
Y%S ,xld iy;sl,;a l<ukdlrK .KldêldÍ wdh;kh 

fufyhqï wÈhr – fufyhqï iy f;dr;=re moaO;s l<ukdlrKh (OIM / OL3 - 203) – 2016 uehs úNd.h 
 

1 

 
© ish¨u ysñlï weúßKs                         wkq wxlh(  ……………… 

Y%S ,xld iy;sl,;a l<ukdlrK .KldêldÍkaf.a wdh;kh 
 

fufyhqï wÈhr 
2016 uehs úNd.h 

  

úNd. Èkh: 2016 uehs 14 msgq .Kk              : 05 

úNd. fõ,dj:   m'j' 1'30 - m'j' 4'30 m%Yak .Kk            : 07 
 
whÿïlrejkag Wmfoia( 

1' kshñ; ld,h meh 3 ls' 
2' uq¿ ,l=Kq 100 hs' 
3' I fldgfia ish¨u m%Yakj,g o" II fldgfia A yd B ldKavj,ska m%Yak 2 ne.ska f;dardf.k 

;j;a m%Yak 04 lg o W;a;r imhkak' 
4' A ldKavh( fufyhqï l<ukdlrKh iy B ldKavh ( f;dr;=re moaO;s l<ukdlrKh 
5' ms<s;+re iemhsh hq;Af;A isxy, NdIdfjkA muKs' 

 

úIh úIh ixfla;h 
fufyhqï iy f;dr;=re moaO;s l<ukdlrKh (OIM / OL3 - 203) 

  

I  fldgi  
 

m%Yak wxl 01 ( ^,l=Kq 20& 
 

wxl 01 orK m%Yakfha ish¨u fldgia j,g W;a;r imhkak. tla tla m%Yakhg jvd;au ksjerÈ W;a;rh 

f;darkak. tfia f;dard.;a W;a;rhg wod< bx.%%sis wCIrh m%Yak wxlh iuÕ ms<s;=re fmdf;a ,shkak.  
 
Wod (- ^1& wod< bx.%sis wCIrh" ^2& wod< bx.%sis wCIrh jYfhks' 
 

(1) බාණ්ඩ හහෝ හසේවා නිර්භාණය අංශ 03කින් සභන්විත හේ. එනම් සංකල්ඳය හා ක්රියාව  ............... . 

(a) ඳැස   (package)   

(b) හසේවාව   (service) 

(c) උඳහයෝගීතාව  (utility)  

(d) ඳද්ධතිය   (system) 
 

(2) ඳහත සහන් කරුණු  අතරින් පුහ ෝකථනයට අදාළ හනොවන කරුණු කුභක්ද? 

(a) ඉල්ලුම්  ටාව  (demand pattern) 

(b) උඳනතිය   (trend) 

(c) නියැදි හවනසව්ීභ  (random variation) 

(d) ඉල්ලුම් විශහ්ල්ෂණය (demand analysis) 
 

(3) හ ෝහලක් ඉඳිකිරීභට අදාළව සුදුසු පිරියත (layout) සැලසුභ වන්හන්: 

(a) ක්රියාව  පිරියත  (process layout) 

(b) නිෂ්ඳාදන පිරියත  (product layout) 

(c) කුටි පිරියත   (cellular layout) 

(d) හසේවා පිරියත  (service layout) 
 

(4) සමුච්චිත නයායයන් (accumulated theories), දැනුභ (knowledge), කුභහේද (methods), ශිල්පීය ක්රභ 

(techniques) උඳහයෝගී ක හගන, කිසියම් වයාඳාරික අ මුණක් උහදසා හයොදාගන්නා ඳර්හේෂණය 

හඳුන්වන්හන් කුභන නභකින්ද? 

(a) ශුද්ධ ඳර්හේෂණ  (pure research) 

(b) බාවිත ඳර්හේෂණ  (applied research)  

(c) ක්රහභෝඳාය ඳර්හේෂණ  (strategic research)  

(d) විදයාත්මකභක ඳර්හේෂණ  (scientific research) 
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(5) අබයන්ත  අසභර්ථතා පිරිවැයක් (internal failure cost) හලස ඳහත සහන් කව ක් සැළකිය හැකිද?  

(a) ගුණාත්මකභක කළභනාකා ණ වැඩසටහන් සංවර්ධනයට ද ණ පිරිවැය. 

(b) කාර්ය භණ්ඩල පුහුණු කිරීභට ද ණ පිරිවැය.   

(c) ක්රියාව   අසභර්ථතාවන් පිසකසක  කිරීභට හා සුඳරීාවට ද ණ පිරිවැය. 

(d) ක්රියාව  පිරිවැය වැ ද දියුණු කිරිභට ද ණ පිරිවැය. 
 

(6) විදුත්මක වයඳාරික හයදවුභකට අදාළව වයාඳාරික තයතනයක් විශ්වාසය තඵනුහේ:  

(a) අබයන්ත  වයාඳා  ක්රියාව ය රති-ඉංජිහන්රුක ණ සහා  

(b) වයාඳාරික  ක්රියාව ය ඵාරිරින් ඉකරක වා ගැමභ (Business Process Outsourcing). 

(c) වයාඳා හේ ගනුහදනුකරුවන්  හා සැඳයුම්කරුවන් හවනුහවන් විද්යුත්මක වයාඳාරික ක්රභහේදය 

ක්රියාත්මකභක කිරීභ සහා. 

(d) වැඩ කණ්ඩායම් හා ක්රියාකාරී පිරිස් අත  වයාඳාරික සහහයෝගීතාව රවර්ධනය සහා. 
 

(7) ඳරිගණක අඳ ාධයක් (a computer crime) හලස ඳහත සහන් කව ක් සැළකිය හනොහැකිද? 

(a) අන්තර්ජාල  හසයඵව   (Internet privacy) 

(b) අනවස හයන් දත්මකත ලඵා ගැමභ  (Hacking) 

(c) ස්ඳැම්     (Spam) 

(d) අබයන්ත  ජාල    (Intranet) 
 

(8) සෑභ පුද්ගල අනනයතාවයක් සකස් කිරීහම්දී   හබෞතික ගතික ලණ භැමහම් ත ක හභවලභක් හලස 

ඳහත සහන් කව ක් හයොදා ගත හැකිද? 

(a) වමිතික ත ාව     (Bio- metric security) 

(b) වයාඳා  ක්රියාව  රතිඉංජිහන්රුක ණය  (Business Process Outsourcing [BPR]) 

(c) ත ක ඳවු      (Firewall) 

(d) දත්මකත සංහක්තවලට හැ වීභ    (Encryption of data) 
 

(9) ඳහත සහන් හද් අතුරින් කව ක් අන්තර්ජාල තාණය හයොදා ගැමභ හහේතුහවන් තතිවන ත කකාරී 

වාසිලඵා ගැමහම් ක්රහභෝඳායන් හලස සැළකිය හනොහැකිද? 

(a) හගෝලීය හවළහඳොළට රවිශ්  වීභ   (Global market penetration) 

(b) බාණ්ඩ හා හසේවා ඳරිවර්තනය වීභ   (Product and service transformation)  

(c) පිරිවැය හා කාර්යභතා වැ ද දියුණු වීභ  (Cost and efficiency improvement) 

(d) ත ක්ෂිත තර්ජන ඳාලනය කිරීභ   (Control of security threats) 
 

(10) ඳහත සහන් දෑ අතුරින් විදුත්මක සම්රාඳණ ක්රියාව ය (e – procurement process) සම්ඵන්ධහයන් 

නිවැ දි පිසකතු  වන්හන් කුභක්ද?   

(a) එය නිෂ්ඳාදන හහෝ හඵදාහැරීහම් තයතනයක සැඳයුම් දාභය සම්පර්ණහයන් හවනස් ක මින් 

නිෂඳ්ාදකහේ සිට සැඳයුම්කරුට තණවුම් සම්පර්ණ කිරීහම් හතො තුරු ඒකාකාරීව ගැලීභක් සිදු ක යි.  

(b) එය භඟින් තයතනහේ සැඳයුම් දාභ සභස්ත ඳද්ධතිය හ හා සහයෝගිත්මකව උත්මකසාහයන් භඟින් 

කාර්යක්ෂභ සහ පිරිවැය සපලතාවයක් තතිවීභ.  

(c) එය                                                            

                  

(d) එය තයතනහේ කටයුතු උඳායභාර්ගික භට්ටහම් සිට ක්රහභෝඳායික සහ හභහහයුම් භට්ටභ හ හා ව 

ක්රියාකා කම් දක්වා පුළුල් ක  තත.  

^10 × ,l=Kq 02 = uq¿ ,l=Kq 20& 
I fldgi wjidkhs 
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II fldgi 
 

A ldKavh: fufyhqï l<ukdlrKh  
 

m%Yak fol ^2& lg ms<s;=re imhkak 
 

m%Yak wxl 02 ( ^,l=Kq 20& 
 

නිභල් භහතා  හ දිපි  තාණය පිසකඵ ී..එස්.ී.. උඳාියයක් ලඵාගැමහභන් ඳසු අදාළ  හත්රහේ වස  05 ක 

ඳලපුරුද්දක් ලඵා ගත්මකහත්මකය. ඳසුව භධයභ භට්ටහම් තකලුම් කම්හලක් හා  හ දිපි  කර්භාන්තය සහා ඉංජිහන්රු 

හසේවා සඳයන සභාගභක් ඳටන් ගත්මකහත්මකය.එභගින් හ දිපි  හත්රහේ නියැලී සිටින වයවසායනයන් සහා අවශය 

ඉංජිහන්ර් හසේවා ලඵා දීභ සිදුක යි. හභභ තයතව හදක භගින් රුකියා 100කට වඩා ලඵා දී තති අත  තභ වයාඳා  

කටයුතු පුළුල් ක  ගැමභට අදහස් ක යි. 
 

Tnf.ka b,a,d isákqfha: 
 

(a) තකළුම් කර්භාන්තය ගැන අවධානය හයොමුක මින් ඳරිවර්තික තදාන (transformed resources), 

ඳරිවර්තනය සහායක තදාන (transforming resources) හා ඳරිවර්තන ක්රියාව  වර්ගය (type of 

transformation process) හභොනවාදැයි සහන් ක න්න.                    ^,l=Kq 06& 
 

(b) තකළුම් කර්භාන්ත ශාලාව හා  හ දිපි  පිසකඵ ඉංජිහන්රු සභාගභ සඳයන හසේවා පිසකඵව අවධානය හයොමු 

ක මින් බාණ්ඩ හා හසේවා හවන් හකොට දක්වන රධාන මිනුම් 05 ක් විස්ත  ක න්න.           ^,l=Kq 10& 
 

(c) සාභානයහයන් නනෑභ වයාඳා යක රධාන වයාඳාරික කාර්යාංශ තුනක් දක්නට ලැහේ. ඒවාහේ එකිහනක 

සම්ඵන්ධතාව ගැන සහන් ක මින් එභ කරුණු තුන හභොනවාදැයි සහන් ක න්න.          ^,l=Kq 04& 

         (uq¿ ,l=Kq 20) 

 

 

 
 
 
m%Yak wxl 03 ( ^,l=Kq 20& 
 

House of Fashion සභාගභ 1990 ත ම්බ ක න ලදී.  ඉතා ඉහල ගණහේ නිමි තඳුම් අහලවි කිරීභ, තඳුම් 

භැී.භ, අගනා හ දි සැඳයීභ යන අංශ හකහ රි තයතනය රසිද්ියයක් ද යි. එහසේභ ගනුහදනු කරුවන්ට සුවිහශේී  

හසේවාවක් සඳයන තයතනයක් හලස ඳාරිහබෝගික විශ්වාසය දිනාහගන තති අත  500 කට අියක කාර්ය 

භණ්ඩලයක් දිවයින පු ා පිරිටි  ශාඛා 100 ක හසේවය ක ති.  එහසේභ භාලදිවයින හා නස ්හේ යාහේ ද සභාගහම් 

ශාඛා පිරිකරවා තිහේ.  සභස්ත තත්මකව කළභනාක ණ මුලධර්භ ක්රියාවට නැංවීභ හහේතුහවන් සභාගභට හභභ 

ජයග්රහණ අත්මකක  ගැමභට හැකිව ඵවට සභාගහම් රධාන විධායක නිළධාරියා විශ්වාස ක යි. 
 

Tnf.ka b,a,d isákqfha: 
 

(a) සභස්ත තත්මකව කළභනාක ණ මුලධර්භ (Total Quality Management Principles) 05 ක් හකටිහයන් 

විස්ත  ක න්න.                          

^,l=Kq 10& 
 

(b) බාණ්ඩයක තත්මකවය වැ ද දියුණු කිරීහභරිලා වැළැක්වීහම් පිරිවැය (Prevention cost) හහේතුවන තකා ය 

නිදසුන් සරිතව විස්ත  ක න්න.                       ^,l=Kq 05& 
 

(c) හහේතුව හා රථිපඳල සටහන (cause and effect diagram) තත්මකව ඳාලන ගැටළු විශ්හල්ෂණය සහා 

හයොදාගතහැකි තකා ය හකටිහයන් විස්ත  ක න්න.              ^,l=Kq 05& 

         (uq¿ ,l=Kq 20) 
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m%Yak wxl 04 ( ^,l=Kq 20& 
 
ලංකා සර්විස් පුද්ග ක සභාගභ  ථවාහන එකලස් කිරීහම් කර්භාන්ත ශාලාවක් හකොේගල පිරිටි කර්භාන්ත 

ජනඳදහේ පිරිකරවීභට තී ණය ක  තිහේ. හභභගින් දකුණු තසියාහේ වාහන සහා වන ඉල්ලුභ සපු ා ගත හැකි 

වනු තත.  සභාගභ ශ්රි ලංකා තහයෝජන භණ්ඩලහයන් ඵදු සහන සහා අනුභැතියද ලඵා හගන තිහේ. 
 

Tnf.ka b,a,d isákqfha: 
 

(a)  ථවාහන සකස් කිරීහම් කර්භාන්ත ශාලාවක් පිරිකරවීභට හයොදා ගත හැකි පිරියත ක්රභය (layout) කුභක්ද?   

එය සනාථ කිරිභට හහේතු දක්වන්න.                       ^,l=Kq 05& 
 

(b) සභාගභ හකොේගල කාර්මික ජනඳදහේ හභභ කර්භාන්ත ශාලාව පිරිකරවීභ කළ යුතුද යන්න තී ණය කිරීභ 

හකහ රි සළකා ඵැ ය යුතු කරුණු 04 ක් හඳුනා ගන්න.            ^,l=Kq 08&  

       

(c) එක්ත ා සතියක කර්භාන්ත ශාලාවක හසේවකයන් තකලුම් 500 ක් නිඳදවීය.  තත්මකව ඳාලන හදෝෂ හහේතුහවන් 

තකලුම් 80 කි. B වර්ගහේ හලස සළකා එකක් රු.600/- ඒකක මිලකට අහලවි කහළේය.  ඉතිරි තකළුම් 

රභාණය එකක් රු.1,000/- ඵැගින් අහලවි කහළේය.  හම් සහා ශ්රභ ඳැය 250,000 ක් වැය ක  තිහේ. 

තකළුම් 500 නිෂඳ්ාදනයට අදාළ ශ්රභ පලදායීතාවය (labour productivity) ඳැයකට අදාළ වන රභාණය 

ගණනය ක න්න.                               ^,l=Kq 07& 

                                                                                                             (uq¿ ,l=Kq 20) 

                                                                                                       A ldKavh wjidkhs 
 

 

 

B ldKavh: f;dr;=re moaO;s l<ukdlrKh 
 

m%Yak fol ^2& lg ms<s;=re imhkak 
 

m%Yak wxl 05 ( ^,l=Kq 20& 
 

ඵටරි   ටවල සංචා කයන් උහදසා අවශය ඳහසුකම් සඳයන ඵද්ධ වයාඳා  සභාගභක් හලස ස්විස් ලංකා සභාගභ 

ත ම්බ ක   තිහේ. එහසේභ සභාගභ සිය ගනුහදනුකරුවන් උහදසා අන්තර්ජාල ඳහසුකම්, විද්යුත්මක වානිජය, විද්යුත්මක 

තනවුම් ක්රභ හේදයන් විද්යුත්මක හගවීම් ක්රභ හේදයන් හා අබයන්ත  ජාල (Intranet) හා ඵාරි  ජාල (Extranet) 

ඳහසුකම් සලසා දී තිහේ. විදුත්මක වාණිජය (E-commerce) හා සැඳයුම් දාභ කළභනාක ණ (Supply Chain 

Management) ක්රියාව න් හහේතුහවන් ඳසුගිය වස  03 ක කාලය තුල සභාගභ විශාල වර්ධනයක් අත්මකඳත්මක ක  

ගත්මකහත්මකය. 

 

Tnf.ka b,a,d isákqfha:  
 

(a) සැඳයුම්දාභ කළභනාක ණ ක්රියාව හේදී හතො තුරු තාණහේ කාර්යබා යත්මක, ගනුහදනුකරුවන්හේ 

අ මුණු ඉකරක  ගැමභට එභගින් ඉකරවන අනුඵලය හකටිහයන් ඳැහැදි  ක න්න.             ^,l=Kq 05& 
 

(b) සැඳයුම්දාභ කළභණාක ණය ක්රියාත්මකභක කිරීභ භගින් සභාගභට ලකා ක  ගත හැකි රථිපලාබ 04 ක්  විස්ත  

ක න්න.                  ^,l=Kq 08& 
 

(c) සැඳයුම්දාභ සම්ඵන්ධීක ණ ක්රියාව හේදී (Supply Chain Integration) සභාගභක් මුහුණඳාන මූ ක 

ගැටළු හදකකට අදාළ හහේතන් සහන් ක න්න.              ^,l=Kq 07&       

 (uq¿ ,l=Kq 20) 
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m%Yak wxl 06 ( ^,l=Kq 20& 
 
හද්ඳල සංවර්ධන සභාගභ සිය හභහහයුම් කටයුතු වස  50කට හඳ  කුඩා හා භධයභ භට්ටහම් වයාඳා යක් හලස 

හවළඳලට පිවිසිහේය.  හම් වන විට වයාඳා  කටයුතු විවිධාංගීක ණය හහේතුක හගන වානිජ හගොඩනැගි  

ඉදිකිරීම්, භංභාවත්මක හා වාරිභාර්ග කටයුතු වලට අදාළ ඉදිකිරීම් හා උඳහද්ශක හසේවා හා හගොඩනැගි  නිර්භාණයට 

අදාළ වාස්තු විදයා උඳහද්ශනය සඳයයි. සභාගභ සතුව 500 ක කාර්ය භණ්ඩලයක් දිවයිනපු ා වයාප්ත ත ව ශාඛා08 

ක හභහහයුම් කටයුතු ක ති. ඒ ඒ ශාඛා සම්ඵන්ධ හකහ න ඳරිගණක ඳද්ධතියක් දැනට ක්රියාත්මකභක හනොහේ.  හැභ 

ශාඛාවකටභ එරි කටයුතු වලට ඳභණක් ී.භා ව අබයන්ත  ඳරිගණක ඳද්ධතියක් තිහේ.  එභගින් අන්තර්-ශාඛා 

අත  හතො තුරු හඵදාගැමහම් හැකියාවක් හනොභැත. 
 

ත කකාරී වයාඳාරික ඵලහේග වල වර්ධනය හහේතුහවන් හතො තුරු තාක්ෂණය හයොදා ගනිමින් නව ඳරිගණක 

ක්රභහේදයන් හඳුන්වා දී එරි රථිපලාබ අත්මකක ගැමභට සභාගභ තී ණය හකොට තිහේ. 
 

Tnf.ka b,a,d isákqfha: 
 

(a) ඉහත වයාඳාරික කටයුතු වලට සහාය වීභ සහා හතො තුරු තාණය හයොදාගත හැකි මූ ක ත කකාරී 

ක්රහභොඳායන් 05 ක් (five basic competitive strategies) සහන් ක න්න.            ^,l=Kq 10& 
                        

(b) හභභ සභාගභ සාර්ථකත්මකවය ලකා ක  ගැමභ සහා වයාඳා යක හතො තුරු ඳද්ධතිවල භූමිකාවන් (Role of 

Information System) හදකක් සහන් ක න්න.              ^,l=Kq 05&  
                       

(c) දැනුම් නිර්භාණය ක න සභාගම්, නව වයාඳා  දැනුභ සංගතව නිර්භාණය කිරීභත්මක, සභාගභ තුළ පුළුල් 

වශහයන් වයාප්ත ත කිරිභත්මක සහ ුවුන්හේ නිශඳ්ාදන සහ හසේවා තුල නවදැනුභ ඉතා ඉක්භනින් 

හගොඩනැගීභත්මකය. දැනුම් නිර්භාණය ක න සභාගම්, දැනුම් වර්ග හදකක් රහයෝජනයට ගම. සභාගභට 

රහයෝජනයට ගත හැකි එභ දැනුම් වර්ග හදක කුභක්දැයි සහන් ක න්න.                  ^,l=Kq 05& 

(uq¿ ,l=Kq 20) 

 

 

 

 

 
m%Yak wxl 07 ( ^,l=Kq 20& 
 
ඳහත සහන් ඒවා අතුරින් හත ක් හතෝ ාහගන හකටි සටහන්  යන්න. 

(a) හතො තුරු ඳද්ධතියක උඳාංග   (Components of Information System) 

(b) කළභනාක ණ  හතො තුරු ඳද්ධතිය   (Management Information System) 

(c) SWOT විශ්හල්ෂණය   (SWOT Analysis) 

(d) වයාඳා  සම්ඳත්මක සැලසුම්ක ණ ඳද්ධතිය (Enterprise Resource Planning) 

(e) හතො තුරු අයථා හලස ලඵා ගැමභ   (Hacking) 

           (4 × ,l=Kq 05 = uq¿ ,l=Kq 20) 

                                                                                                       B ldKavh wjidkhs 
II fldgi wjidkhs 
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