
 
 

அரசக�ம ெமாழிகள் திைணக்களம் 
 

 

ஒ� அரசக�ம ெமாழிக்� ேமலதிகமாக ேதர்ச்சிையப் ெபற்�க் ெகாள்வதன் 

ெபா�ட்� ஊக்�வ�ப்�க் ெகா�ப்பனைவப் ெப�ம் அரச உத்திேயாகத்தர்கள் 05 

வ�டங்க�க்� ஒ� �ைற ேதாற்ற ேவண்�ய ப�ட்ைச – 2019 
 

 

ெபா� நிர்வாக மற்�ம் உள்நாட்ட�வல்கள் அைமச்சின் ெசயலாள�னால் 2007.02.09 ஆம் 

திகதி ெவள�ய�டப்பட்ட 03/2007 ஆம் இலக்க �ற்�நி�பத்தின் ப�ரகாரம் ஒ� அரசக�ம 

ெமாழிக்� ேமலதிகமாக ேதர்ச்சிைய ெபற்�க் ெகாள்�ம் அரச உத்திேயாகத்தர்க�க்� 

ஊக்�வ�ப்� ெகா�ப்பன� அ�மதிக்கப்பட்�ள்ள�.  அதன் ப�ரகாரம் ஒ� �ைற மாத்திரம் 

வழங்கப்ப�ம் ஊக்�வ�ப்�க் ெகா�ப்பன� மற்�ம் ஓய்�தியமற்ற சம்பளேவற்றத்திற்� 

இைணயான மாதாந்த ெகா�ப்பன� அ�மதிக்கப்பட்�ள்ள�.  

 

02. அச் சிறப்��ைமைய ெபற்�க் ெகாண்ட உத்திேயாகத்தர்கள் 05 வ�டங்க�க்� ஒ� �ைற 

அரசக�ம ெமாழிகள் திைணக்களத்தினால் நடாத்தப்ப�ம் ப�ட்ைசக்�த் ேதாற்�தல் ேவண்�ம். 

 

03. அதன் ப�ரகாரம் ேமற்�றித்த சிறப்��ைமைய ெபற்�க் ெகாண்ட அல்ல� தற்ேபா� ெப�ம் 

உத்திேயாகத்தர்கள�ன் ெமாழித் ேதர்ச்சிக்கான ப�ட்ைசைய 2019 ஆகஸ்ட் மாதம் இத் 

திைணக்களத்தில் நடாத்த த�ர்மான�க்கப்பட்�ள்ள�. இப்ப�ட்ைசயான� ெசவ�ம�த்தல் மற்�ம் 

வாய்ெமாழிப் ப�ட்ைசயா�ம். 

 

04. அதற்கான வ�ண்ணப்பங்கள் இத்தால் ேகாரப்ப�கின்றன.  

 

05. அதற்��ய மாதி� வ�ண்ணப்பப் ப�வம் இங்� காட்டப்பட்�ள்ளேதா�, அதைன இத் 

திைணக்களத்தின் www.languagesdept.gov.lk எ�ம் இைணய �கவ�ய��டாக ெபற்�க் 

ெகாள்ள ���ம்.  அதன் ப�ரகாரம் A4 அளவ�லான தாள�ல் இலக்கம் 1 �தல் 9 வைர �தல் 

பக்கத்தி�ம், மி�தி ப�திைய இரண்டாம் பக்கத்தி�ம் அைம�மா� தன�த் தாள�ல் தயா�த்தல் 

ேவண்�ம் என்பேதா�, அதற்கான வ�பரங்கைள தன� ைகெய�த்திேலேய �ரணப்ப�த்தல் 

ேவண்�ம். நி�வனத் தைலவ�ன் சான்�ைர மற்�ம் பதவ� �த்திைர�டன் 2019.07.19ஆம் 

திகதியன்� அல்ல� அதற்� �ன்னர் கிைடக்கக் ��யவா� அரசக�ம ெமாழிகள் 

ஆைணயாளர் நாயகம், அரசக�ம ெமாழிகள் திைணக்களம், இல.341/7, ேகாட்ேட வ �தி, 

ராஜகி�ய. எ�ம் �கவ�க்� பதி�த் தபாலில் அ�ப்�தல் ேவண்�ம்.  வ�ண்ணப்பத்ைத 

அ�ப்�ம் க�த உைறய�ன் இட�பக்க ேமல் �ைலய�ல் “ஊக்�வ�ப்�க் ெகா�ப்பனைவப் 

ெப�ம் அரச உத்திேயாகத்தர்கள் 05 வ�டங்க�க்� ஒ� �ைற ேதாற்ற ேவண்�ய 

ப�ட்ைச –2019” எனக் �றிப்ப�டல் ேவண்�ம். 

 
 
 

http://www.languagesdept.gov.lk/


06. ப�ட்ைசக்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ஒவ்ெவா� வ�ண்ணப்பதா��ம் ப�ட்ைசக் கட்டணெமான்ைற 

ெச�த்�தல் ேவண்�ம்.  கட்டணத்ைத ெச�த்த ேவண்�ய �ைற ப�ன்வ�மா�. 

• Iஆம் மட்டம்   - �. 1000.00 

• IIஆம் மட்டம்   - �.  700.00 

• IIIஆம் மட்டம்   - �. 500.00 
 

ப�ட்ைசக்கட்டணம் இலங்ைகய�ன் எந்தெவா� ப�திய��ம் அைமந்�ள்ள இலங்ைக 

வங்கிக்கிைளய�ல் “இராஜகி�ய, இலங்ைக வங்கிய�ல் உள்ள அரசக�மெமாழிகள் ஆைணயாளர் 

நாயகத்தின் 7041541 எ�ம் இலக்கம் ெகாண்ட கணக்கிற்�” ைவப்ப�லிட ேவண்�யேதா� 

அப்ப�வத்தில் ைவப்பாள�ன் ெபயைர�ம் �கவ�ைய�ம் �றிப்ப�டேவண்�ய இடத்தில் 

வ�ண்ணப்பதார�ன் ெபயர்மற்�ம் �கவ�க்� ேமலதிகமாக ேதசிய அைடயாள அட்ைட 

இலக்கத்�டன் Exam எனக் �றிப்ப�ட்�, பணம் ெச�த்தியதன் ப�ன்னர் வங்கிய�னால் வழங்கப்ப�ம் 

பற்�ச்சீட்�ல் கணன�ய�னால் அச்சிடப்பட்ட இலக்கம் (நான்� ப�திகைளக் ெகாண்ட) மற்�ம் 

திகதிைய வ�ண்ணப்பப் ப�வத்தின் உ�ய �ட்�ல் �றிப்ப�ட்� அப்பற்�ச் சீட்�ைன வ�ண்ணப்ப 

ப�வத்தின் உ�ய இடத்தில் கழறாதவா� ஒட்�தல் ேவண்�ம். (அப் பற்�ச் சீட்�ன் 

ப�ரதிெயான்ைற தம்வசம் ைவத்தி�த்தல் பய�ைடயதா�ம்) 

 

07. ெமாழிக் ெகா�ப்பனைவப் ெபற்�க்ெகாள்வதற்காகத் தங்களால் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட 

ெமாழித்ேதர்ச்சி ெப�ேபற்� ஆவணப் ப�ரதிைய நி�வனத் தைலவர் அல்ல� அவ�ன் 

அதிகாரமள�க்கப்பட்ட உத்தேயாகத்தர் ஒ�வ�னால் சான்�ப்ப�த்தி வ�ண்ணப்பப் ப�வத்�டன் 

இைணத்�  அ�ப்�தல் ேவண�ம். 

 

08. ேமற்�றித்த ஆேலாசைனக�க்�ம் மாதி� வ�ண்ணப்பப் ப�வத்திற்�ம் ஏற்ப 

தயா�க்கப்படாத அல்ல� �ரணமாக்கப்படாத அல்ல� பணம் ெச�த்திய பற்�ச் சீட்ைட 

சமர்ப்ப�த்திராத அல்ல� இ�தி திகதிக்� ப�ன்னர் கிைடக்கப்ெப�ம் வ�ண்ணப்பப் ப�வங்கள் 

எவ்வ�த அறிவ�த்த�மின்றி நிராக�க்கப்ப�ம். 
 
 

09. இப் ப�ட்ைச ெதாடர்பான அைனத்� வ�டயங்கள் �றித்�ம்அரசக�ம ெமாழிகள் 

ஆைணயாளர் நாயகத்தின் த�ர்மானேம  இ�தித் த�ர்மானமா�ம்.  ப�ட்ைசக்காக வழங்கப்ப�ம் 

திகதி, ேநரம் அல்ல� ப�ட்ைச நிைலயம் என்பன எந்தெவா� காரணத்திற்காக�ம் மாற்றஞ் 

ெசய்யப்பட மாட்டா�.  அத்ேதா� ெப�ேப�ம் ம�ளாய்� ெசய்யப்பட மாட்டா�. 
 
 

10.  சிங்களம், தமிழ் மற்�ம் ஆங்கில ெமாழிகள�ல் ப�ர�ரமா�ம் இவ் அறிவ�த்தலின் 

ெமாழிக�க்கிைடய�ல் இணக்கப்பா� அல்ல� ேவ�பா�ெதன்பட்டால் ;அத்தைகய சந்தர்ப்பத்தில் 

சிங்கள ெமாழி �ல அறிவ�த்த�க்� ஏற்ப நடவ�க்ைக எ�க்கப்ப�ம். 
 

 

ேக.எஸ்.ஆர்.ெபேரரா 

அரசக�ம ெமாழிகள் திைணக்களம் 

இல.341/7,ேகாட்ேட வ �தி, 

ராஜகி�ய. 

2019.05.07 

 
 



 

அரசக�ம ெமாழிகள் திைணக்களம் 
 

ஒ� அரசக�ம ெமாழிக்� ேமலதிகமாக ேதர்ச்சிைய ெபற்�க் ெகாள்வதன் ெபா�ட்�  

ஊக்�வ�ப்�க்  ெகா�ப்பைவப் ெபற்�க்  ெகாள்�ம் அரச உத்திேயாகத்தர்கள் 05 

வ�டங்க�க்� ஒ� �ைற ேதாற்ற ேவண்�ய ப�ட்ைச  – 2019 
 

 

மாவட்டம்                                                    

(ேசைவ நிைலயம் உள்ளடங்�ம் மாவட்டத்ைதக் �றிப்ப��க) 

 
 

ஊக்�வ�ப்�க் ெகா�ப்பனைவ ெப�ம் ெமாழி           மட்டம்                        மட்டம்  

 

                    சிங்களம் –2                    மட்டம் I    - 1 

                    தமிழ்    -3                 மட்டம் II    - 2 

                                                  மட்டம் III      - 3 

(உ�ய இலக்கத்ைதக் �ட்�ல் எ�த�ம்) 

1. �தெல�த்�க்கைள இ�திய�ல் இட்� வ�ண்ணப்பதா�ய�ன் ெபயர்: (ஆங்கிலப் 

ேபெர�த்�க்கள�ல்) உ-ம் : RANATHUNGA, M.A.G. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. வ�ண்ணப்பதா�ய�ன்��ப்ெபயர்: (ஆங்கிலப் ேபெர�த்�க்கள�ல்) உ-ம் : MUTHUKUDA 
ARACHCHIGE GAMINI RANATHUNGA. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. வ�ண்ணப்பதா�ய�ன் ��ப் ெபயர் (சிங்களத்தில் அல்ல� தமிழில்) 

(உ-ம் : �த்��ட ஆரச்சிேக காமின�ரண�ங்க) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. அ�வலக �கவ� : (ஆங்கிலப் ேபெர�த்�க்கள�ல்) (அ�மதி அட்ைட இம் 

�கவ�க்� அ�ப்ப� ைவக்கப்ப�ம்)   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ேதசிய அைடயாள அட்ைட இலக்கம்:  

6. ெதாைலேபசி இலக்கம் :  

7. உங்கள� ேசைவ உள்ளடங்�வ� : (அரச ேசைவ/ மாகாண அரச ேசைவ)        

..................................................................................... 

8. ெமாழி ஊக்�வ�ப்�க் ெகா�ப்பனைவ ெப�ம் பதவ�: .................................................................... 

9. ெமாழி ஊக்�வ�ப்�க் ெகா�ப்பனவ�ற்கான தைகைம ெபற்ற திகதி ………………………………… 

 

அ�வலக உபேயாகத்திற்� 

ஊக்�வ�ப்�க் ெகா�ப்பனைவ 

ெப�ம் ெமாழி மற்�ம் 

மட்டத்ைத ச�யாகக் �றிப்ப�டல் 

ேவண்�ம்.  ப�ன்னர் மாற்றஞ் 

  

           

          

 



10. I)  ந�ங்கள் அரசக�ம ெமாழித்ேதர்ச்சி எ�த்�ப் ப�ட்ைசக்� ேதாற்றிய திகதி: 

………………………......................................... 

ii)  வாய்�லப் ப�ட்ைசக்�த் ேதாற்றிய திகதி: ……………………………………………………………………. 

iii) அரசக�ம ெமாழிப்ப�ட்ைச ெசல்�ப�யா�ம் திகதி (ெப�ேபற்�க் �றிப்ப�ல் 

காணப்ப�மா�): …………………………………………………………….. 

iv) ப�ட்ைச �ட்ெடண் :..................................................... 

(ெப�ேபற்� சான்றிதழின் ப�ரதிைய நி�வனத் தைலவ�னால் சான்�ப்ப�த்தி இைணத்தல் 

ேவண்�ம்.) 

11.   ப�ட்ைசக் கட்டணம் :�................................. ெச�த்திய அ�வலகம் : ……………………………… 

                    பற்�ச் சீட்� இலக்கம் : ………………………………… 
 
 

 

ேமற்�றித்த வ�பரங்கள் ச�யானைவ என�ம், ப�ட்ைச �றித்த எந்தெவா� வ�டயம் 

ெதாடர்ப��ம், அரசக�ம ெமாழிகள் ஆைணயாள�னால் எ�க்கப்ப�ம் த�ர்மானத்ைத இ�தி 

த�ர்மானமாக ஏற்�க் ெகாள்கிேறன் என�ம், ப�ட்ைச சட்ட திட்டங்க�க்� கட்�ப்ப�கிேறன் 

என�ம், இ� ெதாடர்பான வர்த்தமான� அறிவ�த்தலின் அைனத்� நிபந்தைனகைள�ம் 

வாசித்� ��ந்� ெகாண்ேடன் என�ம் நான் இத்தால் ெத�வ�த்�க் ெகாள்கிேறன் 

............................................................................... 

வ�ண்ணப்பதா�ய�ன் ைகெயாப்பம் 

(நி�வனத் தைலவ�ன் �ன்ன�ைலய�ல்) 

திகதி : ……………………………………………. 
  

நி�வனத் தைலவ�ன் சான்�ப்ப�த்தல் 

ேமற்�றித்த வ�ண்ணப்பதா� என� நி�வனத்தில் ேசைவயாற்�கிறார் என்பைத�ம், 

வ�ண்ணப்பப் ப�வத்தில் 1 �தல் 11 வைர �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள வ�பரங்கள் ச�யானைவ 

என்பைத�ம், அரசக�ம ெமாழிக் ெகாள்ைகைய நைட�ைறப்ப�த்�வதன் ெபா�ட்� 

ஊக்�வ�ப்�க் ெகா�ப்பனைவ ெபற்�க் ெகாள்�ம் ெமாழிய�ல் அ�வலக நடவ�க்ைககள�ல் 

(க�தம் எ��தல்/ ெமாழிெபயர்ப்�/ உைரெபயர்ப்�/ ெபா� மக்கள் ெதாடர்பாடல் 

நடவ�க்ைககள் �தலியன) �றித்த உத்திேயாகத்தர் ெசயற்திறனான பங்கள�ப்ைப 

வழங்�கிறார் என்பைத�ம், அவர் ..................................................ஆம் திகதி என் �ன்ன�ைலய�ல் 

ைகெயாப்பமிட்டார் என்பைத�ம் சான்�ப்ப�த்�கிேறன். 

 

ைகெயாப்பம் :  ………………………………………………………………… திகதி : .............................................. 

ெபயர்     :  ……………………………………………………………..… 

பதவ�   :………………………………………………………....……..... 

பதவ� �த்திைர 

பற்�ச் சீட்ைட இங்ேக ஒட்ட�ம் 

 

 


