
 

රජයේ භාෂා ඳරිලර්තක ය ේලයේ I ලැනි ඳන්තියට බලා ගැනීයේ විලෘත තරග විභාගය - 2019(2021) 

 

 2021.12.04 සහ 05 දිනවල ඳවත්වන ලද උක්ත තරග විබාගයෙහි සිෙලු විෂෙෙන්ට යඳනී සිට එක් 

එක් විෂෙෙට සිෙෙට හතලිහකට (40%) යනොඅඩුව ලඵා සභත් ව අෙදුම්කරුවන්යේ මුලු ලකුණු එකතුයවහි 

ප්රමුතතාව භත, ඔවුන් විසින් අෙදුම් කර ඇති බාෂා ඳරිවර්තක තනතුර අනුව යවන් යවන්ව කුසලතා 

අනුපිළිවලට ඳවතින පුරප්ඳාඩු සංතයාවට සභාන අෙදුම්කරුවන් සංතයාවක් ඇතුළත් වන ඳරිදි සකසක කරන 

ලද විබාග යකොභසාරිසක ජනරාල්යේ 2023.02.14 දිනැති ලිපිෙ භගින් භා යවත යෙොමු කරන ලද ප් රතිපල 

යල්තනෙට අනුව ඳහත නම් සහන් අෙදුම්කරුවන් රජයේ බාෂා ඳරිවර්තක යසේවයේ I වැනි ඳන්තියේ 

ඳත්වීභක් ලඵා දීභ යවනුයවන් වන සුදුසුකම් ඳරීක්ෂා කිරීයම් සම්මුත ඳරීක්ෂණෙ සහා 2023 මාර්තු ම  10 

දින කැවීභට තීරණෙ කර ඇත. 

 
02. යභභ ප්රතිපල යල්තනයේ නභ සහන් වීභ ඳභණක් භත රජයේ බාෂා ඳරිවර්තක යසේවයේ ඳත්වීභක් 

ලඵා ගැනීභ සහා සුදුසුකභක් යනොවන ඵව අවධාරණෙ කරනු ලැයේ. සම්මුත ඳරීක්ෂණයේ දී මුලික සුදුසුකම් 

සනාථ කරනු ලඵන අෙදුම්කරුවන් රජයේ බාෂා ඳරිවර්තක යසේවයේ I වැනි ඳන්තියේ තනතුරකට ඳත් කිරීභට 

නිෙමිතෙ. යභභ ඵවා ගැනීභ, අංක 829/7 හා 1994.07.26 දිනැති බාෂා ඳරිවර්තක යසේවෙ පිළිඵ වයවසකථා 

සංග්රහයේ විධිවිධාන සහ අංක 2185 දරන 2020.07.17 දිනැති ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සභාජවාදී ජනරජයේ 

ගැසට් ඳත්රයේ ඳළ කරන ලද උක්ත තරග විබාග නියදදනෙ ප්රකාරව ද රාජය ය ේලයේ බලා ගැනීේ 

 මායෝචනය  ේබන්ධයයන් දැනට ඳැමිණ ඇති ප්රතිඳ්තතිමය කකතතාලට ද ෙටත්ව සිදු යකයර්. 

 

 

එසක. ආයලෝකඵණ්ඩාර 

ඒකාඵද්ධ යසේවා අධයක්ෂ ජනරාල් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



அபசாங்க மநாமிமனர்ப்ார் சசவயனின் தபம் I க்கு ஆட்சசர்ப்பு மசய்யதற்கா 

திந்த சாட்டிப் ாீட்வச - 2019 (2021) 

 

2021.12.04 நற்றும் 5 ஆந் திகதிகில் டத்தப்ட்ட சநற்குித்த சாட்டிப் ாீட்வசனில் சக 

ாடங்களுக்கும் சதாற்ி ஒவ்மயாறு ாடத்துக்கும் நூற்றுக்கு ாற்து (40%) குவனாநல் மற்று 

சித்தினவடந்த யிண்ணப்தாாிகின் முழுப் புள்ிகின் கூட்டுத்மதாவகனில் திவந ஒழுங்கு அடிப்வடனில்,  

அயர்கிால் யிண்ணப்ிக்கப்ட்ட மநாமிமனர்ப்ார் தயிக்கவநன மயவ்சயாக திவந ஒழுங்கு 

அடிப்வடனில் ிவும் மயற்ிட ண்ணிக்வகக்கு சநா யிண்ணப்தாாிகவ உள்டங்கின யவகனில் 

தனாாிக்கப்ட்ட ாீட்வச ஆவணனார் ானகத்தின் 2023.02.14 ஆந் திகதின கடிதத்தின் ஊடாக க்கு 

அனுப்ி வயக்கப்ட்ட மறுசற்ாயத்தின் கீசம உள் அட்டயவணனில் மனர் குிப்ிடப்ட்டுள் 

உத்திசனாகத்தர்கவ அபசாங்க மநாமிமனர்ப்ார் சசவயனின் தபம் I க்கு ினநம் மசய்யதற்கா  

தகுதிகவ ாீட்சிப்தற்குாின சர்முகப் ாீட்வசக்கு 2023 நார்ச் நாதம் 10 ஆந் திகதி அவமக்க 

தீர்நாிக்கப்ட்டுள்து.    

 

02. அந்த மறுசற்று அட்டயவணனில் மனர் இருப்தால் நாத்திபம் அபசாங்க மநாமிமனர்ப்ார் 

சசவயனில் ினநம் மறுயதற்கா தகுதினாக அவநன நாட்டாது ன்தவக் கருத்திற்மகாள்வும். 

சர்முகப் ாீட்வசனில் அடிப்வடத் தவகவநகள் உறுதிப்டுத்தப்டும் யிண்ணப்தாாிகள் அபசாங்க 

மநாமிமனர்ப்ார் சசவயனின் I ஆந் தபத்துவடன தயினில் ினநிக்கப்டவுள்ார்கள். இந்த ஆட்சசர்ப்பு 

இக்கம் 829/7 நற்றும் 1994.07.26 ஆந் திகதின அபசாங்க மநாமிமனர்ப்ார் ிபநாணத்தின் ற்ாடுகள், 

இக்கம் 2185  இவயுவடன 2020.07.17 ஆந் திகதின இங்வக ஜானக சசாசலிசக் குடினபசின் 

யர்த்தநாி அியித்தலில் ிபசுாிக்கப்ட்ட  சநற்டி சாட்டிப் ாீட்வச அியித்தலின் டியும் அபசாங்க 

சசவயனின் ஆட்சசர்ப்புக்கவ நீாய்வு மசய்தல் மதாடர்ாக  டுக்கப்ட்டிருக்கும் மகாள்வக ாீதினா 

தீர்நாங்களுக்கும் அவநயாக டத்தப்டும்.  

 

  

ஒப்ம்/ ஸ். ஆசாகண்டாப 

இவணந்த சசவயகள் ணிப்ார் ானகம் 

 




