
 

 

රාජ� ප�පාලන චකෙඛ ��: 01/2014 
මෙ� අංකය :- EST-2/POLCY/03/0798-I 
රාජ� ප�පාලන සහ ස්වෙ/ශ කට23 
අමාත�ාංශය 
5දහස ්ච3රසය 
ෙකොළඹ 07 
 
2014.03.12 
 
 

අමාත�ාංශ ෙක<ව=> 
පළා? පධාන ෙක<ව=>  
ෙදපාBතෙ<>3 පධාC> 
 

රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� භාෂා ප භාෂා ප භාෂා ප භාෂා පFප?Fය GFප?Fය GFප?Fය GFප?Fය Gයා?මක HIමයා?මක HIමයා?මක HIමයා?මක HIම    
    

ඉහත ක=ණ ස<බ>ධෙය> 5M? කර ඇF 2014.01.21 OනැF රාජ� ප�පාලන චකෙඛ 01/2014 

ෙකෙරQ ඔබෙ� අවධානය ෙයොS කරවT. 

 

02. එQ 05 ෙWදෙX සඳහ> ප�O, ඇS[ම 01Q ඇ3ළ? ෙනො\, ඔබ අමාත�ාංශයට/ 

ෙදපාBතෙ<>3වට අය? තන3= දරන 5ලධරය> ]^> ලබා ගත 23 අෙන` රාජ� භාෂා 

පaණතා මbටම (ෙසේවයට බැe[ රාජ� භාෂාව ෙනොවන අෙන` රාජ� භාෂාව) gරණය කළ 23 ෙh. 

එබැ]> ෙ< සමඟ අSණා ඇF ආකෘFය ස<lBණ කර අදාළ අමාත�ාංශ ෙක<ෙ� 5Bෙ/ශය ද  

සQතව රාජ� ප�පාලන චකෙඛ 01/2014Q 13 ෙWදෙX සඳහ> කTmවට ඉO�ප? HIම සඳහා 

ආයතන අධ�`ෂ ජනරා ෙවත එaමට Gයා කරන ෙම> ද>වා ^nT. 

 

 
 
 

                                  o.p. අෙqෙකෝ>    
                          ෙක<      

                              රාජ� ප�පාලන සහ ස්වෙ/ශ කට23 අමාත�ාංශය 
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(ෙමම ආකෘFය �ටප? ෙදකH> 23ව ඉO�ප? කර>න) 
        මෙ� අංකය :- 
        ඔෙq අංකය :- 
        ............................................ 
        ............................................ 
        ............................................ 
        ............................................ 
 
        2014. 
 
ආයතන අධ�`ෂ ජනරා  
 
රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� භා භා භා භාෂා පෂා පෂා පෂා පFප?Fය GFප?Fය GFප?Fය GFප?Fය Gයා?මක HIයා?මක HIයා?මක HIයා?මක HIමමමම    
 
2014.01.21 OනැF රාජ� ප�පාලන චකෙඛ 01/2014 අsව ෙමම අමාත�ාශය/ ෙදපාBතෙ<>3ව 
යටෙ? ඇF පහත සඳහ> තන3= සඳහා අදාල ]ය 23 අෙන` රාජ� භාෂා පaණතා මbටම gරණය 
කර මා ෙවත දැs< ෙදන ෙම> ඉලT. 
 

අs 
අංකය 
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තන3= නාමය 
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බඳවා ගැCෙ< 
ප�පාnෙX/ 

ෙසේවා  ව�වස්ථා ෙh 
ෙයොS අංකය 

3 

ෙදපාBතෙ<>3 
පධා5යා/ අමාත�ාංශ 

ෙක< 5Bෙ/ශ 
කරන පaණතා මbටම 

4 

ආයතන අධ�u 
ජනරා ]^> 

5යම කරs ලබන 
පaණතා මbටම 

5 

 
 
 
 

    

 
 
.......................................................... 
අමාත�ාංශ ෙක</ ෙදපාBතෙ<>3 පධා5යා 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
        මෙ� අංකය :- 
        ඔෙq අංකය :- 
         
        2014. 
............................................ 
............................................ 
 
රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� භා භා භා භාෂා පෂා පෂා පෂා පFප?Fය GFප?Fය GFප?Fය GFප?Fය Gයා?මක HIයා?මක HIයා?මක HIයා?මක HIමමමම    
 
ඔෙq සමාංක හා ........................... OනැF ��ය හා ස<බ>ධ ෙh.  
 
02. රාජ� ප�පාලන චකෙඛ 01/2014 යටෙ? එQ සඳහ> තන3= සඳහා අදාළ ]ය 23 අෙන` 
රාජ� භාෂා පaණතා මbටම ඉහත උප ෙඛ නෙX 5 වන g=ෙh සඳහ> ප�O ]ය 23 බව ද>වs 
කැමැ?ෙතT . 
 
 
ආයතන අධ�`ෂ ජනරා 


