
 

ආදර්ශ අයදුම් පත්රය 

 

සබරගමුව පළාත් රාජ්ය ේස වේ  භාෂා පරිවර්තක II වැනි ේර ණියේේ  තුරරට  

බඳවා ගැනීේම් විවෘත තරග විභාගය - 2021 

Open Competitive Examination for the Recruitment to the post of Translators - Grade 

II in the Sabaragamuwa Provincial Public Service - 2021 

 

විභාගයට පෙනී සිටින භාෂා  මාධ්ය          

සිිංහල - 2     

පෙමළ - 3            (කාර්යාලයීය ප්රපයජනනය ඳහහා  

ඉිංග්රීස - 4                                                                               

(පකොටුව තුළ අොළ අිංකය ලියන්න                             

 
1.0 1.1 මුල’කුරු අගට පයොො මුල’කුරු ඳමඟ නම ....................................................................  
  ( ඉිංග්රීසි කිටලට අ අකුප්න්   ාො : PERERA, A.B.C 
  

1.2 ඳම්පූර්ණ නම .............................................................................................................. 
  ( ඉිංග්රීසි කිටලට අ අකුප්න්    
  
 1.3 ඳම්පූර්ණ නම .............................................................................................................. 
  ( සිිංහපලන් / පෙමපළන්  
  
 1.4 නාතික හිදුනුම්ෙත් අිංකය   
 
 1.5  දු්කථන අිංකය   
 
 1.6 ඉ අලුම් ක්න තනතු් : ................................................................................................ 
  (භාෂා ෙරිවර්තක(සිිංහල/පෙමළ  පහජ (සිිංහල/ඉිංග්රීස  
  යන වග ෙිහිදිලිව ඳහහන් ක්න්න  
 

2.0 2.1 ඳ්ථි් ලිටලනය ............................................................................................................... 
            ( ඉිංග්රීසි කිටලට අ අකුප්න්  ........................................................................................... 
 
 2.2 ඳ්ථි් ලිටලනය ............................................................................................................... 
  ( සිිංහපලන් / පෙමපළන්  ............................................................................................. 
  
 2.3 ප්රපශ  ේර වවිය ුතතු ලිටලනය ....................................................................................... 
  ( ඉිංග්රීසි කිටලට අ අකුප්න්  ......................................................................................... 
 
 

3.0 3.1 අයදුම්කරු ඳථ්ි් ෙදිිංචි දිඳ්ත්රික්කයකය :............................................................................... 

 3.2 ප්රාපීය ය ප අකම් පකොඨාශා ය :.................................................................................... 

 3.3  ෙදිිංචිව සිටින කාලසමාව : ........................................................................................... 

 3.4 ග්රාම ලධලධ්ා ක පකොඨාශා ය : ......................................................................................... 

 
 

4.0 4.1 ඳ්ත්රී/ රුරුෂ භාවය   ඳ්ත්රී   - 1   (පකොටුව  තුළ අොළ  
             රුරුෂ - 0                    අිංකය ලියන්න  

4.1 ාෙන් දිනය:   වර්ෂය                                       මාඳය             දිනය         දි        
  
 4.2       2021.08.15  වන දිනට වයඳ:    අවුරුදු           මාඳ   දින  
 

 

 

            

    

    

    

  

            



 

5.0 අධ්යාෙන දුදුදුකම් 
 5.1 අ.පෙො.ඳ. (ඳා.පෙළ  විභාගය ටලළිබහ විඳ්ත් (විභාග පෙොර්තපම්න්තුව විසින් ලධකුත්  
  ක්න ලෙ ප්රතිලල ප අනනප  ටලටෙතක්කය මිණියය ුතතුය.   
 වර්ෂය:- ....................    විභාග අිංකය : .........................  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 5.2 ලබා මති ාොධි ටලළිබහ විඳ්ත් 
I . ලබා මති ාොධිය ඳහ විෂයයන් : ..................................................................... 
 ........................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................ 
II.   වම ඳහතිකය වලිංගු දිනය................................................................................. 
III.   ාොධිය ලබා මති වි ්ව විෙයාලප /තයතනප  නම........................................... 
 ........................................................................................................................ 

 5.3 ලබා මති ෙ ්චාත් ාොධිය ටලළිබහ විඳ්ත් : 
  I. ලබා මති ෙ ්චාත් ාොධිය : ............................................................................. 
  II. වම ඳහතිකය වලිංගු දිනය : ............................................................................. 

III. ෙ ්චාත් ාොධිය ලබා මති වි ්ව විෙයාලප /තයතනප  නම : ........................... 
 ........................................................................................................................ 

   ( ලබා මති ාොධි ඳහතිකවල ටලටෙත් අමුණන්න.    
 
 

6.0 ඔබ කව්ොක පහජ කව් පචජෙනාවක්කය ඳහහා ාඳාවියකින් ව්ෙකරු ක්නු ලිබ තිපේෙ?  

( අොළ පකොටුපශ √  ලකුණ  පයොෙන්න  (ඔශ නම් විඳ්ත් ඳහහන් ක්න්න  

 
 

 

 

7.0 ෙිනටමත් ්ානය පඳේවප  ලධුතතු වූවකු නම්, 

 8.1 පෙොර්තපම්න්තුපශ/ තයතනප  ලිටලනය : .......................................................................... 

 8.2 ෙිනට ේන තනතු් : ......................................................................................................... 

 8.3 පඳේවා කාලය : ................................................................................................................... 

 8.4 ඳ්ථි් විශ්රාම විටුප් හිිණ පහජ තාවකාලික ෙ යන වග : ............................................................ 

 

8.0 විභාග ගාඳ්තු පගවූ ලදුෙත ටලළිබහ විඳ්ත් 

 (i) විභාග ගාඳ්තු පගවූ කාර්යාලය :.......................................................................... 

 (ii) ලදුෙපත් අිංකය හා දිනය :................................................................................. 

 (iii) පගවූ මුෙල :................................................................................................... 

ලදුෙත පනොගිලපවන පඳේ පමහි අලවන්න 
( ලදුෙපත් ඡායා ටලටෙතක්කය ළඟ තබා ගිනීම ප්රපයජනනවත් වනු මත.  

 
 
 

 

 

 

 

අනු 
අිංකය 

විෂයය ඳාමාර්ථය අනු 
අිංකය 

විෂයය ඳාමර්ථය 

01   06   

02   07   
03   08   

04   09   

05   10   

ඔව්   නැත 



 

9.0 අයදුම්කරුපේ ඳහතිකය 

(අ  පමම ඉ අලුම්ේරප   මවිසින් ඳෙයා මති පතෝතුරු මා ෙන්නා ත්ිණන් ඳතය හා ලධවි්දි 
බවත්, පගෞ්වපයන් ප්රකා  ක් සිටිිණ. පමහි යම් පකොටඳ් ඳම්පූර්ණ පනොකි කපමන්  ඳහ 
/පහජ වි්දි පලඳ ඳම්පූර්ණ කි කපමන් සිදුවිය හිකි අලාභය විහේා ගිනීමට වකඟ පවිණ. 
තවෙ, පමහි සියලුම පකොටඳ් ලධවි්දිව ඳම්පූර්ණ ක් මති බව ෙ ප්රකා  ක්ිණ. 

(ත  මවිසින් ක්නු ලබන පමම ප්රකා ය අඳතය යිි  ඔප්රු වුවපහොත් ෙත්ක්නු ලිීමමට  පේ 
නුදුදුඳ්ඳකු වන බව ඳහ ෙත්වීම ලිීමපමන් ෙදු පඳේවපයන් ෙහක්නු ලිීමමට යටත් වන 
බව ෙ  මම ෙලධිණ. 

(ම  පමහි ඳහහන් කිසිදු පතෝතු්ක්කය ෙදුව පවනඳ්  පනොක්ිණ. 

(ඈ  වුහගත ඳම්මුන ෙ කක්කයෂණය ෙිවිත්වීම ඳම්බන්ධ්පයන් ඳබ්ගමුව ෙළාත් ්ානය පඳේවා 
පකොිණෂන් ඳභාව විසින් ෙනවනු ලබන නීති කතිවලට මම යටත් වන බව ෙ ප්රකා  ක්ිණ. 

 

........................................      .......................................
 දිනය        අයදුම්කරුපේ අත්ඳන 

 

10.0 අයදුම්කරුපේ අත්ඳන ඳහතික කි කම 

පමම අයදුම්ේරය ඉදිරිෙත් ක්නු ලබන........................................................... මයා / ිණය / 
පමනවිය මා පෙෞීගලිකව ෙන්නා හඳුනන බව ෙ, ඔහු / මය මා ඉදිරිටලට දී .......................... දින 
ඔහුපේ / ම යපේ  අත්ඳන තිබූ බව ෙ,  ලධයිණත විභාග ගාඳ්තු පගවා මති බව ෙ  වම ලදුෙත  අලවා 
මති බව ෙ  ඳහතික ක්ිණ. 
 

 ..........................................                 .................................................... 
දිනය       ඳහතික  ක්න  ලධලධ්ාරියාපේ  අත්ඳන 

 

ඳහතික ක්න ලධලධ්ාරියාපේ ඳම්පූර්ණ නම: .............................................................................. 
තනතු්: .............................................. 
ලිටලනය: .............................................. 
( ලධල මුද්රාපවන් ඳනාථ ක්න්න  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.0 ්නප  පහජ ෙළාත් ්ානය පඳේවාවන්හි ෙිනට පඳේවප  ලධුතතු අයදුම්කරුවකු නම් ෙහත ඳහහන් 
ඳහතිකය තයතන ප්රධ්ාලධයා, පෙොර්තපම්න්තු ප්රධ්ාලධයා පහජ ඔහු විසින් බලය ෙව්ා මති 
ලධළධ්ාරියකු විසින් කළ ුතතුය. 

(අ   පමම පෙොර්තපම්න්තුපශ …………………..................................................................... දින 
සිට ................................................................................................ තනතුපර් පඳේවය ක්න 
...................................................................................................................................මහතා/
මහත්ිණය/පමනවිය ඉ අලුම්ෙත් භා් ගන්නා අවඳන් දිනට ාෙයාගත ුතතු සියළුම විටුප් වර්ධ්ක 
ාෙයාපගන මති බවත්, අවවාෙ කි කම් හි් කිසිඳු විනය ෙඩුවමකට භානනය වී පනොමිති බවත්, 
අයදුම්ෙපත් ඳෙයා මති විඳත්් ලධවි්දි හා ඳතය බවත් ඳහතික ක්ිණ. 

(ත  ඉහත තනතු් ඳහහා ඔහු/මය පතජ්ා ගතපහොත් අයදුම්කරු ෙිනට ේන තනතුප්න් මුො හිරිය 
හිකි / පනොහිකි බවත් ෙන්විණ. 

                                                                              ................................................................ 
නම: .....................................................                     පෙොර්තපම්න්තු තයතන ප්රධ්ාලධයා පහජ බලය 
ෙෙවිය: ................................................                     ෙව්නු ලබන ලධළධ්ාරියාපේ අත්ඳන 
දිනය.................................................... 
පෙොර්තපම්න්තුව/තයතනය.................... 
( ලධල මුද්රාව තබන්න.    
 


