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 රාජ්ය භාෂා දෙපාර්තදේන්තුව 
 

රාජ්ය භාෂා දෙපාර්තදේන්තුදවහි II දරේණිදේ භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ඉිංග්රීස), (දෙමළ/ඉිංග්රීස) හා 

(සිංහල/දෙමළ)  තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීදේ විවෘත/සීමිත තරග විභාගය  - 2019 

 
රාජ්ය භාෂා දෙපාර්තදේන්තුදේ පහත සඳහන් තනතුරුවලට බඳවා ගැනීම සඳහා  සුදුසුකේලත් ශ්රී  
ලාාංදේය පුරවැසියන්දගන් අයදුේපත් කැඳවනු ලැදේ. 
 

            භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ඉිංග්රීස)  - තනතුරු - 02 

 භාෂා පරිවර්තක (දෙමළ/ඉිංග්රීස)  - තනතුරු - 04 

 භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/දෙමළ)   - තනතුරු - 07 

 

02. මාසික වැටුප් පරිමාණය :  රු.  36585  - 10 x 660 - 11 x 755 - 15 x 930 - 65440/-   

( MN-6-2016 ) – (A) 

03. දමම තනතුර සථ්ිර හා විශ්රාම වැටුප් සහිත තනතුරකි. 

04. බඳවා ගැනීදේ අනුපාතය   : 

 

ධාරාව ප්රතිශතය 

වීවෘත 75% 

සීමිත 25% 

කුසලතා අොල දනොදේ 

 

සටහන : සීමිත ධාරාව යටදත් බඳවාගැනීම සඳහා සුදුසුකේ සහිත අයදුේකරුවන් 

ප්රමාණවත් සාංඛ්යාවේ දනොමැති නේ, එම පුරප්පාඩු සාංඛ්යාව විවෘත ධාරාව යටදත් පුරවනු 

ලැදේ. එදසේ විවෘත ධාරාව යටදත් ෙ බඳවාගැනීම සඳහා සුදුසුකේ සහිත අයදුේකරුවන් 

ප්රමාණවත් සාංඛ්යාවේ දනොමැති නේ පහත ෙැේදවන සුදුසුකේ අනුව බඳවාගනු ලැදේ. 

 

05. සුදුසුකේ : II දශ්රේණිදේ භාෂා පරිවර්තක (සිාංහල/ඉාංග්රීසි), (දෙමළ/ඉාංග්රීසි) හා (සිාංහල/දෙමළ) 

තනතුරු (සීමිත/විවෘත)  සඳහා පහත සඳහන් සුදුසුකේ අොළ දේ. 

 

 

               5.1        භාෂා පරිවර්තක (දෙමළ /සිංහල) : 

I. විශ්වවිෙයාල ප්රතිපාෙන දකොමිෂන් සභාව විසන් පිළිගත් 

විශ්වවිෙයාලයකින් උපාධියක් ලබා තිබීම.  

සහ 

II. අ. දපො. ස (සා/දපළ)  දහෝ ඊට සමාන විභාගයකදී සිංහල හා 

දෙමළ භාෂාවට හර විෂයක් දසේ දපනී සට සේමාන සාමාර්ථයක් 

ලබා තිබීම දහෝ අදනක් භාෂාව පිළිබඳ දෙවන බස මට්ටදේ 

සේමාන සාමාර්ථයක් ලබා තිබීම දහෝ පිළිගත හැකි ඊට උසස් 

සුදුසුකමක් සමඟ පළමු වැනි භාෂාවට සේමාන සාමාර්ථයක් ලබා 

තිබීම.  

සහ 
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III. සිංහල/දෙමළ භාෂා දෙදකන් පරිගණක වෙන් සැකසීදේ හැකියාව 

පිළිබඳ ප්රාදයෝගික පරීක්ෂණයකින් සමත් විය යුතුය. 

 

භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ඉිංග්රීස) 

 

I. විශ්වවිෙයාල ප්රතිපාෙන දකොමිෂන් සභාව විසන් පිළිගත් 

විශ්වවිෙයාලයකින් උපාධියක් ලබා තිබීම   

සහ 

II. අ. දපො. ස (සා/දපළ)  දහෝ ඊට සමාන විභාගයකදී සිංහල භාෂාවට 

සේමාන සාමාර්ථයක් සහ ඉිංග්රීස භාෂාව දහෝ සාහිතයයට සේමාන 

සාමාර්ථයක් ලබා තිබීම. 

සහ 

III. සිංහල/ ඉිංග්රිස භාෂා දෙදකන් පරිගණක වෙන් සැකසීදේ හැකියාව 

පිළිබඳ ප්රාදයෝගික පරීක්ෂණයකින් සමත්විය යුතුය. 

 
 

            භාෂා පරිවර්තක (දෙමළ/ ඉිංග්රිස) 

 

I. විශ්වවිෙයාල ප්රතිපාෙන දකොමිෂන් සභාව විසන් පිළිගත් 

විශ්වවිෙයාලයකින් උපාධියක් ලබා තිබීම. 

සහ  

II. අ. දපො. ස (සා/දපළ)  දහෝ ඊට සමාන විභාගයකදී දෙමළ භාෂාවට 

සේමාන සාමාර්ථයක් සහ ඉිංග්රීස භාෂාව දහෝ සාහිතයයට සේමාන 

සාමාර්ථයක් ලබාතිබීම. 

 

III. දෙමළ/ ඉිංග්රිස භාෂා දෙදකන් පරිගණක වෙන් සැකසීදේ හැකියාව 

පිළිබඳ ප්රාදයෝගික පරීක්ෂණයකින් සමත්විය යුතුය 

 
 

5.2. කායික සුදුසුකේ : 

සෑම අදප්ේෂකදයකුම ශ්රී ලාංකාදවහි ඕනෑම ප්රදේශයක දසේවය කිරිමටත් තනතුදර් 

රාජ්කාරී ඉටු කිරීමටත් ප්රමාණවත් ශාරීරික හා මානසික දයෝගයතාවදයන් යුේත විය 

යුතුය. 
 

 5.3. දවනත් : 

1. ශ්රී ලාංකාදේ පුරවැසිදයකු විය යුතුය.  

2. අයදුේකරුවන් විශිෂ්ට චරිතයකින් යුේත විය යුතුය.  

3. තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා අවශය සියලු සුදුසුකේ සේපූර්ණ කළ යුතු බව  අයදුේපත් 

කැඳවීදේ නිදේෙනදේ/ගැසට් පත්රදේ සඳහන් කරන දිනට සෑම ආකාරයකින් ම  

සේපූර්ණ  කර තිබිය යුතුය. 

   

5.4.  ෙැනට රාජ්ය දසේවදේ නියුතු නිලධාරින් ස්ථීර පත්වීේ ෙරන එම පත්වීේ ස්ථීර කරනු ලැබ 

සිටින නිලධාරින් විය යුතුය. 
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06.    දසේවා දකොන්දේසි 

i. පත්කරනු ලබන සාංඛ්යාව සහ පත්වීම ක්රියාත්මක වන දිනය රාජ්ය භාෂා දකොමසාරිස් 

ජ්නරාල් විසින් නිශ්චය කරනු ලැදේ. කිසියේ ඇබෑර්තු සාංඛ්යාවේ දහෝ ඇබෑර්තු 

සියල්ලම දහෝ පිරවීමට රාජ්ය භාෂා දකොමසාරිස් ජ්නරාල්ට බලය ඇත.  

ii. තනතුරට පත් වී වසර තුන (03)ේ ගතවීමට දපර පළමු වැනි කාර්යේෂමතා කඩඉේ 

පරීේෂණදයන් සමත් විය යුතුය.  

iii. පත්වීම ලැබ වසර පහ (05) ේ ගතවීමට දපර රාජ්ය පරිපාලන චක්රදල්ඛ් අාංක 01/2014 

පරිදි භාෂා ප්රවීණතාව ලබා ගත යුතුය.  

iv. දතෝරා ගන්නා අයදුේකරුවන් පත් කිරීම, රාජ්ය දසේවා දකොමිෂන් සභාදේ අාංක 

1586/30 හා 2009.02.20 දිනැති අති විදශේෂ ගැසට් පත්රදයන් ප්රකාශිත කාර්ය පටිපාටික 

රීතිවල ෙැේදවන දකොන්දේසි  හා ආයතන සාංග්රහදේ විධිවිධානවලට අොළව තනතුදර් 

II දශ්රේණියට බඳවා ගැදන්.  

v. සියලු ම බඳවා ගැනීේ, අනුමත කරන ලෙ බඳවා ගැනීදේ පරිපාටියට හා ඉදිරිදේ දී එම 

බඳවා ගැනීදේ පරිපාටියට කරනු ලබන සාංදශෝධනයන්ට යටත් දේ.  

vi. රාජ්ය දසේවදේ දයදී සිටින නිලධාරීන් සිය අයදුේපත් අොළ දෙපාර්තදේන්තු/ ආයතන 

ප්රධානියා මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

05. වයස් සීමාව :   
 

විවෘත               :   අයදුේපත් භාර ගන්නා අවසන් දිනට වයස අවුරුදු 21 ට දනොඅඩු හා 35 ට         
                 දනොවැඩි විය යුතුය. 

  සීමිත  :   අොළ දනොදේ 

 
 

06. බඳවා ගැනීදේ ක්රමය :  ලිඛිත විභාගයක  ප්රතිඵල මත බඳවා ගනු ලැබන අතර සාමානය සේමුඛ් 

පරීේෂණයේ මගින් සුදුසුකේ පරීේෂා දකදර්. 

 

8.1 විභාගදේ විෂයයන් :  
 

 ප්රශ්න පත්රය කාලය මුළු 
ලකුණු 

සමත් 
ලකුණු 

භාෂා පරිවර්තක 

(සිාංහල/ ඉාංග්රීසි) 
1. පරිවර්තනය - සිාංහල 

භාෂාදවන් ඉාංග්රීසි භාෂාවට 

පැය 03 100 40% 

 

 

2. පරිවර්තනය - ඉාංග්රීසි 
භාෂාදවන් සිාංහල භාෂාවට 

 

පැය 03 100 40% 

3. සිාංහල භාෂාව 

 

පැය 1 1/2 100 40% 

4. ඉාංග්රීසි භාෂාව පැය 1 1/2 100 40% 
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භාෂා පරිවර්තක 
(ඉාංග්රීසි/දෙමළ) 

1. පරිවර්තනය - දෙමළ 
භාෂාදවන් ඉාංග්රීසි භාෂාවට 

පැය 03 100 40% 

2. පරිවර්තනය - ඉාංග්රීසි 
භාෂාදවන් දෙමළ භාෂාවට 

පැය 03 100 40% 

3. දෙමළ භාෂාව පැය 1 1/2 100 40% 

 

4. ඉාංග්රීසි භාෂාව පැය 1 1/2 100 40% 

 

භාෂා පරිවර්තක 
(සිාංහල/දෙමළ) 
 

 

1. පරිවර්තනය - සිාංහල 
භාෂාදවන් දෙමළ භාෂාවට 

පැය 03 100 40% 

2. පරිවර්තනය - දෙමළ 
භාෂාදවන් සිාංහල භාෂාවට 

පැය 03 100 40% 

3. සිාංහල භාෂාව පැය 1 1/2 100 40% 

 

4. දෙමළ භාෂාව පැය 1 1/2 100 40% 

 

 
 

8.2 විෂය නිර්දේශය 

 

 ප්රශ්න පත්රදේ නම විෂය නිර්දේශය 

භාෂා පරිවර්තක 
 (සිාංහල/ ඉාංග්රීසි) 

1. පරිවර්තනය - ඉාංග්රීසි 
භාෂාදවන් සිාංහල 
භාෂාවට 

• පරිපාලනමය, නනතික, විෙයාත්මක, 
තාේෂණික, දසෞන්ෙර්ය, සාහිතය හා 
ආගමික දල්ඛ්නවලින් දතෝරාගත් දේෙ 
03ේ ඉාංග්රීසි භාෂා මාධයදයන් සිාංහල 
භාෂා මාධයයට පරිවර්තනය 

2. පරිවර්තනය - සිාංහල 
භාෂාදවන් ඉාංග්රීසි 
භාෂාවට 

• පරිපාලනමය, නනතික, විෙයාත්මක, 
තාේෂණික, දසෞන්ෙර්ය, සාහිතය හා 
ආගමික දල්ඛ්නවලින් දතෝරාගත් දේෙ 
03ේ සිාංහල භාෂා මාධයදයන් ඉාංග්රීසි 
භාෂා මාධයයට පරිවර්තනය කිරීම 

3.සිාංහල භාෂාව • රචනයේ ලිවීම, සාරාාංශයේ ලිවීම, 
දෙන ලෙ දේෙයේ සාංේෂිප්ත දකොට 
තම වචනදයන් ප්රකාශ කිරීම, වචන වල 
අර්ථය නිරූපණය වන දලස වාකය 
තැනීම, වාකයයන්හි වයාකරණ නිවැරදි 
කිරීම, වාේ සේප්රොයන් දත්රුේ කිරීම, 
අේෂර විනයාසය 

4. ඉාංග්රීසි භාෂාව • රචනයේ ලිවීම, දෙන ලෙ වචන දයොො 
ඒවාදේ අර්ථ පැහැදිලි වන දසේ වාකය 
තැනීම, වාේ සේප්රොයන් දත්රුේ කිරීම, 
සාංයුේත හා සාංකීර්ණ වාකය ඛ්ණ්ඩ 
විග්රහ කිරීම 
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භාෂා පරිවර්තක 
(දෙමළ/ ඉාංග්රීසි) 

1. පරිවර්තනය - දෙමළ 
භාෂාදවන් ඉාංග්රීසි 
භාෂාවට 

• පරිපාලනමය, නනතික, විෙයාත්මක, 
තාේෂණික, දසෞන්ෙර්ය, සාහිතය හා 
ආගමික දල්ඛ්නවලින් දතෝරාගත් දේෙ 
03ේ දෙමළ භාෂා මාධයදයන් ඉාංග්රීසි 
භාෂා මාධයයට පරිවර්තනය 

2.පරිවර්තනය - 
ඉාංග්රීසි භාෂාදවන් 
දෙමළ භාෂාවට 

• පරිපාලනමය, නනතික, විෙයාත්මක, 
තාේෂණික, දසෞන්ෙර්ය, සාහිතය හා 
ආගමික දල්ඛ්නවලින් දතෝරාගත් දේෙ 
03ේ ඉාංග්රීසි භාෂා මාධයදයන් දෙමළ  
භාෂා මාධයයට පරිවර්තනය 

3. දෙමළ භාෂාව • රචනයේ ලිවීම, සාරාාංශයේ ලිවීම, 
දෙන ලෙ දේෙයේ සාංේෂිප්ත දකොට 
තම වචනදයන් ප්රකාශ කිරීම, වචන වල 
අර්ථය නිරූපණය වන දලස වාකය 
තැනීම, වාකයයන්හි වයාකරණ නිවැරදි 
කිරීම, වාේ සේප්රොයන් දත්රුේ කිරීම, 
අේෂර විනයාසය  

4. ඉාංග්රීසි භාෂාව • රචනයේ ලිවීම, දෙන ලෙ වචන දයොො 
ඒවාදේ අර්ථ පැහැදිලි වන දසේ වාකය 
තැනීම, වාේ සේප්රොයන් දත්රුේ කිරීම, 
සාංයුේත හා සාංකීර්ණ වාකය ඛ්ණ්ඩ 
විග්රහ කිරීම 

භාෂා පරිවර්තක 
(සිාංහල/දෙමළ) 

1. පරිවර්තනය - දෙමළ 
භාෂාදවන් සිාංහල 
භාෂාවට 

• පරිපාලනමය, නනතික, විෙයාත්මක, 
තාේෂණික, දසෞන්ෙර්ය, සාහිතය හා 
ආගමික දල්ඛ්නවලින් දතෝරාගත් දේෙ 
03ේ දෙමළ භාෂා මාධයදයන් සිාංහල 
භාෂා මාධයයට පරිවර්තනය 

2. පරිවර්තනය - සිාංහල 
භාෂාදවන් දෙමළ 
භාෂාවට 

• පරිපාලනමය, නනතික, විෙයාත්මක, 
තාේෂණික, දසෞන්ෙර්ය, සාහිතය හා 
ආගමික දල්ඛ්නවලින් දතෝරාගත් දේෙ 
03ේ සිාංහල භාෂා මාධයදයන් දෙමළ 
භාෂා මාධයයට පරිවර්තනය කිරීම 

3.සිාංහල භාෂාව • රචනයේ ලිවීම, සාරාාංශයේ ලිවීම, 
දෙන ලෙ දේෙයේ සාංේෂිප්ත දකොට 
තම වචනදයන් ප්රකාශ කිරීම, වචන වල 
අර්ථය නිරූපණය වන දලස වාකය 
තැනීම, වාකයයන්හි වයාකරණ නිවැරදි 
කිරීම, වාේ සේප්රොයන් දත්රුේ කිරීම, 
අේෂර විනයාසය 

4.දෙමළ භාෂාව 

 

 

 

 

• රචනයේ ලිවීම, සාරාාංශයේ ලිවීම, 
දෙන ලෙ දේෙයේ සාංේෂිප්ත දකොට 
තම වචනදයන් ප්රකාශ කිරීම, වචන වල 
අර්ථය නිරූපණය වන දලස වාකය 
තැනීම, වාකයයන්හි වයාකරණ නිවැරදි 
කිරීම, වාේ සේප්රොයන් දතරුේ කිරීම, 
අේෂර විනයාසය 
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09. වයාජ් දතොරතුරු සඳහා  ෙඩුවේ  : අයදුේපත්රය පිරවීදේ දී ඉතා සැලකිලිමත්ව නිරවෙය 

දතොරතුරු සැපයිය යුතුය. දමම විභාගදේ නීති රීති අනුව යේ අදප්ේෂකදයකු නුසුදුසු බව 

අනාවරණය වුවදහොත් විභාගයට දපර දහෝ  විභාගය පැවැත්දවේදී දහෝ විභාගදයන් පසුව දහෝ 

ඕනෑම අවස්ථාවක දී ඔහුදේ/ ඇයදේ අදප්ේෂකත්වය අවලාංගු කළ හැකිය. අයදුේකරු විසින් 

ඉදිරිපත් කරන ලෙ දතොරතුරේ ඕනෑම අවස්ථාවක අසතය බව දපනී ගියදහොත් ඔහු/ ඇය 

රජ්දේ දසේවදයන් පහ කළ හැකිය. සෑම අයදුේකරුවකුටම රාජ්ය භාෂා දකොමසාරිස් ජ්නරාල් 

විසින් විභාග ප්රදේශ පත්රයේ  නිකුත් කිරීම ඔහු දහෝ ඇය විභාගයට ඉදිරිපත් වීමට සුදුසුකේ 

සපුරා ඇති බවට පිළිගැනීමේ දලස දනොසැලකිය යුතුය.  විභාගය පැවැත්වීම සේබන්ධදයන් 

රාජ්ය භාෂා දකොමසාරිස් ජ්නරාල් විසින් පනවනු ලබන නීතිරීතිවලට විභාග අදප්ේෂකයන් 

යටත් දේ. එම නීතිරීති උල්ලාංඝනය කළදහොත් රාජ්ය භාෂා දකොමසාරිස් ජ්නරාල් විසින් 

පනවනු ලබන ෙඩුවමකට යටත් වීමට ඔහුට දහෝ ඇයට සිදුවනු ඇත.  

 

10. දමම ගැසට් නිදේෙනදේ සිාංහල, දෙමළ හා ඉාංග්රීසි භාෂා පාඨ අතර යේ අනනුකූලතාවේ දහෝ  

පරස්පරතාවේ දහෝ ඇති වුවදහොත්, එවිට සිාංහල භාෂා පාඨය බලපැවැත්විය යුතුය.  

 

 

11. විභාග ගාස්තු   : විභාග ගාස්තුව රු.1000/- කි. දමම මුෙල භාණ්ඩාගාර දමදහයුේ අධයේෂ 

ජ්නරාල්දේ ආොයේ ශීර්ෂ   2003-99-00  යටදත් ඕනෑම ප්රාදේශීය දල්කේ කාර්යාලයකට 

දහෝ දිස්ත්රිේ දල්කේ කාර්යාලයකට දහෝ දගවිය හැකිය.  ඒ සඳහා නිකුත් කරන ලදුපත 

අයදුේපදත් අොළ දකොටුදේ දනොගැලදවන දසේ ඇලවිය යුතුය. (එහි ඡායා පිටපතේ තමන් ළඟ 

තබා ගැනීම ප්රදයෝජ්නවත් වනු ඇත.)  කිසිම දහේතුවේ නිසාවත් විභාගය සඳහා දගවන ලෙ 

මුෙල ආපසු දගවනු දනොලැදේ.  

 

 

12.ඉල්ලුේ පත්රය පිරවීදේදී ඉතා සැලකිලිමත්ව නිවැරදිව දතොරතුරු සැපයිය යුතුය. දමම බඳවා 

ගැනීදේ පරීේෂණදේ නීති රීති අනුව යේ අදප්ේෂකයකු නුසුදුසු බව අනාවරණය වුවදහොත් 

සේමුඛ් පරීේෂණයට දපර දහෝ පැවැත්දවේදී දහෝ පසුව දහෝ ඕනෑම අවසථ්ාවක ඔහුදේ/ඇයදේ 

අදප්ේෂකත්වය අවලාංගු කළ හැකිය. අයදුේකරු විසින් ඉදිරිපත් කරන දතොරතුරු ඕනෑම 

අවස්ථාවක අසතය බව දපනී ගියදහොත් ඔහු/ඇය රජ්දේ දසේවදයන් පහ කිරීමට හැකිය. 

    

 

13. අයදුේපත්ර A4 (දස.මී.24 x 29) ප්රමාණදේ කඩොසි භාවිත කරමින්,  

අ)  අාංක 1 සිට 3.4 දතේ දේෙයන් පළමු පිටුවට ෙ  

ආ)   අාංක 4 සිට ඉදිරියට වන දේෙයන් අදනේ පිටුවලටෙ  ඇතුළත් වන දසේ අයදුේපත්රය 

පිළිදයළ කර ගත යුතුය. 

 
ඇ)   අයදුේපත්රය පිළිදයළ කර ගන්නා විට එහි ශීර්ෂදේ සඳහන් නම සිාංහල භාෂාදවන් යුතු 
අයදුේපත්රවල සිාංහල භාෂාවට අමතරව ඉාංග්රීසි භාෂාදවන්ෙ, දෙමළ භාෂාදවන් යුතු  
අයදුේපත්රවල දෙමළ භාෂාවට අමතරව ඉාංග්රීසි භාෂාදවන්ෙ සඳහන් කළ යුතුය. අොළ දතොරතුරු 
තම අත් අකුරින් ම පැහැදිලිව ඇතුළත් කළ යුතුය.  

  

13.1  අයදුේපත්රය බහා එවන කවරදේ වේ පස ඉහළ දකළවදර් “භාෂා පරිවර්තක 
(සිංහල/ඉිංග්රීස) (දෙමළ/ඉිංග්රීස) හා (සිංහල/දෙමළ)  තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම - 
2019 ” යන්න සඳහන් කරන්න. 
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13.2  සේපූර්ණ කරන ලෙ අයදුේපත්රය 2019/10 /11 වැනි දිනට දහෝ ඊට දපර ලැදබන දසේ  
පහත ෙැේදවන ලිපිනයට ලියාපදිාංචි තැපෑදලන් යැවිය යුතුය. දමදිනට පසුව ලැදබන 
කිසිදු අයදුේපතේ භාර ගනු දනොලැදේ.  

 
             රාජ්ය භාෂා දකොමසාරිස් ජ්නරාල් 

  රාජ්ය භාෂා දෙපාර්තදේන්තුව 
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  දකෝට්දට් පාර 
  රාජ්ගිරිය. 
 

 13.3 අයදුේපත්රදේ අදප්ේෂකයාදේ අත්සන රජ්දේ විෙයාලයක විදුහල්පතිවරදයකු, 
සාමොන විනිශ්චයකරුදවකු, දිවුරුේ දකොමසාරිස්වරදයකු, ප්රසිේධ 
දනොතාරිස්වරදයකු, ත්රිවිධ හමුොදේ අධිකාරි බලයලත් නිලධාරිවරදයකු, රජ්දේ දහෝ 
පළාත් රාජ්ය දසේවදේ දහෝ ස්ථිර මාණ්ඩලික දශ්රේණිදේ නිලධාරිදයකු විසින් සහතික 
කර තිබිය යුතුය.  

 
13.4 ෙැනට රාජ්ය දසේවදේ නියුතු අයදුේකරුවන් සිය අයදුේපත් අොළ දෙපාර්තදේන්තු/ 

ආයතන ප්රධානියා මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  
 

 14. අදප්ේෂකයාදේ අනනයතාව සනාථ කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ලියවිලිවලින් එකේ විභාග 

ශාලාධිපති දවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

i. පුේගලයින් ලියාපදිාංචි කිරීදේ දෙපාර්තදේන්තුව මගින් නිකුත් කරන ලෙ වලාංගු 

ජ්ාතික හැඳුනුේපත  

ii. වලාංගු විදේශ ගමන් බලපත්රය 

 

15. දමහි සඳහන් දනොවන යේ කරුණේ දවදතොත් ඒ සේබන්ධදයන් රාජ්ය භාෂා දකොමසාරිස ්

ජ්නරාල් විසින් තීරණය කරනු ඇත. අයදුේකරුවන් දමම ගැසට් පත්රදේ සඳහන් දපොදු නීතිරීති 

අනුව කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටිනු ඇත. 

 

 

 

 

 

ප්රින්ස් දසේනාධීර 

රාජ්ය භාෂා දකොමසාරිස් ජ්නරාල්  (වැ.බ.)                 341/7 

රාජ්ය භාෂා දෙපාර්තදේන්තුව                                                දකෝට්දට් පාර  
2019.09.20                                                                                            රාජ්ගිරිය  
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ආෙර්ශ  අයදුේපත්රය  
 

භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ඉිංග්රීස)/ (දෙමළ/ඉිංග්රීස) / (සිංහල/දෙමළ) තනතුර  
සඳහා අයදුේපත්රය 

Application for the Post of Translator (Sinhala/English)/ (Tamil/English) / 

(Sinhala/Tamil)  

කාර්යාලයීය ප්රදයෝජ්නය සඳහා 
 

 
 

අයදුේකරන තනතුර :                                 01. භාෂා පරිවර්තක  (සිාංහල/ඉාංග්රීසි) 

02. භාෂා පරිවර්තක  (දෙමළ/ඉාංග්රීසි) 
(අොළ අාංකය සඳහන් කරන්න)                   03. භාෂා පරිවර්තක  (සිාංහල/දෙමළ)  

    

 

1. නම : 

1.1. මුලකුරු සමඟ නම  :- Mr./Mrs. /Miss. ..................................................... 
            .......................................................................................................................                         
 (ඉාංග්රීසි කැපිටල් අකුදරන්) 

1.2. සේපූර්ණ නම  :- ................................................................................ 
             ....................................................................................................................... 
 (ඉාංග්රීසි කැපිටල් අකුදරන්) 

1.3. සේපූර්ණ නම  :- ................................................................................ 
             .......................................................................................................................                                                                                                                       
 (සිාංහදලන් / දෙමදළන්) 

1.4. ජ්ාතික හැඳුනුේපත් අාංකය :-  

2. ලිපිනය : 

2.1. ස්ථිර ලිපිනය  :- ................................................................................ 
.......................................................................................................................                                    
(ඉාංග්රීසි කැපිටල් අකුදරන්) 

2.2. රාජ්කාරි ලිපිනය :- ................................................................................ 
.......................................................................................................................                                                                             
(ඉාංග්රීසි කැපිටල් අකුදරන්)   

2.3. රාජ්කාරි ලිපිනය :- ................................................................................ 
 .....................................................................................................................                                                                      
(සිාංහදලන් / දෙමදළන්)   

2.4. ප්රදේශපත් එවිය යුතු ලිපිනය :-  ........................................................................ 
.......................................................................................................................                                                               
(ඉාංග්රීසි කැපිටල් අකුදරන්)         

2.5. දුරකථන අාංකය  :-  ................................................................................ 
2.6. අයදුේකරු සථ්ිර පදිාංචි දිස්ත්රිේකය  :-  ............................................................... 
2.7. පදිාංචිව සිටින කාල සීමාව  :-   ................................................................... 
2.8. ග්රාම නිලධාරි දකොට්ඨාසය  :-   ...................................................................
  
 

3. 3.1. ස්ත්රී පුරුෂ භාවය :- ස්ත්රී -1    පුරුෂ - 0                       (අොළ අාංකය ලියන්න) 
    

3.2. විවාහක / අවිවාහක බව :විවාහක - 1    අවිවාහක - 2                  (අොළ අාංකය   ලියන්න) 
                         
 3.3. උපන් දිනය  :- වර්ෂය                                  මාසය                   දිනය                

 

 3.4. 2019.      .     දිනට වයස :-   අවුරුදු                  මාස                   දින                      



  

 

9 

 

4. අධයාපන සුදුසුකේ : 

 4.1.a). උපාධිය     : 
       b). උපාධිය ලබා ගත් වර්ෂය හා විශ්වවිෙයාලය: 

       c). උපාධියට හැෙෑරු විෂයයන්   : 
 
 4.2. අ.දපො.ස.(උ.දපළ) 

i. විභාගදේ වර්ෂය හා මාසය  : 

ii. විභාග අාංකය   : 

iii. ප්රතිඵල     : 
   
 

  

 

 

 

 
 4.3. අ.දපො.ස.(සා.දපළ) 

i. විභාගදේ වර්ෂය හා මාසය  : 
ii. විභාග අාංකය   : 

iii. ප්රතිඵල     : 
 

       
5. ඔබ කවරොක දහෝ යේකිසි දචෝෙනාවේ සඳහා උසාවියකින් වරෙකරු කරනු ලැබ තිදේ ෙ?  

 (අොළ දකොටුදේ   ලකුණ දයොෙන්න)  
  

ඔේ     නැත  
 

 ඔේ නේ ඒ පිළිබඳ දතොරතුරු : ……………………………………………………… 

6. විභාග ගාස්තු :  

i. විභාග ගාස්තුව දගවන ලෙ කාර්යාලය :  

ii. ලදුපත් අාංකය හා දිනය   : 

iii. දගවූ මුෙල     : 
 

 

 
 

7. අයදුේකරුදේ සහතිකය :  
දමහි සඳහන් කර ඇති දතොරතුරු මාදේ ෙැනීම හා විශ්වාසය පරිදි සතය බවත් , දමම බඳවා 
ගැනීදේ පරීේෂණදේ දකොන්දේසි අනුව මා නුසුදුස්දසකු බව දපනී ගියදහොත් පරීේෂණය 
පැවැත්වීමට දපර දහෝ එය පැවැත්දවේදී  දහෝ ඉන් පසු දහෝ මාදේ අදප්ේෂකත්වය අවලාංගු 
කිරීමට ගනු ලබන යේ තීරණයකට මම එකඟ දවමි. 

 

 
 

.............................      ..................................... 
   දිනය          අයදුේකරුදේ අත්සන  

විෂයයන් සාමාර්ථයය 

  

  

  

  

විෂයය සාමාර්ථයය විෂයය සාමාර්ථයය 

    

    

    

    

    

විභාග ගාස්තු දගවූ ලදුපත දනොගැලදවන දසේ දමහි අලවන්න. (ලදුපදත් ඡායා පිටපතේ ළඟ තබාගන්න) 
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අත්සන සහතික කිරීම  
 
දමම අයදුේපත ඉදිරිපත් කර ඇති ....................................... ................................ නමැති අය මා 
දපෞේගලිකව දහොඳින් ෙන්නා හඳුනන බවත් ඔහු/ඇය මා ඉදිරිපිට දී අත්සන් තබන ලෙ බවත් 
සහතික කරමි.  
 

 
දිනය  ..................................................  .................................................. 
       සහතික කරන්නාදේ අත්සන 

නම : 
       තනතුර : 
       නිල මුද්රාව 

 
 

 
(ෙැනට රාජ්ය දසේවදේ නියුතු අය සඳහා)  
 

දෙපාර්තදේන්තු  ප්රධානියාදේ සහතිකය 

 
දමම අයදුේපත්රය ඉදිරිපත් කරන .................................................................................. මයා / 
මිය / දමනවිය .............................. දින සිට දමම කාර්යාලදේ දසේවය කරන බවත් ඔහුදේ / 
ඇයදේ වැඩ සහ හැසිරීම නිරන්තරදයන්ම සතුටුොයක බවත් ඉහත සඳහන් දතොරතුරු සියල්ලම 
දමම කාර්යාලදේ ඇති වාර්තා ආශ්රදයන් මම දපෞේගලිකවම පරීේෂා කර බැලූ බවත් ඒවා නිවැරදි 

බවත් 2019 ..................... මස ........ දින ඔහු/ඇය මා ඉදිරිපිටදී අත්සන් කළ බවත් දමයින් 

සහතික කරමි. දතෝරාගනු ලැබුවදහොත් ඔහු/ඇය දසේවදයන් මුොහැරිය හැකිය./දනොහැකිය. 
 
 

 
දිනය : ...................     .................................................. 
       දෙපාර්තදේන්තු ප්රධානියාදේ අත්සන 

       නම : 
       තනතුර : 
       නිල මුද්රාව 

 
 


