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Department of Official Languages
රාජ්ය භාාාා භෙපාා්තමෙන්තුෙවි භII ෙරේණියේෙභ භාාාා භාවරව්තම  භ(සිංහල/ඉිංග්රීස, භ  භ(ෙපමළ/ඉිංග්රීස, භ
(සිංහල/ෙපමළ, භ භමනතුරු භසඳහා භබඳවා භගැනීෙන භවිවෘම/සීමිම භමරග භවිාාගය භ භ- භ2016
murfUk nkhopfs; jpizf;fsj;jpd; nkhopngah;g;ghsh; (rpq;fsk; /Mq;fpyk;)> (jkpo;/Mq;fpyk;)>
(rpq;fsk;/jkpo;) gjtpfSf;F Ml;Nrh;g;G nra;tjw;fhd jpwe;j / kl;Lg;gLj;jg;gl;l Nghl;bg; ghPl;ir - 2016
Open/Limited Competitive Examination for Recruitment to the Posts of Translator II
(Sinhala/English), (Tamil/English) and (Sinhala/Tamil) in the Department of Official Languages – 2016

ාවරව්තමනය භ/ nkhopngah;g;G / /Translation
මුළු භලකුණු 100

ාලය: ාැය භ3
நேரம் : 3 kzpj;jpahyk;

ம

ொத்த புள்ளிகள்

100

Total Marks: 100

Duration: 3 Hours

විාාග භඅිං ය

சுட்டெண்
Index No:……………………………..
සයලු භම භප්රශ්නනවල  භපිළිතුරු භසාය්න
எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்

Answer all questions

ාහම භසඳහ් භෙේප භඉිංග්රීස භාාාාව  භාවරව්තමනය භ ර්න භ
1. ‘ඉන්ටර්නෙට්’ යනු පරිගණක යන්ත්ර ාර ක්ෂයයකට ධිකක ංඛ්යරවක්්ෂ ටකට ංම්්න්ක ක ෙ
විවක්ෘත නකෝක වක්යරප්ත ත ංන්වේනන ෙ ලරකය. අ ධන්තර්ලරකය වක්ිවේ නමෙමය ාර ්රංර ක ප්ධකියය්ෂ
නකනංේ බිහිවූනේ ියි ඔ් සිතනු ඇතඅ මුකදී ටය ආ ්ෂයක කටයුතු ංඳාර පමණ්ෂ භරවිත ක ෙ ක
ාමු ර වක්යරපෘියය්ෂ වියඅ ධෙතුුවක් ශරං්ත්රීය ආයතෙ ධත පර්නේයණවක්ක වමවක්මරු ක ගිමේනම්
ක්රියර රමනේ රුුක්ෂ ්වක්ට ප ව වූ ධන්තර්ලරකය රමරමනයන් ශරං්ත්රීයව වක්රවේල ාර නප්්ධගකක
භරවිතයන් ංඳාර මරකයය්ෂ නකං විකරශය වියඅ ටය තවක්ම ව වක්ිනමමින් ාර නවක්ෙං් නවක්මින් පවක්ී.අ
ධෙරගතනේදී ටය නකනංේ වක්ර්කෙය වක්නු ඇිය ියි ධෙරවක්ි.  පිවක්සීම දුය්ක කරර්යය්ෂ නනඅ
ඉන්ටර්නෙට් ලරකය පරකෙය ක ෙ පර ම්පරික ධිකකර ය්ෂ නෙොමිතඅ ඉන්ටර්නෙට් ලරකනේ
ධයිියයව ක්රියරකරත් වවක්ය ංා කනමෙරක ණය ටය භරවිත ක න්ෙන් නවක්ත පිවක්ත් ියන අ ලරකනේ
ගමන් මරර්ගය ගිෙ ධ ාං් ඉදිරිප ව . ත්නම් වේ ාං ඔවුන්ට ඇතඅ ටනා ව ඉන්ටර්නෙට් ලරකය උපලරක රැං. න් ංිදී ියන අ නමම උප-ලරක භර වක් සිටිෙ ාර ටහි භරවිතය පිළි්ඳ මේිය පෙවක්ෙ
රු්ධගකනයෝ සිටිියඅ ඒ නකනංේ නවක්ත ව ංමං්ත ඉන්ටර්නෙට් ලරකය පරකෙය . ත්නම් ධයිියය්ෂ
. සිනවක්කුට නෙොමිතඅ නම් වේංර ඉන්ටර්නෙට් ලරකය න්ධශපරකෙ ්කපෑම්වක්කන් නතො ං්වක්රධීෙ
ප්ධකියය්ෂ ්වක්ට ප ව වී ඇතඅ ඇ වත වක්ශනයන්ම ඉන්ටර්නෙට් ්රලරවක් විශ්වක්රං ක න්නන් ඔවුන්
නවක්ෙම නකෝකයක සිටිෙ ්වක්යිඅ ඉන්ටර්නෙට් ලරකනේ නතො තුු නංවීනම් කරර්යය ‘ංයි්ර්
ධවක්කරශයට ඇතුළු වීම’ යනුනවක්න් ාිඳින්වීනමන් නමම විශ්වක්රංය පිළිබිඹු නනඅ

ඉන්ටර්නෙට් ලරකය වමන ්ෂ පර්නේයණ කටයුතුවක්කට පමණ්ෂ නෙොවක් විනෙෝ ය ංඳාර භරවිත
. ත්නමන් ඵක රයිතරනන ්ෂයය වීම්ෂ ඇිය නන ියි ංකකර ්ිලීම වක්ටීඅ ංමරල නවක් ධමවිවක්කට
ඇ ්ිහි වීමව ධන්තර්ලරකනයන් කරනමෝ්ධදීපෙ වේර්මරණ ක්ර ගිමේමට ාි.  වීම යෙරදිය
නාේතුනවක්න් ධකයරපෙ කටයුතු ංඳාර ධන්තර්ලරකය භරවිත . ත්ම ංම්්න්කනයන් ්රශ්ෙ මතු වී ියන අ
තවක් ඉන්ටර්නෙට් ලරකනේ වක්ර්තමරෙ ආකෘියය යටන ව ඒවක්ර විනශෝකෙය . ත්ම ධසීු කරර්යය. අ
ඉන්ටර්නෙට් ලරකයට ධයිියකුවක්කු නෙොමිිය ්ිවින් විනශෝකෙ ්රය වෙය න්ෝම්් නාීමම්ෂ ්ු
ආරමණය්ෂ නකං ංිකනකනු ඇතඅ
(ලකුණු භ35,

02.

පුවත්ාත් භනිෙේපනය

ශ්රී කඛකර ල්කය ුද්ධික ඒකකය රු්ධගකයන් කයරපදිඛි  . ත්නම් න පරර්තනම්න්තුවක් ංම
ධවක්න්ෝකතර ගිවිනමමකට ධ වංන් ත්යිඅ
2006 ධඛක 6 ෙ මු ල් ගනුන නු වක්රර්තර . ත්නම් පෙන ව විිකවිකරෙ ්රකර වක් ශ්රී කඛකර ල්කය ුද්ධික
ඒකකය 2017 ලෙවක්රරි 11 වක්ෙ දිෙ ශ්රී කඛකර මා ්ිඛකුනන දී රු්ධගකයන් කයරපදිඛි  . ත්නම්
න පරර්තනම්න්තුවක් ංම ධවක්න්ෝකතර ගිවිනමමකට ටනිඹිණඅ මු ල් විශු්ධිකක ණය ංා ත්රං්තවක්ර යට
ධ මු ල් ංිපයීම ංම්්න්කනයන් සිදු ක නු ක්ෙ විමර්ශෙ ංා ෙඩු පිවක්ත්ම් ංඳාර ධවක්ශය
නතො තුු වමවක්මරු ක ගිමේම නමහි ල්කක ප මරර්ථය නනඅ රු්ධගකයන් කයරපදිඛි  . ත්නම්
න පරර්තනම්න්තුනන නකොමංරරිං් ලෙ රල් වියරවේ ගුණියකක මාතර ංා ල්කය ුද්ධික ඒකකනේ
ධකය්ෂය ට්.අ ධම තුඛග මාතර විසින් මු ල් විශු්ධිකක ණය (money laundering) ංා
ත්රං්තවක්ර යට ධ මු ල් ංිපයීම වක්ිනි්ෂවීනම් ලරියක ංම්්න්ධීක ණ කමිුවනන ංභරපියව ශ්රී කඛකර මා
්ිඛකු ධිකපිය ආචරර්ය ඉන්ද්රජිත ව කුමර ං්වක්රමි මාතර ඉදිරිනේ නමම ධවක්න්ෝකතර ගිවිනමම ධ වංන්
ක ෙ කදීඅ
මු ල් විශු්ධිකක ණය ංා ත්රං්තවක්ර යට ධ මු ල් ංිපයීම යනු න්ධීයය ාර ලරතයන්ත වක්ශනයන්
ට. නෙකට ංම්්න්ක වක්ෙ ල්කය ධප රක වක්ෙ ධත ටමිනන් නගෝලීය ආර්ිකක ංා ල්කය ප්ධකිය
ං්ථරයිතරවක්ට තර්ලෙය්ෂ ටල්ක වීනම් ාි. යරවක් ඇතඅ මු ල් විශු්ධිකක ණය ංා ත්රං්තවක්ර යට ධ මු ල්
ංිපයීමට ංම්්න්ක ංික කටයුතු රු්ධගකයන් ාුෙරගිමේම ංඳාර ධවක්ශය නතො තුු වමවක්මරු ක
ගිමේමට නමම ධවක්න්ෝකතර ගිවිනමම උපකරත් නනඅ
ශ්රී කඛකර ල්කය ුද්ධික ඒකකය නම් වක්ෙ විට ව ශ්රී කඛකර නර්ගුවක්ව ආගමෙ විගමෙ න පරර්තනම්න්තුවක්
ංා න්ධීයය ආ රයම් න පරර්තනම්න්තුවක් ංම නමවක්ිවේම ධවක්න්ෝකතර ගිවිනමම්වක්කට ටනිඹී ඇිය ධත
ධ රන ධනෙකු ව න්ධීයය රලය ආයතෙ ංම
ඉතර ඉ්ෂමවේන් ධවක්න්ෝකතර ගිවිනමම් ධ වංන් . ත්ම
ංඳාර කටයුතු සූ රෙම් ක ඇතඅ

(ලකුණු භ30,

3. ධ වින් නේ චරිතය . යවීම. න් නතො වක් වි රගය . යවිය නෙොාිකඅ ධ වින් නේ චරිතය
තවේකනමන් නපළුණු ාර තර්ක ුද්ධිකනේ ව, වක්යවක්ාර නේ ව ටට්ටෙයන් නාේතුනවක්න් ජීවිතය
නකන හි ිඩි උ රසීෙ වවක්ය්ෂ ි්ෂවූනයකු ගිෙ නාළි ක යිඅ වි රගනේ ඇිය ධනේෂ චරිත ධතරින්
නම්ෙකර, ංන ෝලමේ, සිරි රං ාර ්ී. ්රකරෙ නවක්ියඅ ධ වින් නේ චරිතය න්ොනාෝ විට ාිම
ගිනංන්නන් ව, ගකර යන්නන් ව ඔවුන් ල්කක නකොටනගෙ ඔවුන් වක්ටරයඅ සිඛාක ෙවක්කථර මිනන්
බිහි නකුණු චරිතයන් ධතරින් වක්ිඩිම විනනචෙයන්ට ාර වක්ිඩිම න ෝයරන ෝපෙයන්ට ක්ෂවූ
චරිතය්ෂ නන ෙම් ඒ වි රගනේ 'ධ වින් ' යිඅ
“කයින් නවක්ෙං් වීමට වක්ෑයම් කන මනේ රගය වි රගයට නඛ වියඅ ටය රගය ්වක් ිෙග ව
ංමරලය මර කුාකයකු නකොට ංිකකූාඅ”
(48 පිුවවක්)
“නකෝකයට ව ගතරනුගියක සිරි ව විරි වවක්කට ව සිියන් ධවක්ඥර . ත්නමන් මම ංන්නතෝයය්ෂ
කිුදනවක්මිඅ අඅඅඅ ටනා ව වේශ්චයකට ්ිං ක්රියර. ත්මට මම ධංම ව වීමිඅ” (121 පිුවවක්)
“ං රනේ නයෝලෙරවක් පරිදි ධප න න ෙර පිට පනරතකට නගොං් ධඹු ංිමියන් නමන් ජීවක් ව වීම
කකඛකයක වක්න්නන් මට නෙොවක් ං රටයඅ ං රට ඇිය ඇල්ම වේංර ං ර ටවක්ිවේ ධපකීර්ියයකට
භරලෙ . ත්මට මම නෙොකිමි වනතමි.” (131 පිුවවක්)
“ංන ෝලමේ වේංර මර තුන ාටග ව ආ ය මනේ ා
වියඅ” (140 පිුවවක්)

ිඩි නකොට නෙොනපනර රමනයන් ධතුු ාන්

“මර මිදිවියට නඛවූවක්කු වුවක් ්ී. ගිෙ සිතුනන මුේකයකු නකංයඅ” (200 පිුවවක්)
“ටය වමන කකරවක් ජීවක් වවක්ෙ මනේ ා ටි. න් ටික විෙරශ ක ෙ විය න ත්ෂ වක්ින්ෙඅ” (231 පිුවවක්)
තමන්නේ වේවක්ං නංොයුරිය විසින් ධ වප ව ක ගවේ්ධදී ව, තමන් න්රේම කන තුණිය ධනෙකකු විසින්
විවක්රා ක ගවේ්ධදී ව ඔවම ඒ සියල්ක උනප්ත ්ෂයරනවක්න් ඉවක්සීයඅ තම වේවක්නංේ නමනාකරරියනේ දියණියට
තම විය මින් උගන්වක්ර පනමවක් ඇයවක් විවක්රා ක දුන් ඔවම ඊට ටන හිවක් වූ ංමරල ධපවක්ර යන් නකන හි
ෙෑනම කන්වක් සිටිනේයඅ ධවක්ංරෙනේ ඒ නාේතුනවක්න්ම සිියන් ාර කයින් දුර්වක්ක ධනයකු වියඅ ෙමු ව
ධවක්ංරෙනේදී ඔවම මියයන්නන් ඒ නාේතුනවක්න් ඇියවූ කන. ත්නමන් නෙොනනඅ ජීවිතනේ ධවක්ංරෙ
භරගනේදී ඔවම මනුයයය ජීවිතය ංම්්න්කනයන් වූ ංෙරතෙ ංතයය්ෂ ංර්ෂයර ව ක ගවේයිඅ
"්ී. ව ංන ෝලමේ ව පිළි්ඳ මනේ ාිඟීම මින න්ෙට යෙ ප්ෂෂිනයකු නමන් ධ වතුව ංකියයි මට
ංමා විට ාිනේඅ නෙොියන් ආංරවක් මට ින් මනේ නශෝකයට නෙොවක් නංොම්ෙංට නාේතුනවක්යිඅ මනේ
ආ වම විශ්වක්රංය ෙිියවියඅ තිණවක්ී.නගන් ංර වතු ක්මින් මර ජීවක් ව වූ කරකය මු කත ක
ජීවක් වවීම්ෂ නකං ාිනේඅ මනේ නකනේ නමවක් නෙොනනඅ ටනා ව කුණරවක්, යරවක්, ඇල්ම යෙ ආදී
මිවේං් ාමින් නෙොනතො තිෙක ජීවක් වවීම වේංර මනේ කක . ත්ම දුු වියඅ
(ලකුණු භ40,

