Bක ොටව / BgFjp උඳකෙව් වශා ඳසුපිට බන්න / kWgf;fj;jpYs;s mwpTWj;jy;fisg; ghh;f;fTk;
ඔබකේ අයදුම්ඳකේ වශන් ව ක ොරතුරු ඳශ ෙක්ලා ඇ . කමම ක ොරතුරු අයදුම්ඳකේ ක ොරතුරු ශා කනොගැෂකේ නම් ඳමණක් එය
වංකෝධනය විය යුතු ආ ාරය පිළිබල විභාග වම්බන්ධී රණ නිධාරියා කල ෙැනුම් කෙන්න. cq;fsJ tpz;zg;gj;jpy;
jug;gl;l tpguq;fs; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd. ,t;tpguq;fs; tpz;zg;gj;jpd; tpguq;fNshL nghUe;jhtpl;lhy; kl;Lk;
mJ jpUj;jg;gl Ntz;ba Kiw gw;wp guPl;irfs; xUq;fpizg;ghsUf;F mwptpf;fTk;;.
අයදුම් රුකේ නම
tpz;zg;gjhupap;d; ngau;
ලිපිනය
tpyhrk;
ජා.ශැ. අං ය
Nj.m. ,y.
විභාග අං ය
Rl;nlz;
විභාගය
Language Proficiency (Listening & Oral) Examination– 2021 February
guPl;ir
-------------------------------------------------------- කම නින් කලන් රන්න / ,q;Nf Ntwhf;fTk; -----------------------------------------------------------

රාජය කවේලය පිණිවයි / mur gzp/ ON STATE SERVICE
Aක ොටව / AgFjp

රාජය භාා කෙඳාර් කම්න්තුල
murfUk nkhopfs; jpizf;fsk; - Department of Official Languages

ප්රකේ ඳත්රය- mDkjp ml;il- Admission Card
විභාගය/guPl;ir/ Examination
Language Proficiency (Listening & Oral) Examination – 2021 February
ලිපිනය/tpyhrk;/Address

ප්රින්ව් කවේනාධීර
රාජය භාා ක ොමවාරිව් ජනරාල්

gpupd;]; NrdhjPu

murfUk nkhopfs; Mizahsu; ehafk;

විභාග අං ය/Rl;nlz;/Index No.

Prince Senadeera
Commissioner General of Official Languages

මාධයය/nkhop%yk;/Medium

මට්ටම/kl;lk;/Level

ා වටශන - Neu ml;ltiz – Time Table

Date

Subject

Board No.

ශ්රලණ කුව ා
nrtpkLj;jy; jpwd;
(Listening Skills)

Time : Hrs

Centre
Department of Official Languages,
No. 341/7, Kotte Road,
Rajagiriya.

ශ්රලණ කුව ා විභාගය වමේ අය ඳමණක් එදිනම

ථන ඳරීක්ණයට

ැලනු ැකේ.

nrtpkLj;jy; jpwd; guPl;irapy; rpj;jpaile;jtu;fs; kl;Lk; md;iwa jpdNk Ngr;Rg; guPl;irf;F miof;fg;gLtu;.

ථනය ශා කියවීකම් කුව ා
Ngr;R kw;Wk; thrpg;Gj; jpwd;
(Speech & Reading Skills)

----

Department of Official Languages,
No. 341/7, Kotte Road,
Rajagiriya.

වැ.යු. - කිසිදු කශේතුලක් (රාජ ාරි, විකේග වීම්, කලනේ විභාග, අවනීඳ, පුහුණු ලැඩවටශන්, කශෝ කලනේ කශේතු) නිවා ඔබට
බා දී ඇති දිනය වශ කේාල කලනව්

රනු කනොැකේ. vJtpj fhuzq;fSf;fhfTk; (flik>ntspehl;Lg; gazk;>
NtW guPl;irfs;> RfaPdk;> gapw;rpr; nrayku;Tfs;> my;yJ NtW fhuzq;fSf;fhf) cq;fSf;F toq;fg;gl;Ls;s jpfjp
kw;Wk; Neuk; vd;gtw;wpy; khw;wq;fs; nra;ag;gl khl;lhJ.

*රා.ඳ.ච. 1/2014 (III) අනුල ශ්රලණ කුව ා විභාගකේ වාමර්ථයය පිණිව අයදුම් රුලන් අලම ලකයන් කුණු 40% ක් බා ග

යුතුය. m.ep.R. 1/2014 (III) gpufhuk; nrtpkLj;jy; jpwd; guPl;irapy; rpj;jp miltjw;F guPl;rhu;j;jp Mff; Fiwe;jJ
40% kjpg;ngz;fis ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

Date

ා වටශන - Neu ml;ltiz–Time Table
Board No.
Time : Hrs

Subject
ශ්රලණ කුව ා
nrtpkLj;jy; jpwd;
(Listening Skills)

Centre

Department of Official Languages, No.
341/7, Kotte Road,
Rajagiriya.

ශ්රලණ කුව ා විභාගය වමේ අය ඳමණක් එදිනම

ථන ඳරීක්ණයට

ැලනු ැකේ.

nrtpkLj;jy; jpwd; guPl;irapy; rpj;jpaile;jtu;fs; kl;Lk; md;iwa jpdNk Ngr;Rg; guPl;irf;F miof;fg;gLtu;.

ථනය ශා කියවීකම් කුව ා
Ngr;Rkw;Wk; thrpg;Gj; jpwd;
(Speech & Reading Skills)
වන්නිකේෙන උඳ රණ භාවි ය වපුරා
communication equipment is prohibited.

අේවන වශති

---

Department of Official Languages, No.
341/7, Kotte Road,
Rajagiriya.

ශනම්ය/ njhlu;G rhjdq;fspd; gad;ghL Kw;wpYk; jilnra;ag;gl;Ls;sJ/ Use of

කිරීම/ ifnahg;gj;ij cWjpg;gLj;jy;/ Attestation of Signature

විභාගයට කඳනී සිටීමට කඳර වෑම අයදුම් රුකලකුම ම අේවන වශති
ර ගැනීම අනිලාර්ය කේ. අේවන මා කවේලය
රන
ආය නකේ ප්රධානියා මගින් කශෝ ආය න ප්රධානියා බය ඳලරන ෙ නිධරයකු මගින් කශෝ වශති
රලා ග යුතුය.
guPl;irf;Fj; Njhw;Wtjw;F Kd;du; xt;nthU guPl;rhu;j;jpAk; jkJ ifnahg;gj;ij cWjpg;gLj;jpf; nfhs;sy;
fl;lhakhdjhFk;.
jkJ
ifnahg;gj;ij
jkJ
epWtdj;
jiytu;
%yk;
my;yJ
epWtdj;
jiythpdhy;
mjpfhukspf;fg;gl;l cj;jpNahfj;ju; %yk; cWjpg;gLj;jpf; nfhs;Sjy; Ntz;Lk;.
Attestation of Signature before the examination is compulsory. Candidate’s signature should be attested by Head of the Institution
or an Officer authorized by the Head of the Institution.
කමම විභාගයට මා කඳනී සිටියේ, අලය සුදුසු ම් බා කනොමැේකේ නම් කශෝ විභාග නීතිරීති / කරගුාසි උල්ංඝනය ර ඇති බල
ඔේපු වුලකශොේ කශෝ මාකේ අකේක් ේලය අලංගුලන බල මම කශොා ාරලම ෙනිමි.
,g;guPl;irf;F ehd; Njhw;wpdhYk; Njitahd jifikfs; ngw;wpuhtpbd; my;yJ guPl;irr; rl;ljpl;lq;fs;> xOq;F
tpjpfSf;F Kuz;gl;Ls;sjhf cWjpg;gLj;jg;gl;lhy; vdJ guPl;rhu;j;jpj; jifik ,of;fg;gLk; vd;gij ehd;
ed;FmwpNtd;.
I am aware that even though I appear for this examination, my candidature is liable to be cancelled, if I do not possess the required
qualifications or it is proved that I have violated the rules and regulations of the examination.
අයදුම් රුකේ අේවන/ guPl;rhu;j;jpapd; ifnahg;gk;/Candidate’s Signature: …………………………………………………
ඳසු පිකට් නම වශන් ලන අයදුම් රු අෙ දින මා ඉදිරිපිට අේවන්
ෂ බල වශති
රමි. kW gf;fj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s
ngaiuAila guPl;rhu;j;jp ,d;W vd; Kd;dpiyapy; ifnahg;gkpl;lhnud ehd; cWjpg;gLj;JfpNwd;. I certify that the
candidate whose name is given overleaf placed his /her signature in my presence today.
වශති
රන අයකේ අේවන
cWjpg;gLj;Jgtupd; ifnahg;gk;
Signature of Attester

දිනය
jpfjp
Date

වශති
රන අයකේ නම, නතුර වශ ලිපිනය
cWjpg;;gLj;Jgtupd; ngau;, gjtp, kw;Wk; Kftup
Name of Attester, Designation and Address
(නි මුද්රාල/gjtp Kj;jpiu/ Official Seal)

අනනය ා ඳත්රය/Msilahsg; gj;jpuk; / Identification
කමම විභාගයට කඳනී සිටින විට ඔබකේ අනනය ාල ශවුරු කිරීම වශා ලංගු ශැඳුනුම්ඳ ක්, එනම් ජාති ශැඳුනුම්ඳ කශෝ ලංගු
විකේ ගමන් බඳත්රය කශෝ ලංගු රියදුරු බඳත්රය කශෝ ඉදිරිඳේ ෂ යුතුය. කලනේ කිසිදු ශැඳුනුම්ඳ ක් කම් වශා ලංගු කනොකේ.
,g;guPl;irf;Fj; Njhw;Wk;nghOJ jq;fsJ Msilahsj;ij cWjp nra;tjw;F nry;YgbahFk; Msilahsg; gj;jpuk;>
mjhtJ Njrpa Msilahs ml;il my;yJ nry;YgbahFk; gpuahzf; flTr;rPl;L my;;yJ nry;YgbahFk; rhujp
mDkjpg; gj;jpuk; rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. NtW ve;j milahsg;gj;jpuq;fSk; ,jw;nfd Vw;fg;glkhl;lhJ. Identity of the
candidate should be established by producing a valid identity paper, viz. National ID or Valid Passport or Valid Driving Licence
when appearing for the examination. No other document will be accepted.
වියය
ghlk;
Subject

මණ්ඩ අං ය
FOk ,y
Board No

දිනය
jpfjp
Date

කේාල
Neuk;
Time (Hrs)

අයදුම් රුකේ අේවන
guPl;rhu;j;jpapd;
ifnahg;gk; Candidate’s
Signature

වම්බන්ධී ාර කේ අේවන
xUq;fpizg;ghsupd;
rpw;nwhg;gk;
Signature of Coordinator

ශ්රලණ කුව ා
nrtpkLj;jy; jpwd;
ථනය ශා කියවීකම්
කුව ා
Ngr;R kw;Wk;
thrpg;Gj; jpwd;
අනනය ා ඳත්රකයහි අං ය
Msilahs ml;ilapd; ,y
Identity Card No.

--කෙඳාර් කම්න්තුල
jpizf;fsk;

Department

නිකුේ ෂ දිනය
toq;fg;gl;l jpfjp
Date of Issued

