
 

அசகரு மொறிகள் திணைக்கரம் 
 

ஒரு அசகரு மொறிக்கு மயதிகொக மதர்ச்சிணப் மபற்றுக் மகொள்லதன் மபொருட்டு 

ஊக்குலிப்புக் மகொடுப்பனணலப் மபறும் அச உத்திமொகத்தர்கள் 05 லருடங்களுக்கு ஒரு 

முணம மதொற்ம மலண்டி பரீட்ணச – 2020 

 
பபொது நிர்லொக ற்றும் உள்நொட்டலுலல்கள் அமச்சின் பசயொரரினொல் 2007.02.09 ஆம் திகதி 

பலரிிடப்பட்ட 03/2007 ஆம் இயக்க சுற்றுநிருபத்தின் பிகொம் ஒரு அசகரு பொறிக்கு 

மயதிகொக மதர்ச்சிம பபற்றுக் பகொள்ளும் அச உத்திமொகத்தர்களுக்கு ஊக்குலிப்னக் 

பகொடுப்பனவு அனுதிக்கப்பட்டுள்ரது.  அதன் பிகொம் ஒரு னமம ொத்திம் லறங்கப்படும் 

ஊக்குலிப்னக் பகொடுப்பனவு ற்றும் ஓய்வூதிற்ம சம்பரமலற்மத்திற்கு இமைொன ொதொந்த 

பகொடுப்பனவு அனுதிக்கப்பட்டுள்ரது. 

 
02. அச் சிமப்னரிமம பபற்றுக் பகொண்ட உத்திமொகத்தர்கள் 05 லருடங்களுக்கு ஒரு னமம 

அசகரு பொறிகள் திமைக்கரத்தினொல் நடொத்தப்படும் பரீட்மசக்குத் மதொற்றுதல் மலண்டும். 

 
03. அதன் பிகொம் மற்குமித்த சிமப்னரிமம பபற்றுக் பகொண்ட அல்யது தற்மபொது பபறும் 

உத்திமொகத்தர்கரின் பொறித் மதர்ச்சிக்கொன பரீட்மசம 2020 டிசம்பர் ொதம் இத் 

திமைக்கரத்தில் நடொத்த தீர்ொனிக்கப்பட்டுள்ரது. இப் பரீட்மசொனது  பசலிடுத்தல் ற்றும் 

லொய்பொறிப் பரீட்மசொகும். 

 
04. அதற்கொன லிண்ைப்பங்கள் இத்தொல் மகொப்படுகின்மன.  

 
05. அதற்குரி ொதிரி லிண்ைப்பப் படிலம் இங்கு கொட்டப்பட்டுள்ரமதொடு, அதமன இத் 

திமைக்கரத்தின் www.languagesdept.gov.lk னும் இமைத்தர னகலரிினூடொக பபற்றுக் 

பகொள்ர னடினேம் அல்யது A4 அரலியொன தொரில் இயக்கம் 1 னதல் 9 லம னதல் 

பக்கத்திலும், ிகுதி பகுதிம இண்டொம் பக்கத்திலும் அமனேொறு தனித் தொரில் தொரித்தல் 

மலண்டும். லிண்ைப்பப்படிலத்தில் உள்ர லிபங்கமரத் தனது மகபழுத்திமயம 

னைப்படுத்தல் மலண்டும், அத்மதொடு நிறுலனத் தமயலரின் சொன்றும ற்றும் பதலி 

னத்திமனேடன் 2020.11.13ஆம் திகதின்று அல்யது அதற்கு னன்னர் கிமடக்கக் கூடிலொறு 

அசகரு மொறிகள் ஆணைொரர் நொகம், அசகரு மொறிகள் திணைக்கரம், 

இய.341/7, மகொட்மட லதீி, ொஜகிரி. னும் னகலரிக்கு பதிவுத் தபொயில் அனுப்னதல் 

மலண்டும்.  லிண்ைப்பத்மத அனுப்னம் கடித உமமின் இடதுபக்க மல் னெமயில் 

“ஊக்குலிப்புக் மகொடுப்பனணலப் மபறும் அச உத்திமொகத்தர்கள் 05 லருடங்களுக்கு ஒரு 

முணம மதொற்ம மலண்டி பரீட்ணச –2020” னக் குமிப்பிடல் மலண்டும். 

http://www.languagesdept.gov.lk/


 
06. பரீட்மசக்கு லிண்ைப்பிக்கும் ஒவ்பலொரு லிண்ைப்பதொரினேம் பரீட்மசக் கட்டைபொன்மம 
பசலுத்துதல் மலண்டும்.  கட்டைத்மத பசலுத்த மலண்டி னமம பின்லருொறு. 

 Iஆம் ட்டம்   - ரூ. 1000.00 
 IIஆம் ட்டம்   - ரூ.  700.00 
 IIIஆம் ட்டம்   - ரூ. 500.00 

 
பரீட்மசக்கட்டைம் இயங்மகின் ந்தபலொரு பகுதிிலும் அமந்துள்ர இயங்மக 
லங்கிக்கிமரில் “இொஜகிரி, இயங்மக லங்கிில் உள்ர அசகரு பொறிகள் ஆமைொரர் 
நொகத்தின் 7041541 னும் இயக்கம் பகொண்ட கைக்கிற்கு” மலப்பியிட மலண்டிமதொடு 
அப்படிலத்தில் மலப்பொரரின் பபமனேம் னகலரிமனேம் குமிப்பிடமலண்டி இடத்தில் 
லிண்ைப்பதொரின் பபர் ற்றும் னகலரிக்கு மயதிகொக மதசி அமடொர அட்மட 
இயக்கத்துடன் Exam னக் குமிப்பிட்டு, பைம் பசலுத்திதன் பின்னர் லங்கிினொல் 
லறங்கப்படும் பற்றுச்சீட்டில் கைனிினொல் அச்சிடப்பட்ட இயக்கம் (நொன்கு பகுதிகமரக் 
பகொண்ட) ற்றும் திகதிம லிண்ைப்பப் படிலத்தின் உரி கூட்டில் குமிப்பிட்டு அப்பற்றுச் 
சீட்டிமன லிண்ைப்பப் படிலத்தின் உரி இடத்தில் கறமொதலொறு ஒட்டுதல் மலண்டும். (அப் 
பற்றுச் சீட்டின் பிதிபொன்மம தம் லசம் மலத்திருத்தல் பனுமடதொகும்) 

07. பொறிக் பகொடுப்பனமலப் பபற்றுக்பகொள்லதற்கொகத் தங்கரொல் சர்ப்பிக்கப்பட்ட 
பொறித்மதர்ச்சி பபறுமபற்று ஆலைப் பிதிம நிறுலனத் தமயலர் ஊடொக அல்யது அலரின் 
அதிகொரிக்கப்பட்ட உத்தமொகத்தர் ஒருலரினொல் சொன்றுப்படுத்தி லிண்ைப்பப் படிலத்துடன் 
இமைத்து  அனுப்னதல் மலைடும். 

08. மற்குமித்த ஆமயொசமனகளுக்கும் ொதிரி லிண்ைப்பப் படிலத்திற்மகற்ப தொரிக்கப்படொத 
அல்யது னைொக்கப்படொத அல்யது பைம் பசலுத்தி பற்றுச் சீட்மட சர்ப்பித்திொத அல்யது 
இறுதி திகதிக்கு பின்னர் கிமடக்கப்பபறும் லிண்ைப்பப் படிலங்கள் வ்லித அமிலித்தலுின்மி 
நிொகரிக்கப்படும். 
 
09. இப் பரீட்மச பதொடர்பொன அமனத்து லிடங்கள் குமித்தும்அசகரு பொறிகள் 
ஆமைொரர் நொகத்தின் தீர்ொனம  இறுதித் தீர்ொனொகும்.  பரீட்மசக்கொக லறங்கப்படும் 
திகதி, மநம் அல்யது பரீட்மச நிமயம் ன்பன ந்தபலொரு கொைத்திற்கொகவும் ொற்மஞ் 
பசய்ப்பட ொட்டொது.  அத்மதொடு பபறுமபறும் ீரொய்வு பசய்ப்பட ொட்டொது. 
 
10.  சிங்கரம், திழ் ற்றும் ஆங்கிய பொறிகரில் பிசுொகும் இவ் அமிலித்தயின் 
பொறிகளுக்கிமடில் இைக்கப்பொடு அல்யது மலறுபொடுபதன்பட்டொல்;அத்தமக சந்தர்ப்பத்தில் 
சிங்கர பொறி னெய அமிலித்தலுக்கு ற்ப நடலடிக்மக டுக்கப்படும். 
 
 
பிரின்ஸ் மசனொதீ 
அசகரு பொறிகள் ஆமைொரர் நொகம் 
அசகரு பொறிகள் திமைக்கரம் 
இய.341/7,மகொட்மட லதீி, 
இொஜகிரி. 
2020.08.14 



 

அசகரு மொறிகள் திணைக்கரம் 
 

ஒரு அசகரு மொறிக்கு மயதிகொக மதர்ச்சிண மபற்றுக் மகொள்லதன் மபொருட்டு  
ஊக்குலிப்புக்  மகொடுப்பணலப் மபற்றுக்  மகொள்ளும் அச உத்திமொகத்தர்கள் 05 

லருடங்களுக்கு ஒரு முணம மதொற்ம மலண்டி பரீட்ணச  – 2020 
 

லிண்ைப்பப் படிலம் 
 

 

ொலட்டம்                                                    
(மசமல நிமயம் உள்ரடங்கும் ொலட்டத்மதக் குமிப்பிடுக) 
 
ஊக்குலிப்னக் பகொடுப்பனமல பபறும் பொறி          ட்டம்  
 
               சிங்கரம் –2                  ட்டம் I  - 1 
               திழ்    -3                ட்டம் II   - 2 
                                            ட்டம் III     -3 
(உரி இயக்கத்மதக் கூட்டில் ழுதவும்) 

1. னதபயழுத்துக்கமர இறுதிில் இட்டு லிண்ைப்பதொரிின் பபர்: (ஆங்கியப் 

மபபழுத்துக்கரில்) உ-ம் : RANATHUNGA, M.A.G. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. லிண்ைப்பதொரிின்னழுப்பபர்: (ஆங்கியப் மபபழுத்துக்கரில்) உ-ம் : MUTHUKUDA 
ARACHCHIGE GAMINI RANATHUNGA. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. லிண்ைப்பதொரிின் னழுப் பபர் (சிங்கரத்தில் அல்யது திறில்) 
(உ-ம் : னத்துகுட ஆச்சிமக கொினிைதுங்க) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. அலுலயக னகலரி : (ஆங்கியப் மபபழுத்துக்கரில்) (அனுதி அட்மட இம் னகலரிக்கு 
அனுப்பி மலக்கப்படும்)   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. மதசி அமடொர அட்மட இயக்கம்:  

6. பதொமயமபசி இயக்கம் :  

7. உங்கரது மசமல உள்ரடங்குலது : (அச மசமல /ொகொை அச மசமல)        
...................................................................... ............... 

8. பொறி ஊக்குலிப்னக் பகொடுப்பனமல பபறும் பதலி: ................................................... 

9. பொறி ஊக்குலிப்னக் பகொடுப்பனலிற்கொன தமகம பபற்ம திகதி 
………………………………………………………..………. 

 

அலுலயக உபமொகத்திற்கு 

ஊக்குலிப்னக் பகொடுப்பனமல 
பபறும் பொறி ற்றும் 
ட்டத்மத சரிொகக் குமிப்பிடல் 
மலண்டும்.  பின்னர் ொற்மஞ் 
பசய்லதற்கு 

இடமளிகக்ப்படாது. 

           

          

 



 

10. I)  அசகரு பொறிப் பரீட்மச பசல்லுபடிொகும் திகதி (பபறுமபற்றுக் குமிப்பில் 
கொைப்படுொறு):    …………………………………………………………….. 

ii) பரீட்மச சுட்படண் :  ..................................................... 
 

 (மபறுமபற்று சொன்மிதறின் பிதிண நிறுலனத் தணயலரினொல் சொன்றுப்படுத்தி 

இணைத்தல் மலண்டும்.) 
 

11. பரீட்மசக் கட்டைம் : ரூ. ................................  பசலுத்தி அலுலயகம் : ……………………………… 

                   பற்றுச் சீட்டு இயக்கம் : ………………………………… 

 

 

 

 

மற்குமித்த லிபங்கள் சரிொனமல னவும், பரீட்மச குமித்த ந்தபலொரு லிடம் 
பதொடர்பிலும், அசகரு பொறிகள் ஆமைொரரினொல் டுக்கப்படும் தீர்ொனத்மத இறுதி 
தீர்ொனொக ற்றுக் பகொள்கிமமன் னவும், பரீட்மச சட்ட திட்டங்களுக்கு கட்டுப்படுகிமமன் 
னவும், இது பதொடர்பொன லர்த்தொனி அமிலித்தயின் அமனத்து நிபந்தமனகமரனேம் லொசித்து 
னரிந்து பகொண்மடன் னவும் நொன் இத்தொல் பதரிலித்துக் பகொள்கிமமன். 

............................................................................... 
லிண்ைப்பதொரிின் மகபொப்பம் 
(நிறுலனத் தமயலரின் னன்னிமயில்) 

திகதி : ……………………………………………. 

  
 

நிறுலனத் தணயலரின் சொன்றுப்படுத்தல் 
மற்குமித்த லிண்ைப்பதொரி னது நிறுலனத்தில் மசமலொற்றுகிமொர் ன்பமதனேம், 
லிண்ைப்பப் படிலத்தில் 1 னதல் 11 லம குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லிபங்கள் சரிொனமல 
ன்பமதனேம், அசகரு பொறிக் பகொள்மகம நமடனமமப்படுத்துலதன் பபொருட்டு 
ஊக்குலிப்னக் பகொடுப்பனமல பபற்றுக் பகொள்ளும் பொறிில் அலுலயக நடலடிக்மககரில் 
(கடிதம் ழுதுதல்/ பொறிபபர்ப்ன/ உமபபர்ப்ன/ பபொது க்கள் பதொடர்பொடல் நடலடிக்மககள் 
னதயின) குமித்த உத்திமொகத்தர் பசற்திமனொன பங்கரிப்மப லறங்குகிமொர் ன்பமதனேம், 
அலர் .....................................ஆம் திகதி ன் னன்னிமயில் மகபொப்பிட்டொர் ன்பமதனேம் 
சொன்றுப்படுத்துகிமமன். 
 
மகபொப்பம் :  …………………………………………………………………  

பபர்     :……………………………………………………………..… 

பதலி        :………………………………………………………....…… 

பதலி னத்திம 

பற்றுச் சீட்மட இங்மக ஒட்டவும் 

 

 


