
මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ� භාෂා ප�ව�තක තන�ෙ�  I ප��යට 

බඳවා ගැ ෙ! "වෘත තරඟ "භාගය   

 
1.0 මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ� භාෂා ප�ව�තක තන�ෙර� පව�න �ර�පා� 14 ස� �ණ "#මට, භාෂා 

ප�ව�තක I වැ' ප(�යට බඳවා ගැ-ෙ� .වෘත තරඟ .භාගය සඳහා 232ක� ස�ත 
අෙ�5ෂකය(ෙග( අය3�ප� කැඳව6 ලැෙ8. 

 
1.1    මධ�ම පළා� සභා රාජ� ෙසවා ෙක:;ෂ( සභාව .<( පව�ව6 ලබන .වෘත තරඟ .භාගෙ� 
=�ඵල =?ඛතාව අ6ව, 232ක� ප#5ෂාකර බැAෙ� ස�?ඛ ප#5ෂණයකට ල5ෙක:ට තන�B 
�ර�පා� CරDම සඳහා 23ස්ස( ෙතFරාග6 ලැෙ8. එ�H මධ�ම පළාෙ�  �වාස(න වසර 03ක ස්Kර 
පLංN අය3�කBව(ට =?ඛ�වය ලබා ෙද6 ලැෙ8. .භාගෙ� =�ඵල මත ප� කර6 ලබන අයෙP 
සංඛ�ාව හා ප�Dම Qයා�මක කරන Lනය මධ�ම පළා� සභා රාජ� ෙසවා ෙක:;ෂ( සභාව .<( 
'ශ්චය කර6 ලැෙ8. "<ය� �ර�පා� සංඛ�ාව5 ෙහF �ර�පා� <යTලම CරDමට ෙහF ෙන:CරDමට  
හා අවශ�තාවය මත ඒ ඒ මාධ�ය(ෙග( Cර.ය V� �ර�පා� සංඛ�ාව මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවා 
ෙක:;ෂ( සභාව .<( Wරණය කර6 ලැෙ8.  

 
2.0 පහත සඳහ( භාෂා ප�ව�තන කාXඩ සඳහා බඳවා ගැ-� කර6 ලැෙ8. 

 

I. <ංහල - ෙදමළ 
II.  <ංහල - ඉං\< 
III. ෙදමළ - ඉං\< 

 
3.0  ව]හය හා වැ^� ප�මාණය 
 

2007.08.24 Lනැ� රාජ� ප�පාලන චbෙTඛ අංක: 06/2006 (iv) අ6ව භාෂා ප�ව�තක ෙසවෙ�  I වන 
ප(�ෙ� වැ^� ෙ5ත අංකය MN 6 -2006A වන අතර භාෂා ප�ව�තක ෙසවෙ�  I වන ප(�ෙ� මා<ක 

වැ^� ප�මාණය : B.21,245 - 11 x 365 - 15 x 450,  B: 31,645  ෙi.   

 
4.0  ෙසවා ෙක:(ෙj< :-  

 
 

(I) මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ� ප�D� පාලනය ෙකෙරන ෙප:3 ෙක:(ෙj<වලට ද, මධ�ම පළා� 
ගB ආX�කාර�මා .<( 2004-10-15 වන Lන අ6මත කර ඇ� මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ� 
භාෂා ප�ව�තක ෙසවෙ� බඳවා ගැ-ෙ� හා උසස ්"#ෙ� ව�වස්ථා සංoහෙ� පනවා ඇ� 'යමය( 
හා ෙක:(ෙj<වලට ද, එම ව�වස්ථාවට කර ඇ� ෙහF ;(ම� ෙකෙරන ෙහF සංෙශFධනවලට ද, 
ආයතන සංoහෙ� හා ?දT ෙරpලා< .q.ධානවලට ද යට�ව ෙතFරාග6 ලබන අෙ�5ෂකයr 

භාෂා ප�ව�තක ෙසවෙ� I වන ප(�යට ප� කර6 ලැෙ8. 
 
(II ) ෙමම .භාගෙ� =�ඵල මත I වන ප(�යට ප� කර6 ලබන 'ලධා�ෙයrෙP ෙසවය අsB3 03ක 

ප�වාස කාලයකට යට�ව ප�Dම ෙද6 ලැෙ8. ඔs(ෙP තන�ර ස්uරය. .vාම වැ^� ස�තය. 
කා�ය5ෂමතා කඩඉ� ප#5ෂණය සම�Dම ඇ�w මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ� භාෂා ප�ව�තක 
ෙසවෙ� බඳවා ගැ-ෙ� හා උසස් "#ෙ� ව�වස්ථා සංoහෙ� සඳහ( අවශ�තාවය( ස���ණ කල 
ප2 ෙසවෙය� සu්ර "#ම <3 කර6  ලැෙ8. 

 
5.0  ෙතFරාග� අෙ�5ෂකය( වැඩ බාර ගැ-මට 'ය;ත Lනට ෙපර රජෙ� ෛවද� 'ලධා�ෙයr .<( 

ෙකෙරන ෛවද� ප�5ෂණයකට භාජනය .ය V�ය. Lවyෙ( කවර =ෙjශයක sවද ෙසවය "#මට 
අෙ�5ෂකයා ශා#�ක වශෙය( 232යැy සහ�ක කර6 ෙන:ලැzවෙහ:� එම ප�Dම Qයා�මක 
ෙන:ව6 ඇත.  

 



6.0 232ක� 
(I) { ලංකා �රවැ<ෙයr Dම. 
(II)  අ.ෙප:.ස. (සා.ෙපළ) ෙහF ඊට සමාන .භාගයකH ෙදවැ' භාෂාවට ස�මාන සාමා�ථය5 

ෙහF ෙදවැ' භාෂාව C}බඳ C}ගත හැ" ඊට උසස් 232කම5 සමඟ 1 වැ' භාෂාවට 
ස�මාන සාමා�ථය5 ලබා �~ම.  
                           සහ 

(III)  (අ)  C}ග� .ශ්ව .ද�ාලයක උපාqය5 ලබා �~ම ෙහF 
 

(ආ)  -�ඥ .භාගය සම�D <�න ෙහF  
 

(ඇ) C}ග� .ශ්ව .ද�ාලයක ෙහF බ� තා5ෂ�ක ආයතනයක වා�ජ .ද�ා ��ෙලFමා 
සහ�ක ලබා <�න ෙහF  

 

(ඈ)  � ලංකා .වෘත .ශ්ව .ද�ාලෙ� කළමනාකරණය C}බඳ  ජා�ක ��ෙලFමා උසස ්
සහ�කය ලබා <�න ෙහF  

 

(ඉ) ෙම:ර^ව .ශ්ව .ද�ාලෙ� ජා�ක තා5ෂ�ක ��ෙලFමා සහ�කය ලබා �~ම. 
 
 සටහන : ඉහත උපාq ෙහF සහ�ක අය3�ප� ර භාර ග(නා අවසාන Lන ෙහF ඊට ෙපර Lනක <ට 

වලංp ව(න5 .ය V�ය.  
  

(IV)  වයස් �මාව :- 2015-04-30 Lනට අsB3 18ට එළඹ ඇ� හා අsB3 45කට එළඹ ෙන:මැ� 
�jගලෙයrට (රජෙ� ෙසවෙ� හා පළා� රාජ� ෙසවෙ� ස්Kර 'ලධා#( ස�බ(ධෙය( 
ඉහත වයස් �මාව බලෙන:පා6 ඇත) .වෘත තරඟ .භාගය සඳහා ෙප- <�මට 232ක� 
ඇත. 

  
 සටහන : <ංහල ෙහF ෙදමළ ෙහF ඉං\� යන භාෂා .ෂයය(ෙග( 025 තම උපාqෙ�H සම�D 

ඇ� .ට, එවැ' 232ක�ල� අෙයr ෙතFරා ග6 ලැzවෙහ:� ඔ�/ඇය ෙයF�ත වැ^� 
ප�මාණෙ� ආර�භක වැ^පට වැ^� Cයවර ෙදක5 ඉහ}( තබ6 ඇත. 

 
7.0  .භාග ගාස්� :- .භාග ගාස්�ව B. 600 ". ෙමම ?දල මධ�ම පළා� =ධාන ෙTක�ෙP  අංක              

20-03-02-13 දරන ආදාය� ��ෂයට බැර වන ෙස මධ�ම පළාෙ� ඕනෑම =ාෙj�ය ෙTක� 
කා�යාලයකට ෙගවා අය3�කBෙP න;( ම ලබා ග(නා ලද ල3පත අය3�ප�ෙ� 'ය;ත ස්ථානෙ� 
ෙන:ගැළෙවන ෙස ඇල.ය V�ය. "<ම ෙහ�ව5 'සාව� .භාග ගාස්� ආප2 ෙගව6 ෙන:ලැෙ8. 
ල3පෙ� ඡායාස්ථ Cටපත5 ම� =ෙයFජනය සඳහා ළඟ තබා ගැ-ම =ෙයFජනව� .ය හැ"ය. 

 
8.0 ඉT�� "#ෙ� bමය : 
 

(අ)  අය3�ප�ය ෙමම 'ෙiදනය සමඟ ඇ� ආද�ශ ආකෘ�යට අ6�ල.ය V� අතර එය කඩදා<ෙ� 

ෙදපැ�ත =ෙයFජනයට ග';( ඒ 4 (ෙස.;. 21 x 29) =මාණෙ� කඩදා<වල සකස් කර 
අෙ�5ෂකයා .<(ම Cර.ය V�ය. අංක 01 <ට 04 ද5වා අය3�ප�ෙ� පළ? C^වට ද අංක 05 <ට 
09 ද5වා එ� අෙන5 C^ෙi ද අංක 10 <ට අංක 13 ද5වා �(ෙව' C^ෙi ද වන ප�jෙද( තම 
අය3�ප� සකස් කළ V� බව .ෙශෂෙය( සැල"ය V�ය. අය3�ප�ය C}ෙයල කර ග(නා .ට එ� 
��ෂෙ� සඳහ( .භාගෙ� නම <ංහල අය3�ප�වල <ංහලට අමතරව ඉං\<ෙය(ද ෙදමළ 
අය3�ප�වල ෙදමළට අමතරව ඉං\<ෙය(ද සඳහ( කළ V�ය.  

 
 (ආ)  අය3�ප�ය අෙ�5ෂකයා .භාගයට ෙප- <�මට අදහස් කරන භාෂාෙව( සකස් කළ V�ය. 
  
 (ඇ) අය3�ප�ෙ� අෙ�5ෂකයාෙP අ�සන රජෙ� .ද�ාලයක .3හTප�වරෙයr, සාමදාන 

.'ශ්චකBෙවr, LsB� ෙක:මසා�ස්වරෙයr, -Wඥෙයr, =<jධ ෙන:තා�ස්වරෙයr, �.ධ 
හ?දාෙi අqකා# බලයල� 'ලධා�ෙයr, ෙප:�ස් ෙසවෙ� ගැස� කළ තන�ර5 දරන 

'ලධා�ෙයr ෙහF B. 240,360/=කට  වැ� වා��ක වැ^ප5 ලබන රජෙ� ස්Kර තන�ර5 දරන 
'ලධා�ෙයr .<( ෙහF සහ�ක කර6 ලැබ ��ය V�ය. 



 

 (ඈ) .භාගය සඳහා වන ස� �ණ කරන ලද අය3�ප�ය �යාපLංN කළ තැපෑෙල( 2015-05-26 Lන ෙහF 
ඊට ෙපර ෙහF ලැෙබන ෙස, “ෙTක�, මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවා ෙක:;ෂ( සභාව, අංක 244,  
ක^ගස්ෙත:ට පාර, මහ6වර.”  යන �Cනයට එ.ය V�ය. එLනට ප2ව ලැෙබන "<ම අය3�ප�ය5 

භාරග6 ෙන:ලැෙ8. අය3�ප�ය බහා එවන �V� කවරෙ� ව� පස ඉහළ ෙකළවෙ� “මධ�ම පළා� 

රාජ� ෙසවෙ� භාෂා ප�ව�තක තන�ෙ�  I ප(�යට බඳවා ගැ-ෙ�  .වෘත තරඟ .භාගය”  ය(න 
පැහැL� ෙලස  �.ය V�ය. 

 

 (ඉ) දැනට රජෙ� ෙදපා�තෙ�(�වල ෙසවෙ� 'V5ත අෙ�5ෂකය( තම( ෙසවය කරන 
ෙදපා�තෙ�(�වල =ධා-( ම�( අය3�ප� ඉL�ප� කළ V�ය. ය�"< අෙ�5ෂකෙය5 එෙස 
"#මට අෙප:ෙහ:ස� ෙiන� ඔ� 623ස්ෙසr ෙලස සලක6 ලැෙ8.  

 
 (ඊ) සෑම ආකාරෙය(ම ස� �ණ D නැ� අය3�ප� දැ6� Hම"( ෙත:රව =�5ෙෂප "#මට ඉඩ ඇත. 

තැපැT "#ෙ�H අය3�ප�ය නැ� Dම ෙහF =මාද Dම ෙහF ගැන ෙකෙරන "<ම පැ;�Tල5 
සලකා බල6 ෙන:ලැෙ8. 

 
9.0 .භාගයට ඇ�ළ�Dම 
 

(අ)  'ෙiදනෙ� සඳහ( 232ක� ඇ� අය පමණ5 අය3�කර ඇතැy යන 'ගමනය මත, .භාග ගාස�් 
ෙගවා 'ය;ත Lනයට ෙහF ඊට ෙපර අය3�ප� ඉL�ප� කර ඇ� <ය�ම අය3�කBව(ට .භාගයට 
ෙප- <�මට ඉඩෙද6 ලැෙ8. .භාගයට ෙප- <�මට =ෙiශ ප�ය5 'r� "#ම අය3�කB ෙමම 
තන�ර සඳහා 232ක� ස�රා ඇ� බවට C}ගැ-ම5 ෙලස සලක6 ෙන:ලැෙ8. අය3�කBව( 
ස�?ඛ ප#5ෂණයට අදාළ 'ෙiදනය අ6ව 232ක� ප#5ෂා කරන අවස්ථාවකH අවශ� 232ක� 
ෙන:මැ� බවට අනාවරණය sවෙහ:� එම අයෙP ප�Dම ලැ~මට ඇ� �;කම අවලංp කර6 
ලැෙ8. සෑම අය3�කBෙවrම තන�රට අදාළ 232ක� ෙමම 'ෙiදනෙ� සඳහ( 'ය;ත Lනට 
ෙහF ඊට ෙපර ස� �ණ "#ම අ'වා�ය ෙi.  

 
10.0 අය3�කBෙP අනන�තාවය : 
 

අය3�කBව( .භාග ශාලාව �ළH ෙප- <�න සෑම .ෂයය5 ස�බ(ධෙය(ම .භාග ශාලාqප� 
සෑ�මකට ප� වන අV�( අෙ�5ෂකෙයr .භාග ශාලාෙiH තම අනන�තාවය ඔ�� කළ V�ය. ඒ සඳහා 
පහත සඳහ( �ය"ය.�ව�( එක5 .භාග ශාලාqප� ෙවත ඉL�ප� කළ V�ය.  

 

(1) �jගලy( �යාපLංN "#ෙ� ෙදපා�තෙ�(�ව ම�( 'r� කරන ලද ජා�ක හැ�6�පත 
 

(2) වලංp .ෙjශ ගම( බලප� රය 
 
11.0 සාවද� ෙත:ර�B සැප�මට ද�ව�: 
 

අෙ�5ෂකෙයrට 232ක� ෙන:මැ� බව අනාවරණය sවෙහ:� .භාගයට ක�( ෙහF .භාගය පව�වන 
කාලෙ�H ෙහF .භාගෙය( ප2ව ෙහF ඕනෑම අවස්ථාවක ඔ�ෙP/ඇයෙP අෙ�5ෂක�වය අවලංp 
"#මට ඉඩ ඇත. අෙ�5ෂකෙයr ඉL�ප� කර ඇ� "<ය� කBණ5 ඔ�/ඇය සාවද� බව දැන දැනම 
ඉL�ප� කර ඇ� බව ෙහ}sවෙහ:� එෙස නැ�න� ය� වැදග� කBණ5 ඔ�/ඇය ඕනෑක;( යටප� 
කර ඇ�න� ඔ�/ඇය රජෙ� ෙසවෙය( පහ "#මට ඉඩ ඇත.  

 
 

12.0  .භාග bමය : 
 

 ��ත .භාගය හා ස�?ඛ ප#5ෂණය යන ෙක:ටස් ෙදක"( V5තය. 
 

 12.1  ��ත .භාගය : පහත සඳහ( .ෂයය( C}බඳ =ශ්න ප�ව�( සම(.තය. 
 

1) ප�ව�තනය ලr� 100 පැය 03ක =ශ්න ප�ය5 
2) ඉං�< භාෂාව ලr� 100 පැය 01 ½  ක =ශ්න ප�ය5 
3) <ංහල භාෂාව ලr� 100 පැය 01 ½  ක =ශ්න ප�ය5 
4) ෙදමළ භාෂාව ලr� 100 පැය 01 ½  ක =ශ්න ප�ය5 
5) අවෙබFධය ලr� 100 පැය 01 ½  ක =ශ්න ප�ය5 

 
 



  12.1.1 .ෂය '�ෙjශය 
 

1) ප�ව�තනය    
කා�යාAය �ය.Tල"( ෙහF වා�තාවක ෙහF �ව�ප� �Cය"( ෙහF උ�ටා ග(නා ලද 

උධෘතය( ඇ�w කා�යාAය .ද�ා�මක ෛන�ක හා තා5ෂ�ක �ය.�ව�(ද 

ස�භාව�/සා�ත� o(ථව�(ද උ�ටාග� 3ෂ්කර පාඨ  පය5 පහත දැ5ෙවන ආකාරව�( 

එක5 අ6ව ප�ව�තනය "#ම.  
(I) <ංහෙල( ෙදමළ බසට සහ ෙදමළ බ<( <ංහලට 
(II)  <ංහෙල( ඉං\<යට හා ඉං\<ෙය( <ංහලට 
(III)  ෙදමළ බ<( ඉං\<යට හා ඉං\<ෙය( ෙදමළ බසට 
 

    (ප�ව�තනෙ�H උසස් rසලතාවය5 අෙ�5ෂා ෙකෙ�.) 
 

  සටහන :   ඉං�</<ංහල/ෙදමළ භාෂා =ශ්නප� - ෙ� සඳහා භාෂා �ෙන(ම =ශ්න ප� C}ෙයල 

කරන අතර ඉ( අදාළ භාෂා ෙදකක =ශ්න ප�වලට අෙ�5ෂකy( ෙප- <�ය V�ය. 
 

2) ඉං�< භාෂාව 
රචනෙය( ෙදනලද වචන ෙය:දා ඒවාෙ� අ�ථ පැහැL� වනෙස වාක� තැ-ම, වාP 

ස�=දාය( ෙ�B� "#ම , සංV5ත හා සං �ණ වාක� ඛXඩවලට .oහ "#ම. 
 

3) <ංහල භාෂාව 
රචනය5 �Dම , සාරාංශය5 �Dම , ෙදන ලද ෙ¡දය5 සං��ත ෙක:ට තම වචනෙය( 

=කාශ "#ම , වචනවල අ�ථ '¢පනය වන ෙලස වාක� තැ-ම , වාක�ය(� ව�ාකරණ 

'වැරL "#ම , වාP ස�=දාය( ෙ�B� "#ම. 
 

4) ෙදමළ භාෂාව 
රචනය5 �Dම , සාරාංශය5 �Dම , ෙදන ලද ෙ¡දය5 සං��ත ෙක:ට තම වචනෙය( 

=කාශ "#ම , වචනවල අ�ථ '¢පනය වන ෙලස වාක� තැ-ම , වාක�ය(� ව�ාකරණ 

'වැරL "#ම , වාP ස�=දාය( ෙ�B� "#ම. 
 

5) අවෙබFධය 
<ංහල/ෙදමළ/ඉං�< යන භාෂා �ෙන(ම C}ෙයල කරනලද අවෙබFධය =ශ්න ප�ය 

සඳහා තම( කැම� එ5 භාෂාව"( C}�B සැප�මට අෙ�5ෂකෙයrට ඉඩෙද6 

ලැෙ8.  
 

ෙ� සඳහා පාඨ ගණනාව5 අෙ�5ෂකy(ට ෙද6 ලැෙ8. ඇතැ� පාඨය( ස�බ(ධෙය( 

අෙ�5ෂකයා ෙවත .කTප =කාශය( ගණනාව5 ඉL�ප� ෙකෙරන අතර ඉ( එක5 

එම පාඨෙ� අ� කB�වලට වඩා�ම ෙහ:£( ගැලෙ�. අෙ�5ෂකයා වඩා�ම උNත 

=කාශය ෙතFරා ගත V� ෙi. අෙන5 පාඨය( ස�බ(ධෙය( =ශ්න C}ෙයල කර6 

ලබ(ෙ( අෙ�5ෂකයා එම පාඨවල අ�ථය වටහා ග(නා =මාණය ප#5ෂා "#මට 

හැ"වන ප�Lය. 
 

සැ.V. - අපැහැL� අ� අrB සහ අ5ෂර .න�ාස ෙදFෂ සඳහා ලr� අ� කර6 ලැෙ8. 

අ�අrB "ය.ය ෙන:හැ" අෙ�5ෂකෙයrෙP 232ක� අවලංp කල හැක. 
 

12.1.2  සෑම =ශ්න ප�ය"(ම අවම වශෙය( ලr� 405 ලබා ග(නා අෙ�5ෂකය( අත�( 

එම ලr�වල rසලතා අ6C}ෙවල මත පව�නා �ර�පා� අ6ව ප�D� ලබාෙද6 ඇත.

  
 

12.2  ස�?ඛ ප�5ෂණය -  ස�?ඛ ප#5ෂණය පව�ව6 ලබ(ෙ( 232ක� , සහ�ක හා මනා  
ෙස¤ඛ� ත�වය ප#5ෂා කර බැAම සඳහා පම¥. ෙ� සඳහා ලr� 
ලබාෙද6 ෙන:ලැෙ8. 



 

13.0   <ය�ම අය3�කBව( අය3�ප�ය ස� �ණ "#මට ෙපර බඳවා ගැ-ෙ� 'ෙiදනය ෙහ:£( "යවා 
බලා ෙ�B� ගත V�ය. අදාළ සංෙ5ත 'වැරLව සඳහ( කළ V� අතර =මාද ෙදFෂ හා වැරH� 'වැරL 
"#ම සඳහා කර6 ලබන "<ම අ¦යාචනය5 සලකා බල6 ෙන:ලැෙ8. අය3�පෙ� සහ ?දT ෙග§ 
r.තා(<ෙ� ඡායා Cටපත5 ළඟ තබා ගැ-ම =ෙයFජනව�ව6 ඇත.  
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OPEN COMPETITIVE EXAMINATION FOR RECRUITMENT TO CLA SS 1 OF  
CENTRAL PROVINCIAL  TRANSLATORS’  SERVICE  

 
 
 

                                                                                              (කා�යාල =ෙයFජනය සදහා පමණy) 
 

01. ඔබ තරඟ කර(ෙ( භාෂා ප�ව�තක ෙසවෙ� rමන තන�ර5 සඳහා ද ය(න  ෙම� පහ�( සඳහ( 
කර(න. 

 
I. <ංහල - ෙදමළ භාෂා ප�ව�තක    - 1 
II.  <ංහල - ඉං�< භාෂා ප�ව�තක    - 2 
III. ෙදමළ - ඉං\< භාෂා ප�ව�තක - 3 

  

   (අදාළ අංකය ෙක:^ව �ළ �ය(න.) 
 

02. ඔබ .භාගයට ෙප- <�න භාෂා මාධ�ය :  
<ංහල - ෙදමළ -  1 
<ංහල - ඉං�<     - 2  
ෙදමළ - ඉං\<     -  3 

   (අදාළ අංකය ෙක:^ව �ළ �ය(න.) 
 
 

03. (i)   අය3�කBෙP ?ලrB අගට ෙය:දා ?ලrB සමග නම :-  
              (ඉං\< කැCටT අrෙර() උදා :- PERERA A.B. 
 
 

 (ii)   ස� �ණ නම :- 
  (ඉං\< කැCටT අrෙර()  
 
 

 (iii)   ස� �ණ නම :- 
    (<ංහෙල(/ෙදමෙළ()  
 

04. (i)   .භාග =ෙiශ ප�ය එ.ය V� �Cනය :- 
      (ඉං\< කැCටT අrෙර()  
 
 

 (ii)  .භාග =ෙiශ ප�ය එ.ය V� �Cනය :- 
     (<ංහෙල(/ෙදමෙළ()  
 
 

 (iii)  ස්Kර �Cනය :- 
     (ඉං�< කැCටT අrෙර() 
  
 (iv) රාජකා# �Cනය :- 
 (ඉං�< කැCටT අrෙර() 
  
 (v) ජා�ක හැ�6�ප� අංකය :  
 

 
(vi) 3රකථන අංකය   

          

          

 

 

 



  
 

05. (i) ස්±/�Bෂ භාවය :       ස්±    - 1  
                                                    �Bෂ - 0  
 

                                                                       (අදාළ අංකය ෙක:^ව �ළ �ය(න) 
 

 (ii)   ඔබ { ලංකා �රවැ<ෙය5ද යනවග : 
 

 (iii)  ජන ව�ගය : 
 

  <ංහල - 1  
  ලංකා ෙදමළ  - 2  
  ඉ(Lයා6 ෙදමළ -     3 
  ?ස්�� - 4 
  ෙවන� - 5   (අදාළ අංකය ෙක:^ව �ළ �ය(න) 
 

06. .වාහක/අ.වාහක භාවය : 
   

  .වාහක  - 1 
  අ.වාහක - 2 
 

 

                  (අදාළ අංකය ෙක:^ව �ළ �ය(න) 
07. (i) උප( Lනය :  

  
   ව�ෂය        මාසය   Lනය 
 
 (ii)  අය3�ප� භාර ග(නා අවස( Lනට වයස :  

 
                      අsB3                            මාස                                                      Lන  

 
 

08. බඳවා ගැ-� 'ෙiදනෙ� 6.0 ෙ¡දය =කාර ෙමම .භාගයට ෙප- <�ම සඳහා ඔබ ලබා ඇ� අධ�ාපන 

232ක� C}බඳ .ස්තර : 
 

  (අ)     (I)  උපාqෙ� ෙහF 232ක�ල� සහ�කෙ� නම  : 
   (II)  එ  සහ�කය ලබාග� ආයතනෙ� නම  : 
   (III) උපාqය ෙහF සහ�කය වලංp වන Lනය : 
   (IV)  උපාqය සම� භාෂා මාධ�ය : 
   (V)  උපාqෙ�H සම� ෙවන� භාෂාව( : 
   1. 

  2. 
 

  (ආ)   (I)  පළ? භාෂාවට ස�මාන සාමා�ථය ලද අ.ෙප:.ස. (සා/ෙපළ) .භාගය ෙහF ඊට සමාන 

232ක�ද ලද .භාගය : 
 

    ව�ෂය   : 
 

(II)  ෙවන� භාෂාවට ස�මාන සාමා�ථය ලද අ.ෙප:.ස. (සා/ෙපළ) .භාගය ෙහF ඊට සමාන 
232ක�ද ලද .භාගය : 

 

   ව�ෂය   : 
 

09. ඔබ දැනට රාජ� ෙසවෙ�/පළා� රාජ� ෙසවෙ� ස්Kර තන�ර5 දර(ෙ(ද යන වග :  ඔi / නැත 
 

 තන�ෙ� නම : 
 

 ප�§ Lනය : 
 

 දැනට ෙසවෙ� ෙයෙදන ආයතනය :  

 

        

      

 

  



            
10.  ල3පත ෙන:ගැළෙවන ෙස ෙම� අලව(න. 

  
 
 
 

 
11. ෙම� සඳහ( කර ඇ� ෙත:ර�B මාෙP දැ-ම හා .ශ්වාසය ප�L සත� බව� .භාග ගාස්� ෙගවන ලද 

අංක .................................. හා .............................. වැ' Lන දරන ?දT r.තා(<ය ²ට අලවා ඇ� 
බව� =කාශ කර;. තවද .භාග -� #�වලට අ6ව Qයා "#මට� ෙමම .භාගයට ෙපර ෙහF එය  
පව�jH ෙහF මාෙP අෙ�5ෂක�වය අවලංp "#මට ග6 ලබන Wරණයකට මම එකඟ ෙව;.   
 
තවද ෙමම අය3�ප�ය ස� �ණ "#මට ෙපර බඳවා ගැ-ෙ� 'ෙiදනය ෙහ:£( "යවා ෙ�B� ග(නා 
ලද බව� සංෙ5ත අංකවල හා සපයන ලද ෙත:ර�Bවල වැරLම5 ෙහF මා අ�( ෙවනස5 ඇ� 
sවෙහ:� ඉ( <3වන පා�ව මා .<(ම දරා ග(නා බව�  ඊට අදාළව අ¦යාචනා ඉL�ප� ෙන:කරන 
බව� ෙප:ෙර:(3 ෙව;.  (තවද  .භාගය පැවැ�Dම ස�බ(ධෙය( පනව6 ලබන -��Wවලට හා .භාග 
=�ඵල 'r� "#ම ස�බ(ධෙය( ග6 ලබන Wරණවලට මම යට� වන බවද =කාශ කර;.) 

 
                                                                                

                                                                           ............................................................... 
          අය3�කBෙP/අය3�කා�යෙP අ�සන  
 Lනය : ........................ 
 

 
12. අය3�කBෙP අ�සන සහ�ක "#ම 

 
................................................... පLංN .................................................................................. නැමැ� 

අය මා ෙප¤jග�ක වශෙය( ද(නා හ�නන බව�  ....................................... මස ........................... Lන  

ඔ�/ඇය මා ඉL�Cට H අ�ස( කළ බව� ෙමy( සහ�ක කර;. 
 
සහ�ක කර(න අයෙP අ�සන  : 
  

නම හා තරා�රම  : 
 

�Cනය   : 
 

'ල ?³ාව  : 
 
 සටහන :  දැනට රාජ� ෙසවෙ� ෙයH <�(න(ෙP අ�සන සහ�ක කළ V�ෙ� අදාළ ෙදපා�තෙ�(� 

=ධා'යා ෙහF ඔ� ෙව6ෙව( එෙස "#මට බලයල� 'ලධා�ෙයr .<'. 
 
 

13.  ෙදපා�තෙ�(� =ධා'යාෙP සහ�කය 
 

 

ෙමම අය3�කB/අය3�කා�ය ෙම� 07, 08 සහ 09 වැ' ෙ¡දවල H ඇ� ෙත:ර�B 'වැරL බව� 
ඔ�ෙP/ඇයෙP හැ<#ම හා වැඩ ස�^දායක § බව� අදාළ බඳවා ගැ-ෙ� 'ෙiදනය =කාරව ඔ�/ඇය 
ෙ� .භාගයට ෙප- <�ෙ� 232ක� ස�රා ඇ� බව� ෙමy( සහ�ක කර;.  ෙතFරා ග6 ලැzවෙහ:� 
ඔ�/ඇය ෙසවෙය( ?දා හැ�ය හැ"ය.  
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                                            ෙදපා�තෙ�(� =ධා'යාෙP අ�සන  
Lනය :......................................         සහ 'ල ?³ාව  

 
සහ�ක කරන ලද 'ලධා�යාෙP ස� �ණ නම :   
පද. නාමය : 
�Cනය : 

ල3පත ෙන:ගැළෙවන ෙස ෙම� අලව(න. 
 


