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1. හැඳින්වීම:
1.1

ාජ්යම භාෂා ප්ර.තිපත්තිය සාර්ථක වලස ක්රිවයාත්මක රීරීම සඳහා ාජ්යම
නිලධාරින් විසින් තමන් ාජ්යම වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට අතිවර්කව
අවනක් ාජ්යම භාෂාව ිළිබබඳව අත් ක ගත යුතු භාෂා ප්ර.වීතතාව ිළිබබඳව
අදාළ විධිවිධාන 2007-05-28 දිනැති අිංක: 07/2007 ද න ාජ්යම පරිපාලන
කක්ර.වඛ ව දැක්වේ. [I වන ඇමුණුම] එම  කක්ර.වඛ
2007-07-01 දිවනන් පුවව

විධිවිධාන අනුව,

ාජ්යම වසවයට බඳවා ගනු ලබන හා

තනතුරුවලට පත් ක නු ලබන නිලධාරින් සිය පත්වීවම් දින සිට වස
පහක් (05) ඇතුළත නියමිත ම්ටටවම් ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබාගත යුතු
වන අත , නියමිත කාලය තුළ භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබා වනොගන්නා
නිලධාරින්වේ වැටුේ වර්ධක විලම්බනය කළ යුතුවේ. වම් තත්ත්වය නිසා
උද්ගත වී ඇති ඇතැම් ගැටලු නි ාක තය ක ගැීමම ිළණිස, ජ්යාතික භාෂා
හා සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා ගරු අමාතමතුමා සහ ාජ්යම පරිපාලන හා ස්වවද්ශ
කටයුතු ගරු අමාතමතුමා විසින් “ ාජ්යම භාෂා ප්ර.තිපත්තිය ක්රියාත්මක රීරීම
සඳහා

ාජ්යම වසවව මා්ඩලලික වරේණීන්න්ට ද්විභාෂා හැරීයාව ලබාදීම”

යන මැවයන් වූ 2012-04-19 දිනැති ඒකාබද්ධ සටහනක් (අමප12/0555/
520/002) අමාතම ම්ඩලලය වවත ඉදිරිපත් ක න ලදී. [II වන ඇමුණුම]
1.2 එම සටහවනහි වයෝජ්යනා පහක් (05) අමාතම ම්ඩලලය වවත නිර්වද්ශ ක
තිබූ අත , එම වයෝජ්යනා අතුරින් I හා V වයෝජ්යනා සම්බන්ධවයන් අමාතම
ම්ඩලලය විසින් 2012-05-23 දින පහත සඳහන් පරිදි අනුමැතිය වදන ලදී:
[III වන ඇමුණුම]
(අ)

2007-07-01 දින සිට 2010-06-30 දින දක්වා ාජ්යම වසවයට බඳවාගනු
ලැබූ නිලධාරින්ට නියමිත භාෂා ේ වීතතා ම්ටටම අත් ක ගැීමම
සඳහා

අවසාන

අවස්ථාව

වලස

වස

වදකක

(02)

සහන

කාලපරිච්වේදයක් පමතක් ලබාදීම; සහ
(ආ) අිංක: 07/2007 ද න ාජ්යම පරිපාලන කක්ර.වඛ වයහි 2 වන වේදව
සඳහන් "වැටුේ වර්ධකය විලම්බනය රීරීම" වවනුවට "වැටුේ
වර්ධකය නත රීරීම" යනුවවන් වයෝගම පරිදි සිංවශෝධනය රීරීම.

1

1.3 එම සටහවන් වූ II, III, හා IV වන වයෝජ්යනාවන් සම්බන්ධවයන් අධමයනය
කළ ආයතන කටයුතු ිළිබබඳ අමාතම ම්ඩලල අනුකමිටුව විසින්, තමන්
වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට අතිවර්කව අවනක් ාජ්යම භාෂාවේ නියමිත
ප්ර.වීතතාව අත් ක ගැීමම ිළණිස

ජ්යය විසින්

වමවතක් ලබාදී

තිබූ

අනුග්රතහයන්වගන් නියම ප්ර.වයෝජ්යනය ලබාගැීමමට ාජ්යම නිලධාරින් විශාල
සිං මාවක් අවපොවහොසත් වීම වකව හි, ගරු අමාතමතුමන් වදපළ විසින්
ඉදිරිපත් ක න ලද ඉහත සටහවන් I වන ඇමුණුවමහි දැක්වුණු නිලධාරි
කමිටුවේ වාර්තාවේ දක්වා ඇති කරුණු බලපා ඇති බව නිරීක්ෂතය ක න
ලදී. එම වහතුවලට අතිවර්කව, අිංක: 07/2007 කක්ර.වඛ ව

විධිවිධාන

අනුව අදාළ නිලධාරින්වගන් අතිශයින් ඉහළ ම්ටටවම් ප්ර.වීතතාවක්
අවේක්ෂා රීරීම ද වම් තත්ත්වය වකව හි දැඩි වලස බලපා ඇති බව ද
තවදු ටත් නිරීක්ෂතය ක න ලදී.
1.4 ඒ අනුව, ාජ්යම වසවව විවිධ වරේණිවලට අයත් නිලධාරින්ට, ඔවුන්ට අදාළ
වන පරිදි තමන් වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට අතිවර්කව අවනක් ාජ්යම
භාෂාවවන් සිය

ාජ්යකාරී හා වගම ම් ඉටු රීරීමට ප්ර.මාතවත් දැනුමක් අත්

ක ගැීමම හා එම දැනුම මැන බැලීම සඳහා, එක් එක් වසවක වර්ගවලට
වයෝගමවන පරිදි විභාග පැවැත්වීම සම්බන්ධවයන් සවිස්ත ව පරීක්ෂා ක
බලා, ඒ වවනුවවන් ක්ර.මවේදයක් සකස් වකොට, අමාතම ම්ඩලලය විසින්
සලකා බැලීම ිළණිස නිර්වද්ශ ඉදිරිපත් රීරීම සඳහා, ආයතන කටයුතු
ිළිබබඳ අමාතම ම්ඩලල අනුකා ක සභාව වවත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් රීරීමට
පහත සඳහන් අයවගන් සමන්විත නිලධාරි කමිටුවක් පත් ක න ලදී:
•
•
•

අමාතම ම්ඩලලව වඛකම් - (සභාපති);
ාජ්යම පරිපාලන හා ස්වවද්ශ කටයුතු අමාතමාිංශව වඛකම්;
ජ්යාතික භාෂා හා සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා අමාතමාිංශව

වඛකම් -

(කැඳවුම්කරු)*;
•

මුදඛ හා ක්ර.මසම්පාදන අමාතමාිංශව

වඛකම් විසින් නම් ක නු

ලබන නිවයෝජිතයකු;
____________________________________________

*

ප්ර.ාවයෝගික තත්ත්වයන් සැලරීඛලට ගනිමින්, කමිටු රැස්වීම් කැඳවීම අමාතම ම්ඩලල
කාර්යාලය විසින් සිදු ක න ලදී.
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•

ආයතන අධමක්ෂ ජ්යන ාඛ;

•

විභාග වකොමසාරිස් ජ්යන ාඛ;

•
•

ාජ්යම භාෂා වකොමසාරිස්; සහ
අධමාපන අමාතමාිංශව

වඛකම් විසින් නම් ක නු ලබන, ජ්යාතික

අධමාපන ආයතනව නිවයෝජිතයකු**.

____________________________________________________________________
**

අධමාපන අමාතමාිංශව වඛකම්ව යා වප ද්ගලිකවම රැස්වීම්වලට සහභාගි විය..
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2. නිලධාරි කමිටුවේ රැස්වීම්:
2.1 2012-05-31 දින සිට 2013-05-29 දින දක්වා කාලය තුළ වමම කමිටුවේ
රැස්වීම් 16ක් පවත්වන ලද අත , කමිටුවේ නිර්වද්ශ අමාතම ම්ඩලලය
වවත ඉදිරිපත් රීරීමට පහුවවීම ිළණිස, ආ ම්භක රැස්වීම්වලදී වැඩිදු ටත්
කරුණු අධමයනය රීරීම සඳහා පහත 2.2 හා 2.3 හි දැක්වවන පරිදි අනු
කමිටු වදකකට නිශ්චිත කාර්යයන් පව න ලදී.
2.2

ාජ්යම වසවව විවිධ වසවක වර්ගවලට අයත් නිලධාරින් විසින් අත් ක ගත
යුතු භාෂා ප්ර.වීතතා ම්ටටම් වවන් වශවයන් හුණනාගැීමම ිළණිස අවශම
මූලික වතො තුරු ිළිබවයල රීරීම සඳහා IV වන ඇමුණුවම් (ආ) යටවත් නම්
සඳහන් නිලධාරින්වේ සහාය වමම කමිටුව විසින් ලබාගන්නා ලදී.

2.3 ඵලදායී අයුරින් භාෂා ප්ර.වීතතාව අත් ක ගැීමම සඳහා ුවදුුව ක්ර.මවේදයක්
සකස් රීරීම, ඒ ඒ වසවාවන්/තනතුරු සඳහා අවශම භාෂා ප්ර.වීතතාවට
ගැළවපන පරිදි නව විෂය නිර්වද්ශ සකස් රීරීම සහ වයෝගම වපළවපොත්
මාලාවක් සකස් ක න වතක් අධමයන කටයුතු සඳහා ුවදුුව වපොත්
ලැයිස්තුවක් නිර්වද්ශ රීරීම යන කාර්යයන් සඳහා නිලධාරි කමිටුව විසින්
IV වන ඇමුණුවම් (අ) යටවත් නම් සඳහන්, ඒ වනවිට ත්රෛ භාෂික රීු

ලිංකාවක් සඳහා වන ජ්යනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය විසින් වසවය
ලබාගනිමින් සිටි විද්වත් කමිටුවේ අදහස් ලබාගන්නා ලදී.
2.4 V වන ඇමුණුවමහි දැක්වවන

ාජ්යම නිලධාරින් හා වෘත්ීරය සමිති

නිවයෝජිතයින් නිලධාරි කමිටුවේ රැස්වීම්වලට සහභාගී වූ අත

එම

සාකච්ඡාවල විවිධ අවස්ථාවන්හිදී, ඔවුන් විසින් වැදගත් කරුණු ඉදිරිපත්
ක න ලදී.
2.5 ප්ර.ස්තුත කරුණු ිළිබබඳ අධමයනව දී, VI වන ඇමුණුවමහි දැක්වවන
ලිඛිත නිවයෝජ්යනයන්හි

සඳහන් කරුණු ද, කමිටුව විසින් සැලරීඛලට

ගන්නා ලදී.
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3.

දැනට බලපැවැත්වවන විධිවිධාන අනුව තමන් වසවයට බැුණණු ාජ්යම
භාෂාවට අතිවර්කව අවනක් ාජ්යම භාෂාව සම්බන්ධවයන් ාජ්යම
නිලධාරින්වගන් අවේක්ෂා වකව න ප්ර.වීතතා ම්ටටම්:
දැනට අදාළ වන

ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතා ම්ටටම්, අිංක: 07/2007 ද න

පරිපාලන කක්ර.වඛ ව

ාජ්යම

[I වන ඇමුණුම] දක්වා ඇති ආකා යට පහත සඳහන්

ක ඇති පරිදි වර්ග 3කට අයත් වේ.
(අ)

ඉහත, කක්ර.වඛ වයහි ඇමුණුවමහි දැක්වවන 1 වන කා්ඩලයට අයත්
නිලධාරින් ( ාජ්යම වසවව

වජ්යමෂ්න නිලධාරින් බතරත යක්) විසින්

අත් ක ගත යුතු, තමන් වසවයට බැුණණු
අවනක්

ාජ්යම භාෂාව

ිළිබබඳව

ාජ්යම භාෂාව වනොවන

ප්ර.වීතතාව වනුව

අ.වපො.ස

(සා.වපළ) විභාගව දී සිිංහල/වදමළ ප්ර.ධාන විෂයක් වලස සමත්වීම
(වදවන භාෂාව වහෝ ත්රවකඛිළක විෂයක් වශවයන් වනොවේ) සහ
සිිංහල/වදමළ භාෂාව සම්බන්ධවයන්

ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව

විසින් පවත්වනු ලබන කථන පරීක්ෂතයරීන් සමත්වීම වහෝ ාජ්යම
භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව විසින් පවත්වනු ලබන විවශෂිත කුසලතා
විභාගවයන් සමත්වීම වේ.
(ආ)

ඉහත

සඳහන්

කක්ර.වඛ වයහි

කා්ඩලයට අයත්

ඇමුණුවමහි

ාජ්යම කළමනාක ත සහකා

දැක්වවන
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වන

වසවය සහ ඒ හා

සමාන වදපාර්තවම්න්තුගත වසවාවන්, වපොලිස් වසවව

සහකා

වපොලිස් අධිකාරි තනතු ට පහළ තනතුරු ද න නිලධාරින්, ග්රතාම
නිලධාරින්, පවුඛ වස

ම වසවය හා වමාේති වසවාවල නියුතු

අවනකුත් සියලුම ක්වෂෛ  නිලධාරින් වැනි නිලධාරින් විසින් අත්
ක ගත

යුතු, තමන් වසවයට බැුණණු

ාජ්යම භාෂාවට අතිවර්කව

අවනක්

ාජ්යම භාෂාව ිළිබබඳව ප්ර.වීතතාව වනුව

ාජ්යම භාෂා

වදපාර්තවම්න්තුව විසින් පවත්වනු ලබන ද්විීරයික කුසලතා ම්ටටවම්
භාෂා පානමාලා පරීක්ෂතවයන් සමත්වීම වේ.
(ඇ)

ඉහත කක්ර.වඛ වයහි ඇමුණුවමහි දැක්වවන 3 වන කා්ඩලයට අයත්
රීු ලිංකා විදමාත්මක වසවය, රීු ලිංකා ඉිංජිවන්රු වසවය,

ජ්යව

ත්රවදම නිලධාරින් හා දන්ත ත්රවදම නිලධාරින්, රීු ලිංකා සත්ත්ව
නිෂ්පාදන හා වස

ම වසවය, වහද වසවය, පුස්තකාලයාධිපති

වසවය වමන්ම රියැදුරු හා කාර්යාල කාර්ය සහායක වැනි කනිෂ්න
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කාර්යම්ඩලල විසින් ද තමන් වසවයට බැුණණු
අතිවර්කව අවනක්
ප්ර.වීතතාව වනුව

ාජ්යම භාෂාවට

ාජ්යම භාෂාව ිළිබබඳව අත් ක ගත යුතු
ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව විසින් පවත්වනු

ලබන ප්ර.ා ම්භක කුසලතා ම්ටටවම් භාෂා පානමාලා පරීක්ෂතවයන්
සමත්වීමයි.
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4.

ාජ්යම නිලධාරින් විසින් අිංක: 07/2007 ද න
කක්ර.වඛ ව
ක ගැීමම

විධිවිධාන පරිදි අවේක්ෂිත
අපහුව

වීම

ාජ්යම පරිපාලන

ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව අත්

සම්බන්ධවයන්

හා

ඊට

අදාළ

කරුණු

සම්බන්ධවයන් කමිටුවේ නිරීක්ෂත:
ාජ්යම නිලධාරින් විසින් ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව අත් ක ගැීමම සම්බන්ධවයන්
දැනට බලපැවැත්වවන අිංක: 07/2007 ද න
විධිවිධාන, අවේක්ෂිත පරිදි

ාජ්යම පරිපාලන

ඉටු වනොවීම සම්බන්ධවයන් හා

ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමම සම්බන්ධවයන්

කක්ර.වඛ ව
ාජ්යම භාෂා

ාජ්යම නිලධාරින් මුතරත පා ඇති

වවනත් ගැටලු ිළිබබඳව කමිටුව විසින් සාකච්ඡා රීරීවමන් අනතුරුව, පහත
සඳහන් කරුණු නිරීක්ෂතය ක න ලදී:
4.1 අිංක: 07/2007 ද න

ාජ්යම පරිපාලන කක්ර.වඛ ය ක්රිවයාත්මක රීරීම

සම්බන්ධවයන් පැන නැගී ඇති ගැටලු:
4.1.1 අිංක: 07/2007 ද න

ාජ්යම පරිපාලන කක්ර.වඛ ය 2007-05-28 දින

නිකුත් ක ඇති නමුත්, එහි සඳහන් විධිවිධාන පරිදි, භාෂා ප්ර.වීතතාව
ලබාගැීමම සඳහා

ාජ්යම නිලධාරින්ට තවමත් ප්ර.මාතවත් පහුවකම්

සැලසී වනොතිබීම:
(අ)

අදාළ භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමම සඳහා ප්ර.මාතවත් පුතරණු
පානමාලා,

ස්වයිංඅධමයන

පානමාලා

වහෝ

ඒ

සඳහා

විවශෂවයන් සකස් ක න ලද වපොත්පත් වනොමැතිවීම;
(ආ) විවශෂවයන් දිවයිවන් දු බැහැ

ප්ර.වද්ශවල වසවය ක න

නිලධාරින්ට ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමමට ුවදුුව පුතරණු
වැලසටහන් වනොමැතිවීම හා ඒ සඳහා ප්ර.මාතවත් පහුවකම්
වනොමැතිවීම; සහ
(ඇ) සතිඅන්තවලදී ාජ්යකාරිව

නි ත වියයුතු නිලධාරින් ඇතුළුව

ාජ්යකාරි බතරල නිලධාරින් හට ඉහත (අ) හා (ආ)හි සඳහන්
වහතු නිසා, අදාළ ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමම අපහුව වීම.
4.1.2 ඇතැම් වසවාවල නිලධාරින්ට තම වසවා වමවස්ථාවන්හි සඳහන්
ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව වමන්ම අිංක: 07/2007 ද න ාජ්යම පරිපාලන
කක්ර.වඛ වයහි දැක්වවන ප්ර.වීතතාව ද අත් ක ගැීමමට සිදුවීම; සහ
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4.1.3 අිංක: 07/2007 ද න

ාජ්යම පරිපාලන කක්ර.වඛ ව

විධිවිධානවල

සඳහන් වනොවන, විකඛප ුවදුුවකම් ලබාවගන ඇති ඇතැම්

ාජ්යම

නිලධාරින් විසින් එම  කක්ර.වඛ ව

ාජ්යම

සඳහන් විධිවිධාන පරිදි

භාෂා ප්ර.වීතතාව අත් ක ගැීමවම් අවශමතාවවන් නිදහස් ක න වලස
අදාළ බලධාරින් වවතින් ඉඛලීම් ක නු ලැබ තිබීම.
4.2 අිංක: 07/2007 ද න

ාජ්යම පරිපාලන කක්ර.වඛ ය යටවත් වජ්යමෂ්න

නිලධාරින් සඳහා නියම ක ඇති ප්ර.වීතතා ම්ටටම් ිළිබබඳ ගැටලු:
උක්ත කක්ර.වඛ ව

විධිවිධාන පරිදි වජ්යමෂ්න නිලධාරින් විසින් තමන්

වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට අතිවර්කව අවනක් ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව
අත් ක ගැීමම සඳහා,

ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව වවනුවවන් විභාග

වදපාර්තවම්න්තුව විසින් පවත්වනු ලබන ලිඛිත විභාගවයන් හා

ාජ්යම

භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව විසින් පවත්වනු ලබන වාචික පරීක්ෂතවයන්
සමත්විය යුතුය. එවලස පවත්වනු ලබන ලිඛිත පරීක්ෂතයට විකඛපයක්
වශවයන්, අවනක්

ාජ්යම භාෂාව අ.වපො.ස. (සා.වපළ) විභාගව දී මේබස

ම්ටටමින්/ප්ර.ධාන විෂයක් වලස (හ

විෂයක් වලස) සමත්වීම ිළිබගනු

ලබන්වන් වුවද, එවලස එම  විෂය හ විෂයක් වලස සමත්වීම පහත
සඳහන් කරුණු වහතුවකොට වගන අත් ක ගැීමමට අපහුව ඉලක්කයක් වී
ඇති බව කමිටුව විසින් නිරීක්ෂතය ක න ලදී.
4.2.1 අ.වපො.ස.(සා.වපළ) සිිංහල/වදමළ භාෂා ප්ර.ශ්න පෛ ය (ප්ර.ධාන විෂය)

සකස් ක ඇත්වත්, ළදරු අවදිව
ක

ඇති සහ වස

සිට සිිංහල/වදමළ භාෂාව භාවිත

03ක කාලයක් (09 වන වරේණිව

සිට 11 වන

වරේණිය දක්වා) සතියකට පැය පහ (05) බැගින් සිිංහල/වදමළ භාෂාව
සහ සාහිතමය හැදරරීම මගින් ප්ර.මාතවත් භාෂා දැනුමක් ලබා ඇති
සිුවන් විසින් අත් ක වගන ඇති සාධන ම්ටටම මැන බැලීම ිළණිසය.
4.2.2 මේබස ම්ටටවම් ප්ර.වීතතාව අත් ක වගන ඇති අයට ඉහත අිංක
3(අ)හි සඳහන් ප්ර.ධාන විෂයට අදාළ ප්ර.ශ්න පෛ යට සාර්ථක වලස
ිළිබතුරු සැපයිය හැරී වුවත්, එය වදවන භාෂාවක් වශවයන්
ඉවගනගත් අයට එවස පහුවවවන් ිළිබතුරු සැපයීමට හැරීයාවක්
වනොමැති බව වමම වාර්තාවේ 2.3 යටවත් සඳහන් ක ඇති විද්වත්
කමිටුව විසින් වපන්වා වදන ලදී.
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4.2.3 මේබස වලස භාෂාව හැදරරූ අයවේ ම්ටටවම් ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමමට
හැරීවන අයුරින් ඒ සඳහා කාලය මිලිංගු රීරීමට විවශෂවයන්ම
දු බැහැ

ප්ර.වද්ශවල වසවය ක න නිලධාරින්ට අවකාශ වනොමැති

නිසා, ඔවුන්ට සාමානම වපළ සිිංහල/වදමළ භාෂාව (ප්ර.ධාන විෂය)
ප්ර.ශ්න පෛ යට සාර්ථක වලස ිළිබතුරු සැපයීම ඉතා දුෂ්ක
කටයුත්තක් වී ඇත.

4.3 ඇතැම් අවනක් වසවාවන් විසින් අත් ක ගත යුතු භාෂා ප්ර.වීතතාව
සම්බන්ධවයන් පැන නැගී ඇති ගැටලු:
4.3.1 පුස්තකාලයාධිපති වසවය:
සිිංහල වමන්ම වදමළ භාෂාවවන් ද චිත වපොත්පත් ගැන වතො තුරු
විමසන අයට සහාය වීමට සිටින පුස්තකාලයාධිපති වසවය සඳහා
නිර්වද්ශ ක

ඇත්වත් කනිෂ්න වසවකයන්වගන් අවේක්ෂිත අවම

ම්ටටවම් භාෂා දැනුමරී. එවහත් වමම කා්ඩලය සඳහා වලා ඉහළ
භාෂා ප්ර.වීතතාවක් තිබීම ඔවුන්වේ වසවය අවේක්ෂා ක න
වසවාලාභීන්ට වලා කාර්යක්ෂම වසවයක් ලබාදීමට ිළටිවහලක් වන
බැවින්, පුස්තකාලයාධිපති වසවය සඳහා දැනට නියමිත ම්ටටමට
වලා ඉහළ භාෂා ප්ර.වීතතාවක් අදාළ රීරීම වයෝගම බව කමිටුව විසින්
නිරීක්ෂතය ක න ලදී.
4.3.2 රීු ලිංකා ආයුර්වේද ත්රවදම වසවය:
අිංක: 07/2007 ද න

ාජ්යම පරිපාලන කක්ර.වඛ ය අනුව,

ජ්යව

ත්රවදම නිලධාරින් සහ දන්ත ත්රවදම නිලධාරින් සඳහා 3වන
කා්ඩලව

ප්ර.වීතතා ම්ටටම අදාළ වන නමුත්, රීු ලිංකා ආයුර්වේද

ත්රවදම වසවව

නිලධාරින් සඳහා එම කක්ර.වඛ ව

රීසිදු

විධිවිධානයක් සඳහන්ව වනොමැත. ආයුර්වේද ත්රවදම නිලධාරින් ද
දීපවමාේතව විවිධ ජ්යන වකොටස් සමස වසවය කළ යුතු බැවින්,
ඔවුන් සඳහා ද දැනට ජ්යව
වන කා්ඩලව

ත්රවදම නිලධාරින් සඳහා අදාළ වන 3

ප්ර.වීතතා ම්ටටම අදාළ ක ගැීමම වයෝගම බව

කමිටුව විසින් නිරීක්ෂතය ක න ලදී.
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4.3.3 ගුරු වසවය:
(අ)

දැනට ක්රිවයාත්මක වන අිංක: 07/2007 ද න

ාජ්යම පරිපාලන

කක්ර.වඛ වයහි ගුරු වසවය සම්බන්ධවයන් අදාළ වන

ාජ්යම

භාෂා ප්ර.වීතතාව ිළිබබඳව විධිවිධාන ඇතුළත් වී වනොමැත.
(ආ) ගුරු වසවය ස්ථානමාරුවලට යටත් වසවයක් වන බැවින්
තමන් වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාව වනොවන අවනක් ාජ්යම
භාෂාවවන් කටයුතු ක න ප්ර.වද්ශවල ිළහිටි පාසඛවල වසවය
රීරීවම්දී හා අවනක් ාජ්යම භාෂාවවන් කථා ක න සිුවන් සමග
කටයුතු රීරීවම්දී අදාළ අවනක්

ාජ්යම භාෂාව ිළිබබඳව

ප්ර.මාතවත් දැනුමක් තිබීම අවශම වේ.
(ඇ) ත්රෛ භාෂික රීු ලිංකාවක් ක ා ගමන් රීරීවම්දී, තම සිුව
දරුවන් අවනක්
රීරීම

ිළණිස

ාජ්යම භාෂාව ඉවගීමම වකව හි වයොමු
ගුරුවරුන් විසින්

මාර්වගෝපවද්ශකත්වය

සහ

ඔවුන්

ලබා

දිය

හැරී

සතු

වන

ුවවිවශෂ

කාර්යභා ය සැලරීඛලට ගත් විට, ගුරු වසවය සඳහා ාජ්යම
භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබා ගැීමවම් විධිවිධාන අදාළ රීරීම උචිත
බව වපවන්.
(ඈ) රීු ලිංකා අධමාපන පරිපාලන වසවව
තනතුරු සඳහා

ගුරු වසවව

හා විදුහඛපති වසවව

ුවදුුවකම්ලත්

කළ හැරී බැවින්, තමන් ගුරු වසවව

අයට ඉඛලුම්

සිටින කාලය තුළ

ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමම ඔවුන්ට වබවහවින්
ප්ර.වයෝජ්යනවත් වනු ඇත.
(ඉ)

එබැවින්, 2013-07-01 දින සිට ගුරු වසවයට ඇතුළත් වන
ගුරුවරුන් විසින් අවුරුදු 05 ක් තුළ කමිටුව විසින් අලුතින්
වයෝජිත 3 වන කා්ඩලව
වයෝගම වනු ඇත.
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ප්ර.වීතතා ම්ටටම ලබාගැීමම

4.4 ප්ර.ාථමික ම්ටටවම් තනතුරු සඳහා ුවදුුව ප්ර.වීතතා ම්ටටමක් හුණන්වාදීවම්
අවශමතාව:
අිංක: 07/2007 ද න ාජ්යම පරිපාලන කක්ර.වඛ වයහි විධිවිධාන පරිදි ාජ්යම
වසවව රියැදුරු හා කාර්යාල කාර්ය සහායක වැනි ම්ටටම්වල වසවකයන්
සඳහා ද අදාළ වන ප්ර.වීතතා ම්ටටම වන්වන් ත්රවදම, ඉිංජිවන්රු,
විදමාත්මක වැනි ඇතැම් දීපවමාේත වසවාවන් සඳහා නියමිත 3වන
කා්ඩලව ප්ර.වීතතා ම්ටටම වේ. එබැවින්, එබුණ තනතුරු සඳහා අවශම
වන භාෂා ප්ර.විතතා ම්ටටම ඉහත ම  ප්ර.ාථමික ම්ටටවම් තනතුරු ද න
නිලධාරින්ට ද අදාළ ක ගැීමම වයෝගම වනොවන වහයින්, එම
වසවකයන්වේ වසවා අවශමතාවන්ට ගැළවපන පරිදි, 4 වන කා්ඩලය
වශවයන් නව ප්ර.වීතතා ම්ටටමක් හුණන්වාදීවම් අවශ්යතාව කමිටුව විසින්
නිරීක්ෂතය ක න ලදී.

4.5

ාජ්යම අිංශව

සියලුම ආයතනවල කාර්යම්ඩලල විසින් භාෂා ප්ර.වීතතාව

අත් ක ගත යුතු බව:
ආ්ඩඩුක්ර.ම වමවස්ථාවේ 22 වන වමවස්ථාව යටවත් දැක්වවන විධිවිධාන
අනුව මහජ්යනතාවට වසවා සපයන සියලුම ආයතනයන් එම විධිවිධානවලට
අනුගත විය යුතු වුවත්, තමන් වසවයට බඳවාගනු ලැබූ

ාජ්යම භාෂාවට

අතිවර්කව අවනක් ාජ්යම භාෂාව ිළිබබඳ ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමම අනිවාර්ය
ක

ඇත්වත් ආයතන සිංග්රතහව

වලස සැලවකන

අර්ථකථනයට අනුව " ාජ්යම නිලධාරින්"

ාජ්යම වසවව

හා පළාත්

ාජ්යම වසවයට අයත්

නිලධාරින්ට පමණි. මහජ්යනතාව සමස සෘජුව සම්බන්ධ වී කටයුතු ක න
අවනකුත් ාජ්යම සිංස්ථා, වමවස්ථාිළත ම්ඩලල, ජ්යය සතු බැිංකු හා

ජ්යයට

පූර්ත වශවයන් අයත් සමාගම් ආදිවයහි වසවකයන් විසින් ද තමන්
වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට අතිවර්කව අවනක් ාජ්යම භාෂාව ිළිබබඳව
ප්ර.වීතතාව අත් ක

වනොගතවහොත්, එම අවනක්

ාජ්යම භාෂාවවන් කථා

ක න හා කටයුතු ක න වසවාලාභීන්වේ අවේක්ෂාවන් ඉටුරීරීමට එම 
ආයතනවල නිලධාරින් අවපොවහොසත් වනු ඇත. එබැවින්, ාජ්යම වසවයට
අදාළ ක නු ලබන භාෂා ප්ර.වීතතා අවශමතාවන් එම  ආයතන සඳහා ද අදාළ
ක ගැීමම වයෝගම බව කමිටුව විසින් නිරීක්ෂතය ක න ලදී.
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4.6 මේබස වනොවන අවනක්

ාජ්යම භාෂාව අ.වපො.ස. (සා.වපළ) ම්ටටවම්දී

හැදරරීමට ඇති බාධා:
4.6.1 දැනට පවතින විභාග ක්ර.මවේදය අනුව ආගම, මේබස, ඉතිහාසය,
විදමාව, ඉිංග්රීයසි හා ගණිතය යන අනිවාර්යවයන් හැදරරිය යුතු හ
විෂයන් හය (06) ද ඇතුළුව අ.වපො.ස. (සා.වපළ) විභාගය සඳහා
උපරිම වශවයන් විෂයන් නවයක් (09) වතෝ ා ගැීමමට විභාගය
සඳහා වපීම සිටින සිුවන්ට අවස්ථාව තිවේ. විකඛප විෂයන් තුන
(03) වතෝ ා ගැීමම සඳහා වන විවිධ විෂයන් අලිංගු කා්ඩල තුවනන්
(03) එක් කා්ඩලයරීන් එක් විෂයක් බැගින් වතෝ ාගත යුතු වේ.
වදවන භාෂාව (සිිංහල) හා වදවන භාෂාව (වදමළ) විෂයන්
අන්තර්ගත වන විෂය කා්ඩලය තුළම, වබොවහොමයක් සිුවන් උසස්
වපළට හැදරරීමට අවේක්ෂා ක න විෂය ධා ාවන්ට අදාළ විෂයන් ද
ඇතුළත් වන බැවින් ඔවුන් වදවන භාෂාව (සිිංහල) වහෝ වදවන
භාෂාව (වදමළ) වහෝ විෂය වතෝ ා ගැීමමට වයොමු වනොවන බව
වපවන්. තව ද, මේබස ම්ටටමින් වපීම සිටිය හැක්වක් සිිංහල වහෝ
වදමළ වහෝ භාෂා වදවකන් එක් විෂයකට පමණි. ඒ අනුව, මේබස
වනොවන අවනක්

ාජ්යම භාෂාව අ.වපො.ස. (සා.වපළ) ම්ටටවම්දී

හැදරරීමට සිුවන්ට ඇති අවස්ථාව ඉතාමත් සීමිත බව නිරීක්ෂතය වේ.
4.6.2

ාජ්යම වසවව

තනතුරු සඳහා අයදුම් රීරීවම්දී නියම ක

ුවදුුවකම්වලට අවනක්

ඇති

ාජ්යම භාෂාව ිළිබබඳ ප්ර.වීතතාව ඇතුළත්

වනොවීම වහතුවවන්, තමන්වේ මේබස වනොවන අවනක්

ාජ්යම

භාෂාව සඳහා අ.වපො.ස. (සා.වපළ) විභාගව දී [වදවන බස (Second
Language) ම්ටටමින් වහෝ] වපීම සිටීම සඳහා වපලඹවීමක්
වනොමැතිවීම ද නිරීක්ෂතය වේ.
4.7 අදාළ අවනක් ාජ්යම භාෂාව ඉවගන ගැීමමට පහුව වන වලස එම භාෂාව
සක්රීියව භාවිත වන ප්ර.වද්ශයන්හි සැලරීය යුතු කාලයක් වසවය රීරීම ිළණිස
අවස්ථාව ලැවබන පරිදි ාජ්යම නිලධාරින් සඳහා ුවදුුව ස්ථානමාරු ක්ර.මවේද
හුණන්වා දීවම් අවශමතාව:
අදාළ අවනක්

ාජ්යම භාෂාව ඇතුළුව යම් භාෂාවක් සක්රීියව භාවිත වන

ප්ර.වද්ශයක නිශ්චිත කාලයක් වසවය රීරීම, එම  භාෂාව ඉවගන ගැීමම
සඳහා වලාත් වයෝගම ක්ර.මය බව ප්ර.ාවයෝගිකව තහවුරු වී ඇති කරුතරී.
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එබැවින්, තමන් වසවයට බැුණණු

ාජ්යම භාෂාව වනොවන අවනක්

ාජ්යම

භාෂාව, සිය පරිපාලන භාෂාව වශවයන් භාවිත ක නු ලබන ජ්යනතාව
බතරත යක් වාසය ක න ප්ර.වද්ශයක ිළහිටි ප්ර.ාවද්ය ය වඛකම් වකෝටනාසයක
[වමම වාර්තාවේ 8.1.1 (උ) පරිදි ප්ර.කාශයට පත් ක නු ලබන] තිවබන
ාජ්යම ආයතනයක නිශ්චිතව සඳහන් ක නු ලබන කාලයක් සක්රීියව වසවය
රීරීම සඳහා අවස්ථාව ලබාදීම තුිබන් ඔතර/ඇය වසවයට බැුණණු
භාෂාවට අතිවර්කව අවනක්

ාජ්යම

ාජ්යම භාෂාවවන් කටයුතු රීරීමට ප්ර.මාතවත්

දැනුමක් ලබාගැීමමට අවස්ථාව ලබාදිය හැරී බව නිරීක්ෂතය ක න ලදී.

4.8 අවනක්

ාජ්යම භාෂාව ිළිබබඳ ඉහළ ප්ර.වීතතාවක් ලබාගැීමම සඳහා

ාජ්යම

නිලධාරින් දිරිගැන්වීවම් අවශමතාව:
තමන් වසවයට බැුණණු

ාජ්යම භාෂාවට අතිවර්කව අවනක්

සම්බන්ධවයන්, (කක්ර.වඛ

ාජ්යම භාෂාව

මගින් අවේක්ෂිත ප්ර.වීතතාව ඉක්මවා) සිය

කැමැත්වතන්ම අ.වපො.ස. (සා.වපළ) විභාගව දී මේබස ම්ටටවම් (හ
විෂයක් වශවයන්) ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමම සඳහා ජ්යව

නිලධාරින් උනන්දු

ක වීම ිළණිස ුවදුුව දිරිගැන්වීවම් ක්ර.මවේදයක් කඩිනමින් හුණන්වා දීවම්
අවශමතාව නිලධාරි කමිටුව විසින් නිරීක්ෂතය ක න ලදී.

4.9

ාජ්යම භාෂා ප්ර.තිපත්තිය වලාත් කාර්යක්ෂමව ක්රිවයාවට නැිංවීම ිළණිස ජ්යව
භාෂා පරිවර්තක වසවා වමවස්ථාව කාවලෝචිතව සිංවශෝධනය රීරීම:
දැනට ාජ්යම වසවව

පුතරණු භාෂා පරිවර්තකයින්වේ හිසයක් පවතින අත ,

එම වහතුව නිසා ඇතැම් ාජ්යම ආයතනවල භාෂා පරිවර්තන කටයුතු නියමිත
ප්ර.මිතිවයන් වතො ව සිදුවන බව වපීම වගොස් ඇත. එවසම, ප්ර.මාතවත්
පහුවකම් හා නිසි ඇගැයීමක් වනොමැතිකම වහතුවවන් දක්ෂ, ප්ර.වීත භාෂා
පරිවර්තකයින්

ාජ්යම වසවව

ඳවාගැීමම ගැටලුවක් වී ඇත. එබැවින්,

වමම ගැටලුවලට විසුණම් ලැවබන ආකා ව

නව වසවා වමවස්ථාවක් භාෂා

පරිවර්තක වසවය වවනුවවන් හුණන්වාදීම කාවලෝචිත ිළයව ක් වනු ඇත.

15

16

5.

විද්වත් කමිටුව විසින් වයෝජ්යනා ක න ලද විෂය නිර්වද්ශ හා ඇගැයීම්
ක්ර.මවේදය:
ාජ්යම නිලධාරින් විසින් අත් ක ගත යුතු

ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව පරීක්ෂා

රීරීම හා ඇගැයීම ිළණිස ුවදුුව විෂය නිර්වද්ශ සහ ඇගැයීම් ක්ර.මවේදයක්
සම්බන්ධවයන් නිලධාරි කමිටුව හා විද්වත් කමිටුව අත සාකච්ඡා වට
රීහිපයක් පැවැත්වීවමන් අනතුරුව, විද්වත් කමිටුව විසින් පහත සඳහන්
විෂය නිර්වද්ශ හා ඇගැයීම් ක්ර.මවේදය නිර්වද්ශ ක න ලදී. එවසම අිංක:
07/2007 ද න කක්ර.වඛ වයහි 3 වන කා්ඩලවයහි නිලධාරින් යිබ
වර්ගීක තය වකොට කනිෂ්න නිලධාරින් සඳහා 4 වන කා්ඩලය වශවයන්
අලුතින් කා්ඩලයක් හුණන්වාදීවම් අවශමතාව සම්බන්ධවයන් ද, නිලධාරි
කමිටුව හා විද්වත් කමිටුව විසින් එකස වන ලදී.

5.1 විද්වත් කමිටුව විසින් නිර්වද්ශ ක න ලද පරිදි, 1 වන කා්ඩලව
ප්ර.වීතතාව අවශම

ාජ්යම නිලධාරින් විසින් තමන් වසවයට බැුණණු

ාජ්යම

භාෂාවට අතිවර්කව අවනක් ාජ්යම භාෂාව (සිිංහල/වදමළ) සම්බන්ධවයන්
ලබාගත යුතු ප්ර.වීතතාව:
5.1.1 ඉලක්කය:
ාජ්යම භාෂා ප්ර.තිපත්තිය ඵලදායී අයුරින් ක්රිවයාත්මක රීරීම ිළණිස
සිිංහල හා වදමළ භාෂා කථා ක න ජ්යන වකොටස් අත

සමාජ්ය,

සිංස්කෘතික වවනස්කම් ිළිබබඳව දැනුවත් රීරීම හා ඒවා අගය රීරීම
වර්ධනය රීරීම.
5.1.2 අ මුණු:
(අ) සිංම ර්ත පරිපාලනමය
භාෂාවේ

ලිඛිත

හා

ාජ්යකාරි ඉටු රීරීම ිළණිස ඉලක්කගත
කථන

භාෂා

ස්වරූපයන්වගන්

සන්නිවේදනය රීරීමට හැරීයාව අත් ක ගැීමම.
(ආ) වපලඹවීම, ප්ර.ශිංසා රීරීම, ප්ර.තික්වෂප රීරීම ආදී සිංම ර්ත
භාෂාමය කාර්යයන් ඉටු රීරීම ිළණිස භාෂාව මැනවින්
උපවයෝගී ක ගැීමවම් හැරීයාව අත් ක ගැීමම.
(ඇ) ඉලක්කගත භාෂාව කථා ක න්නන්වේ සමාජ්ය-සිංස්කෘතික
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වටිනාකම් ඇගයීමට හැරීයාව අත් ක ගැීමම.
(ඈ) විවිධ වූ වඛ න ඉලක්කගත භාෂාවට පරිවර්තනය රීරීවම්
හැරීයාව අත් ක ගැීමම.
5.1.3 ඉවගනුම් ප්ර.තිඵලය:
පානමාලාව අවසානව දී සිංම ර්ත පරිපාලනමය

ාජ්යකාරි ඉටු රීරීම

ිළණිස ඉලක්කගත භාෂාවේ ලිඛිත හා කථන භාෂා ස්වරූපයන්වගන්
සන්නිවේදනය රීරීමට සිංම ර්ත භාෂාමය කාර්යයන් වන වපලඹවීම,
ප්ර.ශිංසා රීරීම, ප්ර.තික්වෂප රීරීම ආදිය ඉටු රීරීම ිළණිස භාෂාව
මැනවින්

උපවයෝගි

ක න්නන්වේ

ක ගැීමමට,

සමාජ්ය-සිංස්කෘතික

ඉලක්කගත
වටිනාකම්

භාෂාව

කථා

ඇගැයීමට

සහ

ඉලක්කගත භාෂාවට වඛ න පරිවර්තනය රීරීමට ශිෂමයාට හැරීවනු
ඇත.
5.1.4 අන්තර්ගතය:
(අ) රේවත කුසලතා:
(i) විවිධ අවස්ථා හා සිද්ධිවලට අදාළ සිංවාදයන්ට සවන් දී
අවවබෝධ ක ගැීමම.
(ii) තම මූලිකත්වවයන් පැවැත්වවන රැස්වීම්, සාකච්ඡා
ආදියට සවන් දී අවවබෝධ ක ගැීමම.
(iii) එදිවනදා පැවැත්වවන කථා හා මාධම වැලසටහන් ආදියට
සවන් දී අවවබෝධ ක ගැීමම.
(iv) කථිකයන් පළ ක න හැඟීම් හා මතවලට සවන් දී
ඒවාව සියුම් අර්ථ අවවබෝධ ක ගැීමම.
(ආ) කථන කුසලතා:
(i) අදහස් හා හැඟීම් ක්ර.මානුූලලව හා අර්ථානුූලලව ප්ර.කාශ
රීරීම.
(ii) විවිධ සමාජීය හා වෘත්ීරයමය අවස්ථාවන්හිදී ආකා
සම්පන්නභාවය හා විවිධ ආමන්ෛ ත ිළිබබඳ සම්ප්ර.දායන්ට
අනුූලලව සිංවාදව වයදීම.
(iii) තම වෘත්තියට අදාළ මාතෘකා යටවත් ඉදිරිපත් රීරීම් සිදු
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රීරීම.
(iv) වමාක ත, පද භාවිතය හා උච්කා තය උපරිම නිවැ දි
භාවවයන් යුතුව කථා රීරීම.
(ඇ) රීයවීවම් කුසලතා:
(i)

එදිවනදා කාර්යයන් හා සම්බන්ධ විවිධ ප්ර.කාශන රීයවා
අවවබෝධ ක ගැීමම.

(ii)

තම වෘත්තියට අදාළ තාක්ෂණික හා විදමාත්මක
වඛ න රීයවා අවවබෝධ ක ගැීමම.

(ඈ) ලිවීවම් කුසලතා:
(i)

මාධම ප්ර.කාශ ඇතුළු විවිධ කාර්යාලයීය ලිිළ හා වඛ න
ලිවීම.

(ii)

කාර්යාලයීය හා ත්රදනික ලියවිලි සා ාිංශගත රීරීම
සහ භාවානුවාදය.

(iii) ලිඛිත භාෂාවේ සම්මතයන් ප්ර.ශස්ත අයුරින් භාවිතයට
ගැීමම.
(iv)

භාෂාවේ ලිඛිත ස්වරූපව වාේ වකෝෂය, වමාක ත රීති
හා ත්රශලියට අනුූලලව ලිවීම.

( v)

විවිධ කාර්යාලයීය හා ත්රදනික සටහන් මුඛ භාෂාවවන්
ඉලක්කගත භාෂාවට ද ඉලක්කගත භාෂාවවන් මුඛ
භාෂාවට ද පරිවර්තනය රීරීම.

(vi)

වාචික ස්වරූපව
ස්වරූපව

සටහන් ලිඛිත ස්වරූපයට ද, ලිඛිත

සටහන් වාචික ස්වරූපයට ද පරිවර්තනය

රීරීම.
(ඉ)

ඇගැයීම:
(i)

ලිඛිත පරීක්ෂතය:


I වන ප්ර.ශ්න පෛ ය: (පැය 02 යි - ලකුණු 20%)

වමාක ත හා වකන භාවිතය, අවවබෝධය.
 II වන ප්ර.ශ්න පෛ ය: (පැය 02 යි - ලකුණු 50%)
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ලිවීම, සා ාිංශගත රීරීම, ලිිළ ලිවීම, පරිවර්තනය
(ii) වාචික පරීක්ෂතය:
රීයවීවම්, සවන්දීවම් හා කථා රීරීවම් කුසලතා පරීක්ෂා
වකව න විනාඩි 30 ක, 30% ක් ලකුණු හිමි වන
පරීක්ෂතයරී. පහත සඳහන් පරිදි ලකුණු ලබා වදනු
ඇත.

(ඊ)

රීයවීම

:

05

සවන්දීම

:

10

කථා රීරීම :
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පානමාලා කාලය:
වමම විෂය නිර්වද්ශයට අදාළ පානමාලාව පැය 300 රී.

5.2 විද්වත් කමිටුව විසින් නිර්වද්ශ ක න ලද පරිදි, 2 වන කා්ඩලව
ප්ර.වීතතාව අවශම ාජ්යම නිලධාරින් තමන් වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට
අතිවර්කව අවනක් ාජ්යම භාෂාව (සිිංහල/වදමළ) සම්බන්ධවයන් ලබාගත
යුතු ප්ර.වීතතාව:
5.2.1 ඉලක්කය:
ාජ්යම භාෂා ප්ර.තිපත්තිය ඵලදායී අයුරින් ක්රිවයාත්මක රීරීම ිළණිස
සිිංහල හා වදමළ භාෂා කථා ක න ජ්යන වකොටස් අත

සමාජ්ය,

සිංස්කෘතික වවනස්කම් ිළිබබඳව දැනුවත් රීරීම හා ඒවා අගය
රීරීම වර්ධනය රීරීම.
5.2.2 අ මුණු:
(අ)

භාෂාවේ

ලිඛිත හා කථන අිංශ වදවකන්ම සාර්ථකව

සන්නිවේදනය රීරීමට හැරීයාව අත් ක ගැීමම.
(ආ) තම

වෘත්තියට

අදාළ ත්රදනික පරිපාලන කාර්යයන්හි

නියැළීමට හැරීයාව අත් ක ගැීමම.
(ඇ) ඵලදායී අයුරින් භාෂාව භාවිත වකොට යහපත් මහජ්යන සබඳතා
වගොල නසාගැීමමට හැරීයාව අත් ක ගැීමම.
(ඈ) භාෂාවේ ලිඛිත හා කථන මාධම වදවකන්ම වාකම කනය හා
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පරිවර්තනය රීරීවම් හැරීයාව අත් ක ගැීමම.
5.2.3 ඉවගනුම් ප්ර.තිඵලය:
පානමාලාව අවසානව දී, භාෂාවේ

ලිඛිත හා

කථන යන අිංශ

වදවකන්ම සාර්ථකව සන්නිවේදනය රීරීමට, තම වෘත්තියට අදාළ
ත්රදනික පරිපාලන කාර්යයන්හි නියැළීමට, ඵලදායී අයුරින් භාෂාව
භාවිත වකොට යහපත් මහජ්යන සබඳතා වගොල නසාගැීමමට සහ
භාෂාවේ ලිඛිත හා කථන මාධම වදවකන්ම වාකම

කනය හා

පරිවර්තනය රීරීමට ශිෂමයාට හැරීවනු ඇත.
5.2.4 අන්තර්ගතය:
(අ) රේවත කුසලතා:
(i)

තම වෘත්තිය හා සම්බන්ධ විවිධ අවස්ථා හා සිද්ධිවලට
අදාළ සිංවාදයන්ට සවන් දී අවවබෝධ ක ගැීමම.

(ii)

තම වෘත්තියට අදාළ පුළුඛ ප ාසයක පැතිරුණු
දැන්වීම්, නිවයෝග, විස්ත

ප්ර.කා

ආදියට සවන් දී

අවවබෝධ ක ගැීමම.
(iii)

තම වෘත්තියට අදාළ විදු්ත් මාධමයන්ට සවන් දී
අවවබෝධ ක ගැීමම.

(iv)

තම වෘත්තියට අදාළ රැස්වීම්, සාකච්ඡා සැසිවා

හා

වද්ශනවලට සවන් දී අවවබෝධ ක ගැීමම.
(ආ) කථන කුසලතා:
(i)

සිද්ධි හා අවස්ථා, උච්කා තය ද ඇතුළුව, නිවැ දිව
විස්ත රීරීම.

(ii)

තම මතයන්, එකසතාවන් හා ප්ර.තිවිරුද්ධ අදහස් උචිත
පරිදි ඉදිරිපත් රීරීම.

(iii) විවිධ

අවස්ථා

ප ාසයක්

තුළ,

ඵලදායී

අයුරින්

සිංවාදයන්හි නියැළීම.
(iv)

ිළිබගැීමවම් කථා වහෝ ස්තුති කථා ආදී වකටි වදුවම්
පැවැත්වීම.

( v)

සමාජීය හමුවීම්වලදී තම අදහස් දැක්වීම හා අන් අයවේ
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අදහස්වලට ප්ර.තිකා දැක්වීම.
(ඇ) රීයවීවම් කුසලතා:
(i)

වෘත්තියට

අදාළව අවශම

අවස්ථාවන්හිදී නිවැ දි

උච්කා තය සමග හඬ නසා රීයවීම.
(ii)

අත්අකුරින් ලියැවුණු ලියවිලි ඇතුළු

ාජ්යකාරි ලිිළ,

කක්ර.වඛ හා ලියවිලි රීයවා අවවබෝධ ක ගැීමම.
(iii) පුවත්පත් ලිිළ රීයවා අවවබෝධ ක ගැීමම.
(ඈ) ලිවීවම් කුසලතා:
(i)

කාර්යාලයීය ලිිළ, සන්වද්ශ ඇතුළු තම වෘත්තියට අදාළ
ප්ර.ාවයෝගික ලිවීවම් කාර්යයන්හි නියැළීම.

(ii)

මූලික වමාක ත රීති භාවිත ක මින් ස ල වාකම
ලිවීම.

(iii) කථන

ස්වරූපවයන් ඇති

ස්වරූපයට

ද

ලිඛිත

වකටි

ස්වරූපව

පානයක්

ලිඛිත

පානයක්

කථන

ස්වරූපයට ද පරිවර්තනය රීරීම.
(iv)

වකටි වඛ නයක් එක් භාෂාවරීන් වවනත් භාෂාවකට
පරිවර්තනය රීරීම.

(ඉ)

ඇගැයීම:
(i)

ලිඛිත පරීක්ෂතය

(ලකුණු 70%)

රීයවීම හා ලිවීවම් කුසලතා පරීක්ෂා රීරීම සඳහා පැය
03 ක ප්ර.ශ්න පෛ යරී.

එය වකොටස් වදකරීන් (02)

සමන්විත වනු ඇත.
• 1 වකොටස (ලකුණු 20%)
ස ල වමාක ත හා වකන භාවිතය.
• 2 වකොටස (ලකුණු 50%)
අවවබෝධය, වාකම
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කනා, ලිිළ, සා ාිංශ,

පරිවර්තන

(ii)

වාචික පරීක්ෂතය

(ලකුණු 30%)

රීයවීවම්, සවන්දීවම් හා කථා රීරීවම් කුසලතා පරීක්ෂා
වකව න විනාඩි 30 ක පරීක්ෂතයරී. ඒ සඳහා පහත
සඳහන් පරිදි ලකුණු හිමිවනු ඇත.

(ඊ)

රීයවීම

: 05

සවන්දීම

: 10

කථා රීරීම

: 15

පානමාලා කාලය:
වමම විෂය නිර්වද්ශයට අදාළ පානමාලාව පැය 250 රී.

5.3 විද්වත් කමිටුව විසින් නිර්වද්ශ ක න ලද පරිදි, 3 වන කා්ඩලව
ප්ර.වීතතාව අවශම

ාජ්යම නිලධාරින් විසින් තමන් වසවයට බැුණණු

ාජ්යම

භාෂාවට අතිවර්කව අවනක් ාජ්යම භාෂාව (සිිංහල/වදමළ) සම්බන්ධවයන්
ලබාගත යුතු ප්ර.වීතතාව:
5.3.1 ඉලක්කය:
ාජ්යම භාෂා ප්ර.තිපත්තිය ඵලදායී අයුරින් ක්රිවයාත්මක රීරීම ිළණිස
සිිංහල හා වදමළ භාෂා කථා ක න ජ්යන වකොටස් අත

සමාජ්ය,

සිංස්කෘතික වවනස්කම් ිළිබබඳව දැනුවත් රීරීම හා ඒවා අගය රීරීම
වර්ධනය රීරීම.
5.3.2 අ මුණු:
(අ) වප ද්ගලික හා ාජ්යකාරි කටයුතුවලදී එදිවනදා ස ල සිංවාදවල
වයදීම ිළණිස කථන හා රේවත කුසලතා වර්ධනය රීරීම.
(ආ) වප ද්ගලික හා කාර්යාලයීය වකටි සටහන් රීයවීම ිළණිස
රීයවීවම් කුසලතා වර්ධනය රීරීම.
(ඇ) වකටි වඛ න සකස් රීරීමට හැරීවනු ිළණිස ලිවීවම් කුසලතා
වර්ධනය රීරීම.
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5.3.3 ඉවගනුම් ප්ර.තිඵලය:
පානමාලාව අවසානව දී වප ද්ගලික හා

ාජ්යකාරි කටයුතුවලදී

එදිවනදා ස ල සිංවාදවල නියැළීමට, වප ද්ගලික හා කාර්යාලයීය
වකටි සටහන් රීයවීමට සහ වකටි සටහන් ලිවීමට ශිෂමයාට
හැරීවනු ඇත.
5.3.4 අන්තර්ගතය:
(අ) රේවත කුසලතා:
(i)

වකටි පැහැදිලි රීරීම් හා කරුණු දැක්වීම්වලට සවන් දී
අවවබෝධ ක ගැීමම.

(ii)

වපොදු විස්ත

ප්ර.කා , උපවදස් හා දු කථන පණිවුල

ඇතුළු පණිවුලවලට සවන් දී අවවබෝධ ක ගැීමම.
(iii) ස ල සිංවාදවලට සවන් දී අවවබෝධ ක ගැීමම.
(ආ) කථන කුසලතා:
(i)

වයෝගම වකන භාවිත වකොට, තම රැරීයාවට අදාළ
කරුණු විස්ත රීරීම හා පැහැදිලි රීරීම.

(ii)

විවිධ වප ද්ගලික සිංවාදවල නියැළීම.

(iii)

සිය රැරීයාවට අදාළ සාකච්ඡා කටයුතුවල නියැළීම.

(ඇ) රීයවීවම් කුසලතා:
(i)

දැන්වීම් හා උපවදස් රීයවීම.

(ii)

අවිධිමත් භාෂාවවන් ලියවුණු වකටි වඛ න රීයවීම.

(ඈ) ලිවීවම් කුසලතා:
(i)

නිවැ දි ස්වරූපවයන් හා ප්ර.මාතවයන් අකුරු ලිවීම.

(ii ) ආකෘති පෛ  ිළ වීම.
(iii)

පණිවුල, දැන්වීම් හා උපවදස් ආදිය කථන භාෂා
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ස්වරූපවයන් ලිවීම.
(ඉ)

ඇගැයීම:
ඇගැයීම කථන සහ ලිඛිත වශවයන් වකොටස් වදකරීන් (02)
සමන්විත වේ.
( i)

කථන පරීක්ෂතය:
වමම පරීක්ෂතය සඳහා 60% ක් ලකුණු ලබාවදනු ඇත.
එය රීයවීවම්, සවන්දීවම් හා කථා රීරීවම් කුසලතා
ඇතුළත්

විනාඩි

30

ක

කාලයක්

සඳහා

වන

පරීක්ෂතයරී.
(ii) ලිඛිත පරීක්ෂතය:
වමම පරීක්ෂතය සඳහා 40% ලකුණු ලබාවදන අත ,
එය ලිවීවම් කුසලතා පරීක්ෂා ක නු ලබන පැය තුනක
(03) ප්ර.ශ්න පෛ යරී.
(ඊ)

පානමාලා කාලය:
වමම විෂය නිර්වද්ශයට අදාළ පානමාලාව පැය 150 රී.

5.4 විද්වත් කමිටුව විසින් නිර්වද්ශ ක න ලද පරිදි ,4 වන කා්ඩලව ප්ර.වීතතාව
අවශම

ාජ්යම නිලධාරින් විසින් තමන් වසවයට බැුණණු

අතිවර්කව අවනක්

ා්ය භාෂාවට

ාජ්යම භාෂාව (සිිංහල/වදමළ) සම්බන්ධවයන් ලබාගත

යුතු වන ප්ර.වීතතාව:
5.4.1 ඉලක්කය:
ාජ්යම භාෂා ප්ර.තිපත්තිය ඵලදායී අයුරින් ක්රිවයාත්මක රීරීම ිළණිස
සිිංහල හා වදමළ භාෂා කථා ක න

ජ්යන වකොටස් අත

සමාජ්ය,

සිංස්කෘතික වවනස්කම් ිළිබබඳව දැනුවත් රීරීම හා ඒවා අගය රීරීම
වර්ධනය රීරීම.
5.4.2 අ මුණු:
(අ) එදිවනදා ස ල සිංවාදවල වයදීම ිළණිස කථන හා රේවත
කුසලතා වර්ධනය රීරීම.
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(ආ) පුද්ගල හා ස්ථාන නාම රීයවීම ිළණිස රීයවීවම් කුසලතා
වර්ධනය රීරීම.
(ඇ) නම් හා ලිිළනයන් ලිවීමට හැරීවනු ිළණිස ලිවීවම් කුසලතා
වර්ධනය රීරීම.
5.4.3 ඉවගනුම් ප්ර.තිඵලය:
පානමාලාව අවසානව දී එදිවනදා ස ල සිංවාදයක නියැළීමට, පුද්ගල
හා ස්ථාන නාම රීයවීමට සහ නම් හා ලිිළනයන් ලිවීමට ශිෂමයාට
හැරීවනු ඇත.
5.4.4 අන්තර්ගතය:
(අ)

රේවත කුසලතා:
ස ල නිවේදන, උපවදස්, පණිවුල සහ කාර්යාලය තුළ හා ඉන්
බැහැ

සිදු ක න ස ල කතාබහ සහ ස ල සිංවාද අවවබෝධ

ක ගැීමම.
(ආ) කථන කුසලතා:
(i)

පුද්ගලයන් හමුවීම හා ුවබ පැීරම.

(ii)

ස ල කතාබහක නියැළීම.

(iii)

ස ල උපවදස් ලබාදීම.

(iv)

කාර්යාලය තුළ හා ඉන් බැහැ ව වකටි සිංවාදවල
නියැළීම.

(v) දු කථන ඇමතුම්වලට ප්ර.තිකා දැක්වීම.
(vi) ගතන් රීරීම, මාසවල නම් සහ සතිව

දිනයන් නම්

රීරීම.
(ඇ) රීයවීවම් කුසලතා:
(i)

මාර්ග සිංඥා, නාම පුවරු, දැන්වීම් පුවරු මත පළ වන
උපවදස් රීයවීම.

(ii)

පුවත්පත්වල නම් රීයවීම.

(iii)

ලිිළකව යන්හි සඳහන් නම් හා ලිිළනයන් රීයවීම.
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(iv)

පුද්ගල, ස්ථාන, තනතුරු නාම රීයවීම.

(ඈ) ලිවීවම් කුසලතා:
( i)

නිවැ දි ස්වරූපවයන් හා ප්ර.මාතවයන් අකුරු ලිවීම.

(ii)

වකටි වකන ලිවීම.

(iii)

තම නම හා ලිිළනය ලිවීම.

(iv)

ස්ථාන හා භා්ඩල නාම ලිවීම.

(ඉ) ඇගැයීම:
ඇගැයීම කථන සහ ලිඛිත වශවයන් වකොටස් වදකරීන් (02)
සමන්විත වේ.
(i) කථන පරීක්ෂතය:
කථන පරීක්ෂතය සඳහා ලකුණු 60% ක් වන අත , එය
කථනය සඳහා විනාඩි 20 රීන් ද, රේවතය සඳහා විනාඩි 10
රීන් ද සමන්විත, විනාඩි 30ක පරීක්ෂතයරී.
(ii) ලිඛිත පරීක්ෂතය:
ලිඛිත පරීක්ෂතය රීයවීම හා ලිවීම පරීක්ෂා රීරීම සඳහා
වන පැය 01 ක ලකුණු 40%ක් ලැවබන පරීක්ෂතයරී.
(ඊ)

පානමාලා කාලය:
වමම විෂය නිර්වද්ශයට අදාළ පානමාලාව පැය 100 රී.

5.5 වරේණිගත රීරීම:
සියලුම කා්ඩල සඳහා පවත්වනු ලබන පරීක්ෂතවලදී සාධන ම්ටටම පහත
සඳහන් පරිදි වරේණිගත කළ යුතු වේ .
විශිෂ්ට සම්මාන
අධි සම්මාන
සම්මාන

75 - 100
65 - 74
50 - 64
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සමත්
අසමත්
5.6

40 0 -

49
39

පරීක්ෂතවයන් සමත්වීම:
පරීක්ෂතය සම්පූර්ත රීරීම සඳහා වාචික හා ලිඛිත යන පරීක්ෂත වදකටම
ඉදිරිපත්වීම අනිවාර්ය වේ. සමස්ත පරීක්ෂතවයන් සමත්වීම ිළණිස
අයදුම්කරුවකු විසින් විභාගව

වාචික හා ලිඛිත යන අිංශ වදවකන්ම

යටත් ිළරිවසයින් ලකුණු 40% ක් ලබා ගත යුතුය.
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6.

විද්වත් කමිටුවේ නිර්වද්ශ පදනම් ක වගන එක් එක් කා්ඩලව
වසවාවන්/තනතුරු සඳහා නිලධාරි කමිටුව විසින් නිර්වද්ශ ක නු
ලබන ප්ර.වීතතාවන් :
ඉහත 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 සහ 5.6 යටවත් වයෝජිත විෂය නිර්වද්ශ හා
අධමයන ක්ර.මවේදය ඒ ඒ වසවාවන්වේ පරිපාලන බලධාරින්, වෘත්ීරය
සමිති නිවයෝජිතයන් හා උනන්දුවක් දක්වන අවනකුත් පාර්ශ්වයන් සමග
ගැඹුරින් සාකච්ඡා රීරීවමන් අනතුරුව, එක් එක් වසවාවන්/තනතුරු
කා්ඩල සඳහා, නිලධාරි කමිටුව විසින් වයෝජ්යනා ක නු ලබන ාජ්යම භාෂා
ප්ර.වීතතාව පහත දැක්වේ:

6.1 1 වන කා්ඩලව වසවාවන්/තනතුරු සඳහා අවශම ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව :
අධීක්ෂත හා පරිපාලනමය ාජ්යකාරි ඉටු රීරීවම්දී, තම යටත් නිලධාරින් හා
වසවාලාභීන් විසින් අවනක් ාජ්යම භාෂාවවන් වාචිකව හා ලිඛිතව ඉදිරිපත්
ක න දර සම්බන්ධවයන් නිවැ දි ීර ත ගැීමම ිළණිස, තමන් වසවයට
බැුණණු

ාජ්යම භාෂාවට අතිවර්කව අවනක්

ාජ්යම භාෂාව සම්බන්ධවයන්

පහත සඳහන් කරුණු ඵලදායී අන්දමින් ඉටු රීරීම සඳහා

තිබිය යුතු

ප්ර.වීතතාව වමම කා්ඩලව නිලධාරින්ට අදාළ විය යුතුය.
( i)

තම

ාජ්යකාරි කටයුතුවලදී අවනක්

ාජ්යම භාෂාවවන් ලිඛිතව හා

වාචිකව නිවැ දිව සන්නිවේදනය රීරීම.
(ii)

යම් යම් කරුණු ඒත්තු ගැන්වීම.

(iii)

දිරිගැන්වීම, ප්ර.ශිංසා රීරීම සහ අදහස් විමසීම වැනි සිංම ර්ත
කාර්යයන් ඉටු රීරීම ිළණිස අදාළ අවනක්

ාජ්යම භාෂාව මැනවින්

උපවයෝගී ක ගැීමම.
(iv) අදාළ අවනක්

ාජ්යම භාෂාව කථා ක න්නන්වේ සමාජ්ය-සිංස්කෘතික

වටිනාකම් ඇගැයීම.
(v)

සාකච්ඡා සටහන් ආදී තාක්ෂණික වනොවන, දීර්ඝ වනොවූ වඛ න
අදාළ අවනක් ාජ්යම භාෂාවවන් ඉදිරිපත් රීරීමට හැරීවීම.

6.2 2 වන කා්ඩලව වසවාවන්/තනතුරු සඳහා අවශම ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව:
වමම කා්ඩලය යටවත් වන වසවාවන්/තනතුරුවලින් පහත සඳහන්
කාර්යයන් ඵලදායීව ඉටුරීරීම සඳහා වන ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමම අවේක්ෂා
වකවර්:
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( i)

තම ාජ්යකාරි ඉටු රීරීවම්දී හා වසවා ලබාදීවම්දී ලිඛිත හා වාචික යන
අිංශ වදවකන්ම, අවනක්

ාජ්යම භාෂාවවන් සාර්ථකව සන්නිවේදනය

රීරීම.
(ii)

තම තනතු ට අදාළ ත්රදනික වෘත්ීරයමය හා පරිපාලන කාර්යයන්හි
නියැළීවම්දී ඵලදායී අයුරින් අවනක්

ාජ්යම භාෂාව භාවිත වකොට

යහපත් මහජ්යන සම්බන්ධතා වගොල නසාගැීමම.
(iii)

අවනක් ාජ්යම භාෂාවවන් තාක්ෂණික වනොවන සාමානම වාර්තා ආදිය
ලිවීමට හා ඉදිරිපත් රීරීමට හැරීවීම.

(iv)

සාර්ථක වලස අන්තර් පුද්ගල සබඳතා පවත්වා ගැීමම සඳහා
අවනක් ාජ්යම භාෂාව වයොදා ගැීමවම් හැරීයාව තිබීම.

6.3 3 වන කා්ඩලව වසවාවන්/තනතුරු සඳහා අවශම ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව:
වමම කා්ඩලය යටවත් වන වසවාවන්/තනතුරුවලින් පහත සඳහන්
කාර්යයන් ඵලදායීව ඉටුරීරීම සඳහා අවශම ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමම
අවේක්ෂා වකවර්:
( i)

තම තනතු ට අදාළව එදිවනදා වකව න වෘත්ීරයමය හා පරිපාලන
කටයුතුවලදී ස ල සිංවාදවල නියැළීමට හැරීවීම.

(ii)

කාර්යාලයීය වකටි සටහන් රීයවීමට සහ වකටි සටහන් ලිවීමට
හැරීවීම.

(iii)

සතුටුදායක වලස අන්තර් පුද්ගල සබඳතා පවත්වාගැීමවම් හැරීයාව.

6.4 4 වන කා්ඩලව වසවාවන්/තනතුරු සඳහා අවශම ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව:
වමම කා්ඩලය යටවත් වන වසවාවන්/තනතුරුවලින් පහත සඳහන්
කාර්යයන් ඵලදායීව ඉටුරීරීම සඳහා අවශම ප්ර.වීතතාව අවේක්ෂා වකවර්:
( i)

වසවාලාභීන් ුවහදව ිළිබගැීමම.

(ii)

අවනක් ාජ්යම භාෂාවවන් ස ල සිංවාදයක නියැළීමට හැරීවීම.

(iii)

පුද්ගල හා ස්ථාන නාම රීයවීමට සහ නම් හා ලිිළනයන් ලිවීමට
හැරීවීම.

(iv)

අවනක්

ාජ්යම භාෂාවවන් කටයුතු ක නු ලබන වසවාලාභියකු,

නිලධාරිවයක් වවත වහෝ නියමිත ස්ථානයක් වවත වයොමු රීරීවම්
හැරීයාව.
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7.

ාජ්යම නිලධාරින් විසින් තමන් වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාව හැ අවනක් ාජ්යම භාෂාව සම්බන්ධවයන් වන
ප්ර.වීතතාව ලබා ගැීමවම් දී අදාළ වන ප්ර.වීතතා ම්ටටම් දැක්වවන සටහන

I වන ීරරුව
අිංක: 07/2007 ද න ා.පරි.
කක්ර.වඛ ය අනුව තමන් වසවයට
බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට අතිවර්කව
අවනක් ාජ්යම භාෂාවේ ද
ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමම අදාළ වන
වසවාවන්/තනතුරු

(1)

II වන ීරරුව
I වන ීරරුවට කමිටුව විසින් වයෝජ්යනා

වකව න සිංවශෝධන

III වන ීරරුව
තමන් වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට
අතිවර්කව අවනක් ාජ්යම භාෂාව
සම්බන්ධවයන් අදාළ නිලධාරින් විසින්
අත් ක ගත යුතුයයි වයෝජ්යනා වකව න
ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව

IV වන ීරරුව
අදාළ ප්ර.වීතතාව මැන බැලීමට
වයෝජිත ක්ර.මවේදය

(i) ඉහළ වගම මරීන් යුතු ාජ්යකාරි
ඉටු රීරීවම්දී තමන් වසවයට බැුණණු
ාජ්යම භාෂාවට අතිවර්කව
අවනක්
ාජ්යම භාෂාව කථා ක න්නන්වේ
සමාජ්ය-සිංස්කෘතික වටිනාකම් ුව රීමින්
එම  භාෂාවවන් නිවැ දිව, ලිඛිතව හා
වාචිකව සන්නිවේදනය රීරීම;

(i) 1 වන කා්ඩලව ප්ර.වීතතා ම්ටටමට අදාළව
ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව වවනුවවන් විභාග
වදපාර්තවම්න්තුව විසින් පවත්වනු ලබන ලිඛිත
පරීක්ෂතය හා ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව
විසින් පවත්වනු ලබන වාචික පරීක්ෂතය
සමත්වීම.

07/2007 කක්ර.වඛ ව 1 වන
කා්ඩලය යටවත් දැක්වවන
වසවාවන්/ තනතුරු:
රීු ලිංකා පරිපාලන වසවය,
රීු ලිංකා ගතකාධිකාරි වසවය,
රීු ලිංකා ක්ර.මසම්පාදන වසවය,
රීු ලිංකා අධමාපන පරිපාලන
වසවය,
රීු ලිංකා කෘෂිකර්ම වසවය,
වද්ය ය ආදායම් වසවය,
රීු ලිංකා තක්වසරු වසවය,
රීු ලිංකා විගතන වසවය,
අධික ත නිලධාරින්,
රීු ලිංකා වපොලිස් වසවව
සහකා වපොලිස් අධිකාරි හා ඊට
ඉහළ වරේණි,
ීමති නිලධාරින්,
රීු ලිංකා විවද්ශ වසවය,
රීු ලිංකා වර්ගු වසවය,
දීපවමාේත වසවයට අයත්
වනොවන වදපාර්තවම්න්තුගත
වසවාවල නි ත මා්ඩලලික
වරේණිවල නිලධාරින්,
රීු ලිංකා මිනින්වදෝරු වසවය,
රීු ලිංකා වාස්තු විදමාඥ වසවය,
විදුහඛපති වසවය.

(i) I වන ීරරුවවහි 1 වන කා්ඩලය
වලස දැක්වවන වසවාවන්/තනතුරු
වනොවවනස්ව පැවතිය යුතු අත , එම
වසවාවන්/තනතුරු
සඳහා
වමම
වාර්තාවේ 6.1 යටවත් දක්වා ඇති 1
කා්ඩලව ප්ර.වීතතාව අදාළ රීරීම.
(ii) වසවා අවශමතා සලකා බලා,
ආයතන
අධමක්ෂ
ජ්යන ාඛවේ
සභාපතිත්වවයන් යුතු කමිටුවක් විසින්
ීර තය
ක නු
ලබන
වවනත්
වසවාවන්/තනතුරු ද වමම කා්ඩලය
යටතට ඇතුළත් රීරීම.

(ii) තම තනතු ට අදාළ ත්රදනික
වෘත්තියමය/පරිපාලනමය කාර්යයන්හි
නියැළීවම්දී, අවශම අවස්ථාවන්හිදී
ඇතැම් ඉඛලීම් වහතු දක්වමින්
ප්ර.තික්වෂප
රීරීම,
තම
ීර තය
වසවාලාභීන්ට ඒත්තු ගැන්වීම, තම
කාර්ය ම්ඩලලය දිරි ගැන්වීම, ඔවුන්ට
ප්ර.ශිංසා රීරීම සහ ඔවුන්වේ අදහස්
විමසීම වැනි සිංම ර්ත කාර්යයන්
ඉටුරීරීම ිළණිස භාෂාව මැනවින්
උපවයෝගී ක ගැීමම;
(iii) සාකච්ඡා සටහන් ආදී, තාක්ෂණික
වනොවන දීර්ඝ වනොවූ වඛ න සැකසීම.
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(ii) අ.වපො.ස. (සා.වපළ) වදවන බස
සිිංහල/වදමළ විෂය සඳහා සාමානම සාමර්ථමයක්
ලබා තිබීම ලිඛිත පරීක්ෂතය සමත්වීම වවනුවට
විකඛප ුවදුුවකමරී.
(iii) නිලධාරියා වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාව
වනොවන අවනක් ාජ්යම භාෂාව පරිපාලන භාෂාව
වශවයන් භාවිත ක නු ලබන ජ්යනතාව බතරත යක්
වාසය ක න ප්ර.වද්ශයක ිළහිටි[වමම වාර්තාවේ
නිර්වද්ශ 8.1.1. (උ) පරිදි ාජ්යම පරිපාලන
අමාතමාිංශය විසින් ප්ර.කාශයට පත් ක න ලද]
ප්ර.ාවද්ය ය වඛකම් වකෝටනාසයක තිවබන ාජ්යම
ආයතනයක එක් (01) වර්ෂයක් වහෝ ඊට වැඩි
කාලයක් සක්රීියව
වසවය රීරීම, වාචික
පරීක්ෂතය
සමත්වීම වවනුවට විකඛප
ුවදුුවකමක් වනු ඇත.

I වන ීරරුව
අිංක: 07/2007 ද න ා.පරි.
කක්ර.වඛ ය අනුව තමන් වසවයට
බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට අතිවර්කව
අවනක් ාජ්යම භාෂාවේ ද
ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමම අදාළ වන
වසවාවන්/තනතුරු

(2)

07/2007 කක්ර.වඛ ව 2වන
කා්ඩලය යටවත් දැක්වවන
වසවාවන්/තනතුරු:

II වන ීරරුව
I වන ීරරුවට කමිටුව විසින් වයෝජ්යනා

වකව න සිංවශෝධන

III වන ීරරුව
තමන් වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට
අතිවර්කව අවනක් ාජ්යම භාෂාව
සම්බන්ධවයන් අදාළ නිලධාරින් විසින්
අත් ක ගත යුතුයයි වයෝජ්යනා වකව න
ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව

(i) I වන ීරරුවවහි 2 වන කා්ඩලය වලස
දැක්වවන වසවාවන්/තනතුරු අතුරින්
පවුඛ වස ම වසවය හැරුණු වකොට
අවනකුත් වසවාවන්/තනතුරු තවදු ටත්
එම 2 වන කා්ඩලය යටවත්ම වර්ග රීරීම
හා එම වසවාවන්/තනතුරු සඳහා වමම
වාර්තාවේ 6.2 යටවත් දක්වා ඇති 2 වන
කා්ඩලව ප්ර.වීතතාව ඔවුනට අදාළ රීරීම.

IV වන ීරරුව
අදාළ ප්ර.වීතතාව මැන බැලීමට
වයෝජිත ක්ර.මවේදය

(i)
තම තනතු ට අදාළ එදිවනදා (i) 2 වන කා්ඩලව ප්ර.වීතතා ම්ටටමට අදාළව
ාජ්යකාරි ඉටුරීරීවම්දී ලිඛිත හා කථන ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව වවනුවවන් විභාග
යන
අිංශ
වදවකන්ම
සාර්ථකව වදපාර්තවම්න්තුව විසින් පවත්වනු ලබන ලිඛිත
සන්නිවේදනය රීරීම;
පරීක්ෂතය හා ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව
ාජ්යම කළමනාක ත සහකා
විසින් පවත්වනු ලබන වාචික පරීක්ෂතය
වසවය හා ඒ හා සමාන
(ii)
ඵලදායී අයුරින් භාෂාව භාවිත සමත්වීම.
වදපාර්තවම්න්තුගත වසවාවන්,
ක මින් යහපත් මහජ්යන සබඳතා
වගොලනගා ගැීමමට සහ සාර්ථක වලස (ii) අ.වපො.ස. (සා.වපළ) වදවන බස
වපොලිස් වසවව සහකා
මහජ්යන සබඳතා පවත්වා ගැීමමට සිිංහල/වදමළ
විෂය
සඳහා
සාමානම
වපොලිස් අධිකාරි තනතු ට පහළ (ii) I වන ීරරුවේ දැක්වවන පවුඛ
හැරීවීම;
සාමර්ථමයක් ලබා තිබීම ලිඛිත පරීක්ෂතය
තනතුරු ද න නිලධාරින්,
වස ම වසවය 2 වන කා්ඩලවයන් ඉවත්
සමත්වීම වවනුවට විකඛප ුවදුුවකමරී.
වකොට එම වසවාව 3 වන කා්ඩලය (iii) තාක්ෂණික වනොවන සාමානම
ග්රතාම නිලධාරින්,
යටතට ඇතුළත් රීරීම.
වාර්තා ආදිය
ලිවීමට හා වාචිකව (iii) නිලධාරියා වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාව
ඉදිරිපත්
රීරීමට
හැරීවීම.
වනොවන අවනක් ාජ්යම භාෂාව පරිපාලන භාෂාව
වමාේති වසවාවල නියුතු සියලුම (iii) I වන ීරරුවේ දැක්වවන 3 වන
වශවයන් භාවිත ක නු ලබන ජ්යනතාව
ක්වෂෛ  නිලධාරින් (තාක්ෂත
කා්ඩලය යටවත් වර්ග ක
ඇති
බතරත යක් වාසය ක න ප්ර.වද්ශයක ිළහිටි [වමම
වසවාව වැනි වසවාවන්),
පුස්තකාලයාධිපති වසවය වමම වාර්තාවේ
වාර්තාවේ නිර්වද්ශ 8.1.1 (උ) පරිදි ාජ්යම
4.3.1 හි දක්වා ඇති නිරීක්ෂත පදනම්
පරිපාලන අමාතමාිංශය විසින් ප්ර.කාශයට පත්
මහජ්යන වස ම පරීක්ෂක,
ක වගන 2 වන කා්ඩලයට අයත්
ක න ලද] ප්ර.ාවද්ය ය වඛකම් වකෝටනාසයක
වසවාවන්/තනතුරු අත ට ඇතුළත් රීරීම
තිවබන ාජ්යම ආයතනයක එක් (01) වර්ෂයක්
ිළිබගැීමවම් නිලධාරි,
සහ වමම වාර්තාවේ 6.2 යටවත් දක්වා
වහෝ ඊට වැඩි කාලයක් සක්රීියව වසවය රීරීම,
ඇති 2 වන කා්ඩලව ප්ර.වීතතාව එම
වාචික පරීක්ෂතය සමත්වීම වවනුවට විකඛප
රීු ලිංකා විගතන පරීක්ෂක
වසවාවට අදාළ රීරීම;
ුවදුුවකමක් වනු ඇත.
වසවය,
(iv) වසවා අවශමතා සලකා බලා,
පවුඛ වස ම වසවය.
ආයතන
අධමක්ෂ
ජ්යන ාඛවේ
සභාපතිත්වවයන් යුතු කමිටුවක් විසින්
ීර තය
ක නු
ලබන
වවනත්
වසවාවන්/තනතුරු
සඳහා
2
වන
කා්ඩලව ප්ර.වීතතාව අදාළ රීරීම.
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I වන ීරරුව
අිංක: 07/2007 ද න ා.පරි.
කක්ර.වඛ ය අනුව තමන් වසවයට
බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට අතිවර්කව
අවනක් ාජ්යම භාෂාවේ ද
ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමම අදාළ වන
වසවාවන්/තනතුරු

II වන ීරරුව
I වන ීරරුවට කමිටුව විසින් වයෝජ්යනා

වකව න සිංවශෝධන

(i) I වන ීරරුවවහි දැක්වවන වසවාවන්/
(3) 07/2007 කක්ර.වඛ ව
3වන කා්ඩලය යටවත් දැක්වවන තනතුරු
අතව න්
පුස්තකාලයාධිපති
වසවාවන්/තනතුරු:
වසවය හා කනිෂ්න කාර්යම්ඩලල හැරුණු
වකොට
අවනක්
වසවාවන්/තනතුරු
රීු ලිංකා විදමාත්මක වසවය,
තවදු ටත් එම 3 වන කා්ඩලය යටවත්ම
වර්ග රීරීම හා එම වසවාවන්/තනතුරු
රීු ලිංකා ඉිංජිවන්රු වසවය,
සඳහා වමම වාර්තාවේ 6.3 යටවත් දක්වා
ඇති 3 වන කා්ඩලව ප්ර.වීතතාව අදාළ
ජ්යව ත්රවදම නිලධාරින් හා
ක ගැීමම.
දන්ත ත්රවදම නිලධාරින්,
(ii) I වන ීරරුවවහි දැක්වවන පුස්තකාලරීු ලිංකා සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා
යාධිපති වසවය 3 වන කා්ඩලවයන් ඉවත්
වස ම වසවය,
වකොට එය 2 වන කා්ඩලය යටතට
ඇතුළත් රීරීම හා එම වසවය සඳහා වමම
වහද වසවය,
වාර්තාවේ 6.2 යටවත් වන 2 වන
කා්ඩලව ප්ර.වීතතාව අදාළ රීරීම.
පුස්තකාලයාධිපති වසවය,
(iii) අිංක: 07/2007 කක්ර.වඛ ව 2වන
කනිෂ්න කාර්යම්ඩලල.
කා්ඩලය යටවත් දක්වා ඇති පවුඛ වස ම
වසවාව වමම කා්ඩලය යටතට (3 වන
කා්ඩලය) ඇතුළත් රීරීම සහ එම වසවය
සඳහා වමම වාර්තාවේ 6.3 යටවත් වන 3
වන කා්ඩලව ප්ර.වීතතාව අදාළ රීරීම.
(i v) රීු ලිංකා ආයුර්වේද ත්රවදම වසවය හා
රීු ලිංකා ගුරු වසවය වමම කා්ඩලය
යටතට (3වන කා්ඩලය) ඇතුළත් රීරීම
හා එම වසවාවන් සඳහා වමම වාර්තාවේ
6.3 යටවත් දක්වා ඇති 3 වන කා්ඩලව
ප්ර.වීතතාව අදාළ රීරීම.

III වන ීරරුව
තමන් වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට
අතිවර්කව අවනක් ාජ්යම භාෂාව
සම්බන්ධවයන් අදාළ නිලධාරින් විසින්
අත් ක ගත යුතුයයි වයෝජ්යනා වකව න
ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව

IV වන ීරරුව
අදාළ ප්ර.වීතතාව මැන බැලීමට
වයෝජිත ක්ර.මවේදය

(i) සිය එදිවනදා ාජ්යකාරි කටයුතුවලදී (i)
3 වන කා්ඩලව
ප්ර.වීතතා ම්ටටමට
ස ල සිංවාදවල නියැළීමට හැරීවීම;
අදාළව ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව වවනුවවන්
විභාග වදපාර්තවම්න්තුව විසින් පවත්වනු ලබන
පරීක්ෂතය
හා
ාජ්යම
භාෂා
(ii) කාර්යාලයීය වකටි සටහන් රීයවීමට ලිඛිත
වදපාර්තවම්න්තුව
විසින්
පවත්වනු
ලබන
වාචික
සහ වකටි සටහන් ලිවීමට හැරීවීම;
පරීක්ෂතය.
(iii) සතුටුදායක වලස මහජ්යන සබඳතා
පවත්වා ගැීමමට හැරීවිම.

වහෝ
(ii)
තමන් වසවයට බැුණණු අවස්ථාවේදී
බලපැවැත්වුණු වසවා වමවස්ථාවේ/බඳවා ගැීමවම්
පරිපාටිව විධිවිධාන ප්ර.කා ව, අදාළ ාජ්යම භාෂා
ප්ර.වීතතාව ලබා ගැීමවම් අවශමතාවන් සපු ා
තිබීම.
වහෝ
(iii) වසවා ම්භක පුතරණුවේ වකොටසක් වශවයන්
වමම වාර්තාවේ 5.3 යටවත් දක්වා ඇති විෂය
නිර්වද්ශයට අනුූලලව, අවම වශවයන් පැය 150
ක
කාලයක්
සඳහා
ාජ්යම
භාෂා
වදපාර්තවම්න්තුව/ජ්යාතික භාෂා අධමාපන සහ
පුතරණු ආයතනය විසින් වහෝ එම  ආයතනවල
අධීක්ෂතය යටවත් වහෝ
පවත්වනු ලබන
සිිංහල/වදමළ භාෂාව ිළිබබඳ පානමාලාවක් හදා ා
එය අවසානව දී පැවැත්වවන ලිඛිත හා වාචික
පරීක්ෂතයන්වගන් සමත්වීම;

33

I වන ීරරුව
අිංක: 07/2007 ද න ා.පරි.
කක්ර.වඛ ය අනුව තමන් වසවයට
බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට අතිවර්කව
අවනක් ාජ්යම භාෂාවේ ද
ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමම අදාළ වන
වසවාවන්/තනතුරු

II වන ීරරුව
I වන ීරරුවට කමිටුව විසින් වයෝජ්යනා

වකව න සිංවශෝධන

III වන ීරරුව
තමන් වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට
අතිවර්කව අවනක් ාජ්යම භාෂාව
සම්බන්ධවයන් අදාළ නිලධාරින් විසින්
අත් ක ගත යුතුයයි වයෝජ්යනා වකව න
ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව

(v) ත්රවදම කර්මය සඳහා වූ පරිපූ ක
වෘත්ීරන්වේ වසවාවට හා අතුරු ත්රවදම
වසවාවට අයත් තනතුරු සඳහා ආයතන
අධමක්ෂ ජ්යන ාඛවේ EST/2/POLCY/03/
0792 හා 2012-04-30 දිනැති ලිිළවයන්
නියම ක ඇති 2වන ම්ටටවම් ාජ්යම භාෂා
ප්ර.වීතතාව වවනුවට ඔවුන් සඳහා වමම
වාර්තාවේ 6.3 යටවත් දක්වා ඇති 3වන
කා්ඩලව ප්ර.වීතතාව අදාළ රීරීම.

IV වන ීරරුව
අදාළ ප්ර.වීතතාව මැන බැලීමට
වයෝජිත ක්ර.මවේදය

(iv)
අ.වපො.ස.
(සා.වපළ)
වදවන
බස
සිිංහල/වදමළ විෂය සඳහා සාමානම සාමර්ථමයක්
ලබා තිබීම ඉහත සඳහන් ලිඛිත පරීක්ෂතයන්
සමත්වීම වවනුවට විකඛප ුවදුුවකමරී.
(v) නිලධාරියා වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාව
වනොවන අවනක් ාජ්යම භාෂාව පරිපාලන භාෂාව
වශවයන් භාවිත ක නු ලබන ජ්යනතාව බතරත යක්
වාසය ක න ප්ර.වද්ශයක ිළහිටි[වමම වාර්තාවේ
නිර්වද්ශ 8.1.1. (උ) පරිදි
ාජ්යම පරිපාලන
අමාතමාිංශය විසින් ප්ර.කාශයට පත් ක න ලද]
ප්ර.ාවද්ය ය වඛකම් වකෝටනාසයක තිවබන ාජ්යම
ආයතනයක එක් (01) වර්ෂයක් වහෝ ඊට වැඩි
කාලයක් සක්රීියව වසවය රීරීම, වාචික පරීක්ෂතය
සමත්වීම වවනුවට විකඛප ුවදුුවකමක් වනු ඇත.

(vi) I වන ීරරුවවහි 3 වන කා්ඩලය
යටවත්
දැක්වවන
කනිෂ්න
කාර්යම්ඩලලවලට අයත් නිලධාරින්, 2
වන ීරරුවවහි දක්වා ඇති පරිදි 4 වන
කා්ඩලය වශවයන් අලුතින් වර්ග රීරීම
සහ වමම වාර්තාවේ 6.4 යටවත් දක්වා
ඇති 4වන කා්ඩලව ප්ර.වීතතාව ඔවුන්
සඳහා අදාළ රීරීම.
(vii) වසවා අවශමතා සලකා බලා,
ආයතන
අධමක්ෂ
ජ්යන ාඛවේ
සභාපතිත්වවයන් යුතු කමිටුවක් විසින්
ීර තය ක නු ලබන වවනත් වසවාවන්/
තනතුරු සඳහා 3 වන කා්ඩලව
ප්ර.වීතතාව අදාළ රීරීම.
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I වන ීරරුව
අිංක: 07/2007 ද න ා.පරි.
කක්ර.වඛ ය අනුව තමන් වසවයට
බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට අතිවර්කව
අවනක් ාජ්යම භාෂාවේ ද
ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමම අදාළ වන
වසවාවන්/තනතුරු

II වන ීරරුව
I වන ීරරුවට කමිටුව විසින් වයෝජ්යනා

වකව න සිංවශෝධන

III වන ීරරුව
තමන් වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට
අතිවර්කව අවනක් ාජ්යම භාෂාව
සම්බන්ධවයන් අදාළ නිලධාරින් විසින්
අත් ක ගත යුතුයයි වයෝජ්යනා වකව න
ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව

IV වන ීරරුව
අදාළ ප්ර.වීතතාව මැන බැලීමට
වයෝජිත ක්ර.මවේදය

වයෝජිත 4 වන කා්ඩලය සඳහා නිර්වද්ශ
වකව න නව ප්ර.වීතතා ම්ටටම.

(4)

(i)
අිංක: 06/2006 ද න
ා.පරි.
කක්ර.වඛ වයහි ඇමුණුම I හි දැක්වවන
ප්ර.ාථමික ම්ටටමට අයත් වන ශිඛයය
වනොවන තනතුරු වන කාර්යාල වසවක
වසවය, රීු ලිංකා මැනුම් සහායක වසවය;
අර්ධ ශිඛයය තනතුරු වන අධික ත
වපොත් බැුණම්කරු; ශිඛයය තනතුරු වන
වමෝටර් ථ රියැදුරු වැනි තනතුරු සඳහා
වමම වාර්තාවේ 6.4 යටවත් දක්වා ඇති
4වන කා්ඩලව ප්ර.වීතතාව අදාළ රීරීම.
(ii)
වසවා අවශමතා සලකා බලා,
ආයතන
අධමක්ෂ
ජ්යන ාඛවේ
සභාපතිත්වවයන් යුතු කමිටුවක් විසින්
ීර තය
ක නු
ලබන
වවනත්
වසවාවන්/තනතුරු වමම කා්ඩලය යටවත්
වර්ග රීරීම සහ එම වසවාවන්/තනතුරු
සඳහා වමම වාර්තාවේ 6.4 යටවත් දක්වා
ඇති 4 වන කා්ඩලව ප්ර.වීතතාව අදාළ
රීරීම.

(i) වසවාලාභීන්/නිලධාරින් ුවහදව හා (i) 4 වන කා්ඩලව ප්ර.වීතතා ම්ටටමට අදාළව
උචිත
ආමන්ෛ තවයන්
යුතුව ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව වවනුවවන් විභාග
ිළිබගැීමමට හැරීවීම;
වදපාර්තවම්න්තුව විසින් පවත්වනු ලබන ලිඛිත
පරීක්ෂතය හා ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව
(ii) වසවාලාභීන් සමග ස ල සිංවාදයක විසින් පවත්වනු ලබන වාචික පරීක්ෂතය.
නියැළීමට හැරීවීම;
වහෝ
(iii) පුද්ගල හා ස්ථාන නාම රීයවීමට
සහ නම් හා ලිිළනයන් ලිවීමට හැරීවීම; (ii) ාජ්යම වසවා පුතරණු ආයතනය වහෝ පළාත්
සභාවක් විසින් පාලනය ක නු ලබන පුතරණු
ආයතනයක් විසින්,
ාජ්යම භාෂා වදපාර්ත(iv) අවනක් ාජ්යම භාෂාවවන් කටයුතු වම්න්තුවේ මසවපන්වීම යටවත්, වමම වාර්තාවේ
ක න වසවාලාභිවයකු, නිලධාරියකු 5.4 හි දැක්වවන විෂය නිර්වද්ශයට අනුූලලව,
වවත වහෝ නියමිත ස්ථානයක් වවත වහෝ අවම වශවයන් පැය 100 ක කාලයක් තුළ
වයොමු රීරීමට හැරීයාව.
පවත්වනු ලබන ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව ිළිබබඳ
පානමාලාවකට සහභාගිවීවමන් අනතුරුව, ාජ්යම
භාෂා වදපාර්තවම්න්තුවේ මග වපන්වීම මත,
පවත්වනු ලබන ලිඛිත හා වාචික පරීක්ෂතවයන්
සමත්වීම.
(iii) අ.වපො.ස. (සා.වපළ) වදවන බස සිිංහල/
වදමළ විෂය සඳහා සාමානම සාමර්ථයක් ලබා
තිබීම ඉහත සඳහන් ලිඛිත පරීක්ෂතයන් සමත්වීම
වවනුවට විකඛප ුවදුුවකමරී.
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I වන ීරරුව
අිංක: 07/2007 ද න ා.පරි.
කක්ර.වඛ ය අනුව තමන් වසවයට
බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට අතිවර්කව
අවනක් ාජ්යම භාෂාවේ ද
ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමම අදාළ වන
වසවාවන්/තනතුරු

II වන ීරරුව
I වන ීරරුවට කමිටුව විසින් වයෝජ්යනා

වකව න සිංවශෝධන

III වන ීරරුව
තමන් වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට
අතිවර්කව අවනක් ාජ්යම භාෂාව
සම්බන්ධවයන් අදාළ නිලධාරින් විසින්
අත් ක ගත යුතුයයි වයෝජ්යනා වකව න
ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව

IV වන ීරරුව
අදාළ ප්ර.වීතතාව මැන බැලීමට
වයෝජිත ක්ර.මවේදය

(iv)
නිලධාරියා වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාව
වනොවන අවනක් ාජ්යම භාෂාව පරිපාලන භාෂාව
වශවයන් භාවිත ක නු ලබන ජ්යනතාව බතරත යක්
වාසය ක න ප්ර.වද්ශයක ිළහිටි [වමම වාර්තාවේ
නිර්වද්ශ 8.1.1(උ) පරිදි
ාජ්යම පරිපාලන
අමාතමාිංශය විසින් ප්ර.කාශයට පත් ක න
ලද] ප්ර.ාවද්ය ය වඛකම් වකෝටනාසයක තිවබන
ාජ්යම ආයතනයක එක් (01) වර්ෂයක් වහෝ ඊට
වැඩි කාලයක් සක්රීියව වසවය රීරීම, වාචික
පරීක්ෂතය
සමත්වීම වවනුවට විකඛප
ුවදුුවකමක් වනු ඇත.
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8. කමිටුවේ නිර්වද්ශ:
8.1 පහත සඳහන් විධිවිධාන ඇතුළත් ක මින් අිංක: 07/2007 ද න

ාජ්යම

පරිපාලන කක්ර.වඛ ය වවනුවට නව කක්ර.වඛ යක් නිකුත් රීරීම:
වමම වාර්තාවේ අිංක 7 යටවත් දැක්වවන වගුවේ වයෝජිත පරිදි:
8.1.1 (අ)

ාජ්යම

භාෂා

ප්ර.වීතතාවට

අදාළව

වසවාවන්/තනතුරු

වර්ගීක තය සම්බන්ධවයන් දැනට තිවබන විධිවිධාන, එම
වගුවේ II වන ීරරුවේ දැක්වවන පරිදි සිංවශෝධනය රීරීම.
(ආ) එම වගුවේ II වන ීරරුවේ දැක්වවන එක් එක් වසවාවන්/
තනතුරු ක්ඩලායම විසින් එහි III වන ීරරුවේ දක්වා ඇති
තමන් වසවයට බැුණණු

ාජ්යම භාෂාව වනොවන අවනක්

ාජ්යම

භාෂාව ිළිබබඳව ප්ර.වීතතාව අත් ක ගත යුතු බව නියම රීරීම.
(ඇ) එම වගුවේ II වන ීරරුවේ දැක්වවන එක් එක් වසවාවන්/
තනතුරු ක්ඩලායම් විසින් තමන් වසවයට බැුණණු

ාජ්යම

භාෂාවට අතිවර්කව අවනක් ාජ්යම භාෂාව ිළිබබඳව ප්ර.මාතවත්
ප්ර.වීතතාව ලබා ඇත්දැයි පරීක්ෂා රීරීම හා ඇගැයීම සඳහා එහි
IV වන ීරරුවේ වයෝජිත ක්ර.මවේදය ිළිබගැීමම.

(ඈ) එම වගුවේ III වන ීරරුවේ දැක්වවන ප්ර.වීතතාව පරීක්ෂා රීරීම
හා ඇගයීම සඳහා එහි IV වන ීරරුවේ දැක්වවන වයෝජිත
ක්ර.මවේදය ක්රිවයාත්මක රීරීම ිළණිස වමම

වාර්තාවේ අිංක 5

යටවත් දක්වා ඇති විද්වත් කමිටුව විසින් නිර්වද්ශ ක න ලද
විෂය නිර්වද්ශ අදාළ ක ගැීමම.
(ඉ) එම වගුවේ I වන ීරරුවේ (3) යටවත් දැක්වවන 3 වන
කා්ඩලව

වසවාවන්/තනතුරුවලට

අදාළ

ාජ්යම

භාෂා

ප්ර.වීතතාව පරීක්ෂා රීරීම හා ඇගැයීම ිළණිස එහි IV වන
ීරරුවේ (ii) යටවත් වයෝජ්යනා ක

ඇති ුවදුුවකම පරීක්ෂා

රීරීවම් ක්ර.මවේදය සඳහා ාජ්යම භාෂා වකොමසාරිස්ව යා විසින්
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නම් ක නු ලබන නිලධාරියකුවේ

වසවය,

ඉදිරිව දී

එම

ුවදුුවකම පරීක්ෂා ක න අවස්ථාවන්හීදී ලබාගැීමම අනිවාර්ය
රීරීම.
(ඊ) රීු ලිංකා ආයුර්වේද ත්රවදම වසවය හා රීු ලිංකා ගුරු වසවය ද
ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබාගත යුතු වසවාවන් වශවයන්
කමිටුව විසින් වයෝජ්යනා ක ඇති බැවින් එම වසවාවන් සඳහා
ද පහත සඳහන් පරිදි ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබා ගැීමම අදාළ
රීරීම:
(i) 2007-07-01 දින සිට 2013-06-30 දින දක්වා කාලය තුළ
ාජ්යම වසවයට/පළාත්

ාජ්යම වසවයට බැුණණු/බැවඳන

නිලධාරින් 2013-07-01 දින සිට වස පහක් (05) ඇතුළත
තම වසවාවට අදාළ ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබාගත යුතු
බව.
(ii) 2013-07-01 දින වහෝ ඊට පුවව

ාජ්යම වසවයට/පළාත්

ාජ්යම වසවයට බැවඳන නිලධාරින් ඔවුන් වසවයට බැුණණු
දින සිට වස

පහක් (05) ඇතුළත තම වසවාවට අදාළ

ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබාගත යුතු බව.
(උ) යම් ාජ්යම නිලධාරියකුට තමන් වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට
අතිවර්කව අවනක්

ාජ්යම භාෂාව පරිපාලන භාෂාව වශවයන්

භාවිත ක නු ලබන ජ්යනතාව බතරත යක් වාසය ක න ප්ර.ාවද්ය ය
වඛකම් වකෝටනාස කවවර් ද යන්න හුණනාගත හැරීවන පරිදි,
එවැනි ප්ර.ාවද්ය ය වඛකම් වකෝටනාස ලැයිස්තුවක් ජ්යාතික භාෂා
හා සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා අමාතමාිංශය විමසා ිළිබවයල ක න
වලස

ාජ්යම පරිපාලන හා ස්වවද්ශ කටයුතු අමාතමාිංශව

වඛකම්ව යාට උපවදස් දීම.
(ඌ) ඉහත 8.1.1 (අ) සිට (ඊ)(i) දක්වා ඇති නිර්වද්ශ 2007-07-01
දින වහෝ ඊට පුවව

ාජ්යම වසවයට/පළාත්

බැුණණු නිලධාරින්ට සහ මින් ඉදිරියට

ාජ්යම වසවයට

ාජ්යම වසවයට/පළාත්

ාජ්යම වසවයට බැවඳන නිලධාරින් සඳහා අදාළ රීරීම.
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(එ) වමම වාර්තාවේ අිංක 4 යටවත් දැක්වවන කරුණු සැලරීඛලට
ගනිමින් ඉහත (ඊ)(i) හි සඳහන් නිලධාරින් හැ , 2007-07-01
දින සිට 2010-06-30 දින දක්වා

ාජ්යම වසවයට/පළාත්

ාජ්යම

වසවයට බඳවා ගනු ලැබූ නිලධාරින් සඳහා නියමිත භාෂා
ප්ර.වීතතා ම්ටටම අත් ක ගැීමම ිළණිස 2012-05-23 දිනැති
අමාතම ම්ඩලල ීර තය පරිදි ලබා දී ඇති සහන කාලයට
අතිවර්කව තවදු ටත් එක් (01) වර්ෂයක සහන කාලයක් ලබා
දීම.
(ඒ) ඉහත (ඊ)(i) හි සඳහන් නිලධාරින් හැ , 2010-06-30 දිවනන්
පුවව ාජ්යම වසවයට/පළාත් ාජ්යම වසවයට බැුණණු හා ඉදිරිව දී
ාජ්යම

වසවයට/පළාත්

ාජ්යම

වසවයට

බඳවාගනු

ලබන

නිලධාරින් විසින් ඔවුන්ට නියමිත භාෂා ප්ර.වීතතා ම්ටටම
වසවයට බැුණණු දින සිට වස පහක් (05) තුළ අත් ක ගත යුතු
අත , එම අවශමතාව සම්පූර්ත වනොක න නිලධාරින්වේ වැටුේ
වර්ධක එම  භාෂා ප්ර.වීතතා ම්ටටම අත් ක ගන්නා තුරු නත
රීරීම.
8.1.2 දැනට

ාජ්යම වසවව /පළාත්

සීමිත/කුසලතා

පදනමින්

ාජ්යම වසවව
ඉහළ

තනතුරු

සිටින නිලධාරින්
සඳහා

පත්වීම්

ලබාගැීමවම්දී, එම  ඉහළ තනතු ට අදාළ ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව අත්
ක ගත යුතු බව.
8.1.3 සන්ධාන භාෂාව වන ඉිංග්රීයසි මාධමවයන්

ාජ්යම වසවයට බැවඳන

නිලධාරින් සම්බන්ධවයන් අදාළ ක ගත යුතු විධිවිධාන:
(අ)

ඉිංග්රීයසි මාධමවයන් වසවයට බැුණණු ජ්යව

නිලධ යකු විසින්

එක් ාජ්යම භාෂාවක ප්ර.වීතතාව මේබස ම්ටටමින් සහ අවනක්
ාජ්යම භාෂාවේ ප්ර.වීතතාව වදවන බස ම්ටටමින් ලබා ගත යුතු
වේ.
(ආ) තමන් මේබස ම්ටටමින් ප්ර.වීතතාව ලබා ගන්වන් කුමන ාජ්යම
භාෂාවවන් ද යන්න නිලධාරියාවේ මනාපය පරිදි ීර තය කළ
හැරීය. මේබස ම්ටටවම් ප්ර.වීතතාව වසවයට බැී  අවුරුදු
තුනක් (03)ක් ඇතුළත ලබා ගත යුතු අත , වදවන බස
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ම්ටටවම් ප්ර.වීතතාව වසවයට බැී  අවුරුදු පහක් (05) තුළ
ලබාගත යුතු වේ.
(ඇ) ඉිංග්රීයසි මාධමවයන් වසවයට බැුණණු නිලධ යකු විසින් තමන්
වසවයට ඇතුළත් වීමට වප

වහෝ වසවය අත තු දී වහෝ

අ.වපො.ස. (සා.වපළ) සිිංහල/වදමළ භාෂාව හා සාහිතමය විෂය
සමත් වී ඇත්නම්, එම

ාජ්යම භාෂාව සම්බන්ධවයන් මේබස

ම්ටටවම් ප්ර.වීතතාව ලබා ගැීමවම් අවශමතාව නිලධ යා විසින්
සම්පූර්ත ක ඇති බවට සැලරීය හැරීය.
(ඈ) ඉිංග්රීයසි මාධමවයන් වසවයට බැුණණු නිලධ යකු තමන්
වසවයට ඇතුළත් වීමට වප

වහෝ වසවය අත තු දී වහෝ

අ.වපො.ස. (සා.වපළ) සිිංහල/වදමළ (වදවන බස) විෂය සමත්
වී ඇත්නම්, එම නිලධ යා විසින් වදවන බස ම්ටටමින් සමත්
විය යුතු

ාජ්යම භාෂාව සම්බන්ධවයන් අදාළ වන ලිඛිත

පරීක්ෂතය සමත්වීවම් අවශමතාව සම්පූර්ත ක

ඇති බවට

සැලරීය හැරීය.
8.2

ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමම ිළණිස

ජ්යව

නිලධාරින්ට පහත

සඳහන් පහුවකම් කඩිනමින් සැලසීම:
(අ)

ජ්යව

නිලධාරින්වේ ා්ය භාෂා කුසලතාව වර්ධනය ක ගැීමම

සඳහා විවශෂවයන් ිළිබවයල ක න ලද වපළවපොත් ප්ර.මාතවත්
පරිදි ප්ර.කාශයට පත්වී වනොමැතිවීම හා අදාළ නිලධාරින් හැම
වදනාටම පූර්තකාලීන විධිමත් පානමාලාවන්ට සහභාගිවීමට ඇති
අපහුවතාවන් සැලරීඛලට වගන, ස්වයිංඅධමයනය පහුව රීරීම
ිළණිස වමම වාර්තාවේ අිංක 5 යටවත් දක්වා ඇති විද්වත් කමිටුව
විසින් නිර්වද්ශ ක නු ලැබූ විෂය නිර්වද්ශ පදනම් ක වගන, ඒ ඒ
කා්ඩල සඳහා ගැළවපන වපළවපොත් ක්ටටල (Study Pack) ුවදුුව
විද්වත් ම්ඩලලයක් මගින් සම්පාදනය ක වීම.
(ආ)

ඉහත වපළවපොත් ක්ටටල පදනම් ක වගන ඒ ඒ ප්ර.වීතතා ම්ටටම්
සඳහා ගැළවපන වමොඩියුල ුවදුුව හැරීයාව ඇති ක්ඩලායමක
වහෝ ආයතනයක සහාය ලබාවගන සකස් රීරීම.
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(ඇ)

විධිමත් පානමාලාවලට සහභාගිවීම සඳහා අවස්ථාවක් වනොමැති
ාජ්යම නිලධාරින්ට ස්වයිංඅධමයන පානමාලාවක් වශවයන්
අධමයනය රීරීමට හැරීවන පරිදි, ඉහත (ආ) යටවත් වයෝජිත
වමොඩියුල, අන්තර් ක්රිවයාකාරී ඉවගනුම් ක්ර.මවේදයක් සහිත
සිංයුක්ත

තැටි

මගින්

(Interactive CD)

පහුවක තය

වූ

පානමාලාවන් වශවයන් සකස් රීරීම.
(ඈ)

ඉහත (ආ) හි සඳහන් ාජ්යම භාෂා පානමාලා වමොඩියුල ාජ්යම හා
වප ද්ගලික මාධම ආයතන ලවා විදු්ත් හා මුරිභත මාධම මගින්
ප්ර.කා ය රීරීවම් වැලිළිබවවළක් ක්රිවයාත්මක රීරීම.

(ඉ)

ඉහත (අ) සහ (ආ) යටවත් සඳහන් වපළවපොත් හා වමොඩියුල
සම්පාදනය ක න වතක් අතුරු ිළයව ක් වශවයන්, VII වන
ඇමුණුවමහි දක්වා ඇති ලැයිස්තුවේ සඳහන් වපොත් අතුරින් ාජ්යම
භාෂා වකොමසාරිස් විසින් වලාත් වයෝගම යයි ීර තය ක නු
ලබන වපොත්වල ප්ර.මාතවත් ිළටපත් සිං මාවක් මුරනතය වකොට
ඒවා අවශම ක නු ලබන ාජ්යම නිලධාරින්ට ලබාගැීමමට හැරී
ක්ර.මවේදයක් හුණන්වාදීම.

(ඊ)

ඉහත (ඉ) හි සඳහන් පරිදි ාජ්යම භාෂා වකොමසාරිස් විසින් හුණනා
ගනු ලබන වපොත්වල පරිවලෝකනය (Scan) ක න ලද PDF
ිළටපත්

ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුවේ නිල වවේ අලවියට

ඇතුළත් රීරීමට අවශම ිළයව ගැීමම.
(උ)

ත්රෛ භාෂික රීු ලිංකාවක් සඳහා වන ජ්යනාධිපති කාර්යසාධක
බලකාව

උපවද්ශකවරුන් වශවයන් වසවය කළ VIII වන

ඇමුණුවමහි නම් සඳහන් විද්වත් ම්ඩලලය විසින් චිත "වදමළ
අකුරු වපොත" සහ “සිිංහල අකුරු වපොත” වහෝ ජ්යාතික භාෂා හා
සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා අමාතමාිංශය විසින් ීර තය ක නු ලබන
එවැනි වවනත් ුවදුුව වපොත් වදකක් (02) කඩිනමින් මුරනතය ක
ාජ්යම නිලධාරින්වේ පරිය ලනය සඳහා ලබාදීමට අවශම ිළයව
ගැීමම.
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(ඌ)

ාජ්යම නිලධාරින්ට භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබාදීම සඳහා

ාජ්යම භාෂා

වදපාර්තවම්න්තුව මගින් දැනට ක්රිවයාත්මක ක නු ලබන
ක්ර.මවේදය හා වැලිළිබවවළ ිළිබබඳව අධමයනය රීරීමරීන්
අනතුරුව, වලා ප්ර.ාවයෝගික හා වයෝගම ක්ර.මවේදයක් යටවත්
අවශම පුතරණු වැලසටහන් සිංවිධානය ක
අවශම ිළයව

පැවැත්වීම සඳහා

ගැීමම හා ඒ සම්බන්ධ විධිවිධාන ඇතුළත් නව

කක්ර.වඛ යක් නිකුත් රීරීම.
(එ)

දැනට පුතරණුව සඳහා බඳවාවගන ඇති උපාධිධාරී අභමාසලාභීන්
අතුරින් සිිංහල හා වදමළ යන භාෂාවන් වදකම ිළිබබඳව
ප්ර.මාතවත් දැනුමක් ඇති උපාධිධාරීන් වවවතොත්, ඔවුන් විධිමත්
පුතරණුවරීන් පුවව, අදාළ භාෂාව වදවන භාෂා ම්ටටමින් (Second
Language Level) ඉගැන්වීම සඳහා ඉහත (ඌ) හි සඳහන් භාෂා

පුතරණු කටයුතු සඳහා අවශම සම්පත්දායකයන් වශවයන් බඳවා
ගැීමමට කටයුතු රීරීම.
(ඒ)

ාජ්යම භාෂාවන් ඉගැන්වීම ිළණිස ුවදුුවකම් ලත් පුද්ගලයින් හා
ආයතන දිරිගැන්වීවම් අ මුණින් එවැනි පුද්ගලයන් එම කාර්යය
සඳහා ුවදුුවකම් ලැබූ අය වලස
යටවත් ලියාපදිිංචි

රීරීවම්

වප ද්ගලික ම්ටටවමන්

ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව

ක්ර.මවේදයක්

හුණන්වාදීම

හා

ාජ්යම භාෂා ඉගැන්වීම සඳහා එවැනි

පුද්ගලයින්ට අවශම සහාය ලබාදීම.
8.3

ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව පරීක්ෂා රීරීම හා ඇගැයීම සඳහා පහත සඳහන්
ක්ර.මවේදය අනුගමනය රීරීම:
වමම වාර්තාවේ අිංක 7 යටවත් දැක්වවන වගුවේ සඳහන් වසවාවන්/
තනතුරු කා්ඩල හත ටම අදාළ භාෂා ප්ර.වීතතාව පරීක්ෂා රීරීම හා ඇගැයීම
සඳහා;
(අ)

ලිඛිත භාෂා ප්ර.වීතතාව පරීක්ෂා රීරීවම් හා ඇගැයීවම් විභාග, ාජ්යම
භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව වවනුවවන් විභාග වදපාර්තවම්න්තුව විසින්
සරම වස කම, වස කට වදවතාවක් බැගින් 2014 වර්ෂව
පැවැත්වීම.
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සිට

(ආ) වමම වාර්තාවේ අිංක 5 යටවත් දැක්වවන විෂය නිර්වද්ශ සකස්
රීරීමට දායක වූ විද්වත් කමිටුවේද සහාය ලබාවගන ඒ ඒ කා්ඩලවල
ප්ර.වීතතා ම්ටටමට සරිලන වස ිළිබවයල ක නු ලැබූ ආදර්ශ ප්ර.ශ්නපෛ 
ක්ටටල විභාග වදපාර්තවම්න්තුව හා
එක්ව ිළිබවයල වකොට

ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව

ාජ්යම නිලධාරින්වේ පරිය ලනය සඳහා

ලබාදීමට ිළයව ගැීමම.
(ඇ) 2014 වර්ෂව

සිට සරම වස කම, වස කට වදවතාවක් බැගින්

වාචික භාෂා ප්ර.වීතතාව පරීක්ෂා රීරීවම් හා ඇගැයීවම් විභාග, ාජ්යම
භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව විසින් පැවැත්වීම.
(ඈ) වමම වාර්තාවේ වයෝජ්යනා පදනම් ක වගන

ාජ්යම නිලධාරින්වේ

ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව මැන බැලීම ිළණිස විභාග පැවැත්වීම ආ ම්භ
ක න වතක්, දැනටමත් ාජ්යම භාෂා පානමාලා හදා ා විභාග සඳහා
වපීම සිටීමට සූදානම්ව සිටින ාජ්යම නිලධාරින් සඳහා වප පැවති
ක්ර.මයටම අදාළ විභාග, විභාග වදපාර්තවම්න්තුව හා

ාජ්යම භාෂා

වදපාර්තවම්න්තුව විසින් 2013 වර්ෂව දී පැවැත්වීමට ිළයව ගැීමම.
8.4 වසවා ම්භක පුතරණුවේදී ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමම ිළණිස පහුවකම්
සැලසීම:
වමම වාර්තාවේ අිංක 7 යටවත් දැක්වවන වගුවේ සඳහන් 3 වන කා්ඩලයට
අයත් නිලධාරින් හා ඊට ඉහළ කා්ඩලයන්ට අයත් නිලධාරින්, අදාළ
වසවාවට/තනතු ට බඳවා ගැීමම ිළණිස වතෝ ා ගැීමවමන් අනතුරුව
ලබාවදන වසවා ම්භක පුතරණුවේ වකොටසක් වශවයන් තමන් වසවයට
බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට අතිවර්කව අවනක් ාජ්යම භාෂාව ිළිබබඳව ප්ර.වීතතාව
ලබාගැීමම සඳහා ජ්යාතික භාෂා හා සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා අමාතමාිංශව
මගවපන්වීම යටවත් පහත සඳහන් පරිදි කඩිනම් භාෂා පුතරණු පානමාලාවක්
(ඉිංග්රීයසි මාධමවයන් වසවයට බැුණණු නිලධාරින් අදාළ වන පරිදි

ාජ්යම

භාෂා වදවකන් එක් භාෂාවක ප්ර.වීතතාව ලබාගත යුතුය) ඇතුළත් රීරීම
ිළණිස අදාළ බලධාරින් විසින් ිළයව ගැීමම:
(අ)

එම පානමාලාවේ කාලය අවම වශවයන් වමම වාර්තාවේ 3 වන
කා්ඩලව

ප්ර.වීතතාව අත් ක ගැීමම සඳහා අවශමයයි සඳහන් ක

ඇති පැය 150 ක කාලයක් වීම.
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(ආ) පානමාලාව

අවසානව

පැවැත්වවන

පරීක්ෂතවයන් සමත්වීම 3වන කා්ඩලව

ලිඛිත

හා

වාචික

ප්ර.වීතතා ම්ටටම සඳහා

විකඛප ුවදුුවකමක් වස සලකා කටයුතු රීරීම.
(ඇ) පත්වීම්ලාභීන් නව වසවා ස්ථානයන්ට අනුයුක්ත රීරීමට වප
විධිමත් වසවා ම්භක පුතරණුවක් දැනට වනොපැවැත්වවන වසවාවන්/
තනතුරු සඳහා, තරවදක් භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබාදීම ිළණිස පමතක් වහෝ
පුතරණු පානමාලාවක් අනිවාර්යවයන් පැවැත්වීමට අදාළ බලධාරින්
විසින් ිළයව ගැීමම.
8.5

ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාවට අදාළ කරුණු නිර්තය රීරීම සම්බන්ධවයන්
ස්ථාව නිලධාරි කමිටුවක් පත්රීරීම:
වමම වාර්තාවේ අිංක 7 යටවත් දැක්වවන වගුවවහි සඳහන් වර්ගීක තයට
ඇතුළත් වනොවන යම් වසවාවක් වහෝ තනතු ක් වේ නම්, එම වසවාවට
වහෝ තනතු ට අදාළවන ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතා ම්ටටම ීර තය රීරීම ඇතුළු
ජ්යව

වසවකයන්වේ

ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව ිළිබබඳව වරින්ව

පැන

නැවගන කරුණු පරීක්ෂා ක බලා, ඒ සම්බන්ධවයන් වලාත් ුවදුුව ීර ත
ගැීමම ිළණිස පහත සඳහන් නිලධාරින්වගන් සමන්විත ස්ථාව

නිලධාරි

කමිටුවකට බලය පැවරීම.
( i)

ආයතන අධමක්ෂ ජ්යන ාඛ (සභාපති)

(ii)

ාජ්යම භාෂා වකොමසාරිස් (සාමාජික)

(iii)

කළමනාක ත වසවා අධමක්ෂ ජ්යන ාඛ (සාමාජික)

(iv)

ාජ්යම වසවා වකොමිෂන් සභාවේ වඛකම් විසින්
නම් ක නු ලබන නිලධාරියකු

( v)

නිවයෝජ්යනයන් සලකා බලන අවස්ථාවලදී අදාළ වසවාවවහි/
තනතුව හි පරිපාලන බලධාරියා වහෝ ඔතර/ඇය විසින් නම්
ක නු ලබන වජ්යමෂ්න නිලධාරියකු
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8.6

ජ්යව

වසවකයන් සඳහා දැනට ක්රියාත්මකවන ස්ථානමාරු ප්ර.තිපත්ති හා

ක්ර.මවේදයන්

ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමම පහුව වකව න අන්දමට

සිංවශෝධනය රීරීම:
තමන් වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාව වනොවන අවනක්

ාජ්යම භාෂාව භාවිත

ක නු ලබන ජ්යනතාව බතරත යක් වාසය ක න ප්ර.වද්ශයකට අයත් ප්ර.ාවද්ය ය
වඛකම් වකෝටනාසයක [ඉහත 8.1.1 (උ)හි සඳහන් පරිදි හුණනා ගන්නා
ලද] ිළහිටි

ජ්යව

ආයතනයක යටත් ිළරිවසයින් එක් (01) අවුරුද්දක

කාලයක් සක්රීියව වසවය රීරීමට

ජ්යව

නිලධාරින්ට අවස්ථාව ලැවබන

පරිදි මුඛ පත්වීවම්දී වසවා ස්ථානවලට අනුයුක්ත රීරීම සහ අදාළ
වසවාවේ/තනතුවර් සියලුම නිලධාරින්ට එම අවස්ථාව ලැවබන අන්දමට
ුවදුුව ස්ථානමාරු ප්ර.තිපත්ති හුණන්වා දීමට ිළයව ගැීමම. (වමම වාර්තාවේ
අිංක 7 යටවත් දැක්වවන වගුවේ

IV

වන ීරරුවේ සඳහන් පරිදි තමන්

වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාවට අතිවර්කව ප්ර.වීතතාව ලබාගත යුතු අවනක්
ාජ්යම භාෂාවේ වාචික ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමමට ාජ්යම නිලධාරින්ට වමමගින්
ඉල සැලවසනු ඇත)
8.7

ාජ්යම භාෂා ප්ර.තිපත්තිය

ට තුළ ඵලදායීව ක්රිවයාත්මක රීරීම සඳහා පහත

සඳහන් මැදිකාලීන හා දිගුකාලීන ිළයව ගැීමම:
(අ)

ාජ්යම වසවයට අදාළ ක නු ලබන භාෂා ප්ර.වීතතා අවශමතා,
ාජ්යම සිංස්ථා, වමවස්ථාිළත
සම්පූර්තවයන්

ජ්යයට

ආයතන,

අයත්

ජ්යය සතු බැිංකු හා

සමාගම්වල

තනතුරු

සඳහා

2013-07-01 දින වහෝ ඊට පුවව වසවයට බැවඳන නිලධාරින්ට ද
අදාළ රීරීම.
(ආ)

ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබාගත් නිලධාරින් සඳහා විවශෂ දිරිගැන්වීම්
ලබාදීම:
(i)

විවද්ශ ශිෂමත්ව, පුතරණු පානමාලා වහෝ පශ්කාත් උපාධි සඳහා
ඉඛලුම් ක න විට, තමන් වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාව හැ
අවනක් ාජ්යම භාෂාව ිළිබබඳව ප්ර.වීතතාව ලබා තිවබන අයට
ප්ර.මු තාව ලබාදීමට ිළයව ගැීමම.
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(ii)

දැනට ක්රිවයාත්මක අිංක 03/2007 ද න
කක්ර.වඛ ව

ාජ්යම පරිපාලන

සඳහන් විධිවිධාන ද සැලරීඛලට

තමන් වසවයට බැුණණු

ගනිමින්,

ාජ්යම භාෂාවට අතිවර්කව අවනක්

ාජ්යම භාෂාව සම්බන්ධවයන්, වමම වාර්තාවේ නිර්වද්ශ ක
ඇති ප්ර.වීතතාවට වලා ඉහළ ප්ර.වීතතාවක් ලබාගැීමම සඳහා
ජ්යව

නිලධාරින් උනන්දු ක වීම ිළණිස ුවදුුව දිරිගැන්වීවම්

ක්ර.මවේදයක් හුණන්වා දීම.
(ඇ)

ාජ්යම ආයතනවල

ාජ්යම භාෂා ප්ර.තිපත්තිය ක්රිවයාත්මක රීරීම පහුව

රීරීම ිළණිස ුවදුුවකම් සහිත ප්ර.මාතවත් භාෂා

පරිවර්තකයන්/

භාෂත පරිවර්තකයන් ිළරිසක් වසවව වයදවිය හැරී වන පරිදි භාෂා
පරිවර්තක වසවය සඳහා පහත සඳහන් කරුණු ද සැලරීඛලට
ගනිමින්, නව වසවා වමවස්ථාවක් සම්පාදනය රීරීම:
(i)

උපාධිධාරී භාෂා පරිවර්තකයන්වේ පවතින දැඩි හිසය වහතු
වකොටවගන, එම ුවදුුවකම් සහිත භාෂා පරිවර්තකයන්වේ
වසවය අවශම

ාජ්යම ආයතන හුණනා වගන දැනට වසවව

සිටින භාෂා පරිවර්තකයන් එම ආයතනවලට අනුයුක්ත
රීරීමට

හා

අවශමතාව

පරිදි

උපාධිධාරී

භාෂා

පරිවර්තකයන් ාජ්යම වසවයට බඳවා ගැීමමට ිළයව ගැීමම.
(ii)

ඉහළ භාෂා ප්ර.වීතතා ඇති උපාධිධාරීන්වේ වසවය ලබාගැීමම
සහ ඔවුන් වසවව

ඳවා ගැීමම ිළණිස

ජ්යව

භාෂා

පරිවර්තක වසවය වලා ආකර්ෂණීන්ය වසවයක් බවට පත්
රීරීවම් අවශමතාව.
(iii)

මහජ්යනතාව වැඩි වශවයන් වසවය ලබාගැීමමට නි තුරුව
පැමිවතන දිස්ත්රිහක් වඛකම් කාර්යාල, ප්ර.ාවද්ය ය වඛකම්
කාර්යාල සහ වපොලිස් ස්ථාන වැනි ආයතනවල භාෂා හා
භාෂත පරිවර්තන කටයුතු සඳහා වසවය ලබාගත හැරීවන
අයුරින්, අ.වපො.ස. (උ. වපළ) ුවදුුවකම් සහ භාෂා ප්ර.වීතතා
සහිත තරුත ිළරිස් වසවව වයදවීවම් අවශමතාව.
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(ඈ) මේබසට අතිවර්කව අවනක්

ාජ්යම භාෂාව ද වදවන බස ම්ටටමින්

අනිවාර්ය විෂයක් වලස 2017 වර්ෂව

සිට අ.වපො.ස. (සා. වපළ)

විභාගය සඳහා ඇතුළත් රීරීවම් වයෝගමතාව, අදාළ සියලුම
පාර්ශ්වයන් විමසා පරීක්ෂා ක

බලා, මාස හයක් (06) ඇතුළත

අමාතම ම්ඩලලය වවත නිර්වද්ශ සහිත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් ක න
වලස ජ්යාතික අධමාපන වකොමිෂන් සභාවවන් ඉඛලා සිටීම.
(ඉ)

විශ්වවිදමාලවලට බඳවාගනු ලබන සිුවන් සඳහා ඔවුන් වතෝ ාගනු
ලබන පානමාලාව ආ ම්භ රීරීමට ප්ර.ථමවයන් වමම වාර්තාවේ 5.4 හි
දැක්වවන විෂය නිර්වද්ශයට අනුූලලව අවම වශවයන් පැය 100 ක
පමත කාලයක් තුළ පවත්වනු ලබන ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව ිළිබබඳ
පානමාලාවකට සහභාගිවීම 2014-01-01 දින සිට අනිවාර්ය රීරීම.

(ඊ)

2019 වර්ෂව

සිට

ාජ්යම වසවයට බඳවා ගැීමවම්දී,

ාජ්යම භාෂා

වදකම ිළිබබඳව ප්ර.වීතතාව ලබා තිබීම අනිවාර්ය රීරීම:
ාජ්යම වසවයට බැවඳන අවස්ථාවේදී එක්

ාජ්යම භාෂාවක් මේබස

ම්ටටමින් (හ විෂයක් වශවයන්) සහ අවනක් ාජ්යම භාෂාව වදවන
බස ම්ටටමින් අ.වපො.ස. (සා.වපළ) විභාගව දී සමත්ව තිබීම ාජ්යම
වසවයට බඳවා ගැීමවම් මූලික ුවදුුවකම් අත ට ඇතුළත් රීරීම
වමමගින් වයෝජ්යනා වකවර්.
8.8 ඉහත 8.1 සිට 8.7 දක්වා සඳහන් ක

ඇති නිර්වද්ශ ක්රිවයාත්මක රීරීවම්

වගම ම වමම වාර්තාවේ IX වන ඇමුණුවමහි දැක්වවන පරිදි අදාළ
අමාතමාිංශ හා ආයතන වවත පැවරීම.
8.9 වමම

වාර්තාවේ

සඳහන් නිර්වද්ශ

IX

වන ඇමුණුවමහි දක්වා ඇති පරිදි, වමම වාර්තාවේ

ක්රිවයාත්මක රීරීවම්

වගම ම්

පැවව න

අමාතමාිංශ,

වදපාර්තවම්න්තු හා අවනකුත් ාජ්යම ආයතනවලට එම  වයෝජ්යනා ක්රිවයාත්මක
රීරීම සඳහා අවශම මූලම ප්ර.තිපාදන මධමකාලීන අයවැය

ාමුව යටවත්

අයවැය ඇස්තවම්න්තුවල ඇතුළත් ක ගැීමම ිළණිස අවශම කටයුතු ක න
වලසට එම  ආයතනවලට උපවදස් ලබාදීම.
8.10 වමම වාර්තාවේ 8.1 සිට 8.8 දක්වා වන නිර්වද්ශ නියමිත කාලවකවානු
තුළ ක්රිවයාත්මක රීරීම තහවුරු රීරීම, අවශම මගවපන්වීම, පුවවිප ම් රීරීම
සහ ඒ සම්බන්ධවයන් ප්ර.ගතිය මාස හයකට (06) ව ක් අමාතම ම්ඩලලය

48

වවත වාර්තා රීරීම ිළණිස අමාතම ම්ඩලල අනුකමිටුවක් පත්රීරීම.

49

නිලධාරි කමිටුව:

එස්.අවේසිිංහ මහතා
අමාතම ම්ඩලලව වඛකම් - (සභාපති)

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

ය.බී.අවේවකෝන් මහතා
ාජ්යම පරිපාලන හා ස්වවද්ශ කටයුතු අමාතමාිංශව වඛකම් ........................
එම්.එස්.වික්ර.මසිිංහ මහත්මිය
ජ්යාතික භාෂා හා සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා අමාතමාිංශව වඛකම් ......................
එස්.එම්.ජී.ජ්යය ත්න මහතා
අධමාපන අමාතමාිංශව වඛකම්

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

ය.ඒ.අවේවසක මහතා
භා්ඩලාගා ව නිවයෝජ්යම වඛකම්

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

ලේලිේ.ඩී.වසෝමදාස මහතා
ආයතන අධමක්ෂ ජ්යන ාඛ

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

ලේලිේ.එම්.එන්.ව්.පුෂ්පකුමා මහතා
විභාග වකොමසාරිස් ජ්යන ාඛ

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

ව්.ඩී.සී.ජ්යයසිිංහ මහතා
ාජ්යම භාෂා වකොමසාරිස්

.........................
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I වන ඇමුණුම
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II වන ඇමුණුම
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III වන ඇමුණුම
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IVවන ඇමුණුම

කමිටුවේ කටයුතු සඳහා සහාය ලබාදුන් අනුකමිටු:
(අ) ඵලදායී අයුරින් භාෂා ප්ර.වීතතාව අත් ක ගැීමම සඳහා ුවදුුව ක්ර.මවේදයක් සකස් රීරීම,
ඒ ඒ වසවාවන්/තනතුරු සඳහා අවශම භාෂා ප්ර.වීතතාවට ගැළවපන පරිදි නව විෂය
නිර්වද්ශ සකස් රීරීම සහ වයෝගම වපළ වපොත් ලැයිස්තුවක් වයෝජ්යනා රීරීම යන
කාර්යයන් සඳහා වසවය ලබා දුන් විද්වත් කමිටුවේ සිංයුතිය පහත පරිදි විය.

• මහාකාර්ය වක්.එන්.ඕ.ධර්මදාස මහතා, ප්ර.ධාන කර්තෘ, සිිංහල විශ්වවකෝෂය,
සම්මානිත මහාකාර්ය, වේ ාවදණිය විශ්වවිදමාලය;

• වද්ශමානම මහාකාර්ය ව්.බී.දිසානායක මහතා, සම්මානිත මහාකාර්ය, වකොළඹ
විශ්වවිදමාලය;

• මහාකාර්ය එස්.ව්.වයෝග ාජ්යා මහතා, වාේ විදමා අිංශය, කැලණිය විශ්වවිදමාලය;
• ආකාර්ය සඳවගෝමී වකෝප වහවා මහතා, වජ්යමෂ්න කථිකාකාර්ය, සිිංහල අිංශය,
වකොළඹ විශ්වවිදමාලය;

• ඩිනලි ප්ර.නාන්දු මහත්මිය, වජ්යමෂ්න කථිකාකාර්ය, ඉිංග්රීයසි අිංශය, කැලණිය
විශ්වවිදමාලය;

• විජිතා සිවපාලන් මහත්මිය, කථිකාකාර්ය, අධමාපන අිංශය, රීු ලිංකා පදනම්
ආයතනය.
(ආ)

ාජ්යම වසවව විවිධ වසවක වර්ගවලට අයත් නිලධාරින් විසින් අත් ක ගත යුතු
භාෂා ප්ර.වීතතා ම්ටටම වවන් වශවයන් හුණනා ගැීමම ිළණිස අවශම මූලික
වතො තුරු ිළිබවයල රීරීම සඳහා පත් වකරුණු නිලධාරි අනුකමිටුවේ සිංයුතිය
පහත පරිදි විය.

• අමාතම ම්ඩලල කාර්යාලය අතිවර්ක වඛකම්, එඛ.ය.ජ්යයම්පති මහතා
අතිවර්ක වඛකම්, ලේලිේ.එම්.ඩී.ව්. ප්ර.නාන්දු මහතා
සහකා වඛකම්, මයුරි වපවර් ා මහත්මිය

• ආයතන අධමක්ෂ ජ්යන ාඛ,
ලේලිේ.ඩී.වසෝමදාස මහතා

• ජ්යාතික භාෂා හා සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා අමාතමාිංශය -

•

වජ්යමෂ්න සහකා වඛකම්,
ඒ.යූ.වක්.වදොලන්වල මහත්මිය

• ජ්යාතික භාෂා අධමාපන හා පුතරණු ආයතනය -

•

අධමක්ෂ ජ්යන ාඛ,
ප්ර.සාත් වහ ත් මහතා

•

ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව
ාජ්යම භාෂා වකොමසාරිස්,
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ව්.සී. ව්ඩපු මහතා
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V වන ඇමුණුම
කමිටුවේ රැස්වීම්වලට විවිධ අවස්ථාවලදී සහභාගී වූ/ වාචිකව කරුණු ඉදිරිපත් කළ
ාජ්යම නිලධාරින් හා වෘත්ීරය සමිති:
ත්රෛ භාෂික රීු ලිංකාවක් සඳහා වන ජ්යනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය:


ුවනිමඛ ප්ර.නාන්දු මහතා, ජ්යනාධිපති උපවද්ශක හා කාර්යසාධක බලකාව
සභාපති.



ජී.ඒ.ව්.සිඛවවස්ටර් මහතා, අධමක්ෂ ජ්යන ාඛ.



වක්.ක්රිවෂ්තමූර්ති මහත්මිය, අධමක්ෂ.



වයි.වක්.එස්.ජීවමාලා මහත්මිය, සහකා අධමක්ෂ.



එම්.එම්.අලීෆ් මහත්මිය, සහකා අධමක්ෂ.

විශ්වවිදමාල සහ අධමාපන ආයතන:
 මහාකාර්ය වක්.එන්.ඕ.ධර්මදාස මහතා, ප්ර.ධාන කර්තෘ, සිිංහල විශ්වවකෝෂය,

සම්මානිත මහාකාර්ය, වේ ාවදණිය විශ්වවිදමාලය;
 වද්ශමානම මහාකාර්ය ව්.බී.දිසානායක මහතා, සම්මානිත මහාකාර්ය,
වකොළඹ විශ්වවිදමාලය;
 මහාකාර්ය එස්.ව්.වයෝග ාජ්යා මහතා, වාේ විදමා අිංශය, කැලණිය
විශ්වවිදමාලය;
 ආකාර්ය සඳවගෝමී වකෝප වහවා මහතා, වජ්යමෂ්න කථිකාකාර්ය, සිිංහල
අිංශය, වකොළඹ විශ්වවිදමාලය;
 ඩිනලි ප්ර.නාන්දු මහත්මිය, වජ්යමෂ්න කථිකාකාර්ය, ඉිංග්රීයසි අිංශය, කැලණිය
විශ්වවිදමාලය;


විජිතා සිවපාලන් මහත්මිය, කථිකාකාර්ය, අධමාපන අිංශය, රීු ලිංකා පදනම්
ආයතනය.

ජ්යනාධිපති කාර්යාලය:


වස

ඉවමඛලා ුවකුමාර් මහත්මිය, අතිවර්ක වඛකම්.
ම අමාතමාිංශය:

•

ත්රවදම නිහාඛ ජ්යයතිලක මහතා, වඛකම්

•

වසෝම ත්න විදානපති ත මහතා, අතිවර්ක වඛකම් (පාලන)

පශු සම්පත් හා ග්රතාමීය ප්ර.ජ්යා සිංවර්ධන අමාතමාිංශය:
•

වක්.එම්.ටී. කරඳ ගම මහතා, වඛකම්
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ජ්යාතික භාෂා හා සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා අමාතමාිංශය :
•

ඒ.යූ.වක්.වදොලන්වල මහත්මිය, වජ්යමෂ්න සහකා වඛකම්

•

එස්.නානායක්කා මහතා, සහකා වඛකම්

•

ආර්.ටී.එන්.එඛ.කුමා මහතා, සම්පත් සහකා

ාජ්යම පරිපාලන හා ස්වවද්ශ කටයුතු අමාතමාිංශය
•

ආර්.එම්.එන්.ඊ.වක් තසිිංහ මහතා,

මැතිව ත වදපාර්තවම්න්තුව:
•

මහින්ද වද්ශප්රි්ය මහතා, මැතිව ත වකොමසාරිස්
(වමම විෂය ිළිබබඳව උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයක් වශවයන්, ආ ම්භක
රැස්වීමට සහභාගි වී අදහස් දක්වන ලදී.)

ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව :
•

ව්. සී. ව්ඩපු මහතා, හිටපු ාජ්යම භාෂා වකොමසාරිස්

•

ආර්.ය.ආර්. තසිිංහ මහත්මිය, සහකා වකොමසාරිස්

•

ලේලිේ.එම්.ආර්.කරුතාවසන මහත්මිය, වමාපෘති සිංවර්ධන සහකා

ජ්යාතික භාෂා අධමාපන හා පුතරණු ආයතනය: :
•

සීතා විතානා ච්චි මහත්මිය, සභාපති

•

ප්ර.සාත් වහ ත් මහතා, අධමක්ෂ ජ්යනරාල්.

විභාග වදපාර්තවම්න්තුව :
•

එච්.ව්.එම්.සී.ඒ.ජ්යයුවන්ද මහතා, විභාග වකොමසාරිස්;

•

ඩි.ය.ධර්මගුත මහතා, විභාග වකොමසාරිස් (ප්ර.තිඵල).

අධමාපන ප්ර.කාශන වදපාර්තවම්න්තුව: :
•

තිස්ස වහවාවිතාන මහතා, වකොමසාරිස් ජ්යන ාඛ

•

වක්.ඩී.බන්දුල කුමා මහතා, සහකා වකොමසාරිස්

•

ප්ර.ගීතිකා ජ්යයවසක මහත්මිය, සහකා වකොමසාරිස්

•

එස්.කන්දීපන් මහතා, සිංවර්ධන සහකා .

ස පරීක්ෂක වදපාර්තවම්න්තුව :
•

ටී.ආර්.එන්.එම්. ලියනා ච්චි මහතා, ජ්යව

ජ්යව ඉිංජිවන්රු සිංගමය
•

ඉිංජිවන්රු එස්.ය.ය. ගමවේ මහතා, සභාපති
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ස පරීක්ෂක

•

ඉිංජිවන්රු ඩී.අවේසිරිවර්ධන

ජ්යව ත්රවදම නිලධාරි සිංගමය
•

ත්රවදම ඒ.බී. පාවදණිය මහතා, සභාපති

•

ත්රවදම කන්දික එිළටකඩුව, වඛකම්

•

ත්රවදම ඒ.එම්.එන්. ආරිය ත්න, උප වඛකම්

•

ත්රවදම ලේ.ඩී.ටී. සිඛවා, කමිටු සාමාජික

•

ත්රවදම එච්.එන්.ඩී. වසොයිසා, කමිටු සාමාජික

•

ත්රවදම සමන්ත ආනන්ද, කමිටු සාමාජික

•

ත්රවදම ලේ.එම්.ය. වර්තසූරිය, සිංස්කා ක

•

ත්රවදම එම්. අවේිළටිය

ජ්යව පශු ත්රවදම නිලධාරි සිංගමය
•

එස්.බී.ඒ. ද මැඛ මහතා

•

ත්රවදම අයි.ටී.බී.එඛ. ධර්මවර්ධන

රීු ලිංකා විදමාත්මක වසවා සිංගමය
•

ව්.එම්.ආර්. ජ්යයුවන්ද මහතා, ස පරීක්ෂක වදපාර්තවම්න්තුව

•

වක්.ජී.ආර්. කුරුේපුආ ච්චි මහතා, ත්රවදම පර්ව ෂත ආයතනය
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VI වන ඇමුණුම
නිලධාරි කමිටුව වවත ලැබුණු ලිඛිත නිවයෝජ්යනයන්:
1.

ාජ්යම භාෂා ප්ර.තිපත්තිය ක්රිවයාත්මක රීරීම සම්බන්ධවයන් වන
පරිපාලන කක්ර.වඛ

ාජ්යම

අිංක: 07/2007 ට අදාළ ගැටලු ිළිබබඳව අධමයනය

රීරීමට රීු ලිංකා පරිපාලන වසවා සිංගමය විසින් පත් ක න ලද අනුකා ක
සභාවේ වාර්තාව (2011 වනොවැම්බර් 09);
2.

රීු ලිංකා පරිපාලන වසවව

නිලධාරින් ිළරිසක් විසින් ඉදිරිපත් ක න ලද

" ාජ්යම නිලධාරින් විසින් ාජ්යම භාෂා ද්විත්වවයහි ප්ර.වීතතාව ලබා ගැීමවම්
අවශමතාවය සම්බන්ධවයන් වන වයෝජ්යනාවලිය" (2012 මැයි 30);
3.

ජ්යාතික වැටුේ හා වසවක සිං මා වකොමිෂන් සභාවේ සම සභාපති
එම්.එන්.ජුනයිඩ් මහතා විසින් ඉදිරිපත් ක න ලද " ාජ්යම භාෂා ප්ර.තිපත්තිය
ක්රිවයාත්මක රීරීම සඳහා

ාජ්යම වසවව

මා්ඩලලික වරේණීන්න්ට ද්විභාෂා

හැරීයාව ලබා දීම" නමැති ලිිළය (2012 ජූලි 09);
4.

පරිපූ ක ත්රවදම වසවා

වෘත්ීරය සමිති ඒකාබද්ධ බල ම්ඩලලය විසින්

ඉදිරිපත් ක න ලද " ාජ්යම භාෂා ප්ර.තිපත්තිය ක්රිවයාත්මක රීරීම - භාෂා
ප්ර.වීතතා ම්ටටම් ීර තය රීරීම" (2012 ඔක්වතෝබර් 15) සහ වස
අමාතමාිංශව

ම

වඛකම් විසින් වයොමුක න ලද (2012 වදසැම්බර් 05) අතුරු

ත්රවදම වසවා ඒකාබද්ධ වප මුත විසින් ඉදිරිපත් ක න ලද " ාජ්යම භාෂා
ප්ර.තිපත්තිය ක්රිවයාත්මක රීරීම" (2012 ඔක්වතෝබර් 23) යන ලිිළ;
5.

ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාවන්ට අදාළ ුවදුුවකම් ලබාගැීමවම් අවශමතාව ිළිබබඳව
ජ්යව

ත්රවදම නිලධාරින්වේ සිංගමය සමස සාකච්ඡා පැවැත්වීවමන්

අනතුරුව, අදාළ බලධාරීන්වගන් උපවදස් ලබා ගැීමවමන් පුව ත්රවදම
වෘත්තිකයන්වේ භාෂා නිපුතතා වැඩිදියුණු රීරීම සඳහා කාර්ය
දක්වමින්, ජ්යව

ාමුවක්

ත්රවදම නිලධාරින්වේ සිංගමය විසින් ඉදිරිපත් ක න ලද

"ත්රවදම වෘත්තිකයන් සඳහා

ාජ්යම භාෂා ප්ර.තිපත්තිය ක්රිවයාත්මක රීරීම -

සිංකඛපමය වයෝජ්යනාවක්" (2012 වදසැම්බර් 21);
6. " ාජ්යම පරිපාලන කක්ර.වඛ

අිංක: 07/2007ට අනුව ාජ්යම භාෂා ප්ර.තිපත්තිය

ක්රිවයාත්මක රීරීවම්දී රීු ලිංකා පරිපාලන වසවව

2007 සීමිත ක්ඩලායම

සඳහා ප්ර.මු තාවය ලබා වදන වලස ඉඛලීම" යන මැවයන් යුතුව රීු ලිංකා
පරිපාලන වසවව

2007 සීමිත ක්ඩලායම විසින් ඉදිරිපත් ක න ලද ලිිළය

(2013 මැයි ).
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VII වන ඇමුණුම

ාජ්යම වසවකයන් විසින් ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබා ගැීමවම්දී
භාවිතයට ගැීමම සඳහා වයෝජිත ග්රතන්ථ
ම්ටටම

IV

III

වදවන බස ම්ටටමින් වදමළ භාෂාව ඉවගීමම
සඳහා වයෝජිත ග්රතන්ථ
1. වදමළ වහ උගනිමු (1වන වකොටස) කටවහ
- ජ්යනවාර්ගික, ජ්යාතික ඒකාබද්ධතා හා
නිජ්ය සම්පත් සිංවර්ධන අමාතමාිංශය
2. අිළ සිිංහල, වදමළ බස ඉවගන ගනිමු.
- ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව
3. ස ල වදමළ - ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව

1. වදමළ වහ උගනිමු (1වන වකොටස) කටවහ
- ජ්යනවාර්ගික, ජ්යාතික ඒකාබද්ධතා හා නිජ්ය
සම්පත් සිංවර්ධන අමාතමාිංශය
2. ස ල වදමළ - ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව

වදවන බස ම්ටටමින් සිිංහල භාෂාව
ඉවගීමම සඳහා වයෝජිත ග්රතන්ථ
1. මූලික සිිංහල
- ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව
2. අිළ සිිංහල, වදමළ බස ඉවගන ගනිමු
- ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව
3. ස ල සිිංහල
- ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව
1. මූලික සිිංහල
- ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව
2. ස ල සිිංහල
- ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව

3. සිිංහවලන් වදමළ - ාජ්යම භාෂා
වදපාර්තවම්න්තුව

II

1. සිිංහවලන් වදමළ
- ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව
2. ස ල වදමළ වැල වපොත
- ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව
3. වදවන බස - වදමළ (6 වරේණිය)
- අධමාපන ප්ර.කාශන වදපාර්තවම්න්තුව
4. වදවන බස - වදමළ (7 වරේණිය)
- අධමාපන ප්ර.කාශන වදපාර්තවම්න්තුව

1. වදවන බස - සිිංහල (6 වරේණිය)
- අධමාපන ප්ර.කාශන වදපාර්තවම්න්තුව
2. වදවන බස - සිිංහල (7 වරේණිය)
- අධමාපන ප්ර.කාශන වදපාර්තවම්න්තුව
3.භාෂත සිිංහල
- ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව

5. කථන වදමළ බස
- ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව
6. වඛ න වදමළ බස
- ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව

I

1. ස ල වදමළ වැල වපොත
- ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව

1. වදවන බස - සිිංහල (6 වරේණිය)
- අධමාපන ප්ර.කාශන වදපාර්තවම්න්තුව

2. වදවන බස - වදමළ (6 වරේණිය)
- අධමාපන ප්ර.කාශන වදපාර්තවම්න්තුව

2. වදවන බස - සිිංහල (7 වරේණිය)
- අධමාපන ප්ර.කාශන වදපාර්තවම්න්තුව

3. වදවන බස - වදමළ (7 වරේණිය)
- අධමාපන ප්ර.කාශන වදපාර්තවම්න්තුව
4. කථන වදමළ බස
- ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව
5. වඛ න වදමළ බස
- ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව
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3. භාෂත සිිංහල
- ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුව
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VIII වන ඇමුණුම

"සිිංහල අකුරු වපොත" සහ "වදමළ අකුරු වපොත" කනා කළ විද්වත් කමිටුව
•

මහාකාර්ය වක්.එන්.ඕ. ධර්මදාස මහතා - ප්ර.ධාන කර්තෘ, සිිංහල විශ්වවකෝෂය,
සම්මානිත මහාකාර්ය, වේ ාවදණිය විශ්වවිදමාලය;

•

වද්ශමානම මහාකාර්ය ව්.බී. දිසානායක මහතා - සම්මානිත මහාකාර්ය, වකොළඹ
විශ්වවිදමාලය;

•

කලාම ර්ති මහාකාර්ය, එස්. තිඛත්රලනාදන් මහතා - සම්මානිත මහාකාර්ය,
වේ ාවදණිය විශ්වවිදමාලය;

•

ආකාර්ය එම්.ඒ. නුතරමාන් - විරේාමික මහාකාර්ය, වේ ාවදණිය විශ්වවිදමාලය;

•

මහාකාර්ය එස්.ව්. වයෝග ාජ්යා මහතා - වාේ විදමා අිංශය, කැලණිය විශ්වවිදමාලය;

•

ආකාර්ය සඳවගෝමී වකෝප වහවා මහතා - වජ්යමෂ්න කථිකාකාර්ය, සිිංහල අිංශය,
වකොළඹ විශ්වවිදමාලය;

•

ඩිනලි ප්ර.නාන්දු මහත්මිය - වජ්යමෂ්න කථිකාකාර්ය, ඉිංග්රීයසි අිංශය, කැලණිය
විශ්වවිදමාලය;

•

විජිතා සිවපාලන් මහත්මිය - කථිකාකාර්ය, අධමාපන අිංශය, රීු ලිංකා පදනම්
ආයතනය.
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IX වන ඇමුණුම

වමම වාර්තාවේ අිංක 8 යටවත් දැක්වවන නිර්වද්ශ ක්රිවයාත්මක රීරීවම් සැලැස්ම
අනු
අිංකය

නිර්වද්ශ අිංකය හා එහි
සිංක්ෂිේත විස්ත ය

01.

8.1 - 8.1 සිට 8.7 දක්වා සඳහන් වයෝජ්යනා
ක්රිවයාත්මක රීරීමට අදාළව කක්ර.වඛ උපවදස්
නිකුත් රීරීම.

02.

8.1.1 (ඉ) අිංක 7 යටවත් දැක්වවන
වගුවේ I වන ීරරුවේ (3) යටවත් සඳහන්
වන 3 වන කා්ඩලව
වසවාවන්/
තනතුරුවලට අදාළව එම  වගුවේ IVවන
ීරරුවේ (ii)හි සඳහන් වාචික භාෂා ප්ර.වීතතාව
පරීක්ෂා රීරීම සහ ඇගයීම සඳහා ාජ්යම භාෂා
වකොමසාරිස්ව යා විසින් නිලධාරියකු නම්
රීරීම.

03.

8.1.1 (ඊ) - රීු ලිංකා ආයුර්වේද ත්රවදම
වසවය හා රීු ලිංකා ගුරු වසවය යන
වසවාවන් සඳහා ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබා
ගැීමවම් විධිවිධාන අදාළ රීරීම.

වගම ම් පැවව න
අමාතමාිංශය

ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
ආයතනය/නිලධාරියා

ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
දිනය/කාලසීමාව

ක්රිවයාත්මක රීරීවම්දී සැලරීඛලට ගත
යුතු කරුණු

ජ්යාතික භාෂා හා
සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා
අමාතමාිංශය
හා
අවනකුත්
අදාළ
බලධාරින්
විමසා,
ාජ්යම පරිපාලන හා
ස්වවද්ශ
කටයුතු
අමාතමාිංශය

ාජ්යම පරිපාලන හා
ස්වවද්ශ කටයුතු
අමාතමාිංශව වඛකම්

නිලධාරි කමිටු වාර්තාවේ
සඳහන් නිර්වද්ශ සඳහා
අමාතම
ම්ඩලල
අනුමැතිය
ලැබීවමන්
පුවව එක් (01) මාසයක්
ඇතුළත.

වකටුම්පත් කක්ර.වඛ ය සඳහා
අමාතම ම්ඩලල අනුමැතිය
ලබාගත යුතුය.

ජ්යාතික භාෂා හා
සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා
අමාතමාිංශය

ාජ්යම භාෂා
වදපාර්තවම්න්තුව

නිලධාරි කමිටු වාර්තාවේ
සඳහන් නිර්වද්ශ සඳහා
අමාතම
ම්ඩලල
අනුමැතිය
ලැබීවමන්
පුවව 3 වන කා්ඩලව
වසවාවන්/ තනතුරුවලට
අයත්
නිලධාරින්වේ
ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව
පරීක්ෂා ක නු ලබන
අවස්ථාවලදී.

වමම කාර්යය සඳහා පත්රීරීමට
ුවදුුවකම්
සහිත
අයවගන්
සමන්විත
පරීක්ෂකවරුන්වේ
සිංචිතයක් පවත්වා ගත යුතුය.

වද්ය ය ත්රවදම
අමාතමාිංශය

වඛකම්, වද්ය ය ත්රවදම
අමාතමාිංශය

නිර්වද්ශ සඳහා අමාතම
ම්ඩලල
අනුමැතිය
ලැබීවමන් පුවව.

2013-07-01 දින සිට ක්රිවයාත්මක
වන පරිදි අදාළ
විය යුතුය.

අධමාපන
අමාතමාිංශය

වඛකම්, අධමාපන
අමාතමාිංශය

අවනකුත් අදාළ
අමාතමාිංශ
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වමම වාර්තාවේ අිංක 8 යටවත් දැක්වවන නිර්වද්ශ ක්රිවයාත්මක රීරීවම් සැලැස්ම
අනු
අිංකය
04.

නිර්වද්ශ අිංකය හා එහි
සිංක්ෂිේත විස්ත ය
8.1.1 (උ) - ාජ්යම නිලධාරියකුට, තමන්
වසවයට බැුණණු ාජ්යම භාෂාව වනොවන
අවනක්
ාජ්යම
භාෂාව
බතරත යක්
මහජ්යනතාව විසින් භාවිත ක න ප්ර.ාවද්ය ය
වඛකම් වකෝටනාස හුණනාගත හැරීවන පරිදි
එවැනි ප්ර.ාවද්ය ය වඛකම් වකෝටනාස
ලැයිස්තුවක් සකස් රීරීම.

වගම ම් පැවව න
අමාතමාිංශය

ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
ආයතනය/නිලධාරියා

ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
දිනය/කාලසීමාව

ක්රිවයාත්මක රීරීවම්දී සැලරීඛලට ගත
යුතු කරුණු

ජ්යාතික භාෂා හා
සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා
අමාතමාිංශය

වඛකම්, ජ්යාතික භාෂා
හා සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා
අමාතමාිංශය

නිර්වද්ශ සඳහා අමාතම
ම්ඩලල
අනුමැතිය
ලැබීවමන් පුවව.

අදාළ
ප්ර.ාවද්ය ය
වඛකම්
වකෝටනාස ලැයිස්තුව වමම
වාර්තාවේ නිර්වද්ශ ක්රිවයාත්මක
රීරීමට අදාළව නිකුත් රීරීමට
වයෝජිත
ාජ්යම
පරිපාලන
කක්ර.වඛ ව
ඇමුණුමක්
වශවයන් දැක්විය යුතුය.

නිලධාරි කමිටු වාර්තාවේ
සඳහන් නිර්වද්ශ සඳහා
අමාතම ම්ඩලල අනුමැතිය
ලැබීවමන් පුවව මාස
තුනක් (03) ඇතුළත.

ුවදුුව විද්වත් ම්ඩලලයක සහාය
ලබාගත යුතුය.

8.2(අ)
හි
සඳහන්
වපළවපොත්
ක්ටටල
සම්පාදනය රීරීවමන් පුවව
එක් (01) මාසයක් ඇතුළත.

නිලධාරි කමිටු වාර්තාවේ අිංක
5 යටවත් දක්වා ඇති විද්වත්
කමිටුවේ
නිර්වද්ශ
පරිදි
ිළිබවයල ක න ලද විෂය
නිර්වද්ශ පරිදි විය යුතුය.

ාජ්යම පරිපාලන හා
ස්වවද්ශ කටයුතු
අමාතමාිංශය

වඛකම්, ාජ්යම පරිපාලන
හා ස්වවද්ශ කටයුතු
අමාතමාිංශය
ජ්යන හා සිං මා වඛ න
වදපාර්තවම්න්තුව

05.

8.2 (අ) - විද්වත් කමිටුව විසින් වයෝජිත
විෂය නිර්වද්ශයන් පදනම් ක වගන
වපළවපොත් ක්ටටල සම්පාදනය රීරීම.

ජ්යාතික භාෂා හා සමාජ්ය ාජ්යම භාෂා
ඒකාබද්ධතා
වදපාර්තවම්න්තුව
අමාතමාිංශය

06.

8.2(ආ) - 8.2(අ) හි සඳහන් වපළවපොත්
අනුව, ඒ ඒ ප්ර.වීතතා ම්ටටම සඳහා
ගැළවපන පුතරණු වමොඩියුල සම්පාදනය
රීරීම.

ජ්යාතික භාෂා හා සමාජ්ය ජ්යාතික භාෂා අධමාපන
ඒකාබද්ධතා
හා පුතරණු ආයතනය
අමාතමාිංශය
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අනු
අිංකය

නිර්වද්ශ අිංකය හා එහි
සිංක්ෂිේත විස්ත ය

වගම ම් පැවව න
අමාතමාිංශය

ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
ආයතනය/නිලධාරියා

ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
දිනය/කාලසීමාව

ක්රිවයාත්මක රීරීවම්දී සැලරීඛලට ගත
යුතු කරුණු

07.

8.2(ඇ) - 8.2(ආ) සඳහන් පුතරණු
වමොඩියුල අන්තර්- ක්රිවයාකාරී වලස
සිංයුක්ත තැටි වශවයන් (Interactive CD)
සකස් රීරීම.

ජ්යාතික භාෂා හා
සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා
අමාතමාිංශය

ජ්යාතික භාෂා අධමාපන
හා පුතරණු ආයතනය

8.2(ආ) හි සඳහන්
වමොඩියුල
සම්පාදනය
රීරීවමන්
අනතුරුව,
මාස
වදකක්
(02)
ඇතුළත.

විධිමත්
පූර්තකාලීන
පානමාලාවලට
සහභාගිවීමට
අපහුව
ාජ්යම
නිලධාරින්ට
ස්වයිංඅධමයන
පානමාලාවක්
වශවයන් හැදරරීමට පහුවක තය
වූ ක්ර.මවේදයක් විය යුතුය.

08.

8.2(ඈ) - විදු්ත් හා මුරිභත මාධම මගින්
ාජ්යම භාෂා පුතරණු වමොඩියුල ප්ර.කා ය
ක වීමට ිළයව ගැීමම.

ජ්යාතික භාෂා හා
සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා
අමාතමාිංශය

ජ්යාතික භාෂා අධමාපන
හා පුතරණු ආයතනය

8.2(ආ) හි සඳහන්
වමොඩියුල
සම්පාදනය
රීරීවමන් පුවව.

විදු්ත් මාධම මගින් වැලසටහන්
ප්ර.කා ය
රීරීවම්දී
ාජ්යම
නිලධාරින්ට සවන්දීමට හැරී
පහුව වේලාවන් වතෝ ා ගත
යුතුය.

ජ්යාතික භාෂා හා
සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා
අමාතමාිංශය

ාජ්යම භාෂා
වදපාර්තවම්න්තුව

නිලධාරි
කමිටු
වාර්තාවේ
සඳහන්
නිර්වද්ශ සඳහා අමාතම
ම්ඩලල
අනුමැතිය
ලැබුණු පුවව.

අධමාපන
අමාතමාිංශය

අධමාපන ප්ර.කාශන
වදපාර්තවම්න්තුව

අමාතමාිංශ,
වදපාර්තවම්න්තු,
අවනකුත් ාජ්යම ආයතන වමන්ම
දිස්ත්රිහක් හා ප්ර.ාවද්ය ය වශවයන්
වසවය ක න ාජ්යම නිලධාරින්ට
වමම
වපොත්
පහුවවවන්
ලබාගැීමමට හැරී ක්ර.මවේදයක්
හුණන්වා දිය යුතුය.

ජ්යනමාධම හා ප්ර.වෘත්ති
අමාතමාිංශය
09.

8.2(ඉ) - නිලධාරි කමිටු වාර්තාවේ VII වන
ඇමුණුවමහි සඳහන් වයෝජිත වපොත්
අතුරින් ාජ්යම භාෂා වකොමසාරිස් විසින්
වයෝගම යැයි නිර්වද්ශ ක නු ලබන
වපොත්වල ප්ර.මාතවත් ිළටපත් සිං මාවක්
මුරනතය ක
ාජ්යම නිලධාරින් අත වබදා
හැරීම.
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අනු
අිංකය

නිර්වද්ශ අිංකය හා එහි
සිංක්ෂිේත විස්ත ය

වගම ම් පැවව න
අමාතමාිංශය

ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
ආයතනය/නිලධාරියා

10.

8.2(ඊ) - 8.2(ඉ) හි සඳහන් වපොත්වල
පරිවලෝකනය (Scan) ක න ලද ිළටපත්
ාජ්යම භාෂා වදපාර්තවම්න්තුවේ නිල වවේ
අලවිවයන් බාගත ක ගැීමමට පහුවකම්
සැලසීම.

ජ්යාතික භාෂා හා
සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා
අමාතමාිංශය

ාජ්යම භාෂා
වදපාර්තවම්න්තුව

නිලධාරි කමිටු
වාර්තාවේ සඳහන්
නිර්වද්ශ සඳහා අමාතම
ම්ඩලල අනුමැතිය
ලැබුණු පුවව.

11.

8.2(උ) - ත්රෛ භාෂික රීු ලිංකාවක් සඳහා
වන ජ්යනාධිපති කාර්යසාධක බලකාව
උපවද්ශකවරුන් වශවයන් වසවය කළ
විද්වත් ම්ඩලලය විසින් චිත "වදමළ
අකුරු වපොත" සහ "සිිංහල අකුරු වපොත"
වහෝ ජ්යාතික භාෂා හා සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා
අමාතමාිංශය විසින් ීර තය ක නු ලබන
වවනත් වපොත් වදකක් (02) කඩිනමින්
මුරනතය වකොට
ාජ්යම නිලධාරින්වේ
පරිය ලනය සඳහා ලබාදීම.

ජ්යාතික භාෂා හා
සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා
අමාතමාිංශය

ාජ්යම භාෂා
වදපාර්තවම්න්තුව

නිලධාරි කමිටු වාර්තාවේ
සඳහන් නිර්වද්ශ සඳහා
අමාතම ම්ඩලල
අනුමැතිය ලැබුණු පුවව.

අමාතමාිංශ,
වදපාර්තවම්න්තු,
අවනකුත් ාජ්යම ආයතන වමන්ම
දිස්ත්රිහක් හා ප්ර.ාවද්ය ය වශවයන්
වසවය ක න ාජ්යම නිලධාරින්ට
වමම
වපොත්
පහුවවවන්
ලබාගැීමමට හැරී ක්ර.මවේදයක්
හුණන්වා දිය යුතුය.

12.

8.2 (ඌ) ාජ්යම භාෂා පුතරණු
වැලසටහන් සිංවිධානය ක
පැවැත්වීම
ිළිබබඳව නව ක්ර.මවේදයක් කක්ර.වඛ යක්
මගින් හුණන්වාදීම.

ජ්යාතික භාෂා හා
සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා
අමාතමාිංශය

ාජ්යම භාෂා
වදපාර්තවම්න්තුව
ජ්යාතික භාෂා අධමාපන
හා පුතරණු ආයතනය

නිලධාරි කමිටු වාර්තාවේ
සඳහන් නිර්වද්ශ සඳහා
අමාතම ම්ඩලල
අනුමැතිය ලැබුණු පුවව.

කක්ර.වඛ ය නිකුත් රීරීමට ප්ර.ථම
අදාළ අමාතමාිංශ හා අවනකුත්
බලධාරින්වේ එකසතාව ලබාගත
යුතුය.

ාජ්යම පරිපාලන හා
ස්වවද්ශ කටයුතු
අමාතමාිංශය

ආයතන අධමක්ෂ
ජ්යන ාඛ
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ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
දිනය/කාලසීමාව

ක්රිවයාත්මක රීරීවම්දී සැලරීඛලට ගත
යුතු කරුණු
එම  පහුවකම් සැලසූ පුව, ඒ
සම්බන්ධවයන්,
අමාතමාිංශ
වඛකම්වරුන් හා වදපාර්තවම්න්තු
ප්ර.ධාීමන් මගින් සියලුම ාජ්යම
නිලධාරින් දැනුවත් රීරීමට ිළයව
ගත යුතුය.

වමම වාර්තාවේ අිංක 8 යටවත් දැක්වවන නිර්වද්ශ ක්රිවයාත්මක රීරීවම් සැලැස්ම
අනු
අිංකය

නිර්වද්ශ අිංකය හා එහි
සිංක්ෂිේත විස්ත ය

වගම ම් පැවව න
අමාතමාිංශය

ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
ආයතනය/නිලධාරියා

ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
දිනය/කාලසීමාව

ක්රිවයාත්මක රීරීවම්දී සැලරීඛලට ගත
යුතු කරුණු

13. 8.2(එ) - දැනට පුතරණුව සඳහා බඳවාවගන ඇති ජ්යාතික භාෂා හා සමාජ්ය ාජ්යම භාෂා
උපාධිධාරී අභමාසලාභීන් අතුරින් ාජ්යම භාෂා ඒකාබද්ධතා
වදපාර්තවම්න්තුව
ඉගැන්වීම සඳහා ප්ර.මාතවත් ුවදුුවකම් ඇති අය අමාතමාිංශය
සම්පත්දායකයන් වශවයන් බඳවා ගැීමමට
කටයුතු රීරීම.
ාජ්යම පරිපාලන හා
ස්වවද්ශ කටයුතු
අමාතමාිංශය

නිලධාරි
කමිටු
වාර්තාවේ
සඳහන්
නිර්වද්ශ සඳහා අමාතම
ම්ඩලල
අනුමැතිය
ලැබුණු පුව මාස වදකක්
(02) ඇතුළත.

හුණනාගත්
නිලධාරින්ට
භාෂා
ඉගැන්වීම
සම්බන්ධවයන්
ප්ර.මාතවත් පුතරණුවක් ලබාදීමටත්,
ඉන්පුවව ඔවුන් ස්ථි
වශවයන්
පදිිංචි ප්ර.වද්ශවල ාජ්යම ආයතනවලට
අනුයුක්ත රීරීමටත් කටයුතු රීරීම.

14. 8.2(ඒ) - ාජ්යම භාෂාවන් ඉගැන්වීම සඳහා ජ්යාතික භාෂා හා සමාජ්ය ාජ්යම භාෂා
ුවදුුවකම් ලත් පුද්ගලයින් හා ආයතන ලියාපදිිංචි ඒකාබද්ධතා
වදපාර්තවම්න්තුව
රීරීම.
අමාතමාිංශය
ජ්යාතික භාෂා අධමාපන හා
පුතරණු ආයතනය

ඉහත
8.2.(ආ)
හි
සඳහන්
පානමාලා
වමොඩියුල සම්පාදනය
රීරීවමන්
අනතුරුව,
මාස
තුනක්
(03)
ඇතුළත.

ලියාපදිිංචි
ක නු
ලබන
පුතරණුකරුවන් හා ආයතන විසින්
නියමිත විෂය නිර්වද්ශ ඒ සඳහා
නිර්වද්ය ය කාල සීමාව ආව තය වන
පරිදි පැවැත්වවන බවට සහතික විය
යුතුය.

15. 8.3(අ) - 2014 වර්ෂව
සිට ාජ්යම භාෂා ජ්යාතික භාෂා හා සමාජ්ය ාජ්යම භාෂා
ප්ර.වීතතාව පරීක්ෂා රීරීවම් විභාග පැවැත්වීම.
ඒකාබද්ධතා
වදපාර්තවම්න්තුව
අමාතමාිංශය

2014
වර්ෂව
සිට
වස කට
වදවතාවක්
බැගින්.

සරම වර්ෂයකම නිශ්චිත කාල
සීමාවන් තුළ විභාග පැවැත්වවන
අයුරින් විභාග වදපාර්තවම්න්තුවේ
විභාග කාල සටහනට වමම විභාග
ඇතුළත් රීරීමට විධිවිධාන වයදිය
යුතුය.

අධමාපන අමාතමාිංශය විභාග වදපාර්තවම්න්තුව
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වමම වාර්තාවේ අිංක 8 යටවත් දැක්වවන නිර්වද්ශ ක්රිවයාත්මක රීරීවම් සැලැස්ම
අනු
අිංකය

නිර්වද්ශ අිංකය හා එහි
සිංක්ෂිේත විස්ත ය

16.

8.3(ආ) - ඒ ඒ කා්ඩලවල ප්ර.වීතතා
ම්ටටමට ගැළවපන ආදර්ශ ප්ර.ශ්නපෛ 
ිළිබවයල රීරීම.

වගම ම් පැවව න
අමාතමාිංශය

ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
ආයතනය/නිලධාරියා

ජ්යාතික භාෂා හා සමාජ්ය ාජ්යම භාෂා
ඒකාබද්ධතා
වදපාර්තවම්න්තුව
අමාතමාිංශය

ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
දිනය/කාලසීමාව

ක්රිවයාත්මක රීරීවම්දී සැලරීඛලට ගත
යුතු කරුණු

2014 වර්ෂව ප්ර.ථම ව ට
නව විෂය නිර්වද්ශ පරිදි
ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතා
විභාග සඳහා ඉඛලුම්පත්
කැඳවීමට කටයුතු රීරීම.

අවශම අවස්ථාවන්හිදී, නව විෂය
නිර්වද්ශ සකස් ක න ලද විද්වත්
කමිටුවේ සහාය ලබාගත යුතුය.

අධමාපන අමාතමාිංශය විභාග වදපාර්තවම්න්තුව

17.

8.3(ඇ) - ාජ්යම භාෂා ිළිබබඳ වාචික
ප්ර.වීතතාව ඇගයීවම් පරීක්ෂත පැවැත්වීම.

ජ්යාතික භාෂා හා සමාජ්ය ාජ්යම භාෂා
ඒකාබද්ධතා
වදපාර්තවම්න්තුව
අමාතමාිංශය

2014
වර්ෂව
සිට
වස කට
වදවතාවක්
බැගින්

පළාත්, දිස්ත්රිහක් හා ප්ර.ාවද්ය ය
වශවයන්
වමම
පරීක්ෂත
පැවැත්වීම සඳහා පහුවකම් හා
අවශම විධිවිධාන සැලසීම.

18.

8.3(ඈ) - 2013 වර්ෂව දී වප පැවති
ක්ර.මයටම ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතා විභාග සහ
වාචික පරීක්ෂත පැවැත්වීම.

ජ්යාතික භාෂා හා සමාජ්ය ාජ්යම භාෂා
ඒකාබද්ධතා
වදපාර්තවම්න්තුව
අමාතමාිංශය

2013 වර්ෂය තුළදී.
(වමම වාර්තාවේ වයෝජිත
නව නිර්වද්ශ ක්රිවයාත්මක
වනවතක්)

නිලධාරි කමිටු වාර්තාවේ සඳහන්
නිර්වද්ශ ක්රිවයාත්මක වනවතක්
අතුරු ිළයව ක් වශවයන් වප
පැවති ක්ර.මයටම 2013 වර්ෂව
විභාග පැවැත්වීමට අදාළ කටයුතු
කඩිනමින් සිංවිධානය කළ යුතුය.

අධමාපන
අමාතමාිංශය

විභාග වදපාර්තවම්න්තුව

85

වමම වාර්තාවේ අිංක 8 යටවත් දැක්වවන නිර්වද්ශ ක්රිවයාත්මක රීරීවම් සැලැස්ම
අනු
අිංකය

නිර්වද්ශ අිංකය හා එහි
සිංක්ෂිේත විස්ත ය

වගම ම් පැවව න
අමාතමාිංශය

ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
ආයතනය/නිලධාරියා

19.

8.4 වසවා ම්භක පුතරණුවේදී ාජ්යම භාෂා
ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමම ිළණිස පහුවකම්
සැලසීම.

ජ්යාතික භාෂා හා
සමාජ්ය ඒකාබද්ධතා
අමාතමාිංශය

ාජ්යම භාෂා
වදපාර්තවම්න්තුව

ාජ්යම පරිපාලන හා
ස්වවද්ශ කටයුතු
අමාතමාිංශය
අවනකුත් සියලුම
අමාතමාිංශ

ජ්යාතික භාෂා අධමාපන හා
පුතරණු ආයතනය

ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
දිනය/කාලසීමාව

ක්රිවයාත්මක රීරීවම්දී සැලරීඛලට ගත
යුතු කරුණු

නිලධාරි කමිටු වාර්තාවේ
සඳහන් නිර්වද්ශ සඳහා
අමාතම
ම්ඩලල
අනුමැතිය
ලැබුණු
දිවනන් පුවව
ාජ්යම
වසවයට බඳවා ගනු
ලබන නිලධාරින් සඳහා.

නිලධාරි කමිටු වාර්තාවේ සඳහන්
3වන හා ඊට ඉහළ කා්ඩලවලට
අයත් නිලධාරින් සඳහා අදාළ විය
යුතුය.

අදාළ වසවාව/තනතු භා
පත්වීම්
බලධාරින්/පරිපාලන
බලධාරින්

20.

8.4(ඇ) - බඳවා ගන්නා අවස්ථාවේදී
වසවා ම්භක පුතරණුවක් ලබාදීමට අපහුව
කාර්යාල
වසවක
වසවය
වැනි
වසවාවන්වලට බඳවා ගන්නා අය සඳහා
ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමමට
පහුවකම් සැලසීම.

ජ්යාතික භාෂා හා සමාජ්ය
ඒකාබද්ධතා
අමාතමාිංශය
ා්ය පරිපාලන හා
ස්වවද්ශ කටයුතු
අමාතමාිංශය
අවනකුත් සියලුම
අමාතමාිංශ

ාජ්යම භාෂා
වදපාර්තවම්න්තුව

නිලධාරි කමිටු වාර්තාවේ
සඳහන් නිර්වද්ශ සඳහා
අමාතම
ම්ඩලල
ජ්යාතික භාෂා අධමාපන හා අනුමැතිය ලැබුණු දිවනන්
පුවව
ාජ්යම වසවයට
පුතරණු ආයතනය
බඳවා
ගනු
ලබන
නිලධාරින් සඳහා.
අදාළ පළාත් සභා
පුතරණු ඒකකයන්

නිලධාරි කමිටු වාර්තාවේ සඳහන්
4වන කා්ඩලව
නිලධාරින්
සඳහා අදාළ විය යුතුය.

21.

8.5 - ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාවට අදාළව පැන
නැවගන කරුණු පරීක්ෂා ක බලා, ුවදුුව
ීර ත ගැීමම.

ාජ්යම පරිපාලන හා
ස්වවද්ශ කටයුතු
අමාතමාිංශය

ආයතන අධමක්ෂ
ජ්යන ාඛවේ
සභාපතිත්වවයන් යුතු
වයෝජිත ස්ථාව නිලධාරි
කමිටුව

කමිටුවේ කටයුතු පවත්වාවගන
යාමට ුවදුුව ක්ර.මවේදයක් සකස්
රීරීමට
හා
අවශම
සහාය
නිලධාරින්
පත්
ක ගැීමමට
කටයුතු කළ යුතුය.
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නිලධාරි කමිටු වාර්තාවේ
සඳහන් නිර්වද්ශ සඳහා
අමාතම
ම්ඩලල
අනුමැතිය ලැබුණු පුවව

වමම වාර්තාවේ අිංක 8 යටවත් දැක්වවන නිර්වද්ශ ක්රිවයාත්මක රීරීවම් සැලැස්ම
අනු
අිංකය

නිර්වද්ශ අිංකය හා එහි
සිංක්ෂිේත විස්ත ය

22.

8.6 - ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබාගැීමම
පහුව ක න අන්දවම් ස්ථානමාරු ප්ර.තිපත්ති
ක්රිවයාත්මක රීරීම.

වගම ම් පැවව න
අමාතමාිංශය
ාජ්යම පරිපාලන හා
ස්වවද්ශ කටයුතු
අමාතමාිංශය

ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
ආයතනය/නිලධාරියා
අදාළ වසවාව/තනතු
භා පත්වීම්
බලධාරින්/පරිපාලන
බලධාරින්

අවනකුත් සියලුම
අමාතමාිංශ

23.

8.7(අ) - ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතා ලබාගැීමවම්
අවශමතාව, 2013.07.01 දින වහෝ ඊට පුවව
ාජ්යම සිංස්ථා, වමවස්ථාිළත ම්ඩලල, ජ්යය
සතු බැිංකු හා පූර්ත වශවයන් ජ්යය සතු
සමාගම්වල වසවයට බැුණණු/ බැවඳන
නිලධාරින්ට ද අදාළ රීරීම.

මුදඛ හා ක්ර.මසම්පාදන කළමනාක ත වසවා
අමාතමාිංශය
වදපාර්තවම්න්තුව
අවනකුත් සියලුම
අමාතමාිංශ

ාජ්යම වමාපා
වදපාර්තවම්න්තුව
ජ්යාතික අයවැය
වදපාර්තවම්න්තුව
සියලුම ාජ්යම සිංස්ථා,
වමවස්ථාිළත ම්ඩලල,
ජ්යය සතු බැිංකු හා පූර්ත
වශවයන් ජ්යය සතු
සමාගම්වල ප්ර.ධාීමන්

87

ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
දිනය/කාලසීමාව

ක්රිවයාත්මක රීරීවම්දී සැලරීඛලට ගත
යුතු කරුණු

2014 වර්ෂව සිට ඉදිරියට. නිලධාරි
කමිටු
වාර්තාවේ
8.1.1(උ) හි පරිදි ාජ්යම භාෂා
ප්ර.වීතතාව
ලබාගැීමම ිළණිස
පහුවකම් සහිත ප්ර.ාවද්ය ය වඛකම්
වකෝටනාස තුළ ිළහිටි
ාජ්යම
ආයතනවල ඒ ඒ වසවාවන්ට
අයත්
තනතුරු
සිං මාව
හුණනාවගන එම තනතුරු සඳහා
ස්වේච්ඡාවවන් ස්ථානමාරුවීමට
ඉඛලුම් රීරීමට වහෝ වසවා
අවශමතාවය මත ස්ථානමාරු
රීරීමට වහෝ ක්ර.මවේදයක් වම්
යටවත් හුණන්වා දිය යුතුය.
2013-07-01 දින සිට
ක්රිවයාත්මක වන පරිදි.

සියලුම අමාතමාිංශ විසින් වමම
නිර්වද්ශය
ක්රිවයාත්මක
රීරීමට
කටයුතු කළ යුතු අත , ජ්යව
නිලධාරින්
සඳහා
වයෝජිත
ක්ර.මවේදය පරිදි
ාජ්යම සිංස්ථා,
වමවස්ථාිළත ම්ඩලල,
ජ්යය සතු
බැිංකු හා පූර්ත වශවයන් ජ්යය සතු
සමාගම්වල නිලධාරින්ට ද ාජ්යම
භාෂා ප්ර.වීතතාවට අදාළ පුතරණුව
ලබාගැීමම ිළණිස අවශම පහුවකම්
ලබාදිය යුතුය.

වමම වාර්තාවේ අිංක 8 යටවත් දැක්වවන නිර්වද්ශ ක්රිවයාත්මක රීරීවම් සැලැස්ම
අනු
අිංකය

නිර්වද්ශ අිංකය හා එහි
සිංක්ෂිේත විස්ත ය

24.

8.7(ආ) - ාජ්යම භාෂා ප්ර.වීතතාව ලබාගත්
නිලධාරින් සඳහා විවශෂ දිරි ගැන්වීම්
ලබාදීම ිළණිස වන ක්ර.මවේදයක් හුණන්වාදීම.

වගම ම් පැවව න
අමාතමාිංශය
ජ්යාතික භාෂා හා සමාජ්ය
ඒකාබද්ධතා
අමාතමාිංශය
ාජ්යම පරිපාලන හා
ස්වවද්ශ කටයුතු
අමාතමාිංශය

ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
ආයතනය/නිලධාරියා
ආයතන අධමක්ෂ
ජ්යන ාඛවේ
සභාපතිත්වවයන් යුතු
වයෝජිත ස්ථාව නිලධාරි
කමිටුව

ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
දිනය/කාලසීමාව
නිලධාරි කමිටු වාර්තාවේ
සඳහන් නිර්වද්ශ සඳහා
අමාතම ම්ඩලල අනුමැතිය
ලැබුණු පුවව.

ක්රිවයාත්මක රීරීවම්දී සැලරීඛලට ගත
යුතු කරුණු
අදාළ සියලුම පාර්ශ්වයන් හා
බලධාරින්
විමසා,
වයෝජිත
වැලිළිබවවල
ක්රිවයාත්මක
කළ
යුතුය.

25.

8.7(ඇ) - භාෂා පරිවර්තක වසවය සඳහා
නව වසවා වමවස්ථාවක් හුණන්වාදීම.

ාජ්යම පරිපාලන හා
ස්වවද්ශ කටයුතු
අමාතමාිංශය

ඒකාබද්ධ වසවා අධමක්ෂ නිලධාරි කමිටු වාර්තාවේ
ාජ්යම වසවා වකොමිෂන් සභාව සහ
ජ්යන ාඛ
සඳහන් නිර්වද්ශ සඳහා
අවනකුත්
අදාළ
බලධාරින්
අමාතම ම්ඩලල අනුමැතිය විමසමින්, කටයුතු කළ යුතුය.
ලැබුණු පුව මාස තුනක්
(03)ඇතුළත.

26.

8.7(ඈ) - මේබසට අතිවර්කව අවනක් ාජ්යම
භාෂාව ද වදවන බස ම්ටටමින් හ විෂයක්
වලස අ.වපො.ස (සා.වපළ) විභාගය සඳහා
2017 සිට ඇතුළත් රීරීවම් හැරීයාව වසොයා
බැලීම.

ජ්යනාධිපති වඛකම්
කාර්යාලය

ජ්යාතික අධමාපන
වකොමිෂන් සභාව

අධමාපන
අමාතමාිංශය
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නිලධාරි කමිටු වාර්තාවේ
සඳහන් නිර්වද්ශ සඳහා
අමාතම
ම්ඩලල
අනුමැතිය ලැබුණු පුව
මාස හයක් (06) ඇතුළත.

අදාළ සියලුම පාර්ශ්වයන් විමසා
අදහස් ලබා ගැීමවමන් පුවව
වයෝජ්යනා ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

වමම වාර්තාවේ අිංක 8 යටවත් දැක්වවන නිර්වද්ශ ක්රිවයාත්මක රීරීවම් සැලැස්ම
අනු
අිංකය

නිර්වද්ශ අිංකය හා එහි
සිංක්ෂිේත විස්ත ය

27.

8.7(ඉ) - විශ්වවිදමාල සිුවන් සඳහා 2014
වර්ෂව
සිට
ාජ්යම
භාෂා
පුතරණු
පානමාලාවන් පැවැත්වීම.

වගම ම් පැවව න
අමාතමාිංශය
ජ්යාතික භාෂා හා සමාජ්ය
ඒකාබද්ධතා
අමාතමාිංශය
උසස් අධමාපන
අමාතමාිංශය

ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
ආයතනය/නිලධාරියා
ාජ්යම භාෂා
වදපාර්තවම්න්තුව

ක්රිවයාත්මක කළ යුතු
දිනය/කාලසීමාව

ක්රිවයාත්මක රීරීවම්දී සැලරීඛලට ගත
යුතු කරුණු

2014 වර්ෂය ආ ම්භව
පටන්

නිලධාරි කමිටු වාර්තාවේ සඳහන්
4 වන කා්ඩලව
නිලධාරින්
සඳහා
නිර්වද්ශිත
විෂය
නිර්වද්ශය හා කාලසීමාව අදාළ
විය යුතුය.

2019 වර්ෂව සිට

අදාළ සියලුම පාර්ශ්වයන් විමසා,
ක්රිවයාත්මක රීරීම සම්බන්ධවයන්
ීර තය කළ යුතු ය.

ජ්යාතික භාෂා අධමාපන
හා පුතරණු ආයතනය

විශ්වවිදමාල ප්ර.තිපාදන
වකොමිෂන් සභාව
28.

8.7(ඊ) - එක් ාජ්යම භාෂාවක් මේබස
ම්ටටමින් හා අවනක් ාජ්යම භාෂාව වදවන
බස ම්ටටමින්
අ.වපො.ස.(සා.වපළ)
විභාගව දී සමත්ව තිබීම 2019 වර්ෂව සිට
ාජ්යම වසවයට බඳවා ගැීමවම්දී අනිවාර්ය
ුවදුුවකමක් වස සැලම ම.

ාජ්යම පරිපාලන හා
ස්වවද්ශ කටයුතු
අමාතමාිංශය

ආයතන අධමක්ෂ
ජ්යන ාඛ

89

90

X වන ඇමුණුම

ස්තුතිය
●

වමම කමිටුවේ මූලික රැස්වීම් සඳහා

ඉලපහුවකම් සැලසීම

හා IV වන

ඇමුණුවම් "(ආ)"හි දැක්වවන විද්වත් කමිටුව හුණන්වාදීම මගිනුත් විෂයට අදාළ
අදහස් ඉදිරිපත් රීරීම මගිනුත් දක්වන ලද සහවයෝගය සම්බන්ධවයන්
ත්රෛ භාෂික රීු ලිංකාවක් සඳහා වන ජ්යනාධිපති උපවද්ශක හා ජ්යනාධිපති කාර්ය
සාධක බලකාව

සභාපති, ුවනිමඛ ප්ර.නාන්දු මහතා සහ එම කාර්ය සාධක

බලකාව කාර්යම්ඩලලයට ද;
●

කමිටු රැස්වීම්වලට සහභාගිවීම/වාචිකව කරුණු දැක්වීම මගින් සහාය ලබාදුන්
V වන ඇමුණුවමහි නම් සඳහන්

ාජ්යම නිලධාරින් හා වෘත්ීරය සමිති

නිලධාරින්ටද, වමම විෂය සම්බන්ධවයන් වමම කමිටුවට ලිඛිත නිවයෝජ්යනයන්
ඉදිරිපත් කළ වමහි VI වන ඇමුණුවම් සඳහන් ාජ්යම නිලධාරින්ට ද;
●

විෂය නිර්වද්ශ සකස් රීරීවමන් සහාය දැක්වූ IV වන ඇමුණුවමහි '(අ)' යටවත්
නම් සඳහන් විද්වත් කමිටුවට හා නිලධාරි වර්ගීක තය හා අදාළ භාෂා
ප්ර.වීතතා ම්ටටම් ීර තය රීරීමට අදාළ වතො තුරු සැපයූ, ඇමුණුවමහි
"(ආ)" යටවත් නම් සඳහන් නිලධාරින්ට ද;

●

අනුකමිටු රැස්වීම් සිංවිධානය රීරීමත්, ඉදිරිපත් වූ අදහස් විශ්වඛෂතය රීරීමත්
හා ඒ සම්බන්ධවයන් තම අදහස් ද දක්වමින් වමම වාර්තාව සකස් රීරීම ිළණිස
කාර්යාල වේලාවවන් පුවව හා සතිඅන්තවලදී ද වසවය රීරීවමන් දැක්වූ සහාය
සම්බන්ධවයන් අමාතම ම්ඩලල කාර්යාලව අතිවර්ක වඛකම් එඛ.ය.ජ්යයම්පති
මහතාට, අතිවර්ක වඛකම් ලේලිේ.එම්.ඩී.ව්.ප්ර.නාන්දු මහතාට, වජ්යමෂ්න
සහකා

වඛකම් ය.වක්.එස්. ුවවභෝදිනි වමවනවියට, සහකා

ධිකා වපවර් ා මහත්මියට, සහකා
සහකා

වඛකම් මයුරි

වඛකම් කුමුදු වී වර්ධන මහතාට සහ

වඛකම් වක්.එඛ.ඩී.අවසල මහතාට ද, පරිවර්තන හා පරිගතක

කටයුතුවල වයදුන කාර්ය ම්ඩලල සාමාජිකයින් ඇතුළුව විවිධ අයුරින් සහාය වූ
අමාතම ම්ඩලල කාර්යාලව කාර්ය ම්ඩලල සාමාජිකයින්ට ද;
වමම කමිටුව වබවහවින් ස්තුතිවන්ත වේ.
91

