ේ් ගැනු් ව
ි ුන්න............

රාජ්ය ේවයේු ියු
තු බඵ බාෂා දිරි දීභනා ලඵා ගැනීභට බඵ අේඳක්ෂා
කරන්ේන් ද ?




රාජ්ය බාෂා ේදේකන්භ රාජ්කාරි ටට කිීමභට බඵ ලඵන ඳ
ර වීණතුායු අන
තය දිරි දීභනා
ලැබීේ් හ
ිමිකභක් බඵට ඳයතී.
ඒ වහා ඵයා ගැනී් ඳරිඳාටියල ව
ි ිංහල/ ේදභළ බාෂා වහා ියශ්්චිු විබාගුකින්
වභු්වීණභ ත
වදුව
තකභක් ේව වහන් යන්ේන් න් දිරි දීභනා ලැබීභට බඵට හ
ිමිකභක් නැු.

රාජ්ය ේවයේු ියු
තු බඵ කක් බාෂායකට යඩා ඳ
ර වීණතුායුක් ලඵාගු් ියලධාරිේුක න්,
 බාෂා දිරි දීභනා ලඵාගු හැකි ඵය බඵ දන්නයාද ?


රාජ්ය බාෂා ේදේකන්භ රාජ්කාරි ටට කිීමභට බඵ ලඵන ඳ
ර වීණතුායු අන
තය දිරි දීභනා
ලැබීේ් හ
ිමිකභක් බඵට ඳයතී.

 ඒ වහා බඵ,
 අදාළ ුනුේේ රාජ්කාරි වයබායු අන
තය

කාත්ඩු
I කාත්ඩු

II කාත්ඩු

III කාත්ඩු

ලඵාගු ත
ුු බාෂා ඳ
ර වීණතුායු

ේගයන
ත ලඵන දීභනාය

අ.ේඳා.ව.(වා/ේඳළ), ව
ි ිංහල / ේදභළ ඳ
ර ධාන
විෂුුක් ේලව වභු්වීණභ ේහෝ රාජ්ය බාෂා
ේදඳාේුේ්න්ුය ඳයු්යන විේශ්්ෂ කවලුා
විබාගු හා කථන විබාගු වභු්වීණභ

* රු: 25,000/* විශ්
රාභ යැටඳ රහ
ිු
යැටඳ යේධකුට වභාන
භාව
ි ක දීභනාය

රාජ්ය බාෂා ේදඳාේුේ්න්ුය ඳයු්යන
ද්වීණතියික කවලුා භ්ටටේ් බාෂා ඳාඨභාලා
ඳීමක්ෂතේුන් වභු්වීණභ

* රු; 20,000/* විශ්
රාභ යැටඳ රහ
ිු
යැටඳ යේධකුට වභාන
භාව
ි ක දීභනාය

* රු: 15,000/* විශ්
රාභ යැටඳ රහ
ිු
යැටඳ යේෂකුට වභාන
භාව
ි ක දීභනාය
ඵයා ගැනීේ් ඳරිඳාටියල ව
ි ිංහල/ ේදභළ බාෂා වහා ියශ්්චිු විබාගුකින් වභු්වීණභ
ත
වදුව
තකභක් ේව වහන් යන්ේන් න් බාෂා දිරි දීභනා ලැබීභට බඵට හ
ිමිකභක් නැු.

රාජ්ු බාෂා ේදඳාේුේ්න්ුය ඳයු්යන
ඳ
ර ාර්බක කවලුා භ්ටටේ් බාෂා ඳාඨභාලා
ඳීමක්ෂතේුන් වභු්වීණභ

බාෂා දිරි දීභනා ලඵා ගැනීභ වහා බඵ විව
ි න් ටදිරිඳු් කළ ත
ුු ල
ිඳ
ි ේල්ඛන








ලඵාගු ත
ුු ඳ
ර වීණතුා භ්ටටභට කළියු ුුු.

ඒ අන
තය බඵ විව
ි න් අු්ඳු් කර ගු ත
ුු ඳ
ර වීණතුා භ්ටටභ හා බඵට හ
ිමි දීභනා :

බාෂා දිරි දීභනා ටල්ලු් ඳු
රු
ඳු්වීණ් ල
ිඳ
ි ේු වහතික කළ ඳ
ි ටඳුක්
ඳු්වීණභ වථීර කිීමේ් ල
ිඳ
ි ේු වහතික කළ ඳ
ි ටඳුක්
ඳ
ර තිපල වටහේන් වහතික කළ ඳ
ි ටඳුක්

බඵ 2007.07.01 දිනට ේඳර රාජ්ය ේවයුට ඵැුණත ියලධාරිේුක න්,

ව්ඵන්ධීකරත බාෂායක් ේලව ටිංග
ර
ීව
ි බාෂාය වහාද බඵට බාෂා දිරි දීභනා ලඵා
ගැනීේ් හ
ිමිුභක් ඳයතී.
බඵ රාජ්ය ේවයුට ඵැුණේන් ව
ි ිංහල ේහෝ ේදභළ බාෂා භාධයේුන් න්, බඵට ේභභ
දිරි දීභනාය වහා ටල්ලු් කිීමේ් හැකිුායක් ඳයතී.

ේ් ඳ
ිළ
ිඵයු් බඵ දැන
තයු්ය ව
ි ටීභ බඵට යැදගු් .................






ටහු ඳරිදි බඵට බාෂා දීභනා ලඵාගු හැක්ේක්,

බඵ බාෂා ඳ
ර වීණතුායු ලඵාගු් දින ව
ි ටයි.
බඵට ඳු්වීණභ ලැේඵන විටු්, බාෂා ඳ
ර වීණතුායු ලඵා ව
ි ටිුා න්, බඵේග් ඳු්වීණභ වථීර
කළ ඳව
ත, කභ ඳු්වීණභ වථීර කළ දින ව
ි ට බාෂා දිරි දීභනා ලඵා ගු හැක.
බඵ ඳු්වීණභ ලඵාගු් ඳව
ත බාෂා ඳ
ර වීණතුායු ලඵා ගු්ේු් න්, කභ බාෂා ඳ
ර වීණතුායු
ලඵාගු් දින ව
ි ට බාෂා දිරි දීභනා ලඵා ගු හැක.
බඵ රාජ්ය ේවයුට ඵැුණේත් කභන යේෂුකදී යයු්, බාෂා දිරි දීභනා ලඵාගු හැක්ේක්
අදාළ චක
රේල්ඛ යලිංගයන දිනට ඵයද ව
ිහ
ි ුඵා ගන්න.

බාෂා දිරි දීභනා ඳ
ිළ
ිඵ බඵට යැඩිදුර විවුර දැන ගැනීභට අයශ්ය ේ න්
රාජ්ය ඳරිඳාලන අභාුයිංශ්ු විව
ි න් ියකු් කර ති 2007.02.09 දිනැති
චක
රේල්ඛ අිංක: 03/2007 හා 1998.03.11 දිනැති, අිංක: 29/98 දරත
චක
රේල්ඛ ඳරිශ්
ීලනු කරන්න.

ියේුෝජ්ය ඳ
ර ධාන ේල්ක් (ඳ
ි රිව හා ඳත
හත) කාේුාලු,
ඌය ඳළාු් වබාය,
රජ් විදිු,
ඵදුල්ල.
දු.අ. 055-2228627

ියේුෝජ්ය ඳ
ර ධාන ේල්ක්
(ඳ
ි රිව හා ඳහ
තත) කාේුාලු
ඌය ඳළාු් වබාය

