ඇමුණුම 01 - විෂය නිර්දේශය

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ මධ්යමම කළමාාකර
කාර්යක්ෂමතා කඩඉ විභාගය

ම්ටමය යෙවා යේරණියේයේ ලධාධ්යාන් ස හෙ ා වා මළ

MM – 1- 1
ප්ර්ශ්න පත්ර1ය 01 - සාමානප පිපපානනය හා රාජ්යප ප්ර්තිපප්තතිප
යමම ප්රෂශ්ා මත්රය ය ම්  කාර්යාා මරියය ස හ ්රපමයදෙ වර්තමාා ය්රපයඛ මින ස ාාා ී  තති පමයෙහ් ා
ආයතා හංග්රා යේ විධිවිධ්යාා ිළිබා යහරවකයාය ෙනුමම මන්ක්ෂා ිරන්ම හෙ ා හ ආයතායේ ්රිවයාකාන්් වයම
අොළ වර්තමාා රාජම ප්රෂතිම් ති ිළිබා ව යහරවකයාය ෙනුමම මන්ක්ෂා ිරන්ම හෙ ා ලධර්මා ය වී තත.

ප්ර්ශ්න පත්ර1ය 02 - රාජ්යප ූලනප කළමණාකරණය
රාජම වමවහාය ස ිළිබා ප්රෂධ්යාා අවධ්යාාය යය කරින ස රාජම අංශයේ ූලාම කළම ාකර ය ිළිබා ෙනුමම
මන්ක්ෂා ිරන්ම හ ා යමම ප්රෂශ්ා මත්රය හකහ් වී තත.

ප්ර්ශ්න පත්ර1ය 03 - සාමානප කළමණාකරණය
යමම ප්රෂශ්ා මත්රය ලධාධ්යාරියාය

ලධර්මා

ා් මක චි සතාය හ

ප්රෂශ්ා විහී ය

නිරයාව මන්ක්ෂා ිරන්ම හෙ ා

ලධර්මා ය වී තත.ය තුළ කළම ාකර ූලාධ්යර්ම ිළිබා ප්රෂශ්ා හ ිරසිය අවහ්ථාවක ය ෝ අවහ්ථා ිරහිමයක
මනා ාගිා ප්රෂශ්ාය සම කවර විහඳුමක් අවශමෙ ය සා ිළිබාෙව අ සතර්ගතව තත.

ඇමුණුම 02 - විෂය නිර්දේශය

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ කණියේෂ්ඨ කළමාාකර
කාර්යක්ෂමතා කඩඉ විභාගය

ම්ටමය යෙවා යේරණියේයේ ලධාධ්යාන් ස හෙ ා වා මළ

JM – 1-1
ප්ර්ශ්න පත්ර1ය - 01 කාර්යාන ක්රතමදද
යමම ප්රෂශ්ා මත්රය රජයේ කාර්යාායක කාර්යාා ්රපමයදෙ ිළිබා මරියය ස හ ා සධ්යයය ස වූ ෙනුමම හ එකී ෙනුමම
යය ොගනනීම හෙ ා අයේක්ෂකයාය
නිරයාව හනාෑ ත් වය ස යමය්  අර්ථව් ව හ හාර්ථකව යය ො ගනනීම
ිළිබා මන්ක්ෂා ිරන්ම හෙ ා ලධර්මා ය වී තත.

ප්ර්ශ්න පත්ර1ය 02 - ගිණුම්කරණ ක්රතමදද
යමම ප්රෂශ්ා මත්රය රජයේ කාර්යාායක ූලිකක ගිුම යම ්  හ ූලාම කළම ාකර ය මව් වායගා යාම ිළිබාෙ
හ එකී ෙනුමම අර්ථාුමකූාව යය ො ගනනීය
නිරයාව මන්ක්ෂා ිරන්ම හෙ ා ලධර්මා ය වී තත.

ප්ර්ශ්න පත්ර1ය 03 - විෂයානුබේධ ැනුම
තම තාතුරම අොළ විෂයාුමාද්ධ්ය ෙනුමම මන්ක්ෂා ිරන්ම හෙ ා ලධර්මා

ය වූ ප්රෂශ්ා මත්රයිර.

ඇමුණුම 03 - විෂය නිර්දේශය

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ ආශ්රිවත ලධාධ්යාන් ම්ටමය
කාර්යක්ෂමතා කඩඉ විභාගය

තු සවා යේරණියේයේ ලධාධ්යාන් ස හෙ ා වා මළ

MA – 3
ප්ර්ශ්න පත්ර1ය - 01 කාර්යාන ක්රතම
යමම ප්රෂශ්ා මත්රය තුිබ ස කාර්යාා ්රපමයදෙ හ මරියය ස ිළිබාෙ අයේක්ෂකයාය ූලිකක ෙනුමම මන්ක්ෂා ිරන්ම
යම සම කාර්යාා ිකිළයඛ
ිළිබාෙ ය දි ස ය් රු ගනනීය
නිරයාව හ මන නදිික හ හංක්ෂිේත හම  ස
මින ස ඔහුය ය ෝ තයය අෙ හ් ා ලධන්ක්ෂ ඉදිරිම්  ිරන්ම හ ලධයිනත ්රපමයදෙ අුමව රාජකාන් ිකිළයක් ිකවීම
ිළිබාෙ මන්ක්ෂා කරුම තත.

ප්ර්ශ්න පත්ර1ය 02 - ගිණුම්කරණ ක්රතමදද
රජයේ කාර්යාායක මව් වායගා යුම ාාා ූලාම කළම ාකර යම අොළ ූලිකක යම ් ම්  ිළිබාෙ
අයේක්ෂකයා හතු ෙනුමම හ ය් රු ගනනීම මන්ක්ෂා ිරන්ම හෙ ා යමම ප්රෂශ්ා මත්රය හනකී  තත.

ප්ර්ශ්න පත්ර1ය 03 විෂයානුබේධ කරුණු
යමම ප්රෂශ්ා මත්රය අයේක්ෂකයාය

විෂය ක්යෂරත්රයම අොළ හමීක්ෂ

මනවන් වීම යත රතුරු රැහ්ිරන්මම අොළ

යමෝරම යකටු ම්  ිරන්ම,ේ ත විශ්යඛෂ ය හ යාො නන් ිරන්ම,ප්රෂගති වාර්තා යකටු ම්  ිරන්ම ආදිය ිළිබා
අයේක්ෂකයාය ෙනුමම මන්ක්ෂා ිරන්ය අර ණියේ ස ලධර්මා ය වී තත.

ඇමුණුම 04 - විෂය නිර්දේශය

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ කළමාාකර
හෙ ා වා මළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉ විභාගය

හ කාර (තාක්ෂණියේක) ම්ටමය තු සවා යේරණියේයේ ලධාධ්යාන් ස

MA 2-1 – Technological/Technical
1) කාර්යාා මරිමාාාය හ ආයතලධක ්රපමයදෙ
2) ෙඛ යරගුාාසි
ඉ ත ප්රෂශා මත්ර 02 යහරවකයා හතු හාමාාම කාර්යාා මරිමාාාය, ආයතලධක ්රපමයදෙ හ
යරගුාාසි ිළිබාෙ (තම යහරවයම අොළ) යහරවකයා හතු ෙනුමම මන්ක්ෂා ිරන්ය අර ණියේ ස ලධර්මා

ෙඛ

ය වී තත.

ඇමුණුම 05 - විෂය නිර්දේශය

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ කළමාාකර හ කාර (තාක්ෂණියේක යා වා) ම්ටමය
ලධාධ්යාන් ස හෙ ා වා මළ කාර්යක්ෂමත කඩඉ විභාගය

තු සවා යේරණියේයේ

MA 1-1 – Non Technological
ප්ර්ශ්න පත්ර1ය - 01 කාර්යාන ක්රතමදද
කාර්යාාය විසි ස භාවිතා කරුම ාාා කාර්යාා ්රපමයදෙ හ මරියය ස ිළිබා ූලිකක ෙනුමම හ එම ෙනුමම භාවිතා
ිරන්ය
නිරයාව යම සම කාර්යාා ිකිළයඛ
ිළිබා මාා අවයාෝධ්යය හ ිරසිය කරු ක් ිළිබා
ඔහුය /තයය අෙ හ් ා ලධන්ක්ෂ ,හංක්ෂිේත හම  ස මින ස ඉදිරිම්  ිරන්ය
නිරයාව හ විධිම්  මරිදි
කාර්යාලීය ිකිළයක් ී  තති පමයෙහ් අුමව යකටු ම්  ිරන්ම ිළිබා මන්ක්ෂා ිරන්ය අර ණියේ ස ලධර්මා ය වී තත.

ප්ර්ශ්න පත්ර1ය - 02 ගිණුම්කරණ ක්රතමදද
යමම ප්රෂශ්ා මත්රය රජයේ කාර්යාායක මව් වායගා යුම ාාා ගිුම හ ූලාම කළම ාකර ය ිළිබා ූලිකක
යම ්  ිළිබා අයේක්ෂකයාය ෙනුමම හ අවයාෝධ්යය මන්ක්ෂා ිරන්ය අර ණියේ ස ලධර්මා ය වී තත.

ප්ර්ශ්න පත්ර1ය - 03 විෂයානුබේධ ැනුම
ඔහු ය ෝ තය යවත මවරා තති විෂය සම අොළ කරුුම ිළිබා අයේක්ෂකයාය
අර ණියේ ස ලධර්මා ය වී තත.

ෙනුමම ිළිබා මන්ක්ෂා ිරන්ය

