
YS% ,xld mokï wdh;kh  - rdcH oej ixia:dfõ ld¾hlaIu;d lvbï úNd.h  

 

 

Page 1 of 12 

 

 
 
 
 
 

 
 

rdcH oej ixia:dj 
 

ld¾hlaIu;d lvbï úNd.h - 2020 
 
 

úIh ks¾foaYh  
 
YS% ,xld mokï wdh;kh úiska mj;ajkq ,nk rdcH oej ixia:dfõ ld¾hlaIu;d 

lvbï úNd.h i|yd wod, úIh ks¾foaYhka tla tla ldKav hgf;a fï iu. olajd 

we;'  
 

fuys§ úfYaIfhka wjOdkh fhduq l< hq;= wdh;k ix.%yh iy uqo,a fr.=,dis 

ix.%yh my; fjí ,smskhka Tiafia nd.; l< yelsh' 
 

wdh;k ix.%yh  - I - fldgi 
 

http://pubad.gov.lk/web/images/contents/e_code/establishments-code-volume-i-2013-updated-

2019.09.25(s).pdf 

 

wdh;k ix.%yh - II- fldgi 

http://pubad.gov.lk/web/images/contents/e_code/establishments-code-volume-ii-1999(s).pdf 

 

uqo,a fr.=,dis ix.%yh 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://govdoc.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/gov

doc/69/fr-sinhala.pdf 

 

 

wOHhk f,aLldêldÍ 

http://pubad.gov.lk/web/images/contents/e_code/establishments-code-volume-i-2013-updated-2019.09.25(s).pdf
http://pubad.gov.lk/web/images/contents/e_code/establishments-code-volume-i-2013-updated-2019.09.25(s).pdf
http://pubad.gov.lk/web/images/contents/e_code/establishments-code-volume-ii-1999(s).pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://govdoc.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/govdoc/69/fr-sinhala.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://govdoc.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/govdoc/69/fr-sinhala.pdf
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1. කාණ්ඩය :  කළමනාකරණ සහකාර - තාක්ෂණික නනොවන (MA 1-2) 
 

1.1. ශ්රේණිය :  III, II , I 
 

තනතුරු : 
1. සැලසුම්කරු 
2. කළමනාකරණ සහකාර 
3. අශ්ලවි සහකාර 
4. ගබඩා නිලධාරී 
5. වැඩබිම් නිලධාරී 
6. ආරක්ෂක අධීක්ෂක 
7. පර්ශ්ේෂණ හා පුහුණු සහකාර හා ශ්මම කාණ්ඩයට අයත්  ශ්වනත් සියළුම  තනතුරු 

 
 

rdcH oej ixia:dfõ l<uKdlrk iyldr ^;dlaIKsl fkdjk& uÜgfï ;=kajk fY%Ksfha 

ks<OdÍka i|yd jk ld¾hlaIu;d lvbï úNd.h - MA –1-2 (III) úIh ks¾foaYh 
 

01' ld¾hd, l%u  
 

rcfha ld¾hd,j, Ndú;d jk ld¾hd, l%u ms<sn|j uq,sl ±kqu yd tu ±kqu m%dfhda.slj 

Ndú;d lsÍfï yelshdj o" rdcldÍ ,sms f,aLK uekúka wjfndaO fldg f.k meyeÈ,s yd ixCIsma; 

igyka uÕska ;u woyia$ksßlaIK ksYaÑ; wkaoñka bÈßm;a lsÍfï yelshdj iy ksfhda.h wkqj 

,smshla flgqïm;a lsÍfï yelshdj o mÍCId flf¾' 

1'  ,smsf.dkq kv;a;=j yd l<uKdlrKh 
2'  rdcldß ,sms ,sùu 
3'  igyka ,sùu 
4'  jd¾;d ilia lsßu 
5'  ,sms f.dkq bj;a lsßfï l%ufõoh 
6'  jegqma j¾Ol yd jegqma ilia lsßu 
7'  ffoksl ;emE, yd ;emE, fnodyeÍu 
8'  úkh ld¾h mámdáh 
9'  ld¾h uKav, ksjdvq 
10' w;sld, yd ksjdvq Èk §ukd  
 

fuu lreKq j,g wod,j wdh;k ix.%yfha  úfYaIfhka  I, II, III, IV, VIII, XII yd úkh ld¾h 

mámdáfha XLVII yd XLVIII mßÉfþo mßYS,kh wfmalaId flf¾'  

02' .sKqïlrK l%u 

rcfha ld¾hd,j, Ndú;d jk uQ,sl .sKqï yd uqo,a md,k fmd;a j, ld¾h ms<sn| wjfndaOh yd 

±kqu uekSu wfmalaId flf¾' 
 

1'  rdcH uq,H l<ukdlrKh 
2'  wdh;ksl uq,H l<uKdlrKh 
3'  NdKav ñ,§ .ekSfï l%shd mámdáh - m%iïmdok l%shdj,sh 
4'  jÜfgdare fmd;a mj;ajdf.k hEu 
5'  NdKav iólaIK isÿlsßu 
6'  NdKav .nvdlrKh yd fnodyeÍu 

fuu lreKq j,g wod,j uqo,a fr.=,dis ix.%yfha mßÉfþo I, II, III, IV, V yd rcfha $ rdcH oej 

ixia:dfõ m%iïmdok l%shdj,sh mßYS,kh wfmalaId flf¾' 
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03' mß>kl m%dfhda.sl mÍlaIKh 

i.  f;dr;=re ;dCIKh ms<sn| uq,sl ixl,am 

ii. úkafvdaia fufyhqï moaO;sh 

iii. f.dkq l<ukdlrKh 

iv. joka ieliqu 

uq,sl l=i,;d" ;srhg yqreùu" mdG ixrlaIKh" mdG tfla,s lsÍu" wl=re j¾. yd Wm,laIK" 

wkqÉfþo" fþo" fma<s w;r mr;rh fjkia lsÍu" msñ wkqfhda.h ^Tab Setting)" mdGhla fiùu 
yd m%;sIaGdmkh" wlaIr yd jHdlrK fodaI" iudkd¾: mo" ;Sre fh§u" msgqj ieliSu" f,aLk 
uqøKh" j.= ks¾udKh" wkqms<sfj,g ieliSu" f.dkq l<ukdlrKh" f,aLKhla ,smsk 
lsysmhlg heúug ieliSu" uefl%da Ndú;h 
 

v. me;=reïm;a 

uq,sl l=i,;d" wdlD;slrKh ^Formating&" ixialrKh" ;Sre yd mrdi"  
kj we;=<;a lsßï yd bj;a lsßï" o;a; wkqms<sfj,g ieliSu" m%ia:dr ieliSu" uqøKh 

@ Y%s;h (@ Function)" uefl%da Ndú;h" f.dkq l<ukdlrKh 
 

vi. o;a; iuqodh 

ye¢kaùfï uq,sl l=i,;d" o;a; iuqodh ks¾udKh yd Ndú;h 

wdlD;s - ikaOdk.; wdlD;s" W;am;k wdlD;s (popup forms)" ixjdo yd mKsjqv fldgq" 
úuiqï 
wkqms<sfj<g ielisu" jd¾;d ,nd .eksu" uefl%da Ndú;h 
 

vii. bÈßm;a lsßu$Ñ;% igyka 

uq,sl l=i,;d" ixialrKh" wdlD;slrKh 
ie,iqï fh§u 
wkqrEm" miqre is;a;ï yd m%ia:dr ksfõYkh 
lod udrej yd iÔjlrKh" bÈßm;a lsÍfï fuj,ï Ndú;h" 

udiag¾ (Master) lodj ielisu 
lod uqøKh yd igyka 
 

viii. wka;¾cd,h 

wka;¾cd,h ye|skaùu" úYaj úisß cd,h" 
ux fidhk wdldrh" jHjydßl wka;¾cd,h 
 

ix. úoHq;a ;emE, (E- Mail) 

ye¢kaùu' uq,sl l=i,;d" úoHq;a ;emE, ,nd .ekSu" úoHq;a ;emE, heùu" Bg m%;spdr ±laùu"  
weuqKqï Ndú;h" ,smskh y÷kd .ekSug flá kdu Ndú;h" mKsjqv iïmdokh 

 

(i)  Basic Concepts of Information Technology 
 

(ii)  Windows Operating System 

(iii)  File Management 

(iv)  Word Processing 

Basic skills, screen familiarization, editing texts, aligning text, fonts and attributes, indenting paragraphs, 

paragraphs, change of line spacing, Tab setting, finding and replacing text, spelling and grammar, thesaurus, 

working with columns, page setup, printing documents, creating tables, sorting texts, file management, mail 

merging, working with macros 

(v)  Spreadsheets 

 Basic skills, formatting, editing, columns and ranges, insertion and deletion, sorting data, creating charts, 

printing, @ function working with macros, file management 
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(vi)  Database 

Basic skills of introduction, Creating and using a database Forms, Linked forms, popup forms, Dialog and 

message boxes Queries, Sorting, Obtaining reports, Working with macro 
 

(vii)  Presentation / Illustration 

Basic skills, editing, formatting, Applying designs, inserting images clip art and graphs, slide transition, and 

effects, animations using presentation tools, preparing, masters, printing slides and notes 

(viii) Internet 

 Introduction to internet, World Wide Web, How to Navigate, Internet Practical 

(ix)  E-mail 

Introduction, basic skills, receiving e-mails, sending e-mails, replying, using attachments, creating and using 

nick names, Composing messages 

කාණ්ඩය නරේණිය  විෂය නිර්නේශය  ප්රශනන ත්රනේ  සනවාාවය විාාගනයන් සමත්වීම 

සඳහා  ලබාගත යුතු 

අවම ලකුණු 

 

MA 1-2  

 

III 

 

 

 

1. කාර්යාල ක්රම 

ආයතනය තුළ ක්රියාත්මක වන කාර්යාල  ක්රම සහ 
එම දැනුම  ක්රියාශ්ය ශ්යදමටමට ඇති හැකියාව, 
රාජකාරි ශ්ේඛන නිවැරදිව අවශ්බෝධ කරගැනීශ්ම් 
හැකියාව සහ පැහැදිලි හා ශ්කටි කාලයකින් 
නිශ්චිතවම ඔහුශ්ේ / ඇයශ්ේ අදහස් / නිරීක්ෂණ 
ඉදිරිපත් කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ මූලික 
දැනුම, යම් නිශ්චිත පිළිශ්වලකින් ලිපියක් 
ශ්කටුම්පත් කිරීශ්ම් හැකියාව පරීක්ෂා කරනු 
ලැශ්ේ. 
 

2. ගිණුම්කරණ ක්රම 
රාජය ආයතනයක පවත්වා ශ්ගන යනු ලබන 
මූලික ගිණුම් ශ්පොත් සහ මූලය කළමණාකරණය 
පිළිබඳ අශ්ේක්ෂකයාශ්ේ දැනුම සහ අවශ්බෝධය 
මැන බැලීමට ශ්මම ප්රශ්න ප්රය සැලසුම් කරනු 
ලැශ්ේ. 
 

3. තරිඝනක ප්රානයිගික තක්ක්ෂණය 
ලිඛිත ප්රශ්න ප්රයකින් සහ පරිනනක ප්රාශ්යෝගික 
පරීක්ෂණයකින් සමන්විතශ්ය.  

 

ලිඛිත ප්රශ්න ප්රයකි 

 

 

 

 

 

ලිඛිත. 

 

 

ලිඛිත හා ප්රාශ්යෝගික  

ප්රශ්න ප්රයකි. 

 

40% 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

40% 

 

rdcH oej ixia:dfõ l<uKdlrk iyldr ^;dlaIKsl fkdjk& uÜgfï fojk fY%Ksfha ks<OdÍka 
i|yd jk ld¾hlaIu;d lvbï úNd.h - MA –1-2, (II) fY%aKsh úIh ks¾foaYh 

1' wdh;k mámdáh 

wdh;k ix.%yfha yd wdh;ksl l%shd mámdáfha yd rdcH oej ixia:dfõ úêúOdk ms<sn| oekqu" 

úfYaIfhka  I, II, III, IV, VIII, XII yd úkh ld¾h mámdáfha XLVII yd XLVIII mßÉfþo mßYS,kh 
wfmalaId flf¾'  

 

2' úIh oekqu 

wfmalaIlhd úiska ;u rdcldß bgq lrñka Tyqf.a $ wehf.a w;aoelSï yryd ,nd we;s m%ùK;dj 
yd we.hSug ,la lrk ,o fiajd ld,h ;=< wod< lafIa;%fha isÿ lrk ,o mßmdáuh iy kS;suh 
ixfYdaOk iïnkaOfhka wod, fiajlhdf.a oekqu'  

3' idudkH oekqu  

m%ldYhla fyda idlÉPdjla ms<sn|j wjfndaOlr .eksfï yelshdj yd ta iïnkaOj jd¾;d lsßfï 
yelshdj fukau iuld,Sk iudcfha isÿùï f;areï .ekSu yd úYaf,aIKh lsÍu ms<sn|j 
wfmalaIlhdf.a  yelshdj'  
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කාණ්ඩය නරේණිය  විෂය නිර්නේශය  ප්රශනන ත්රනේ  සනවාාවය විාාගනයන් සමත්වීම 

සඳහා  ලබාගත යුතු 

අවම ලකුණු 

 

MA 1-2  

 

II 

 

 

 

1. ආයතන තටිතාටිය 
ආයතන සංග්රහශ්ේ හා ආයතනික ක්රියා පටිපාටිශ්ේ 
විධිවිධාන පිළිබඳ දැනුම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා 
ශ්මම ප්රශ්න ප්රය සකස් ශ්කශ්රනු ඇත. 
 

2. විෂය දැනුම 
අශ්ේක්ෂකයා විසින් තම රාජකාරි ඉටු කරමින් 
ඔහුශ්ේ / ඇයශ්ේ අත්දැකීම් හරහා ලබා ඇති 
ප්රමටණතාව හා ඇගීමමට ලක් කරන ලද ශ්සේවා 
කාලය තුළ අදාළ ක්ශ්ෂේ්රශ්ේ සිු  කරන ලද 
පරිපාටිමය සහ නීතිමය සංශ්ශෝධන 
සම්බන්ධශ්යන් අදාල ශ්සේවකයාශ්ේ දැනුම 
පරීක්ෂා කරනු ලැශ්ේ.  
 

3. සාමානය දැනුම ප්රශනන ත්රය 
ශ්මම පත්රිකාව ශ්කොටස් ශ්දකකින් සමන්විත ශ්ය: 
I. ප්රකාශයක් ශ්හෝ සාක්ඡාාවක් පිළිබඳව 

අවශ්බෝධකර ගැනිශ්ම් හැකියාව හා ඒ 
සම්බන්ධව වාර්තා කිරිශ්ම් හැකියාය මැන 
බැලිම  

 

II. සමකාලීන සමාජශ්ේ සිු මටම් ශ්ත්රුම් ගැනීම 
හා විශ්ශ්ේෂණය කිරීම පිළිබඳව 
අශ්ේක්ෂකයාශ්ේ හැකියාව තක්ශ්සේරු කිරීම. 

 

ලිඛිත ප්රශ්න ප්රයකි. 

 

ලිඛිත ප්රශ්න ප්රයකි. 

 

 

 

 

ලිඛිත ප්රශ්න ප්රයකි. 

 

 

40% 

 

40% 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

rdcH oej ixia:dfõ l<uKdlrk iyldr ^;dlaIKsl fkdjk& uÜgfï m<uq fY%Ksfha ks<OdÍka 
i|yd jk ld¾hlaIu;d lvbï úNd.h - MA –1-2, (I) fY%aKsh úIh ks¾foaYh 

1' úIh oekqu  

wfmalaIlhd úiska ;u rdcldß bgq lrñka Tyqf.a $ wehf.a w;aoelSï yryd ,nd we;s m%ùK;dj 
 

2' ld¾hd, l%shd mámdáj,g wod< oekqu 

;u fiajd ld,h ;=< wod< lafIa;%fha isÿlrk ,o mßmdáuh iy kS;suh ixfYdaOk 
iïnkaOfhka wod, fiajlhdf.a oekqu iy m;aùïj,g wod, kjH;d ms<sn| fiajlhdf.a 
l=i,;d 

කාණ්ඩය නරේණිය  විෂය නිර්නේශය  ප්රශනන ත්රනේ  සනවාාවය විාාගනයන් සමත්වීම 

සඳහා  ලබාගත යුතු 

අවම ලකුණු 

 

MA 1-2  

 

I 

 

 

 

 

1. විෂය දැනුම  
 
 

 

2. කාර්යාල ක්රියා තටිතාටිවලඅ අදාළ 

ගැඅළු (බහුවරණ) 
 
තම ශ්සේවා කාලය තුළ අදාළ ක්ශ්ෂේ්රශ්ේ සිු කරන 
ලද පරිපාටිමය සහ නීතිමය සංශ්ශෝධන 
සම්බන්ධශ්යන් අදාල ශ්සේවකයාශ්ේ දැනුම 
පරීක්ෂා කිරීම සහ පත්මටම්වලට අදාල නවයතා 
පිළිබඳ ශ්සේවකයාශ්ේ කුසලතා මැන බැලීම සඳහා 
ඉහත ප්රශ්න ප්ර සකස් කර ඇත. 

 

ලිඛිත ප්රශ්න ප්රයකින් හා 
බහුවර්ණ  ප්රශ්න ප්රයකින් 
සමන්විත ශ්ය.   

 

ලිඛිත ප්රශ්න ප්රයකින් 
බහුවර්ණ  ප්රශ්න ප්රයකින් 
සමන්විත ශ්ය.   

 

 

40% 

 

 

40% 
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2. කාණ්ඩය  :  කළමනාකරණ සහකාර - තාක්ෂණික (MA 2-2) 
 

2.1. නරේණිය : III, II , I 
 

2.2. තනතුරු : 

1. ඉරුම්හල් අධීක්ෂක 

2. නිෂනතාදන සහකාර 

3. කමිනදටු (කාර්මික) 

4. කමිනදටු (ඉරුම්හල්) 

5. කමිනදටු (විදුලි) 
 

rdcH oej ixia:dfõ l<uKdlrk iyldr ^;dlaIKsl& uÜgfï ;=kajk fY%Ksfha ks<OdÍka i|yd 
jk ld¾hlaIu;d lvbï úNd.h - MA –2-2 (III fY%aKsh& - úIh ks¾foaYh 

 
01' ld¾hd, mßmd,kh iy wdh;ksl l%ufúo 

idudkH ,sms ld¾hd, mßmd,kh" ixia:dms; l%shd mámdá iy Tyqf.a $ wehf.a fiajhg wod< 

uQ,H fr.=,dis ms<sn|j wod, fiajlhdf.a oekqu mÍlaId lsÍu i|yd fuu úNd.h meje;afõ' 

1'  ,smsf.dkq kv;a;=j yd l<uKdlrKh 

2'  rdcldß ,sms ,sùu 

3'  igyka ,sùu 

4'  jd¾;d ilia lsßu 

5'  ,sms f.dkq bj;a lsßfï l%ufõoh 

6'  jegqma j¾Ol yd jegqma ilia lsßu 

7'  ffoksl ;emE, yd ;emE, fnodyeÍu 

8'  úkh ld¾h mámdáh 

9' ld¾h uKav, ksjdvq 

10' w;sld, yd ksjdvq Èk §ukd 
 

fuu lreKq j,g wod,j wdh;k ix.%yfha  úfYaIfhka  I, II, III, IV, VIII, XII yd úkh ld¾h 

mámdáfha XLVII yd XLVIII mßÉfþo mßYS,kh wfmalaId flf¾'  

02' uqo,a fr.=,dis 

Tyqf.a $ wehf.a fiajhg wod< uQ,H fr.=,dis ms<sn|j wod, fiajlhdf.a oekqu mÍlaId lsÍu 

 

1'  rdcH uq,H l<ukdlrKh 

2'  wdh;ksl uq,H l<uKdlrKh 

3'  NdKav ñ,§ .ekSfï l%shd mámdáh - m%iïmdok l%shdj,sh 

4'  jÜfgdare fmd;a mj;ajdf.k hEu 

5'  NdKav iólaIK isÿlsßu 

6'  NdKav .nvdlrKh yd fnodyeÍu 

fuu lreKq j,g wod,j uqo,a fr.=,dis ix.%yfha mßÉfþo I, II, III, IV, V yd rcfha $ rdcH oej 

ixia:dfõ m%iïmdok l%shdj,sh mßYS,kh wfmalaId flf¾' 



YS% ,xld mokï wdh;kh  - rdcH oej ixia:dfõ ld¾hlaIu;d lvbï úNd.h  
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කාණ්ඩය නරේණිය  විෂය නිර්නේශය  ප්රශනන ත්රනේ  

සනවාාවය 

විාාගනයන් 

සමත්වීම සඳහා  

ලබාගත යුතු අවම 

ලකුණු 

MA 2-2 III 

 

 

 

1. කාර්යාල පරිපාලන හා ආයතනික පටිපාටි 
 

2. මූලය ශ්රුලලාසි 
 

සාමානය ලිපි කාර්යාල පරිපාලනය, සංස්ථාපිත 
ක්රියා පටිපාටි සහ ඔහුශ්ේ / ඇයශ්ේ ශ්සේවයට අදාළ 
මූලය ශ්රුලලාසි පිළිබඳව අදාල ශ්සේවකයාශ්ේ දැනුම 
පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඉහත ප්රශ්න ප්ර ශ්දක සකස්  
කර ඇත. 

ලිඛිත ප්රශ්න 
ප්රයකි. 

 

ලිඛිත ප්රශ්න 
ප්රයකි. 

 

40% 

 

40% 

 

 
rdcH oej ixia:dfõ l<uKdlrk iyldr ^;dlaIKsl& uÜgfï ;=kajk fY%Ksfha ks<OdÍka i|yd 
jk ld¾hlaIu;d lvbï úNd.h - MA –2-2 ( I, II fY%aKs& - úIh ks¾foaYh 
 

1' ld¾hd, mßmd,k yd wdh;ksl mámdá 

idudkH ,sms ld¾hd, mßmd,kh" ixia:dms; l%shd mámdá fukau wdh;k ix.%yfha  úfYaIfhka    

I, II, III, IV, VIII, XII yd úkh ld¾h mámdáfha XLVII yd XLVIII mßÉfþo mßYS,kh wfmalaId 
flf¾'  

2' uQ,H fr.=,dis 

Tyqf.a $ wehf.a fiajhg wod< uQ,H fr.=,dis ms<sn|j wod, fiajlhdf.a oekqu úfYaIfhka 
ydks mdvq ^uq' fr 103' 104" 105& yd n,;, fn§u ^uq' fr 135" 136" 137" 138" 139&' fuu lreKq j,g 

wod,j uqo,a fr.=,dis ix.%yfha mßÉfþo I, II, III, IV, V yd rcfha $ rdcH oej ixia:dfõ 
m%iïmdok l%shdj,sh mßYS,kh wfmalaId flf¾' 

3' ;dlaIKsl úIh 

fiajlhdf.a fÊIaG;ajh olajd ish ;k;=rg wod< ;dlaIKsl l%shdldrlï i|yd wjYH 

yelshdjka imqrd ;sîu wfmalaId flf¾' 

කාණ්ඩය නරේණිය  විෂය නිර්නේශය  ප්රශනන ත්රනේ  

සනවාාවය 

විාාගනයන් 

සමත්වීම සඳහා  

ලබාගත යුතු 

අවම ලකුණු 

 

MA 2-2  

 

II, I 

 

 

 

1. කාර්යාල පරිපාලන හා ආයතනික පටිපාටි 
 

 

2. මූලය ශ්රුලලාසි 
 

සාමානය ලිපි කාර්යාල පරිපාලනය, සංස්ථාපිත 
ක්රියා පටිපාටි සහ ඔහුශ්ේ / ඇයශ්ේ ශ්සේවයට අදාළ 
මූලය ශ්රුලලාසි පිළිබඳව අදාල ශ්සේවකයාශ්ේ දැනුම 
පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඉහත ප්රශ්න ප්ර ශ්දක සකස්  
කර ඇත. 
 

3. තාක්ෂණික විෂය 
 

ශ්සේවකයාශ්ේ ශ්ේෂ්ඨත්වය දක්වා සිය තනතුරට 
අදාළ තාක්ෂණික ක්රියාකාරකම් සඳහා අවශය 
හැකියාවන් සපුරා ති ශ්ේද යන්න තක්ශ්සේරු කිරීම 
සඳහා ප්රශ්න ප්රය සකස් කර ඇත 
 

ලිඛිත ප්රශ්න 
ප්රයකි. 

 

ලිඛිත ප්රශ්න 
ප්රයකි. 

 

 

 

ලිඛිත ප්රශ්න 
ප්රයකි. 

 

40% 

 

 

40% 

 

 

 

40% 
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3. කාණ්ඩය : කනිෂනඨ කළමනාකරණ  JM 1-1  
   

3.1. නරේණිය :  II, I 
 

3.2. තනතුරු :  
1. සහකාර ප්රානේශිය කළමනාකාර 

2. රහසය නල්කම් 

3. වැඩසඅහන් සම්තාදක 

4. සහකාර කළමනාකාර (මුදල්) 

5. සහකාර කළමනාකාර   )විමර්ෂන(  

6. සහකාර කළමනාකාර (තාලන) 

7. සහකාර කළමනාකාර  )මානව සම්තත්(  

8. සහකාර කළමනාකාර  )අනලවි(  

9. සහකාර කළමනාකාර (ප්රදර්ශනාගාර) 

10. සහකාර කළමනාකාර )මිලැ ගැනිම්(  

11. ඉංජිනන්රු සහකාර )ල්විල්(  

12. ඉංජිනන්රු සහකාර )කාර්මික(  

13. ඉංජිනන්රු සහකාර )විදුලි(  

14. සහකාර අායන්තර විගණක 

15. සහකාර කළමනාකාර (ප්රවාහන) 

16. සහකාර කළමනාකාර  )තර්නේ ෂණ හා සංවර්ර්න(  

17. සහකාර කළමනාකාර (නතොරතුරු තාක්ෂණ) 

18. සහකාර කළමනාකාර )තේර්ප තාලන(  

19. ඉරුම්හල් උතනේශක 

හා නමම කාණ්ඩයඅ අයත්  නවනත් ල්යළුම  තනතුරු 
 

rdcH oej ixia:dfõ lKsIaG l<uKdlrk uÜgfï fojk fY%Ksfha ks<OdÍka i|yd jk  
m<uq ld¾hlaIu;d lvbï úNd.h - JM – 1-1 (II fY%Ksh& - úIh ks¾foaYh 

 

01 ld¾hd, l%u$ ld¾hd, mßmdáh 

1' ,smsf.dkq kv;a;= yd l<ukdlrKh 

2'  rdcldß ,sms ,sùu  

3'  igyka ,sùu 

4'  jd¾;d ilia lsßu 

5'  ,sms f.dkq bj;a lsßfï l%u fõoh 

6'  ffoksl ;emE, yd ;emE, fnod yeÍu 

7'  úkh ld¾h mámdáh 

8'  ld¾huKav, ksjdvq 

9' w;sld, yd ksjdvq Èk §ukd 

 

wdh;k ix.%yfha my; i`oyka mßÉfÊohka we;=,;a fõ'  
 

I'  idudkHh  II' fiajhg n`ojd .ekSfï ld¾h mámdá iy m;aùï  IV' udiamä ;djld,sl 

;;ajh iaÓr ;;ajh  VII' jegqma  VIII' w;sld, ksjdvq Èk yd ksjdvq Èk i`oyd jegqma yd 

§ukd XII' ksjdv q XXXII' foaYmd,k whs;sjdislï nqla;s ú§u yd úkh ld¾h mámdáfha 

XLVII yd XLVIII mßÉfþo mßYS,kh wfmalaId flf¾' 
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02 .sKqï l%u 

1' rdcH uq,H l<uKdlrkh 

2'  wdh;ksl uQ,H l<uKdlrKh 

3' NdKav ñ,§ .ekSfï l%shd mámdáh - m%iïmdok l%shdj,sh 

4'  jÜfgdare fmd;a mj;ajdf.k hEu 

5'  NdKav iólaIK isÿ lsßu 

6'  NdKav .nvdlrKh yd fnod yeÍu 

7' ydks mdvq ^uq' fr 103' 104" 105& 

8' n,;, fn§u ^uq' fr 135" 136" 137" 138" 139& 

fuu lreKq j,g wod,j uqo,a fr.=,dis ix.%yfha mßÉfþo I, II, III, IV, V yd rcfha $ rdcH 

oej ixia:dfõ m%iïmdok l%shdj,sh mßYS,kh wfmalaId flf¾' 

03 úIh ±kqu 
 

n`ojd .ekSfï mámáfhys lKsIaG l<ukdlrKh ^JM 1-1& .Kfhys i`oyka ;k;=re j,g 
wod, ld¾hhka we;=,;a jk mßÈ m%Yak m;%h ielfia 

තැරණි බඳවාගැනිම් තටිතාටිය අනුව විෂය නිර්නේශය (II නරේණිය) 

(නදවන වරඅ නතනි ල්ටින අයදුම්කරුවන් සඳහා) 
 

කාණ්ඩය නරේණිය  විෂය නිර්නේශය  ප්රශනන ත්රනේ  

සනවාාවය 

විාාගනයන් 

සමත්වීම සඳහා  

ලබාගත යුතු අවම 

ලකුණු 
 

JM 1-1 

 

 

  

 

 

II 

 

 

 

 

1. කාර්යාල  ක්රම 

රජශ්ේ කාර්යාලයක් තුළ ක්රියාත්මක වන 
කාර්යාලීමය ක්රමශ්යදයන් සහ එම දැනුම අර්ථවත් 
හා ඵලදාීම ශ්කොන්ශ්ේසි යටශ්ත් අයු ම් කිරීමට ඇති 
හැකියාව මනිනු ලැශ්ේ.  
 
 

2. ගිණුම්කරණ ක්රම 

රාජය සංසථ්ාවක පවත්වා ශ්ගන යනු ලබන මූලික 
ගිණුම් ශ්පොත් සහ මූලය කළමණාකරණය පිළිබඳ 
දැනුම හා අවශ්බෝධය මැන බැලීම සඳහා ශ්මම ප්රශ්න 
ප්රය සකස් ශ්කශ්ර්. 
 
 

3. විෂය දැනුම 

තනතුරට අදාළව ශ්සේවකයාශ්ේ දැනුම පරීක්ෂා 
කිරීම. 
 
 

4. තරිගණක ප්රානයිගික තක්ක්ෂණය 

ශ්මම පරීක්ෂණය අශ්ේක්ෂකයාශ්ේ පහත සඳහන් 
හැකියාවන් ඇගීමම සඳහා ශ්ය: 
• ශ්තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ මූලික සංකේප, 

• වින්ශ්ඩෝස් ශ්මශ්හයුම් පේධතිය සහ 
  ශ්ගොනු කළමනාකරණය 

 

ලිඛිත ප්රශ්න 
ප්රයකි. 

 

 

 

ලිඛිත ප්රශ්න 
ප්රයකි  

 

 

ලිඛිත ප්රශ්න 
ප්රයකි 

 

 

 

ලිඛිත ප්රශ්න 
ප්රයකි 

 

40% 

 

 

 

 

40% 

 

 

40% 

 

 

 

40% 
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කාණ්ඩය නරේණිය  විෂය නිර්නේශය  ප්රශනන ත්රනේ  

සනවාාවය 

විාාගනයන් 

සමත්වීම සඳහා  

ලබාගත යුතු අවම 

ලකුණු 

නව බඳවාගැනිම් තටිතාටිය අනුව විෂය නිර්නේශය (II නරේණිය)   

 

JM 1-1 

 

 

  

 

 

II 

 

 

 

 

1. කාර්යාල  ක්රම 

රජශ්ේ කාර්යාලයක් තුළ ක්රියාත්මක වන 
කාර්යාලීමය ක්රමශ්යදයන් සහ එම දැනුම අර්ථවත් 
හා ඵලදාීම ශ්කොන්ශ්ේසි යටශ්ත් අයු ම් කිරීමට ඇති 
හැකියාව මනිනු ලැශ්ේ.  
 

2. ගිණුම්කරණ ක්රම 

රාජය සංසථ්ාවක පවත්වා ශ්ගන යනු ලබන මූලික 
ගිණුම් ශ්පොත් සහ මූලය කළමණාකරණය පිළිබඳ 
දැනුම හා අවශ්බෝධය මැන බැලීම සඳහා ශ්මම ප්රශ්න 
ප්රය සකස් ශ්කශ්ර්. 
 

3. විෂය දැනුම 

තනතුරට අදාළව ශ්සේවකයාශ්ේ දැනුම පරීක්ෂා 
කිරීම. 

 

ලිඛිත ප්රශ්න 
ප්රයකි. 

 

 

ලිඛිත ප්රශ්න 
ප්රයකි. 

 

 

 

ලිඛිත ප්රශ්න 
ප්රයකි. 

 

40% 

 

 

40% 

 

 

 

40% 
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4. කාණ්ඩය  : මර්යම කළමනාකරණ  MM 1-1  
 

4.1. නරේණිය  :  II 
 

4.2. තනතුරු  : 

1. නිනයිජ්ය ප්රානේශිය කළමනාකාරුවන් 

2. නිනයිජ්ය කළමනාකාර )මානව සම්තත්(  

3. නිනයිජ්ය කළමනාකාර )තිප(  

4. නිනයිජ්ය කළමනාකාර )මුදල්(  

5. නිනයිජ්ය කළමනාකාර )අනලවි(  

6. නිනයිජ්ය කළමනාකාර  (දැව නරේණි රිරිම් හා නවන්නේල්) 

7. නිනයිජ්ය කළමනාකාර (දැව සැතයිම්) 

8. නිනයිජ්ය කළමනාකාර (ගෘහාාණ්ඩ නිර්මාණ) 

9. ක්රම විශනනල්ෂක 

10. නිනයිජ්ය කළමනාකාර )නිෂනතාදන(  

11. නිනයිජ්ය කළමනාකාර )දැව ඉරුම්හල්(  

12. නිනයිජ්ය කළමනාකාර )විමර්ශන(  

13. නිනයිජ්ය කළමනාකාර )තත්ත්ව ආරක්ෂණ(  

14. නිනයිජ්ය කළමනාකාර )ගෘහාාණ්ඩ සංහර්ණ(  

15. නිනයිජ්ය කළමනාකාර  (යාන්ත්රික ඉංජිනන්රු) හා නමම කාණ්ඩයඅ අයත්  

නවනත් ල්යළුම  තනතුරු 
 
rdcH oej ixia:dfõ uOHu l<uKdlrk uÜgfï fojk fY%Ksfha ks<OdÍka i|yd jk  
m<uq ld¾hlaIu;d lvbï úNd.h - MM – 1.1 (II fY%Ksh& - úIh ks¾foaYh 
 

01' wdh;ksl mámdá 

1. ,smsf.dkq kv;a;= yd l<uKdlrKh 

2. rdcldß ,sms ,sùu 

3. igyka ,sùu 

4. jd¾;d ilia lsßu 

5. ,sms f.dkq bj;a lsÍfï l%u fõoh 

6. jegqma j¾Ol yd jegqma ilia lsßu 

7. ffoksl ;emE, yd ;emE, fnod yeßu 

8. úkh ld¾h mámdáh 

9. ld¾h uKav, ksjdvq 

10. w;sld, yd ksjdvq Èk §ukd 
 

  
wdh;k ix.%yfha my; i`oyka mßÉfÊohka we;=,;afõ' 

 

 

I' idudkHh  II' fiajhg n`ojd .ekSfï ld¾h mámdá iy m;aùï  IV' udiamä ;djld,sl 

;;ajh iaÓr ;;ajh  VII' jegqma  VIII' w;sld, ksjdvq Èk yd ksjdvq Èk i`oyd jegqma yd §ukd 

XII' ksjdv q       XXXII' foaYmd,k whs;sjdislï nqla;s ú§u yd úkh ld¾h mámdáfha XLVII 

yd XLVIII mßÉfþo mßYS,kh wfmalaId flf¾' 
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02' .sKqï l%u 
 

1. rdcH uq,H l<ukdlrKh 

2. wdh;ksl uQ,H l<ukdlrKh 

3. NdKav ñ,§ .ekSfï l%shd mámdáh - m%iïmdok l%shdj,sh 

4. jÜfgdare fmd;a mj;ajdf.k hEu 

5. NdKav iólaIK isÿ lsßu 

6. NdKav .nvdlrKh yd fnod yeÍu 

7. ydks mdvq ^uq' fr 103' 104" 105& 

8. n,;, fn§u ^uq' fr 135" 136" 137" 138" 139& 

fuu lreKq j,g wod,j uqo,a fr.=,dis ix.%yfha mßÉfþo I, II, III, IV, V yd rcfha $ rdcH oej 

ixia:dfõ m%iïmdok l%shdj,sh mßYS,kh wfmalaId flf¾' 

03' úIh ±kqu 
              
n`ojd .ekSï mámdáfhys l<uKdldr ^ MM – 1.1& fiajd .Kfhys i`oyka ;k;=re j,g wod, 

ld¾hhka we;=,;a jk mßÈ m%Yak m;%h ilia flf¾' 
 
 

කාණ්ඩය නරේණිය  විෂය නිර්නේශය  ප්රශනන 

ත්රනේ  

සනවාාවය 

විාාගනයන් 

සමත්වීම සඳහා  

ලබාගත යුතු 

අවම ලකුණු 

 

MM 1-1

  

 

II 

 

 

 

 

1. නතොදු තරිතාලන හා රාජ්ය ප්රපතත්ප: 

 

කාර්යාලය තුල ශ්යොදාගනු ලබන ක්රම හා පේධති, 

වර්තමාන චක්රශ්ේඛ පපශ්දස් ,  ආයතන සංග්රහශ්ේ 

විධිවිධාන හා සංසථ්ාවට පවරා ඇති කාර්යයන් හා 

සම්බන්ධ වත්මන් රාජය ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ දැනුම 

මැනබැලීම සඳහා ශ්මම ප්රශ්න ප්රය සකස් කරනු 

ලැශ්ේ. 

2. රාජ්ය මුලය කළමනාකරණය 
 

රාජය මූලය කළමනාකරණය පිළිබඳ හා විශ්ශේෂශ්යන් 

රාජය සංසථ්ාවන්ි   මූලය කළමනාකරණය පිළිබඳව 

ශ්සේවකයාශ්ේ දැනුම පරික්ෂා කිරිම සඳහා ශ්මම ප්රශ්න 

ප්රය සකස් කරනු ලැශ්ේ.  

3. සාමානය කළමනාකරණය: 

 
ඵලදායි චින්තනය සහ ගැටළු විසඳීශ්ම් හැකියාව මැන 
බැලීම සඳහා ශ්මම ප්රශ්න ප්රය සකස් මට ඇත. ශ්මි දි 
ගැටුළු එකක් ශ්හෝ කිි පයක් ලබා ශ්දන අතර ඒ සඳහා  
කළමනාකරණ මූලධර්ම මත පදනම්ව පිළිතුරු ලිවිය 
යුතුය 
 

 

 

 

ලිඛිත ප්රශ්න 
ප්රයකි. 

 

 

 

ලිඛිත ප්රශ්න 
ප්රයකි.  

 

 

ලිඛිත ප්රශ්න 
ප්රයකි. 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

40% 

 

 

40% 

 

 


