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அரசகரும மமொழிக் மகொள்கககை அமுல்படுத்துதல் 

 

மமற்குறித்த விடயம் கதாடர்பாக கவளியிடப்பட்டுள்ள  2014.01.21 ஆந் திகதிய 01/2014 
என்னும் இலக்கம் ககாண்ட அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக மற்றும் அதன் திருத்தமாக 
கவளியிடப்பட்ட அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக குறித்து உங்களது கவனம் 
ஈர்க்கப்படுகிறது. 
 

02. அவ் ஒழுங்குவிதிகளுக்ககமய மற்கறய அரசகரும கமாழித் மதர்ச்சிகயப் கபற்றுக் 
ககாள்வதற்கு குறித்த எழுத்துப் பரீட்கச மற்றும் வாய்மூலப் பரீட்கசகய 2016 ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து வருடகமான்றிற்கு இரண்டு முகற நடாத்துவதற்கான ஏற்பாடுககள 
மமற்ககாள்ளல் மவண்டுகமன 2015.12.16 ஆம் திகதி நகடகபற்ற அகமச்சரகவ கூட்டத்தில் 
தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

03. அதன்படி முதலாவது பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்ட சுற்றறிக்ககயின் 
ஒழுங்குவிதிகளுக்ககமய நகடகபறும் எழுத்துப் பரீட்கச மற்றும் வாய்மூலப் பரீட்கசகய 
2016ஆம் ஆண்டிலிருந்து பின்வருமாறு நடாத்துவதற்கு நடவடிக்கககள் 
மமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளகமயினால் அது குறித்து உங்களது நிறுவனத்தின் 
உத்திமயாகத்தர்ககள அறிவுறுத்துமாறு அறியத் தருகிமறன். 
 
 

04. மற்கைை அரசகரும மமொழி எழுத்துப் பரீட்கச 

 

04.1 அரசகரும கமாழிகள் திகணக்களத்தின் www.languagesdept.gov.lk என்னும் 
இகணயத்தளத்தினூடாக  மாத்திரமம இப் பரீட்கசக்கு விண்ணப்பித்தல் 
மவண்டும். இகணயத்தளத்தில் நுகழயும் மபாது திகரயில் மதான்றும் 
படிமுகறககள பின்பற்ற மவண்டியமதாடு, மகட்கப்பட்டுள்ள விடயங்களுக்காக 
சரியான தரவுககள உள்ளடக்கியுள்ள விண்ணப்பதாரிகள் மாத்திரமம 
பரீட்கசயில் மதாற்றுவதற்குரிய தகககமகயப் கபறுவர். ஒரு 
விண்ணப்பதாரரிற்கு ஒரு கமாழியில் ஒரு மட்டத்திற்கு மாத்திரமம ஒரு 
தடகவயின் மபாது விண்ணப்பிக்க முடியும். விமேட மதகவகளுகடய ஒரு 
விண்ணப்பதாரராக இருப்பின் அது கதாடர்பான விபரங்ககள 
விண்ணப்பப்படிவத்தில் குறிப்பிட மவண்டும். (மாதிரி விண்ணப்பப்படிவம்– 
இகணப்பு 1).  
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04.2 எதிர் வரும் காலங்களில் இப் பரீட்கசக்கு விண்ணப்பம் மகாருவதன் கபாருட்டு 
வர்த்தமானியில் விளம்பரம் கசய்யப்படாது என்பமதாடு, இவ் எழுத்துப் 
பரீட்கசக்கு விண்ணப்பதாரிகள் கதாடர்ச்சியாக விண்ணப்பங்ககள 
சமர்ப்பிக்கலாம்.  அவ்வாறு கிகடக்கப்கபறும் விண்ணப்பங்களுள் ஒவ்கவாரு 
வருடமும் ஜனவரி மாதம் 31ஆம் திகதி வகர கிகடக்கப்கபற்றுள்ள 
விண்ணப்பங்களுக்கு மார்ச் மாதத்திலும், கபப்ரவரி 01 முதல் ஜூகல 31 வகர 
கிகடக்கப்கபற்றுள்ள விண்ணப்பங்களுக்கு கசப்கடம்பர் மாதத்திலும் அரசகரும 
கமாழித் மதர்ச்சி எழுத்துப் பரீட்கச நடாத்தப்படும். 

 
 

04.3  எழுத்துப் பரீட்கசயில் மதாற்றுவதற்கு அகனத்து விண்ணப்பதாரர்களும் ரூபா 
500/= ஐப் பரீட்கச கட்டணமாக கசலுத்துதல் மவண்டும். அப் பரீட்கசக் 
கட்டணத்கத  இலங்ககயின் எந்தகவாரு பகுதியிலும் அகமந்துள்ள  இலங்கக 
வங்கிக் கிகளயில் “இராஜகிரிய, இலங்கக வங்கியில் உள்ள அரசகரும 
கமாழிகள் ஆகணயாளரின் 7041541 எனும் இலக்கம் ககாண்ட கணக்கிற்கு” 
கவப்பிலிட மவண்டியமதாடு அப் படிவத்தில் கவப்பாளரின் கபயகரயும் 
முகவரிகயயும் குறிப்பிடமவண்டிய இடத்தில் விண்ணப்பதாரரின் கபயர் மற்றும் 
முகவரிக்கு மமலதிகமாக மதசிய அகடயாள அட்கட இலக்கத்துடன் Exam எனக் 
குறிப்பிட்டு, பணம் கசலுத்தியதன் பின்னர் வங்கியினால் வழங்கப்படும் பற்றுச் 
சீட்டில் கணனியினால் அச்சிடப்பட்ட இலக்கம் (நான்கு பகுதிககளக் ககாண்ட) 
மற்றும் திகதிகய அரசகரும கமாழிகள் திகணக்களத்தின் இகணயத்தளத்தில் 
காணப்படும் உரிய கூட்டில் குறிப்பிடல் மவண்டும். 

 

04.3.1 கவனத்தில் ககாள்ளவும் – குறித்த வங்கிப் பற்றுச் சீட்கட பரீட்கச 
அனுமதியட்கடயுடன் இகணத்து நீங்கள் பரீட்கசயின் மபாது 
சமர்ப்பித்தல் மவண்டும். 

 

04.4 பரீட்கசயில் சித்தியகடய மவண்டுமாயின் 40%ற்கு குகறயாத புள்ளிககளப் கபறல் 
மவண்டும். இப் பரீட்கசயின் விகடத்தாள்கள் மீளாய்வு கசய்யப்பட மாட்டாது.  
அப் பரீட்கசகளின் கபறுமபறுகள் முகறமய மம மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் 
இலங்ககப் பரீட்கசகள் திகணக்களத்தினால் அரசகரும கமாழிகள் 
ஆகணயாளருக்கு வழங்கப்படும்.  அவ்வாமற பரீட்கசப் கபறுமபறுகள் அந்தந்த 
பரீட்சார்த்திகளுக்கு தனிப்பட்ட முகறயில் அனுப்பி கவக்கப்பட மாட்டாது 
என்பமதாடு, அரசகரும கமாழிகள் திகணக்களத்தின் www.languagesdept.gov.lk 
என்னும் இகணயத்தளத்தில் கபறுமபறுகள் கவளியிடப்படும். 

 

04.5 விண்ணப்பதாரருக்கு பரீட்கச அனுமதிப் பத்திரம் வழங்கப்படுவதானது அவர் 
பரீட்கசக்கு  மதாற்றுவதற்குத் மதகவயான தகககமகயப் கபற்றுள்ளார் எனப் 
கபாருள்படாது. 

 

04.6 பரீட்சார்த்தியின்  அகடயாளத்கத  உறுதிபடுத்துவதற்காக  மதசிய அகடயாள 
அட்கட அல்லது கசல்லுபடியான பயணக் கடவுச்சீட்டு என்பன மாத்திரம் ஏற்றுக் 
ககாள்ளப்படும்.  ஏமதனுகமாரு காரணத்தினால் அவ்வாறு ஆளகடயாளத்கத 
உறுதிப்படுத்தாமல் பரீட்கசக்கு சமுகமளிக்கும் பரீட்சார்த்திகளின் கபறுமபறுகள் 
அதுபற்றிய  விசாரகணயின் பின்னர் அகடயாள உறுதிப்பாட்டின் பின்னமர 
வழங்கப்படும்.      
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04.7 பரீட்கசயிகன நடாத்துதல் மற்றும் கபறுமபறுககள வழங்குதல் கதாடர்பாக 
பரீட்கச ஆகணயாளர் நாயகத்தின் தீர்மானமம இறுதித் தீர்மானமாகும். இவ் 
எழுத்துப் பரீட்கச கதாடர்பாக மமற் குறிப்பிடப்படாத ஏமதனும் விடயங்கள் 
கதாடர்பில் பரீட்கச ஆகணயாளர் நாயகம் மற்றும்/அல்லது அரசகரும கமாழிகள் 
ஆகணயாளர் ஆகிமயாரின் தீர்மானமம முடிவானதாக இருக்கும். 

 
 

04.8 எழுத்துப் பரீட்கசயிகன நடாத்துதல் கதாடர்பாக பரீட்கச ஆகணயாளர் 
நாயகத்தினால் விதிக்கப்படுகின்ற சட்டதிட்டங்களுக்கு பரீட்சார்த்திகள் 
கட்டுப்படுதல் மவண்டும். அச் சட்டதிட்டங்கள் மீறப்பட்டால் பரீட்கச 
ஆகணயாளர் நாயகத்தினால் விதிக்கப்படுகின்ற தண்டகனக்கு பரீட்சார்த்தி 
உட்படுதல் மவண்டும். 

 
 

05.  அரசகரும மமொழித் ததர்ச்சி வொய்மூலப் பரீட்கச  

 
 

05.1  பின்வரும் எழுத்துத் தகககமகளுள் ஒன்கறமயனும்  பூர்த்தி கசய்துள்ள 
உத்திமயாகத்தர்கள் அரசகரும கமாழித் மதர்ச்சி வாய்மூலப் பரீட்கசக்கு 
அரசகரும கமாழிகள் திகணக்களத்தின் www.languagesdept.gov.lk என்னும் 
இகணயத்தளத்தினூடாக  விண்ணப்பித்தல் மவண்டும். 

1) மற்கறய அரசகரும கமாழித் மதர்ச்சி எழுத்துப் பரீட்கசயில் சித்தியகடதல். 

2) க.கபா.த (சா. த) பரீட்கசயில் சிங்கள அல்லது தமிழ் கமாழி மற்றும்  
இலக்கிய பாடத்தில் சித்தியகடதல். 

3) க.கபா.த (சா. த) பரீட்கசயில் சிங்களம் அல்லது தமிழ் கமாழி இரண்டாம் 
கமாழியில் சித்தியகடதல். 

 
 

05.2  வருடத்தின் எந்தகவாரு திகதியிலும் வாய்கமாழி மூலப் பரீட்கசக்கு 
விண்ணப்பிக்க முடியும். அவ்வாமற விண்ணப்பிக்கும் மபாது மமற் குறித்த 04.1 
ஆம் பந்தியிலுள்ள ஆமலாசகனககள பின்பற்ற மவண்டும். (மாதிரி 
விண்ணப்பப்படிவம் - இகணப்பு 2) எதிர் வரும் காலங்களில் இப் பரீட்கசக்கு 
விண்ணப்பம் மகாருவதன் கபாருட்டு வர்த்தமானியில் விளம்பரம் கசய்யப்பட 
மாட்டாது. 

 
 

05.3 வாய்மூலப் பரீட்கசக்காக விண்ணப்பிக்கும் உத்திமயாகத்தர்கள் அகனவரும் 
பரீட்கசக் கட்டணம் கசலுத்துதல் மவண்டும். ஒவ்கவாரு மட்டங்களுக்கும் உரிய 
பரீட்கசக் கட்டணம் பின்வருமாறு 

 
மற்கறய அரசகரும கமாழித்மதர்ச்சி மட்டம் கட்டணம் (ரூ) 

                        மட்டம் I ரூபா 1000.00 
 

                        மட்டம் II ரூபா  700.00 
 

                       மட்டம் III ரூபா  500.00 
 

                       மட்டம் IV ரூபா  300.00 
 

 

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


05.4  பரீட்கசக் கட்டணம் இலங்ககயின் எந்தகவாரு பகுதியிலும் அகமந்துள்ள 
இலங்கக வங்கிக் கிகளயில் “இராஜகிரிய, இலங்கக வங்கியில் உள்ள அரசகரும 
கமாழிகள் ஆகணயாளரின் 7041541 எனும் இலக்கம் ககாண்ட கணக்கிற்கு” 
கவப்பிலிட மவண்டியமதாடு அப் படிவத்தில் கவப்பாளரின் கபயகரயும் 
முகவரிகயயும் குறிப்பிடமவண்டிய இடத்தில் விண்ணப்பதாரரின் கபயர் மற்றும் 
முகவரிக்கு மமலதிகமாக மதசிய அகடயாள அட்கட இலக்கத்துடன் Exam எனக் 
குறிப்பிட்டு, பணம் கசலுத்தியதன் பின்னர் வங்கியினால் வழங்கப்படும் பற்றுச் 
சீட்டில் கணனியினால் அச்சிடப்பட்ட இலக்கம் (நான்கு பகுதிககளக் ககாண்ட) 
மற்றும் திகதிகய அரசகரும கமாழிகள் திகணக்களத்தின் இகணயத்தளத்தில் 
காணப்படும் உரிய கூட்டில் குறிப்பிடல் மவண்டும். குறித்த கதாகககய 
கசலுத்தியகமகய உறுதிப்படுத்துவதற்கு வங்கிப் பற்றுச் சீட்கட கசவிமடுத்தற் 
திறன் பரீட்கசக்கு சமுகமளிக்ககயில் கட்டாயமாக சமர்ப்பித்தல் மவண்டும். 

 

05.5 வாய்மூலப் பரீட்கசக்கு கிகடக்கும் விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்கக அடிப்பகடயில் 
வாய்மூலப் பரீட்கசகய நடாத்தும் திகதி குறித்து தீர்மானிக்கப்படும்.  
எவ்வாறாயினும் வாய்மூலப் பரீட்கச நடாத்தப்படும் திகதி குறித்து ஒரு 
மாதத்திற்கு முன்னர் பரீட்சார்த்திகளுக்கு அறிவிப்பதற்குரிய நடவடிக்கக 
எடுக்கப்படும். இப் பரீட்கசயானது கசவிமடுத்தல் திறன் மதிப்படீு மற்றும் மபச்சுத் 
திறன் மதிப்படீு என்ற ரீதியில் இரு பகுதிககளக் ககாண்டது.  அகனத்து 
மட்டங்களுக்குரிய கசவிமடுத்தற் திறன் மதிப்படீ்டு பரீட்கசகள் இராஜகிரிய, 
மகாட்மட வதீி, 341/7, பாோ மந்திரய  என்னும் இடத்தில் அகமந்துள்ள அரசகரும 
கமாழிகள் திகணக்களத்தில் மட்டுமம  நடாத்தப்படும். (இம் மதீப்படீ்டிகன 
எதிர்வரும் காலங்களில் மாகாண மட்டத்தில் நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் 
நடாத்தப்படும்). வாய்கமாழித் திறன் மதிப்படீ்டுப் பரீட்கசயானது 
விண்ணப்பதாரர்களின் எண்ணிக்ககயிகனக் கருத்திற்ககாண்டு மாவட்ட/ மாகாண 
மட்டங்களில் நடாத்தப்படும். பரீட்கசயில் சித்தியகடவதற்காக அவ்விரு 
வகககளிலும் 40% இற்கு குகறயாத புள்ளிககளப் கபற்றுக் ககாள்ளல் மவண்டும். 
பரீட்கசப் கபறுமபறுகள் உரிய பரீட்சார்த்திகளுக்கு தனிப்பட்ட முகறயில் 
அனுப்பப்படும் என்பதுடன், அகவ அரசகரும கமாழிகள் திகணக்களத்தின் 
இகணயத்தளத்திலும் கவளியிடப்படும். இப் பரீட்கசயில் விகடத்தாள்கள் மீளப் 
பரீட்சிக்கப்படமாட்டாது. வாய்மூலப் பரீட்கச கதாடர்பான அகனத்து விடயங்கள் 
கதாடர்பாக அரசகரும கமாழிகள் ஆகணயாளரின் தீர்மானமம  முடிவானதாக 
இருக்கும். 

 

06. இச் சுற்றறிக்ககயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் கதாடர்பில் ஏமதனும் 
கதளிவுபடுத்தல் மதகவகயனில் 0112888929 எனும் இலக்கத்தின் ஊடாக அரசகரும 
கமாழிகள் ஆகணயாளகரத் கதாடர்பு ககாள்ள முடியும் என்பமதாடு, பதவிக்மகற்ப 
உத்திமயாகத்தர்கள் கபற்றுக் ககாள்ள மவண்டிய மற்கறய அரசகரும கமாழித் 
மதர்ச்சி மட்டத்திகன அரசாங்க நிர்வாக  சுற்றறிக்கக 01/2014 மூலம்  
உறுதிப்படுத்தல் மவண்டும். 

 

 
 
 

                                      ஒப்பம்/ மஜ. தடல்லமக  

                   கசயலாளர் 

       அரசாங்க நிர்வாக மற்றும் முகாகமத்துவ அகமச்சு 









,izg;G 02 

murfUk nkhopj; Nju;r;rp tha;%yg;  guPl;ir 
சிங்கரம் / திழ் (I, II, III, IV ட்டங்கள்) 
அசகரு மொறிகள் திணைக்கரம் 

 
 

 

தணகண மபற்ம லொய்மொறி மூயப் பரீட்ணசண மதரிவு மசய்க. 

 க.மபொ.த. (சொ/த) தொய்மொறி சித்தி. 

 க.மபொ.த. (சொ/த) இண்டொம்மொறி சித்தி. 

 அசகரு மொறிகள் திணைக்கர எழுத்துப் பரீட்ணசில் சித்தி. 
 

  

லருடம் :  

 

சுட்மடண்  : 

 

லிடம்  : 

 

லிட எண்  : 

 

 

பரீட்சைக்கு ததோற்றுவதற்கு எதிர்போர்க்கும் மோவட்டம் :* 

- Select Preferred District 1 -
 

 

 

அரைகரும மமோழித் ததர்ச்ைியிசை மபற்றுக் மகோள்ள தவண்டிய மமோழி :* 

 

 

விண்ணப்பிக்கும் மட்டம் :* 

 
 

லிண்ைப்பதொரிின் முழுப்மபர் (ஆங்கிய பபமழுத்துக்கரில்) :* 

(உதொைம் :-  SAMARASINGHE ARACHCHIGE SAMAN KUMARA SAMARASINGHE) 

 

முதமயழுத்துக்கணர இறுதிில் குமிப்பிட்டு லிண்ைப்பதொரிின் மபர் (ஆங்கிய 
பபமழுத்துக்கரில்) :* 

(உதொைம் :-  SAMARASINGHE S A S K) 
 

 
 

1980 

Eg : 1234567 

Eg : Sinhala 

Eg : 021 

ENTER  FULL  NAME 

ENTER NAME WITH INITIALS        



 
 

 

பொல் : * 

 

பிமந்த திகதி : * 

1980 1 20
 

நிந்த முகலரி (ஆங்கிய பபமழுத்துக்கரில்) (அனுதிப் பத்திம் ற்றும் மபறுபபறு 
இம்முகலரிக்கு அனுப்பப்படும்) :* 

 

 

 

தபொல் ொலட்டம் :*       தபொல் நகம் :*              தபொல் குமிடீு : 

     

நிந்த பதலி :  

 

 

நீங்கள் லிபசட பதணலமணட உத்திபொகத்தொ? :* 

 ஆம்     இல்ணய 

 

பரீட்ணச கட்டைம் (ரூபொ) :* 

 

கட்டைம் மசலுத்தி லங்கிக் கிணர :* 

 

லங்கி ணலப்புச்சீட்டு இய :* 

 

மசலுத்தி திகதி : * 

 

 

ENTER YOUR ADDRESS 

Enter Your Job Position 



 

என்னொல் பற்குமிப்பிடப்பட்ட லிபங்கள் சரிொனணல எனவும், பரீட்ணச சட்ட 
திட்டங்களுக்கு கட்டுப்படுகிபமன் எனவும், பரீட்ணச குமித்து எந்தமலொரு லிடம் 
மதொடர்பிலும் அசகரு மொறிகள் ஆணைொரரினொல் எடுக்கப்படும் தீர்ொனத்ணத இறுதித் 
தீர்ொனொக ஏற்றுக் மகொள்கிபமன் எனவும், பரீட்ணச மதொடர்பொன அணனத்து 
நிபந்தணனகணரமம் லொசித்து புரிந்து மகொண்படன் எனவும் நொன் இத்தொல் மதரிலித்துக் 
மகொள்கிபமன்.* 

 உடன் படுகிபமன் 

சரிபொர்த்தல் குமிடீ்ணட உள்ரடக்கவும்  

 

Enter the characters as seen on the image above (case insensitive):     

 

 

 

 

 

சர்ப்பிக்கவும் 

https://www.languagesdept.gov.lk/web/exam/index.php


 

 

இணைப்பு  0 3 

பரீட்சை நிசையம் அசைந்துள்ள ைாவட்டம் / நகரம் ைற்றும்  

ைாவட்ட இைக்கம்  / நகர இைக்கம் 

 

 

 

 

 

 

ைாகாணம் ைாவட்டம்/நகரம் ைாவட்ட இைக்கம்/ /நகர 
இைக்கம் 

மல் ாகாைம் 
 
ககாழும்பு 
கம்பஹா 
களுத்துணம 

1 

2 

3 

லடமல் ாகாைம் 
குருநாகல் 
புத்தரம் (சியாபம்) 
 

4 

5 

கதன் ாகாைம் 
காயி 
ாத்தணம 

அம்பாந்மதாட்ணட (தங்கல்ணய) 

6 

7 

8 

சப்பிகமுல ாகாைம் 
இத்தினபுரி  
மககாணய 

9 

11 

ஊலா ாகாைம் 
பதுணர  

கானாகணய 
11 

12 

த்தி ாகாைம் 
கண்டி 

ாத்தணர 
நுலகயிா  

13 

14 

15 

லட ாகாைம்  
அனுாதபும் 

கபாயன்னறுணல 

16 

17 

லட ாகாைம்  

ாழ்ப்பாைம்  
லவுனிா 
முல்ணயத்தீவு  

கிரிகநாச்சி 
ன்னார் 

18 

19 

21 

21 

22 

கிறக்கு ாகாைம் 
திருமகாைணய  

ட்டக்கரப்பு 

அம்பாணம 

23 

24 

25 


