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அமைச்சின் சசயலாளர்கள் 

ைாகாண பிரதை சசயலாளர்கள் 

திமணக்களத் தமலவர்கள் 

 

சபாது நிர்வாக சுற்றுநிருபம் 18/2020 இற்கு அமைவாக உத்தியயாகத்தர்கள் சபற்றுக் சகாள்ள யவண்டிய 
அரசகருை சைாழித்யதர்ச்சி 

அரசகரும மமொழிக் மகொள்கககை நகைமுகைப்படுத்துவதற்குத் ததகவைொன வசதிககை வழங்கும் முன்தனொடி 
நிறுவனமொன அரசகரும மமொழிகள் திகைக்கைமொனது தமற்குைித்த சுற்றுநிருபத்திற்கு அகமவொக அரச/மொகொை 
அரச உத்திதைொகத்தர்களுக்கு மமொழிப் பொைமநைிககை நைொத்துவதற்குரிை நைவடிக்ககககை தற்தபொது 
முன்மனடுத்துள்ைது. 

02. அதற்ககமவொக உங்கைது நிறுவனத்தின் உத்திதைொகத்தர்களுக்கு மமொழிப் பொைமநைிககை ஏற்பொடு மசய்ைக் 
கருதுவதொைின் இத்துைன் இகைக்கப்பட்டுள்ை படிவத்திற்கு அகமைத் துரிதமொக விண்ைப்பிக்குமொறு தைவுைன் 
அைிைத் தருகின்தைன். 

03. பாடசநறியின் நிபந்தமைகள் 

 மபொ.நி. சுற்றுநிருபம் 03/2016 பிரகொரம் குைித்த ஒரு தசகவ மட்ைத்திற்குரிை குழுவில் 30 – 50 இற்கு 
இகைப்பட்ை விண்ைப்பதொரிகள் இருத்தல் தவண்டும். 

 ஒரு குழுவிற்குப் தபொதிை உத்திதைொகத்தர்கள் குைித்த நிறுவனங்கைில் இல்லொவிடின் தவறு ஒரு 
நிறுவனத்துைன் இகைந்து உத்திதைொகத்தர்ககைத் மதொைர்புபடுத்தி, இப் பொைமநைிகை ஏற்பொடு மசய்து 
மகொள்ைலொம். 

 பொைமநைிகைத் துரிதமொக நிகைவு மசய்ை தவண்டிை ததகவப்பொட்டின் அடிப்பகைைில் பொைமநைி 
நகைமபறும் நொட்கைின் எண்ைிக்கககை (உரிை மைித்திைொலங்கள் உள்ைைங்கும் வககைில்) 
திகைக்கைத் தகலவர் தீர்மொனிக்கலொம். 

 நிறுவனத் தகலவரின் தற்றுைிபின் படி வொர நொட்கைில் அல்லது வொர இறுதி நொட்கைில் வகுப்புக்ககை 
நைொத்த முடியும். தமலும் நிறுவனத்தின் பைிகளுக்கு இகையூறு ஏற்பைொதவொறு துரிதமொக 
இப்பொைமநைிகைப் பூர்த்தி மசய்வதன் மபொருட்டு நொமைொன்ைிற்கு வகுப்கப நைொத்த தவண்டிை 
மைித்திைொலங்கைின் எண்ைிக்கககை நிறுவனத்தகலவர் தீர்மொனிக்கலொம்.  6 மைித்திைொலங்கள் 
அல்லது அதற்கு தமற்பட்ை கொலஎல்கலக்கு ஆசிரிைர்ககை நிைமிக்கும் இைலுகமகைத் திகைக்கைம் 
மகொண்டுள்ைது. 

මගේ අංකය  ඔගේ අංකය  දිනය  

எனது இல. DOL/LAB/LPC/2020 உமது இல.  திகதி 2020.11. 
My No.  Your No.  Date  



 

 

fmdÿ 2888934 flduidßiackrd,a  *elaia  m%Odk .Kldêldß  flduidßia  

nghJ  Mizahsu; ehafk; 2888929 njhiyefy; 2888928 gpujkfzf;fhsu; 2888930 Mizahsu;  2865370 
General 2865478 Commissioner General   Fax  Chief Accountant  Commissioner   

Bfï,a/ kpd;dQ;ry;/ E-mail – languages.dept.ado4@gmail.comfjíwvúh/ ,izajsk;/ Web Site – www.languagesdept.gov.lk 

 

rdcH NdId fomd¾;fïka;=j 
murfUk nkhopfs; jpizf;fsk ; 

341/7" fldaÜfÜmdr" rdc.sßh'  341/7" Nfhl;NltPjp" ,uh[fpupa'  341/7, Kotte Road, Rajagiriya. 

Department of Official Languages 

 வைவொைர்ககை ஈடுபடுத்தல் மற்றும் சொன்ைிதழ்ககை வழங்கும் நைவடிக்கககள் அரசகரும மமொழிகள் 
திகைக்கைத்தினொல் தமற்மகொள்ைப்படும். 

 உத்திதைொகத்தர்கைது வரவு அைிக்ககைொனது பொைமநைிகை நைொத்தும் வைவொைர்கைினொலும் 
வைவொைர்கைின் வருகக மற்றும் மவைிதைைல் குைித்த அைிக்ககககை உரிை நிறுவனத்தினொலும் மபற்றுக் 
மகொள்ைல் தவண்டும் என்பதுைன், இவ் அைிக்ககககை உரிை முகைைில் அரசகரும மமொழிகள் 
திகைக்கைத்திற்குக் கிகைக்கச் மசய்தல் தவண்டும். 

 பொைமநைிைின் அகனத்து தமற்பொர்கவ நைவடிக்கககளும் அரசகரும மமொழிகள் திகைக்கைத்தினொல் 
தமற்மகொள்ைப்படும். 

 இப் பொைமநைிகைின்  மபொருட்டு விண்ைப்பதொரிகள் தனிப்பட்ை முகைைில் விண்ைப்பிக்க முடிைொது 
என்பதுைன், இத்துைன் இகைக்கப்பட்டுள்ை A மற்றும் B படிவங்ககைப் பூரைப்படுத்தி நிறுவனத் 
தகலவரினொல் அரசகருமமமொழிகள்திகைக்கைத்திற்கு அனுப்பி கவக்க தவண்டும். 

 ஒவ்மவொருமட்ைத்திற்கும்மவவ்தவைொகப் படிவங்ககை சமர்ப்பித்தல் தவண்டும் என்பததொடு, உரிை 
முகைைில் பூரைமொக்கப்பட்ை A மற்றும் B படிவங்ககை ”அரசகருை சைாழிகள் ஆமணயாளர் நாயகம், 
அரசகருை சைாழிகள் திமணக்களம், 341/7, யகாட்யட வதீி, ராஜகிரிய” எனும் முகவரிக்கு அனுப்பி 
கவக்கலொம்.  அவ்வொறு இைலொத சந்தர்ப்பத்தில் படிவங்ககை ஸ்தகன் (Scan) மசய்து official.langcourse@gmail.com 
எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி கவக்க முடியும்.(கடிதஉகைைின்இைதுபக்கதமல்மூகலைில் 
”அரசகருமமமொழிப்பைிற்சிப்பொைமநைிகள்” எனக்குைிப்பிடுக) 

அரசகருை சைாழித் யதர்ச்சிமய இலக்காகக் சகாண்ட இப் பாடசநறிகளின் சபாறுப்பாைது அரசகருை 
சைாழிகள் திமணக்களம் ைற்றும் யதசிய சைாழிக் கல்வி ைற்றும் பயிற்சி நிறுவகத்திைால் 
ஏற்கப்படுவயதாடு, யவறு எந்தசவாரு அரச நிறுவைத்திற்யகா அல்லது தைியார் நிறுவைத்திற்யகா 
இதற்காை அதிகாரம் மகயளிக்கப்படவில்மல என்பமதத் தயவுடன் அறியத் தருகின்யறன். 

 

 

 

பிரின்ஸ் யசைாதரீ 

அரசகரும மமொழிகள் ஆகைைொைர் நொைகம்  

 


