
 

රාජ්ය භාෂා දෙපාර්තදේන්තුව 

රාජ්ය භාෂා ප්රවීණතා වාචික පරීක්ෂණය 

සිංහල/දෙමළ I /II /III/IV මට්ටේ 

 

රාජ්ය භාෂා ප්රතිපත්තතිය ක්රියාත්තමක කිරීම සම්බන්ධයයන් 2020.10.16 දිනැතිව  

නිකුත්ත කරන ලද රාජ්ය පරිපාලන චක්රයේඛ අංක 18/2020 හි 8.1  යේදය ප්රකාරව 

රාජ්ය පරිපාලන චක්රයේඛ අංක 01/2014 හි විධිවිධාන අනුව තම අයනක් රාජ්ය භාෂා 

ප්රවීණතාව සම්ූර්ණ කර ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් ලිඛිත සුදුසකම්වලින් එකක් 

සපුරා ඇති නිලධාරීන්ට වාචික පරීක්ෂණයට යපනී සිටීම සඳහා එක් අවස්ථාවක් 

ලබාදීමට කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත.  

i. රාජ්ය භාෂා ප්රවීණතා ලිඛිත විභාගය සමත්ත වීම යහෝ 

ii. අ.යපා.ස.(සා.යපළ) විභාගයේ සිංහල /යදමළ භාෂාව හා සාහිතය විෂය 

සමත්ත වීම යහෝ 

iii. අ.යපා.ස.(සා.යපළ) විභාගයේ සිංහල /යදමළ යදවන බස සමත්ත වීම  

 

02. ඒ අනුව යම් වන විට අදාළ ලිඛිත සුදුසුකම් සපුරා ඇති නිලධරයන් සඳහා 

රාජ්ය භාෂා ප්රවීණතා වාචික පරික්ෂණයට අයදුම්පත්ත යමයින් කැඳවනු ලැයේ. 

 

03.  එයස්ම කළමනාකරණ යස්වා චක්රයේඛ අංක 04/2014 හි විධි විධාන ප්රකාරව 

සංස්ථා හා වයවස්ථාපිත ආයතනවල ඉහත සුදුසුකම් සපුරා ඇති නිලධාරින්ට ද යම් 

සඳහා අයදුම් කළ හැකිය. 

 

 2020.01.01 දින සට 2020.10.16 දින ෙක්වා මාර්ගගත ක්රමය(online) 

ඔස්දස් වාචික පරීක්ෂණය සඳහා  ෙැනටමත්  අයදුේ කරන ලෙ 

අයදුේකරුවන්ත (2020.10.06 දින සට ආරේභ වීමට නියමිතව ප්රදේශ 

පත්ර නිකුත් කර දින නියමයක් දනාමැතිව කල් ෙැමු වාචික 

පරීක්ෂණවලට අොළ විභාග අයදුේකරුවන්ත ෙ  ඇුළුව) දේ සඳහා 

අයදුේ කිරීම අවශය දනාදේ.  

 

04. එයට අදාළ ආදර්ශ අයදුම්පත්රය රාජ්ය භාෂා යදපාර්තයම්න්තුයේ 

www.languagesdept.gov.lk යවේ අඩවියයන් බාගත කර නිවැරදිව සම්ූර්ණ කරන ලද 

අයදුම්පත තැපැේ මගින් එවිය යුතුය.  අයදුම්පයත්ත යතාරතුරු තම අත්ත අකුරින් ම 

සම්ූර්ණ කළ යුතු අතර ආයතන ප්රධානියායේ සහතිකය සහ නිලමුද්රාව සහිතව 

2021.02.12 දින යහෝ ඊට ප්රථම ලැයබන යස් රාජ්ය භාෂා දකාමසාරිස් ජ්නරාල්, 

රාජ්ය භාෂා දෙපාර්තදේන්තුව,  දනා. 341/7, දකෝට්දට් පාර, රාජ්ගිරිය. යන 

ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑයලන් එවිය යුතුය. අයදුම්පත බහා එවන කවරයේ වම්පස 

ඉහළ යකළවයර්  “වාචික පරික්ෂණය - 2021”යනුයවන් සඳහන් කළ යුතුය.  

05. විභාගය ඉේුම් කරන සෑම නිලධාරියයකු ම තමා යපනී සිටින මට්ටම අනුව 

විභාග ගාස්තු පහත පරිදි යගවිය යුතුය. 

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


 

i. ම ට්ටම  - රු. 1000.00 

ii. ම ට්ටම  - රු.   700.00  

iii. ම ට්ටම  - රු.   500.00  

iv. ම ට්ටම - රු.   300.00  

 

විභාග ගාස්තුව  දිවයියන් පිහිටි ඕනෑම ලංකා බැංකු ශාඛාවකින් “ රාජ්ගිරිය, 

ලිංකා බැිංකුදේ රාජ්ය භාෂා දකාමසාරිස් ජ්නරාල්දේ අිංක 7041541 ෙරන 

ගිණුමට” බැර කළ යුතු අතර, එම යපෝරමයේ තැන්පත්තකරුයේ නම සහ ලිපිනය 

සඳහන් කිරීමට ඇති ස්ථානයේ, නම සහ ලිපිනයට අමතරව විභාග අයදුම්කරුයේ 

ජ්ාතික හැඳුනුම්පත්ත අංකය සමඟ වාචික පරික්ෂණය - 2021 යන්න ද සඳහන් කළ 

යුතුය. එම ලදුපත විභාගය අවස්ථායේ දී ඉදිරිපත්ත කළ යුතුය.  

06. අයදුම්පත සම්ූර්ණ කිරීයම් උපයදස් 

1) දිස්ික්කය -  යසෞඛය යේතූන් මත හා ලැයබන අයදුම්පත්ත ප්රමාණය අනුව, 

යමම වාචික පරික්ෂණය පළාත්ත මට්ටමින්  සංවිධානය කිරීමට ඉඩ ඇති බැවින් 

ඔබයේ රාජ්කාරී ලිපිනය අයත්ත දිස්ික්කය අදාළ යකාටුයේ සඳහන් කරන්න. 

2) විභාගය සඳහා සපුරා ඇති ලිඛිත සුදුසුකම්, වාචික පරීක්ෂණය සඳහා ඉේුම් 

කරන භාෂාව හා ඉේුම් කරන මට්ටම නිවැරදිව සඳහන් කළ යුතු අතර 

අයදුම්පයතහි සඳහන් කර ඇති යතාරතුරු කිසිදු යේතුවක් මත පසුව යවනස් 

කරනු යනාලැයේ. 

3) අයදුම්පයතහි අංක 1, 2, 4, යන කරුණුවලට අදාළ යතාරතුරු පරිගණකගත 

කිරීයම් පහසුව පිණිස අනිවාර්යයයන්ම ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුරින් සඳහන් කළ 

යුතුය. 

4) අයදුම්පයතහි අංක 7 දුරකථන අංකය -  යමම පරික්ෂණයට සම්බන්ධ ඇතැම් 

යතාරතුරු දුරකතනය මාර්ගයයන් යකටි පණිවිඩ හරහා දැනුම් දීමට ඉඩ ඇති 

බැවින් ඔබ සම්බන්ධ කර ගැනීමට පහසු ජ්ංගම දුරකතන අංකයක් සඳහන් 

කළ යුතුය. එයස් යනාමැති නම් පමණක් ස්ථාවර දුරකථන අංකයක් සඳහන් 

කරන්න. 

5) අයදුම්පයතහි අංක 8 රාජ්ය භාෂා ප්රවීණතා වාචික පරීක්ෂණයට යපනී සිටීම 

සඳහා සපුරා ඇති ලිඛිත සුදුසුකමට අදාළ ප්රතිඵල පිළිබඳ යතාරතුරු සඳහන් 

කළ යුතුය. එම යතාරතුරුවලට අදාළ ප්රතිඵල සටහයනහි පිටපතක් ආයතන 

ප්රධානියා යහෝ ඔහු විසින් බලය පවරන ලද යවනත්ත නිලධාරියයකු මගින් යහෝ 

සහතික කර විභාගයට යපනී සිටින අවස්ථායේ දී ඉදිරිපත්ත කළ යුතුය. 

6) අයදුම්පයතහි අංක 9 - විභාග ගාස්තු යගවීමට අදාළ යතාරතුරු ඇතුළත්ත කළ 

යුතු අතර ලදුපත්ත අංකය යලස මුදේ යගවීයමන් පසුව බැංකුව විසින් ලබා යදන 

ලදුපයතහි වම් පස පහළ යකළවයරහි මුද්රණය වී ඇති අංකය (යකාටස් 

හතරකින් යුත්ත) අයදුම්පයත්ත අදාළ යකාටුව තුළ සඳහන් කළ යුතුය. එම 

ලදුපත වාචික පරීක්ෂණයට යපනී සිටින අවස්ථායේ දී  ඉදිරිපත්ත කිරීම 

අනිවාර්යය. 



 

07. ඉහත සඳහන් උපයදස්වලට සහ ආදර්ශ අයදුම්පතට අනුකූල යනාවන්නා වූ 

යහෝ, අසම්ූර්ණ වූ යහෝ අවසාන දිනට පසුව ලැයබන්නා වූ යහෝ අයදුම්පත්ත කිසිඳු 

දැනුම් දීමකින් යතාරව ප්රතික්යේප කරනු ලැයේ. ඉහත චක්රයේඛ ප්රකාරව පවත්තවනු 

ලබන අවසන් වාචික පරීක්ෂණය යමය වන බැවින්, මින් ඉදිරියට වාචික පරීක්ෂණ 

සඳහා යපනී සිටීමට කරනු ලබන ඉේීම් ද කිසිඳු දැනුම් දීමකින් යතාරව ප්රතික්යේප 

කරනු ලැයේ. 

08.  යමම පරීක්ෂණය සම්බන්ධයයන් වන සියු කරුණු පිළිබඳ අවසාන තීරණය 

රාජ්ය භාෂා  යකාමසාරිස් ජ්නරාේ සතු යේ.  

09. සිංහල, යදමළ හා ඉංග්රීසි මාධයයන්යගන් පළවන යමම නියේදනයේ භාෂා පාඨ 

අතර කිසියම් අනනුකූලතාවයක් ඇති බව යපනී යන්යන් නම් එවැනි අවස්ථාවක 

සිංහල මාධය නියේදනයට අනුව ක ටයුතු කරනු ලැයේ. 

 

 

ප්රින්ස් යස්නාධීර 

රාජ්ය භාෂා යකාමසාරිස් ජ්නරාේ 

රාජ්ය භාෂා යදපාර්තයම්න්තුව 

යනා.341/7, 

යකෝට්යට් පාර 

රාජ්ගිරිය. 
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