
රාජ්ය සංස්ථා ව්යව්ස්ථාිත  යත න  ජයත සු  ඵකංු  ස  ස්පූර්ණයෙත්  ජයත සු  සභාම්පව්  ිල ධජත්  

ස ා ජායය බාාා ්රතිපඳ්තතිපත ්රිතා්තභක රීම භ  ා රිදීමනභනා ෙමමභ 

රාජ්ය ාාාා ෙපාා්තමෙන්තුව 

රාජ්ය ාාාා ්රවීණතමා වාික  ාීක්ෂාත  

සිංහල/ ෙපමළ I, II, III, IV මට්ටම 

ජායය බාාා ්රතිපඳ්තතිපත ්රිතා්තභක රීම භ ස්පඵ් ධෙත්  2023.01.19 රිනකතිපව් ිලු ්ත කජන  ද 

කළභනාකජය ෙසේව්ා චක්රෙඛ  ංංක 1/2023හි 8.1  ෙේදත ්රකාජව් කළභනාකජය ෙසේව්ා චක්රෙඛ  ංංක 

4/2014  විධිවිධාන ංනුව් රාජ්ය සංස්ථා ව්යව්ස්ථාිත  යත න  ජයත සු  ඵකංු  ස  ස්පූර්ණයෙත්  ජයත සු  

සභාම්පව්  ිල ධජත්  ස ා ජායය බාාා ්රතිපඳ්තතිපත ්රිතා්තභක රීම භ  ා රිදීමනභනා ෙමමභට ංදාළව්  භ 

ංෙනක් ජායය බාාා ්රමය ාව් ස්පූර්ණය කජ මකීමභ ස ා ඳ   ස ්  ිඛිත  ුදුසුදක්පව්ිඛ්  කකක් සුරජා 

ඇතිප ිල ධාම ් ට ව්ාචික ඳම ක්ායතට ෙඳීම සිටීභ ස ා කක් ංව්ස්ථාව්ක්  ඵා මනභට කටයුු  ස්පඳාදනත කජ 

ඇ .  

I. ජායය බාාා ්රමය ා ිඛිත  විබාමත සභ්ත මභ ෙ    

II. ං. ෙඳො. ස. (සා. ෙඳළ) විබාමෙේ සිං   / ෙදභළ බාාාව්  ා සාහි ය විාත සභ්ත මභ ෙ    

III. ං. ෙඳො. ස. (සා. ෙඳළ) විබාමෙේ සිං   / ෙදභළ ෙදව්න ඵස සභ්ත මභ 

02. ඒ ංනුව් ේප ව්න විට ංදාළ ිඛිත  ුදුසුදක්ප සුරජා ඇතිප ිල ධජත්  ස ා ජායය බාාා ්රමය ා ව්ාචික 

ඳම ක්ායතට ංතුස්පඳ්ත ෙභයි්  කකව්නු  කෙේ.  

03. ෙභතට ංදාළ යද්ණශ ංතුස්පඳත්රත ජායය බාාා ෙදඳා්ණ ේප් ු ෙ  www.languagesdept.gov.lk ෙව්ේ 

ංඩවිෙේ ඳළ කජ ඇ . ෙභභ ංතුස්පඳ්ත බාජ මනු  ඵ් ේ  භා්ණමම  ක්රභත සස්ෙසේ ඳභි.. ංතුස්පඳ්ත 

ස්පූර්ණය රීම ේප මන ඉංග්රීසි බාාාෙව්්  ඳභයක් ඉරිදීඳ්ත කළ යුු ත. ංතුස්පඳ්ත ඉරිදීඳ්ත කළ  කරී ංව්ස්  රිනත 

2023.05.30 රින ෙ .  

04. විබාම ඉඛලු්ප කජන සෑභ ිල ධාදීෙතු  භ  භා ෙඳීම සිටින භට්ටභ ංනුව් විබාම මාස්ු  ඳ   ඳදීරි ෙමවිත 

යුු ත. 

I භට්ටභ - රු. 1000.00 

II භට්ටභ - රු.   700.00 

III භට්ටභ - රු.  500.00 

IV භට්ටභ - රු.  300.00 

විබාම මාස්ු ව් රිව්යිේ  ිතහිටි ඕනෑ භ  ංකා ඵකංු  ශා ාව්රී්  “ජායගිදීත   ංකා ඵකංු ෙ  ජායය බාාා 

ෙකොභසාදීස් යනජාඛෙේ ංංක 7041541 දජන ගිණුභට” ඵකජ කළ යුු  ං ජ  කභ ෙඳ ජභෙේ  ක් ඳ්තකරුෙේ 

නභ ස  ිඛිතනත ස ්  රීම භට ඇතිප ස්ථානෙේ  නභ ස  ිඛිතනතට ංභ ජව් විබාම ංතුස්පකරුෙේ යාතිපක 

 කඳුනු්පඳ්ත ංංකත සභම ව්ාචික ඳම ක්ායත - 2023 ත් න ද ස ්  කළ යුු ත.  ව් ද විබාමත ඳව්්තව්න 

ංව්ස්ථාෙ  මන ඉරිදීඳ්ත රීම භ ස ා මුදඛ ෙමවූ දීසිට්ඳ  ළඟ  ඵා ම  යුු ත. 

05. ංතුස්පඳ  ස්පූර්ණය රීම ේප උඳෙදස් 

1) රිස්ත්රික්කත - ෙසෞ ය ෙ ේු ්  භ   කෙඵන ංතුස්පඳ්ත ්රභායත ංනුව් ෙභභ ව්ාචික 

ඳම ක්ායත ඳළා්ත භට්ටමි්  සංවිධානත රීම භට ඉඩ ඇතිප ඵකවි්  සඵෙේ ජායකාම  ිඛිතනත 

ංත්ත රිස්ත්රික්කත ංදාළ ෙකොටුෙ  ස ්  කජ් න. 

2) විබාමත ස ා සුරජා ඇතිප ිඛිත  ුදුසුදක්ප  ව්ාචික ඳම ක්ායත ස ා ඉඛලු්ප කජන බාාාව්  ා 

ඉඛලු්ප කජන භට්ටභ ිලව්කජරිව් ස ්  කළ යුු  ං ජ  ංතුස්පඳෙ හි ස ්  කජ ඇතිප 

ෙ ොජු රු රීසිුස ෙ ේු ව්ක් භ  ඳුදව් ෙව්නස් කජනු ෙනො කෙේ.  

3) ංතුස්පඳ  ස්පූර්ණය රීම ේප මන ඉංග්රීසි කකිතටඛ ංු ෙජ්  ස ්  කළ යුු ත.  

https://www.languagesdept.gov.lk/


4) ංතුස්පඳෙ හි ුසජක න ංංකත - ෙභභ ඳම ක්ායතට ස්පඵ් ධ ඇ ක්ප ෙ ොජු රු ුසජක නත 

භා්ණමෙත්  ෙකටි ඳි.විඩ  ජ ා දකනු්ප මනභට ඉඩ ඇතිප ඵකවි්  සඵ ස්පඵ් ධ කජ මකීමභට 

ඳ ුද යංමභ ුසජක න ංංකතක් ස ්  කළ යුු ත. 

5) ංතුස්පඳෙ හි ජායය බාාා ්රමය ා ව්ාචික ඳම ක්ායතට ෙඳීම සිටීභ ස ා සුරජා ඇතිප ිඛිත  

ුදුසුදකභට ංදාළ  ෙ ොජු රු ස ්  කළ යුු ත. කභ ෙ ොජු රුව් ට ංදාළ ්රතිපප  සට ෙනහි 

ිතටඳ ක් යත න ්රධාිලතා ෙ   සු  විසි්  ඵ ත ඳව්ජන  ද ෙව්න්ත ිල ධාදීෙතු  භගි්  

ෙ   ස තිපක කජ විබාමතට ෙඳීම සිටින ංව්ස්ථාෙ  මන ඉරිදීඳ්ත කළ යුු ත. 

6) විබාමතට ංදාළ මුදඛ ෙමවූ  ුසඳ  ව්ාචික ඳම ක්ායතට ෙඳීම සිටින ංව්ස්ථාෙ  මන ඉරිදීඳ්ත 

රීම භ ංිලව්ා්ණත ත. 

06. ඉ   ස ්  උඳෙදසව්් ට ස  යද්ණශ ංතුස්පඳ ට ංනුකූ  ෙනොව්් නා වූ ෙ    ංස්පූර්ණය වූ ෙ   

ංව්සාන රිනට ඳුදව්  කෙඵ් නා වූ ෙ   ංතුස්පඳ්ත රීසිුස දකනු්පමනභරී්  ෙ ොජව් ්රතිපක්ොේඳ කජනු  කෙේ. ඉ   

චක්රෙඛ  ්රකාජව් ඳව්්තව්නු  ඵන ංව්සාන ව්ාචික ඳම ක්ායත ෙභත ව්න ඵකවි්   මි්  ඉරිදීතට ව්ාචික ඳම ක්ාය 

ස ා ෙඳීම සිටීභට කජනු  ඵන ඉඛලී්ප ද රීසිුස දකනු්පමනභරී්  ෙ ොජව් ්රතිපක්ොේඳ කජනු  කෙේ.  

07. ෙභභ ඳම ක්ායත ස්පඵ් ධෙත්  ව්න සිතලු කරුණු ිතළිඵ ංව්සාන තීජයත ජායය බාාා ෙකොභසාදීස් 

යනජාඛ සු  ෙ .  

08. සිං    ෙදභළ  ා ඉංග්රීසි භාධයත් ෙම්  ඳළ ව්න ෙභභ ිලෙ දනෙේ බාාා ඳා  ං ජ රීසිත්ප 

ංනනුකූ  ාව්තක් ඇතිප ඵව් ෙඳීම ත් ේ  න්ප කව්කිල ංව්ස්ථාව්ක සිං   භාධය ිලෙ දනතට ංනුව් කටයුු  

කජනු  කෙේ. 

 

 

ප්රි් ස් ෙසේනාරජ 

ජායය බාාා ෙකොභසාදීස් යනජාඛ 

ජායය බාාා ෙදඳා්ණ ේප් ු ව් 
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ෙක ට්ෙට් ඳාජ 

ජායගිදීත 
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