පGqෂණෙය< සම= Hය 01 
ෙX. 
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04. ඉහත 1 වන කාTඩයට අදාළ කරගb ලබන Hකප �`�ක: ස�රා ගැAම 1N< අෙනq 
කාTඩය< සඳහා අදාළ ව<නා z භාෂා පKණතාව< ස:�@ණ FGෙ: අවශ�තාව{< 3දහස ්Kමට 
ද හැFයාව ඇත.   

 
05. ඉහත සඳහ< කාTඩවලට අය= ෙසේවාව< ඇ�Qම 01� දqවා ඇත. භාෂා පKණතාව ලබා 
ගත 01 බවට අnD< හoනා ග= ආ0@ෙXද ෛවද� ෙසේවයට හා � ලංකා �; ෙසේවයට බඳවා ගb 
ලබන 3ලධරය<ට ද 2007.07.01 Sන Iට ෙමම HcHධාන අදාළ කර ගත 01 අතර ඔwනට ෙමම 
චකෙඛය බලා=මක වන Sනෙm Iට භාෂා පKණතාව ලබා ගැAම සඳහා වසර 05ක සහන කාලයq 
�V වb ඇත.  
 
06. 3යVත කාලය 1ළ භාෂා පKණතාව අ= කර  ෙනොග<නා 3ලධරය<ෙ� එp 3යVත කාලය 
අවස< z වහාම ෙගKමට 3යVත වැW� ව@ධක අදාළ �`�ක: ලබාග<නා ෙතq නතර කරb 
ලැෙ�.  
 
07. ඉං�I භාෂා මාධ�ෙය< රාජ� ෙසේවයට බැ ෙඳන 3ලධරය< පහත සඳහ< ප�S රාජ� 
භාෂාව<� පKණතාව ලබා ගත 01 ය.  
 

I. එq රාජ� භාෂාවක පKණතාව මXබස මuටෙම< හා අෙනq රාජ� භාෂාෙX පKණතාව 
ෙදවන බස මuටෙම< ලබාගත 01 ෙX.  

 

II. තම< මXබස මuටෙම< පKණතාව ලබා ග<ෙ< ^මන රාජ� භාෂාෙව< ද ය<න 
3ලධරයාෙ� මනාපය ප�S gරණය කළ හැF ය. මXබස මuටෙ: පKණතාව ප�වාස 
කාලය 1ළ ලබා ගත 01 අතර, ෙදවන බස මuටෙ: පKණතාව ෙසේවයට බැr අw;` 
පහ(05)q 1ළ ලබා ගත 01 ෙX.  

 

III. ඉං�I මාධ�ෙය< ෙසේවයට බැoQ 3ලධරෙය^ HI< තම< ෙසේවයට ඇ1ළ= Kමට 
ෙපර ෙහෝ ෙසේවය අතර1ර f ෙහෝ අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) Iංහල/ෙදමළ භාෂාව හා 
සා�ත�ය Hෂය සම= K ඇ=න:, එම රාජ� භාෂාව ස:බ<ධෙය< මXබස මuටෙ: 
පKණතාව ලබා ගැAෙ: අවශ�තාව 3ලධරයා HI< ස:�@ණ කර ඇD බවට සැලFය 
හැF ය . 

 

IV. ඉං�I මාධ�ෙය< ෙසේවයට බැoQ 3ලධරෙය^ට ෙදවන බස පKණතා මuටම ලබා 
ගැAම සඳහා 04 ෙyදෙm HcHධාන ද අදාළ කර ගත හැF ය. 
 

08. ඉහත 03 ෙ�දෙm කාTඩවලට අදාළව පැවැ=ෙවන {|ත පGqෂණ රාජ� භාෂා 
ෙදපා@තෙ:<1ව ෙවbෙව< Hභාග ෙදපා@තෙ:<1ව HI< ද, වා}ක පGqෂණ රාජ� භාෂා 
ෙදපා@තෙ:<1ව HI< ද වසරකට ෙදවතාවq බැ[< 2014 ව@ෂෙm Iට  සෑම වසරකම පැවැ=Hය 
01 ය  . 
 
09. 2013.06.20 SනැD අමාත� මTඩල gරණෙm සඳහ< H-ව= කVWව HI< ෙයෝ�ත Hෂය 
3@ෙ-ශ පදන: කර ෙගන එq එq කාTඩය සඳහා ෙපළෙපො= ස:පාදනය FGම හා ඒ අbව 
පKණතා මuටම සඳහා ගැලෙපන ��Q ෙමො�0ල ස:පාදනය FGම ෙම<ම එම ��Q ෙමො�0ල 
අ<ත@ EයාකාG ෙලස සං0qත තැ� වශෙය< සකස් FGම සහ එම රාජ� භාෂා පාඨමාලා ෙමො�0ල 
Hද�= හා ��ත මාධ� ම[< පචාරය FGමට ජාDක භාෂා හා සමාජ ඒකාබ-ධතා අමාත�ාංශය HI< 
Mයවර ගත 01 ය. 
 
10. ඉහත 09 ෙyදෙm සඳහ< ෙමො�0ල සකස ්කරන ෙතq රාජ� භාෂා පKණතාව ලබාගැAම ට 
වඩා= ෙයෝග� ෙපො= හoනා ගැAමට=, එම ෙපො=වල ප�ෙලෝකනය (Scan) කරන ලද  PDF Mටප= 
රාජ� භාෂා ෙදපා@තෙ:<1ෙව� 3ල ෙව� අඩHයට ඇ1ල= FGමට= සහ එම ෙපො=වල පමාණව= 
Mටප= සංඛ�ාවq �දණය ෙකොට ඒවා අවශ� කරb ලබන රාජ� 3ලධරය<ට ලබා ගැAමට හැF 
කමෙXදයq හo<වාfමට= රාජ� භාෂා ෙකොමසා�ස්වරයා HI< අවශ� Mයවර ගත 01 ය. 
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11. අදාළ මuට:වලට අය= කාTඩ සඳහා z Hෂය 3@ෙ-ශ අbව ඒ ඒ කාTඩවල පKණතා 
මuටමට ස�ලන ෙසේ MNෙයල කරb ලැl ආද@ශ පශ්න පත කuටල Hභාග ෙදපා@තෙ:<1ව හා 
රාජ� භාෂා  ෙදපා@තෙ:<1ව එqව MNෙයල ෙකොට රාජ� 3ලධරය<ෙ� ප��ලනය සඳහා 
ලබාfමට Mයවර ගත 01 ය .  
 
12. ඉහත 03 ෙyදෙm සඳහ< කාTඩව{< 04වන මuටමට වඩා ඉහළ පKණතාවq අවශ� වන 
කාTඩවලට අය= 3ලධරය<, අදාළ ෙසේවාවලට/තන1;වලට බඳවා ගැAම M¥ස ෙතෝරා 
ගැAෙම< අන1;ව ලබාෙදන ෙසේවාර:භක ��QෙX ෙකොටසq වශෙය< තම< ෙසේවයට බැoQ 
රාජ� භාෂාවට අDෙ@කව අෙනq රාජ� භාෂාව MNබඳ පKණතාව ලබා ගැAම සඳහා (ඉං�I 
මාධ�ෙය< ෙසේවයට බැoQ 3ලධරය< අදාළ වන ප�S රාජ� භාෂා ෙදෙක< එq භාෂාවක 
පKණතාව ලබා ගත 01 ය.) ජාDක භාෂා හා සමාජ ඒකාබ-ධතා අමාත�ාංශෙm මඟ ෙප<Kම යටෙ= 
පහත සඳහ< ප�S ක�න: භාෂා ��Q පාඨමාලාවq ඇ1ළ= FGමට අදාළ ප= FG: බලධරය< 
ෙනොපමාව Mයවර ගත 01 ය.  
 

I. එම පාඨමාලාෙX කාලය අවම වශෙය< ෙමම චකෙඛෙm 3වන කාTඩෙm පKණතාව 
අ= කර ගැAම සඳහා අවශ� යැ¦ සඳහ< කර ඇD පැය 150ක කාලයq Kම.  

 

II. පාඨමාලාව අවසානෙm පැවැ=ෙවන {|ත හා වා}ක පGqෂණෙය< සම=Kම 3වන 
කාT ඩෙm පKණතා මuටම සඳහා Hකප �`�කමq ෙසේ සලකා කට01 FGම. 

 

III. ප=K:ලා§< නව ෙසේවා ස්ථානය<ට අb0qත FGමට ෙපර Hcම= ෙසේවාර:භක  
��Qවq දැනට ෙනොපැවැ=ෙවන ෙසේවාව</තන1; සඳහා �ෙදq භාෂා පKණතාව 
ලබාfම M¥ස පමණq ෙහෝ ��Q පාඨමාලාවq අ3වා@යෙය< පැවැ=Kම.  
 

13. FIය: තන1රකට ෙහෝ ෙසේවාවකට අය= 3ලධරය< ෙමම චකෙඛෙm ඇ�Qම 1� 
සඳහ< ව@�කරණයට ඇ1ළ= ෙනොව<ෙ< න: එම 3ලධරය< HI< ලබා ගත 01 අෙනq රාජ� 
භාෂා පKණතා මuටම gරණය FGම ඇ1¨ රාජ� භාෂා පKණතාව MNබඳව ව�< වර පැන න©න 
ගැටn MNබඳව පGqෂා කර බලා ඒ ස:බ<ධෙය< වඩා= �`� gරණ ගැAම M¥ස පහත සඳහ< 
3ලධරය<ෙග< සම<Hත කVWවq ප= කරb ලැෙ�. 
 

I. ආයතන අධ�qෂ ජනරා (සභාපD) 
 

II. රාජ� භාෂා ෙකොමසා�ස ්
 

III. කළමනාකරණ ෙසේවා අධ�qෂ ජනරා 
 

IV. රාජ� ෙසේවා ෙකොVෂ< සභාෙX ෙක: HI< න: කරb ලබන 3ලධරෙය^ 
 

V. 3ෙයෝජනය< සලකා බලන අවස්ථාවල f අදාළ ෙසේවාෙව�/තන1ෙර� ප�පාලන 
බලධරයා ෙහෝ ඔ�/ඇය HI< න: කරb ලබන ෙජ�ෂ්ඨ 3ලධරෙය^ 

 
14. තම< ෙසේවයට බැoQ රාජ� භාෂාවට අDෙ@කව අෙනq රාජ� භාෂාෙX වා}ක පKණතාව 
ලබා ගැAමට Iයnම රාජ� 3ලධරය<ට අවස්ථාවq ලබා fම සඳහා ඇ�Qම 02� සඳහ< පාෙ-�ය 
ෙක: ෙකොuඨාසයක Dෙබන රජෙm ආයතනයක යට= M�ෙස¦< එq අw;-දක කාලයq 
ස�යව ෙසේවය FGමට අවස්ථාව සැලෙසන ප�S � ප=Kෙ: f ෙසේවා ස්ථානවලට අb0qත FGම 
සහ �`� ස්ථාන මා; පDප=D සකස් FGමට Iයnම ප= FG: බලධරය< Mයවර ගත 01 ය.   
 
15. අවශ� රාජ� භාෂා පKණතාව ලබා D�ම අගය FGමq වශෙය< 3ලධරය< Hෙ-ශ 
\ෂ�=ව, ��Q පාඨමාලා ෙහෝ පශ්චා= උපාc සඳහා ඉn: කරන Hට, එp රාජ� භාෂාව MNබඳව 
පKණතාව ලබා Dෙබන 3ලධරය<ට ප�ඛතාව ලබාfමට Mයවර ගත 01 ය. දැනට Eයා=මක අංක 
03/2007 දරන රාජ� ප�පාලන චකෙඛෙm සඳහ< HcHධාන ද සැලFලට ග3V<, තම< 
ෙසේවයට බැoQ රාජ� භාෂාවට අDෙ@කව අෙනq රාජ� භාෂාව ස:බ<ධෙය< ෙමම චකෙඛය 
ම©< 3යම කර ඇD පKණතාවට වඩා ඉහළ පKණතාවq ලබා ගැAම සඳහා රජෙm 3ලධරය< 
උන<` කරKම M¥ස �`� S�ගැ<Kෙ: කමයq හo<වා fමට ඉS�ෙm f Mයවර ගb ඇත.  
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16. රාජ� ෙසේවයට අදාළ කරb ලබන ඉහත සඳහ< භාෂා පKණතාව රාජ� සංස්ථා, ව�වස්ථාMත 
ආයතන, රජය ස1 බැං^ හා ස:�@ණෙය< රජයට අය= සමාග:වල තන1; සඳහා ද ෙමම 
චකෙඛය බලා=මක වන Sන ෙහෝ ඊට ප�ව ෙසේවයට බැ ෙඳන 3ලධරය<ට අදාළ වන බව 
දැqෙවන චකෙඛයq 3^= FGමට �ද අමාත�ාංශෙm ෙක:වරයා HI< Mයවර ගැෙනb 
ඇත. 
 
17. Iයnම බඳවා ගැAෙ: ප�පා� හා ෙසේවා ව�වස්ථා ව<� සඳහ< අෙනq රාජ� භාෂාව 
ස:බ<ධෙය< z HcHධාන ෙමම චකෙඛෙm HcHධාන අbව සංෙශෝධනය zවා ෙසේ සලකා 
කට01 කළ 01 ය.  
 
18. ෙමම චකෙඛය අමාත� මTඩලෙm අbමDය මත 3^= ෙකෙ@. 
 
 
 
 

                                  ¬.�. අෙ�ෙකෝ<    
                          ෙක:      

                              රාජ� ප�පාලන සහ ස්වෙ-ශ කට01 අමාත�ාංශය 
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 ෙසේවාව</ තන1; ලබාගත 01 පKණතා මuටම 

1 කාTඩය 2 කාTඩය 3 කාTඩය 4 කාTඩය 

01 � ලංකා ප�පාලන ෙසේවය 
 

�     

02 � ලංකා ගණකාcකාG ෙසේවය 
 

�     

03 � ලංකා කමස:පාදන ෙසේවය 
 

�     

04 � ලංකා අධ�ාපන ප�පාලන ෙසේවය 
 

�     

05 � ලංකා කෘක@ම ෙසේවය 
 

�     

06 ෙ-�ය ආදාය: ෙසේවය 
 

�     

07 � ලංකා තqෙසේ; ෙසේවය 
 

�     

08 � ලංකා Hගණන ෙසේවය 
 

�     

09 අcකරණ 3ලධරය< 
 

�     

10 � ලංකා ෙපො{ස ් ෙසේවෙm සහකාර ෙපො{ස් 
අcකාG සහ ඊට ඉහළ ෙශේ¥ 
 

 
�  

   

11 AD 3ලධරය< 
 

�     

12 � ලංකා Hෙ-ශ ෙසේවය 
 

�     

13 � ලංකා ෙ@� ෙසේවය 
 

�     

14 fප ව�ා�ත ෙසේවාව<ට අය= ෙනොවන ඒ හා 
සමාන ෙදපා@තෙ:<1ගත ෙසේවාවලට අය= 
3ලධරය<  
 

 
 
�  

   

15 � ලංකා V3<ෙදෝ; ෙසේවය 
 

�     

16 � ලංකා වාස්1 Hද�ාඥ ෙසේවය 
 

�     

17 H`හපD ෙසේවය 
 

�     

18 රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය හා ඒ හා 
සමාන ෙදපා@තෙ:<1ගත ෙසේවාව< 
 

  
�  

  

19 ෙපො{ස් ෙසේවෙm සහකාර ෙපො{ස් අcකාG 
තන1රට පහළ තන1; දරන 3ලධරය< 
 

  
�  

  

20 ගාම 3ලධාG 
 

 �    

21 ව�ා�ත ෙසේවාවල 301 Iයnම qෙෂේත 
3ලධරය< (තාqෂණ ෙසේවාව වැ3 ෙසේවාව<) 
 

  
�  

  

22 මහජන ෙසෞඛ� පGqෂක 
 

 �    

23 MNගැAෙ: 3ලධාG 
 

 �    

24 � ලංකා Hගණන පGqෂක ෙසේවය 
 

 �    

25 �ස්තකාලයාcපD ෙසේවය 
 

 �    

  

ඇ�Qම 01 
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 ෙසේවාව</ තන1; ලබාගත 01 පKණතා මuටම 

1 කාTඩය 2 කාTඩය 3කාTඩය    4කාTඩය 

26 � ලංකා Hද�ා=මක ෙසේවය 
 

  �   

27 � ලංකා ඉං�ෙ<; ෙසේවය 
 

  �   

28 රජෙm ෛවද� 3ලධරය< හා  ද<ත ෛවද� 
3ලධරය< 
 

   
�  

 

29 � ලංකා ස=ව 3ෂ්පාදන හා ෙසෞඛ� ෙසේවය 
 

  �   

30 ෙහද ෙසේවය 
 

  �   

31 පw ෙසෞඛ� ෙසේවය  
 

  �   

32 � ලංකා ආ0@ෙXද ෛවද� ෙසේවය 
 

  �   

33 � ලංකා �; ෙසේවය 
 

  �   

34 ප��රක ෛවද� වෘ=gකය<ෙ�  ෙසේවාව හා 
අ1; ෛවද� ෙසේවය 
 

  �   

35 පාථVක මuටමට අය= 3ලධරය< 
 

   �  
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Iංහල භාෂාව ප�පාලන භාෂාව වශෙය< භාHත කරb ලබන ජනතාවIංහල භාෂාව ප�පාලන භාෂාව වශෙය< භාHත කරb ලබන ජනතාවIංහල භාෂාව ප�පාලන භාෂාව වශෙය< භාHත කරb ලබන ජනතාවIංහල භාෂාව ප�පාලන භාෂාව වශෙය< භාHත කරb ලබන ජනතාව    

බ�තරයබ�තරයබ�තරයබ�තරයq වාසය කරන පාq වාසය කරන පාq වාසය කරන පාq වාසය කරන පාෙ-�ය ෙක: ෙකොuඨාෙ-�ය ෙක: ෙකොuඨාෙ-�ය ෙක: ෙකොuඨාෙ-�ය ෙක: ෙකොuඨාසසසස    
    

ෙකොළඹ Sස²්ෙකොළඹ Sස²්ෙකොළඹ Sස²්ෙකොළඹ Sස²්qකයqකයqකයqකය    

1 ක³ෙවල 

2 ෙහෝමාගම 
3 පා`qක 
4 මහරගම 
5 ෙමොරWව 
6 කැස්බෑව 

 
 
ග:පහ Sස²්ග:පහ Sස²්ග:පහ Sස²්ග:පහ Sස²්qකයqකයqකයqකය    

7 කටාන 
8 SwලM�ය 
9 ´�ගම 

10 Vbව<ෙගොඩ 
11 ජා - ඇල 
12 ග:පහ 
13 වෑෙq (ෙදො:ෙ�)  
14 මහර  
15 �යගම 

 
 
කnතරකnතරකnතරකnතර    Sස²්Sස²්Sස²්Sස²්qකයqකයqකයqකය    

16 ෙහොරණ 
17 ඉං[�ය 
18 ම`රාවල 
19 Vල3ය  
20 කnතර 
21 අගලව=ත 
22 පා{<ද bවර  
23 වලලාHට 

 
 
මහbවර Sස²්මහbවර Sස²්මහbවර Sස²්මහbවර Sස²්qකයqකයqකයqකය    

24 1:පෙ< 
25 උඩ`:බර 
26 V3ෙ� 
27 හතර{ය-ද 
28 ය�bවර 
29 පාතෙහේවාහැට 

 
 
මාතෙ Sස²්මාතෙ Sස²්මාතෙ Sස²්මාතෙ Sස²්qකයqකයqකයqකය    

30 දµල 
31 නාඋල 
32 පෙෙපොල 
33 ල�ගල-පෙගම  
34 Hග�ව 

ඇ�Qම 02 
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ගාල Sස²්ගාල Sස²්ගාල Sස²්ගාල Sස²්qකයqකයqකයqකය    
35 ෙබ<ෙතොට 
36 බලM�ය 
37 කර<ෙද¥ය 
38 ඇM�ය 
39 3යාගම 
40 තවලම 
41 ෙනnව 
42 නාෙගොඩ 
43 බ-ෙදගම 
44 වැ{H�ය - SH1ර  
45 අ:බල<ෙගොඩ 
46 ෙගෝන¬bවල 
47 �qක³ව 
48 ෙබෝෙප - ෙපෝ-දල 
49 අq´මණ 
50 යqකල�ල 
51 ඉම`ව 
52 හබරා`ව 

    
    
මාතර Sස²්මාතර Sස²්මාතර Sස²්මාතර Sස²්qකයqකයqකයqකය    

53 Mටබැ-දර 
54 පස්ෙගොඩ 
55 �ල�යන 
56 අ1ර{ය 
57 අ^eස්ස 
58 මා{:බඩ 
59 කµ;M�ය 
60 හqමණ 
61 F�<ද ��වැල 
62 Dහෙගොඩ 
63 වැ{ගම 
64 මාතර කඩව= සතර 
65 ෙදHbවර 
66 Sqවැල 

 
 
හ:බ<ෙතොට Sස²්හ:බ<ෙතොට Sස²්හ:බ<ෙතොට Sස²්හ:බ<ෙතොට Sස²්qකයqකයqකයqකය    

67 ¶�යවැව 
68 nQග:ෙවෙහර 
69 Dස්සමහාරාමය 
70 හ:බ<ෙතොට 
71 අ:බල<ෙතොට 
72 අ·Qෙකොළපැලැස්ස 
73 Kරකැ�ය 
74 කWවන 
75 වළස්�ල 
76 ඕෙකෙවල  
77 ෙබ{අ=ත 
78 තංගල 
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^;ණෑගල Sස²්^;ණෑගල Sස²්^;ණෑගල Sස²්^;ණෑගල Sස²්qකයqකයqකයqකය    
79 [�බාව  
80 ගග�ව  
81 ඇහැWවැව 
82 අඹ<ෙපොළ 
83 ෙකොටෙවෙහර 
84 3කවැර�ය 
85 මහව 
86 ෙපොMDගම 
87 ඉ�බාග�ව 
88 ගෙTව=ත 
89 වා�යෙපොළ 
90 �ං[�ය 
91 ප¹වස්bවර නැ ෙඟන�ර  
92 බ�ණාෙකොWව 
93 මාස්ෙපොත 
94 Kරµෙගදර  
95 ^{යාM�ය බට�ර  
96 ප<නල 
97 නාර:මල 
98 අලXව 

 
 
�=�=�=�=තලම Sස²්තලම Sස²්තලම Sස²්තලම Sස²්qකයqකයqකයqකය    

99 ක;වලගස්වැව 
100 නවග=ෙ=ගම 
101 මහ^µqකඩවල  
102 ආණම³ව 
103 ආරx}කuWව 
104 මාද:ෙ� 
105 මහවැව 
106 ෙව<න��ව 
107 ද<ෙකොWව 

 
 
අbරාධ�ර Sස²්අbරාධ�ර Sස²්අbරාධ�ර Sස²්අbරාධ�ර Sස²්qකයqකයqකයqකය    

108 පදHය 
109 කැ�D ෙගොලෑව 
110 මැදවx} ය 
111 මහHලx}ය 
112 bවරග: පළාත - මධ�ම  
113 ගෙල<�`ණවැව 
114 V�<තෙ 
115 bවරග: පළාත - නැ ෙඟන�ර  
116 ෙනොx}යාගම 
117 රාජාංගනය 
118 තµ=ෙ=ගම 
119 තලාව 
120 Dර�පෙ<  
121 පnගස්වැව 
122 ගනෑව 
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ෙපොෙළො<න;ව Sස²්ෙපොෙළො<න;ව Sස²්ෙපොෙළො<න;ව Sස²්ෙපොෙළො<න;ව Sස²්qකයqකයqකයqකය    
123 �·රqෙගොඩ 
124 මැS�[�ය 
125 Sµලාගල  
126 ඇළහැර 

 
 

බ`ල Sස²්බ`ල Sස²්බ`ල Sස²්බ`ල Sස²්qකයqකයqකයqකය    
127 ම�යංගනය 
128 �fමා{ය-ද 
129 ´හගහFwල  
130 ක<දකැ�ය 

 
 
ෙමොණරාගල Sස²්ෙමොණරාගල Sස²්ෙමොණරාගල Sස²්ෙමොණරාගල Sස²්qකයqකයqකයqකය    

131 ��ල 
132 ම³ල 
133 IයඹලාT³ව 
134 වැලවාය 
135 º=තල 
136 කතරගම 
137 තණමHල 
138 ෙසවණගල 

 
 
ර=න�ර Sස²්ර=න�ර Sස²්ර=න�ර Sස²්ර=න�ර Sස²්qකයqකයqකයqකය    

139 ඇහැ{ යෙගොඩ 
140 ^;Hට 
141 F�ඇල 
142 ඕපනායක 
143 ඇලපාත 
144 වැ{ෙගෙපොල  
145 ඇ»{M�ය 
146 ෙකොෙලො<න 

 
 
කෑගල Sස²්කෑගල Sස²්කෑගල Sස²්කෑගල Sස²්qකයqකයqකයqකය    

147 රµqකන 
148 අරණායක 
149 කෑගල 
150 ග{ග�ව 
151 වරකාෙපොළ 

 
 
වX3යා Sස²්වX3යා Sස²්වX3යා Sස²්වX3යා Sස²්qකයqකයqකයqකය    

152 වw3යා ද^ණ 
 
 
�ලDX Sස²්�ලDX Sස²්�ලDX Sස²්�ලDX Sස²්qකයqකයqකයqකය    

153 වැ{ ඔය 
 



12 

 

 

අ:පාර Sස²්අ:පාර Sස²්අ:පාර Sස²්අ:පාර Sස²්qකයqකයqකයqකය    
154 ෙද�අ=තකT�ය 
155 පSයතලාව 
156 මහඔය 
157 උහන 
158 අ:පාර 
159 දමන 
160 ලා�ගල 

 
 
²²²²^ණාමලය^ණාමලය^ණාමලය^ණාමලය    Sස²්Sස²්Sස²්Sස²්qකයqකයqකයqකය    

161 පදH � �ර 
162 ෙගෝමර<කඩවල 
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ෙදමළ භාෂාව ප�පාලන භාෂාව වශෙය< භාHත කරb ලබන ජනතාවෙදමළ භාෂාව ප�පාලන භාෂාව වශෙය< භාHත කරb ලබන ජනතාවෙදමළ භාෂාව ප�පාලන භාෂාව වශෙය< භාHත කරb ලබන ජනතාවෙදමළ භාෂාව ප�පාලන භාෂාව වශෙය< භාHත කරb ලබන ජනතාව    
බ�තරයq වාසබ�තරයq වාසබ�තරයq වාසබ�තරයq වාසය කරන පාය කරන පාය කරන පාය කරන පාෙ-�ය ෙක: ෙකොuඨාෙ-�ය ෙක: ෙකොuඨාෙ-�ය ෙක: ෙකොuඨාෙ-�ය ෙක: ෙකොuඨාසසසස    

    
යාපනය Sස²්යාපනය Sස²්යාපනය Sස²්යාපනය Sස²්qකයqකයqකයqකය    

1 ක¦uස ්
2 කෙර¦නග@ 
3 ව{කාම: බට�ර (චංකාෙන¦)  
4 ව{කාම: 3�ත (ස<S{පා¦) 

5 ව{කාම: උ1ර 
6 ව{කාම: ද^ණ (උ³H) 
7 ව{කාම:  නැ ෙඟන�ර (ෙකෝපා¦)  
8 වඩමාරx} 3�ත (කරෙව¼�) 

9 ම;ත<කA (වඩමාරx} නැ ෙඟන�ර) 
10 වඩමාරx} උ1ර (ෙ�`; 1³ව) 

11 ෙත<මාරx} (චාවකxෙx�)  
12 න½@ 

13 යාපනය 

14 ෙXලෙන¦  
15 ෙඩෆ්  

 
 
ම<නාරම Sස²්ම<නාරම Sස²්ම<නාරම Sස²්ම<නාරම Sස²්qකයqකයqකයqකය    

16 ම<නාර: නගරය  

17 මා<ත¦ බට�ර  
18 ම³ 
19 නානාuටා<  
20 �ස{  

 
 
වX3යා Sස²්වX3යා Sස²්වX3යා Sස²්වX3යා Sස²්qකqකqකqකයයයය    

21 වw3යා උ1;  
22 වw3යා  

23 ෙවංගලෙචu�^ල:  
 
 
�ලDX Sස²්�ලDX Sස²්�ලDX Sස²්�ලDX Sස²්qකයqකයqකයqකය    

24 `bqකා¦ 

25 ම<තා¦ නැ ෙඟන�ර  
26 �`^�ඉ���  

27 ඔ¼³�ඩා<  

28 මැ�ට¦:ප=1 (��`බ³ ප=1) 
 
 
F{ෙනොx} Sස²්F{ෙනොx} Sස²්F{ෙනොx} Sස²්F{ෙනොx} Sස²්qකයqකයqකයqකය    

29 පx}ෙල¦ප{  
30 ක<දවලා¦ 
31 කරx}  
32 �නාක� 



14 

 

 

මඩකල�ව Sස²්මඩකල�ව Sස²්මඩකල�ව Sස²්මඩකල�ව Sස²්qකයqකයqකයqකය    

33 ෙකෝරෙ ප=1 උ1ර (වාහෙර¦) 
34 ෙකෝරෙ ප=1 මධ�ම 
35 ෙකෝරෙ ප=1 බට�ර (ඔ¼ඩමාව�) 

36 ෙකෝරෙ ප=1  (වාලxෙxන) 
37 ෙකෝරෙ ප=1 ද^ණ (Fරා<) 
38 ඉරාz@ ප=1 
39 ඉරාz@ නගරය 
40 ම<�ෙ< උ1ර  
41 ම<�ෙ< බට�ර 
42 ම<�ෙ< ප=1 (ආර¦මg) 
43 ම<�ෙ< 3�ත 
44 ෙපෝරDXප=1  
45 ම<�ෙ< ද^ණ සහ එ;H ප=1  

 
 
අ:පාර Sස²්අ:පාර Sස²්අ:පාර Sස²්අ:පාර Sස²්qකයqකයqකයqකය    

46 නාH<දෙX{  
47 සම<1ෙර¦ 
48 ක�ෙT දVළ  
49 ක�ෙ< 
50 ස¦<දමර` 
51 කාරDX 
52 3<දz@ 
53 අ¼ඩාලxෙxන 
54 ඉරqකාම: 
55 අqකෙර¦ප=1 
56 අලයා�ෙව:º  
57 D;qෙකෝH 
58 ෙපො1H 

 
 
²²²²^ණාමලය Sස²්^ණාමලය Sස²්^ණාමලය Sස²්^ණාමලය Sස²්qකයqකයqකයqකය    

59 ^xචෙX{ 
60 F<3යා 
61 �¿@ 
62 ෙව;ග (ඊx}ල:ප=1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


