
அபசு கூட்டுத்தாங்கள், ினதிச்சட்ட ிரயங்கள், அபச  யங்கிகள் நற்ரம் பழு அபசுரடரந  

கம்கிகில் ணினாற்ரம் உத்தியனாகத்தர்களுக்காக அபசகருந மநாமிக் மகாள்ரகரன 

ரடபரப்டுத்துதல் நற்ரம் ஊக்குயிப்புக் மகாடுப்வு மசலுத்துதல்  

 

அபசகருந  மநாமிகள் திரணக்கம் 

அபசகருந மநாமித் யதர்ச்சி யாய்மநாமி பப் ாீட்ரச 

சிங்கம் / தநிழ்  நட்டம்  I / II / III / IV   
  

அபசகருந மநாமிக் மகாள்ரகரன  ரடபரப்டுத்துயது மதாடர்ாக, 2023.01.19 ஆந் திகதி 

மயினிடப்ட்ட பகாரநத்துய யசரயகள் சுற்ிக்ரக  இ. 1/2023 இன் ந்தி 8.1 இன் ிபகாபம் 

பகாரநத்துய  யசரயகள் சுற்ிக்ரக இ. 4/2014 இலுள் ற்ாடுகளுக்கு அரநன  அபச  

கூட்டுதாங்கள், ினதிச்சட்ட ிரயங்கள், அபச யங்கிகள் நற்ரம் பழு அபசுரடரந கம்ிகின்  

உத்தியனாகத்தர்களுக்காக அபசகருந  மநாமிக் மகாள்ரகரன அபல்மசய்தல் நற்ரம் ஊக்குயிப்புக் 

மகாடுப்வு மசலுத்துயதுடன் மதாடர்புரடதாக தநது நற்ரன அபசகருந  மநாமினில் யதர்ச்சிரன பூர்த்தி 

மசய்யதற்கு ின்யரும் ழுத்துத் தரகரநகில் ஒன்ரப் பூர்த்தி மசய்னதுள்  உத்தியனாகத்தர்களுக்கு 

யாய்மநாமி பப்  ாீட்ரசக்குத் யதாற்ரயதற்கு  சந்தர்ப்மநான்ர யமங்குயதற்கு ற்ாடுகள் 

மசய்னப்ட்டுள். 

 

I. அபசகருந  மநாமித் யதர்ச்சி ழுத்து பப்  ாீட்ரசனில்  சித்தினரடதல் அல்து  

II. க.மா.த.(சா.தபம்) ாீட்ரசனில்  சிங்கம் / தநிழ் மநாமி நற்ரம் இக்கின ாடத்தில் 

சித்தினரடதல் அல்து 

III. க.மா.த. (சா.தபம்) ாீட்ரசனில் சிங்கம் / தநிழ் இபண்டாம் மநாமினில் சித்தினரடதல் 

 

02. அதற்கரநன, தற்சமயம்  உாின ழுத்து பத் தரகரநகரப் பூர்த்தி மசய்துள் 

உத்தியனாகத்தர்களுக்காக அபசகருந மநாமித் யதர்ச்சி யாய்மநாமிபப் ாீட்ரசக்கா 

யிண்ணப்ங்கள் இத்தால் யகாபப்டுகின்.  

 

03. இது மதாடர்ா நாதிாி யிண்ணப்ப்டியம்  அபசகருந மநாமிகள் திரணக்கத்தின் 

www.languagesdept.gov.lk  இரணனத்தத்தில் மயினிடப்ட்டுள்து. இவ்யிண்ணப்ங்கள் 

மதாடபா (online) பரனில் நட்டுயந ற்ரக்மகாள்ப்டும். யிண்ணப்ங்கள் ஆங்கி மநாமினில் 

நட்டுயந சநர்ப்ிக்கப்ட யயண்டும். யிண்ணப்ங்கரச் சநர்ப்ிப்தற்கா கரடசித் யததி 

2023.05.30  ஆகும். 

 

04.  ாீட்ரசக்கு யிண்ணப்ிக்கும் ஒவ்மயாரு உத்தியனாகத்தரும்  தாம் யதாற்ரம் நட்டத்திற்கு ற் 

கீழ்க்கண்டயார  ாீட்ரசக் கட்டணம் மசலுத்தப்ட யயண்டும். 

நட்டம்  I   -  ரூ.  1000.00  

நட்டம் II   -  ரூ.  700.00 

நட்டம் III  -  ரூ.   500.00 

நட்டம் IV  -  ரூ.  300.00 

ாீட்ரச கட்டணம், தீயில் உள் ந்தமயாரு இங்ரக யங்கிக் கிரனிலிருந்தும் பாஜகிாின இங்ரக 

யங்கி அபசகருந மநாமிகள் ஆரணனார் ானகத்தின் கணக்கு இக்கம் 7041541 இற்கு யபவு ரயக்கப்ட 

யயண்டும். அத்துடன் அப்டியத்தில்  ரயப்புச் மசய்யாின்  மனர் நற்ரம் பகயாி குிப்ிடப்ட யயண்டின 

இடத்தில், மனர் நற்ரம் பகயாிக்கு யநதிகநாக, ாீட்ரசக்கு யிண்ணப்ிப்யாின் யதசின அரடனா 

அட்ரட இக்கத்துடன்  யாய்மநாமி பப் ாீட்ரச - 2023 ன்ரதயும் குிப்ிடுதல் யயண்டும். யநலும், 



கட்டணம் மசலுத்தினதற்கா  ற்ரச்சீட்ரட  ாீட்ரசனின்  யாது சநர்ப்ிப்தற்காக  உங்கிடம்  

ரயத்திருக்க யயண்டும். 

05. யிண்ணப்ப்டியத்ரத பூர்த்தி மசய்யதற்கா  அிவுரத்தல்கள் 

1. நாயட்டம் - சுகாதாப காபணங்கின் அடிப்ரடனில், கிரடக்கப்மரம்  யிண்ணப்ங்கின் 

ண்ணிக்ரகரனப் மாருத்து, இந்த யாய்மநாமி பப் ாீட்ரசரன நாகாண நட்டத்தில் 

டாத்துயதற்கு  இடபண்டு. யய  உங்கது  அலுயக பகயாிக்குாின நாயட்டத்ரத  உாின 

கூண்டில் குிப்ிடவும். 

2. ாீட்ரசக்காக  பூர்த்தி மசய்துள் ழுத்துத்  தரகரநகள், யாய்மநாமி பப்  ாீட்ரசக்கு 

யிண்ணப்ிக்கும் மநாமி பபம்  நட்டபம்  பதா யிபங்கர சாினாகக் குிப்ிடுதல் 

யயண்டும், ன்துடன் யிண்ணப்ப்டியத்தில் குிப்ிடப்ட்டுள் தகயல்கள் க்காபணம் 

மகாண்டும் ின்ர் நாற்ப்ட  நாட்டாது. 

3. யிண்ணப்ப் டியத்ரத பூர்த்தி மசய்யும் யாது ஆங்கி மாின ழுத்துகில்  பூர்த்தி மசய்தல்  

யயண்டும். 

4. யிண்ணப்த்தில் உள் மதாரயசி  இக்கம் – இப் ாீட்ரச மதாடர்ா ஒருசி தகயல்கள் 

மதாரயசி குரஞ்மசய்தி பம் மதாியிக்கப்டாம் ன்தால், உங்கர ிதாக  மதாடர்பு 

மகாள்க்கூடின  ரகனரடக்கத் மதாரயசி இக்கத்ரத குிப்ிடுதல்  யயண்டும். 

5. அபசகருந மநாமித் யதர்யில் யாய்மநாமி பப்  ாீட்ரசக்கு யதாற்ரயதற்காக பூர்த்தி மசய்துள்  

ழுத்துத்  தரகரந மதாடர்ா தகயல்கர யிண்ணப்த்தில் குிப்ிடுதல்  யயண்டும். யநற்டி 

தகயல்களுடன் மதாடர்புரடன  மரயற்ரத் தாின் கல் ிபதிமனான்ர, ிரயத் 

தரயாிால்  அல்து அயபால் அதிகபநிக்கப்ட்ட ி உத்தியனாகத்தமபாருயாிால் 

அத்தாச்சிப்டுத்தப்ட்டு ாீட்ரசக்குத் யதாற்ரம் யாது சநர்ப்ித்தல் யயண்டும். 

6. யாய்மநாமி பப் ாீட்ரசக்குத் யதாற்ரம் யாது ாீட்ரசக்குாின  கட்டணம் மசலுத்தப்ட்ட  

ற்ரச்சீட்ரட சநர்ப்ிப்து   கட்டானநாகும்.  

06    யநற்கூின அிவுரத்தல்களுக்கும் நாதிாி யிண்ணப்டியத்திற்கும் இணங்காத  யிண்ணப்ங்கள்,       

       பழுரநனரடனாத அல்து கரடசித் யததிக்குப் ிகு  கிரடக்கப்மரம்  யிண்ணப்ங்கள் ந்தயித    

       அியிப்பும்    இன்ி ிபாகாிக்கப்டும். யநற்குிப்ிட்ட சுற்ிக்ரகனின்டி டாத்தப்டும் கரடசி    

       யாய்மநாமி பப் ாீட்ரச   இதுயாகும் ன்தால், இியநல் யாய்மநாமி பப் ாீட்ரசக்கு      

      யதாற்ரயதற்காக பன்ரயக்கப்டும்  யகாாிக்ரககள் வ்யித பன்ியிப்புநின்ி ிபாகாிக்கப்டும். 

 

07. இப்ாீட்ரச மதாடர்ா சக யிடனங்கள் மதாடர்ாகவும் இரதித் தீர்நாம் டுக்கும் உாிரந   

       அபசகருந மநாமிகள் ஆரணனார் ானகத்திற்கு உாினது. 

 

08.சிங்கம், தநிழ் நற்ரம் ஆங்கி ஊடகங்கில் ிபசுாிக்கப்டும் இவ் அியித்தல்களுக்கிரடனில்  

     யதனும் ஒவ்யாரந காணப்டின், சிங்க மநாமிப அியித்தல் யநயாங்கி ிற்கும். 

.  

 

ிாின்ஸ் யசாதீப 

அபசகருந  மநாமிகள் ஆரணனார்  ானகம் 

அபசகருந  மநாமிகள் திரணக்கம்  

 இ. 341/7 

யகாட்யட வீதி 

இபாஜகிாின  

202310.02. 


