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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& 
 

m%Yak wxl 01 ys ^1& isg ^10& olajd fldgia i|yd (a), (b), (c) iy (d) hkdoS we;s W;a;r j,ska jvd;au 

ksjeros W;a;rh f;dard W;a;rhg wod< bx.%Sis wlaIrh m%Yak wxlh iuÕ ms<s;=re fmdf;a ,shkak¡ Wod((a) 
fyda (b) fyda (c) fyda (d) jYfhka¡ 
 

(1) ෙභ��ක ස්වභාවය ෙවනස්මට ල�වන ස�ප� හ��ව� ලබ�ෙ�: 
(a) ප�ව��ත ආදානය� සහ ප�ව�තනය සහයක ආදාන (transformed input and transforming input)   
(b) අ"#ව$ (raw material) සහ ප�ව��ත ආදාන  
(c) ප�ව�තනය සහයක ආදාන හා ෙක%ෙගන යන වැඩ (work in progress) 
(d) ප�ව�තන )යාව*ය (transformation process) හා ප�ව�තනය සහයක ආදාන  

 

(2) පහත සඳහ� ෙ-ව. අ/�� කවර� උප2ම34 5රණ ගැ7ෙ� )යාව*ෙ� (strategic decision making) 
2මා�8ල 9යවරය� ෙලස සැල:ය ෙන;හැ:ද? 
(a) ආකෘ�ය� ෙග;ඩනැ>ම (formulation of a model) 
(b) ?ශ්නය A�වචනය :%ම (defining the problem) 
(c) Cශ්ෙ.ෂණා�මක සමාෙලEචනය� :%ම (carrying out analytical review) 
(d) Cක.පය� ෙග;ඩනැංම (generating alternatives) 

 

(3) සංචාරකය� වැGෙය� පැHෙණන කාලවලI ෙහEට. වල පව�න කාමර ධා�තාවය ?මාණව� ෙන;ෙK.  

එවැA අවස්ථාවලI ෙ-3ය සංචාරකය� කාමර සඳහා කරන ඇනP� අQ :%ම සඳහා කාමර ගාස්/ වැG 

කරR.  පහත සඳහ� කවර� ෙමම ත�වය Cස්තර කරRද? 
(a) ඉ.T� කළමනාකරණ 2ෙමEපාය (Demand Management Strategy) 
(b) පVපස හඹායන ඉ.T� උප2ම (Chase Management Strategy) 
(c) මXට� ධා�තා සැලස්ම (Level Capacity Plan) 
(d) ඉහත :Yව� ෙන;ෙK 
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(4) ආයතනයක YZන සෑම ෙදනාම තම�ට අය� කා�යභාරය දැG කැපම:� \/ව කට\/ :%ම ම]� එ^ AමP� 

වල ?�ඵල ලබ�නා තෘ`�ම� :%මට උ�සාහ කල \/ය.  එම ඵල ලබන තැනැ�තා ආයතනෙ� අභ$�තර ෙහE 

බා^ර අය Cය හැ:ය.  ෙමම සංක.පය ආස�න ෙලස සමාන කළ හැ�ෙ� පහත සඳහ� සංක.පයටද? 
(a) සමස්ත aණා�මක කළමනාකරණය (Total Quality Management) 
(b) AY ෙKලාවටම (Just in Time) 
(c) එස් පහ ආකෘ�ය (The 5 S model)  
(d) #ව$ අවශ$තා සැලැසම් (Material Requirement Planning) 

  
(5) භාbඩය� HලI ග�නා කාලය අතර/ර භාbඩයට ඇ� ඉ.Tම තෘ`�ම� :%ම 9cස අවශ$ ව�නාP ෙත;ගය කවර 

නම:� හැd�ෙKද? 

(a) ච)ය ෙත;ගය  (Cycle inventory)  

(b) ආරeත ෙත;ගය (Safety Inventory)   

(c) සෘ/මය ෙත;ගය (Seasonal Inventory) 

(d) ?මාණව� ෙත;ගය (Adequate Inventory) 
 

(6) පහත සඳහ� ෙ- අ/�� ප-ධ�යක ස�පත� (System Resource) ෙලස ඇ/ල� ෙන;ව�ෙ� fම�ද? 

(a) ෙමෙහ\� උපෙදස් (Operating Instructions) 
(b) ෙයI� මෘ�කාංග (Application software) 
(c) ෙත;ර/g ස�ප� (Information resources)  
(d) ප-ධ� මෘ�කාංග (System software) 

 

(7) ?�h��ක සැලV�කරණය ය� (Business Process Re-engineering)  වැA ඉතා වැදග� සමකා*න කා�ය වල Hi� 

දQවල Cශ්මයජනක ව�ධනය� සා�ශා� කරගැ7ම සඳහා ආයතනෙ� )යාව*ය�^ kලධ�ම ය* Yතා බැ4ම සහ 

ස�l�ණෙය�ම ?�A�මාණය :%ම ෙK.  ෙම^ ඇ/ල� අංග ව�ෙ�: 

(a) 9�වැය, aණ�වය, ෙසnවය, ෙKගය (cost, quality, service and speed) 
(b) aණ�වය, ව�ධනය, ෙසnවය, ෙKගය (quality, growth, service and speed) 
(c) 9�වැය, ෙසnවය, ෙKගය, කා�යoමතාවය (cost ,service, speed and efficiency) 
(d) ෙKගය, 9�වැය, සඵලදායක�වය, ෙසnවය (speed, cost, effectiveness and service) 

 

(8) සමාගමකට Yය බා^ර ග�ෙද�කgව� සkහයකට ආයතනෙ� ප�ගණක ප-ධ�ෙ� ඇ� *9ෙග;�වල pමාස^ත 

?ෙKශය� ලබාIමට අවශ$ ෙකෙ�.  ෙමය ඉq කරගැ7ම සඳහා පහත සඳහ� කවර� )යාවට නැංCය හැ:ද? 

(a) බා^ර ජාල (Extranet) 
(b) අභ$�තර ජාල (An Intranet) 
(c) අ�ත�ජාලය (An Internet) 
(d) ආයතAක ස�ප� සැලV�කරණය (Enterprise Resource Planning) 

 

(9) ව$ාපෘ� ඒකාබ-ධ කළමනාකරණ )යාව*යට (Project Integration Management) ස�බ�ධ ?ධාන ෙපරසැ� 

)යාව* /න ෙම;නවාද? 
(a) ව$ාපෘ�  සැලV� සංව�ධන, ව$ාපෘ� සැලV� )යා�මක :%ම හා ඒකාබ-ධ ෙවනසක්� පාලනය 
(b) ව$ාපෘ� සැලV� සංව�ධනය, K යාපෘ� Cෂය පථ කළමනාකරණය, Cෂය පථ ෙවනස්� පාලනය 
(c) ව$ාපෘ� ආර�භ :%ම, Cෂය පථ සැලV� කරණය, Cෂය පථ ෙවනසක්� හා පාලනය 
(d) )යාකරක� A�වචනය, )යාකරක� අ�2මය, Cපsය කළමනාකරණය 

 

(10) අගය දාම සංක.පය (Value chain concept) යටෙ� ගැෙනන උපකාරක කා�යය� (Support activity) ෙලස 

ෙන;සැලෙක�ෙ� පහත සඳහ� දෑ අ/ෙර� කවර�ද? 

(a) මානව ස�ප� කළමනාකරණය (Human Resource Development) 
(b) තාocක d\iව (Technology Development) 
(c) ආයතAක යZතල පහVක� (Firm Infrastructure) 
(d) ෙමෙහ\� (Operations) 

^10 × ,l=Kq 02 = uq¿ ,l=Kq 20& 
I fldgi wjidkhs 
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II   fldgi  
 
A  ldKavh - fufyhqï l<ukdlrKh 
 
´kEu m%Yak follg ^2& W;a;r imhkak' 
 
m%Yak wxl 02 ( ^,l=Kq 20& 
 
?ධාන ෙපෙළn බැංfවක ?ධාන Cධායක Aළධා� (CEO) ෙමෙලස ?කාශය� කෙළnය. “අපෙt k*ක අර"ණ 

ව�ෙ� බැංf ෙonuෙ� අ�ථව� CCධාං>කරණය� /v� fඩා හා මධ$ම ප�මාණෙ� ක�මා�ත වල ව�ධනය 

නඟා YqමR”. CCධාං]කරණය ය� පා�ෙභE]කය� dනාගැ7ම ම]� ඔP�ට I�ඝ කාලය� රඳවා ගැ7ෙ� 

උපාය මා�ග ෙK. 
 

Tnf.ka b,a,d isákqfha: 
 

(a) බැංfව� Yය "ල$ හා ෙමෙහ\� කට\/ වල ?ග�ය ව�ධනය :%ෙම^ලා CCධාං]කරණය 

(differentiation) සංක.පය භාCතයට ගැ7ෙ�I ෙය;දාගත හැ: හැ:යාව� (capabilities) පහ� 
ෙකZෙය� Cස්තර කර�න.                                      (,l=Kq 10) 

 

(b) බැංfවකට Yය 2ෙමEපායන හැ:යාව� ව�ධනය කරගැ7මට 9�වැය නායක�ව උපායමා�ග (cost 
leadership) ෙය;දාගත හැ:ය.  ෙමය ඉqකරගැ7ම සඳහා ෙය;දාගත හැ: CCධ තාoනය� 

(technologies) Cස්තර කර�න.                         
(,l=Kq 06) 
 

(c) ඉහත SME බැංfෙK ඔබ ෙමෙහ\� කළමනාකg යR උපක.පනය කර ෙමෙහ\� අර"i ළගා 

කරගැ7මට අදාලව ඔබෙt වගz� ෙදක� සඳහ� කර�න                   (,l=Kq 04) 
         (uq¿ ,l=Kq 20) 

 
 
 
m%Yak wxl 03 ( ^,l=Kq 20& 
 
ABC සමාග� එකලස් :%ෙ� ෙදපා�තෙ��/ෙK පව�න ?මාද � ෙහn/ෙව� සමාගම Aෂ්පාදන ඉල�ක 

ළගාකර ගැ7ෙ� ගැටTවකට "{ණ පා YZR.  ෙමම ?මාදයට ෙහn/P කgi 9vබඳ ෙස;යා බැ4ම සඳහා වැඩ 

අධ$නය� කරන ලI.  ඒ අ�ව |{i කා�Hකය�ෙt ^ඟය, අත$වශ$ අමතර ෙක;ටස් වල ^ග කම හා ෙ-3ය 

වශෙය� AපදP අමතර ෙක;ටස් වල ද�නට ලැ}i ෙදEෂය� සමාගම "{i �� ?ධාන ගැට~ ෙK.  ෙ� කgණ 

ස�බ�ධව ප�කරන ලද උපෙ-ශකවරයා පව�න අ�}දෙය� ජයගැ7ම සඳහා ��ණකා*න Aෂ්පාදන (lean 
manufacturing) 2මය ෙය;දාගත \/ බවට ෙයEජනා කර �ෙ�. 
 

Tnf.ka b,a,d isákqfha: 
 

(a) �ෂණකා4න Aෂප්ාදන 2මය (lean manufacturing) ය�ෙන� ඔබ අදහස් කර�ෙ� fම�ද?(,l=Kq 05) 
 

(b) ඉහත ව$ාපාරෙ� ?ශස්ත මXටH� Y�Cය \/ ෙමෙහ\� කට\/ වළකාලH� Y�වන නාස්�ය� 

ව�ග 05� සඳහ� කර�න.                (,l=Kq 10) 
 

(c) aණ�වය වැGd\i :�ෙම^ලා අභ$�තර හා බා^ර අසම�ථතා 9�වැය (Internal and external 
failure cost) ෙහn/වන ආකාරය Cස්තර කර�න.               (,l=Kq 05) 

         (uq¿ ,l=Kq 20) 
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m%Yak wxl 04 ( ^,l=Kq 20& 
 

වාහන සඳහා වන බ� හා ෙ-3ය ෙවළඳ ෙප;ෙ. ඉ�ධන සඳහා වන Y.ලර Hල අQම� සමඟ � එ. 

(ෙප�-ග*ක) සමාගම සත$ වශෙය� ආනයන කළ වාහන සඳහා වන ඉ.Tම, සමාගම 2015 ". මාස 06 ට 

|ෙරEකථනය කළ ඉ.Tමට වඩා වැG Cය.  ඒ බව පහ�� ද�වා �ෙ�. 
 

මාසය සත$ ඉ.Tම |ෙරEකථන ඉ.Tම 
ජනවා� 50 40 

ෙපබරවා� 40 50 

මා�/ 60 45 

අෙ?n. 70 80 

මැR 40 50 

�A 45 50 
 

Tnf.ka b,a,d isákqfha:  
 

(a) ඉහත |ෙරEකථනය� සඳහා මධ$න$ය Aරෙ`o ෙදEෂය (Mean Absolute Error) සහ මධ$න$ය ව�ග 

ෙදEෂය (Mean Square Error) ගණනය කර�න.                                    (,l=Kq 05) 
 

(b) පහත සඳහ� ෙ- අ/ෙර� /න� ෙතEරාෙගන ෙකZ සටහ� *ය�න. 

(i) සoගා� ඉං�ෙ�gකරණය (Concurrent Engineering) 

(ii)  ව$ාපා�ක ආයතන වලට ?ාෙයE]ක ප�ෙ�ෂවල වැදග�කම (Importance of applied research in 

Business Enterprises) 
(iii)  AYෙවලාව - කළමනාකරණ වැඩසටහ� වල ?ෙයEජන (Usefulness of JIT Management 

practices) 
(iv) Cross Docking - සැප\�දාමෙ� කා�යoමතාවය ඉහල නැංම සඳහා ෙය;දාග�නා උප2මය:. 

                     ^3 × ,l=Kq 05 = uq¿ ,l=Kq 15& 

                                                                                                             (uq¿ ,l=Kq 20) 

                                                                                                       A ldKavh wjidkhs 
 

B  ldKavh - f;dr;=re moaO;s l<ukdlrKh 
 
´kEu m%Yak follg ^2& W;a;r imhkak' 
 
m%Yak wxl 05 ( ^,l=Kq 20& 
 

මධ$ම හා පහත ආදාය� ඇ� අය සඳහා වැGෙවH� පව�න Aවාස ණය අවශ$තාව ස|රා4ම සඳහා ජා�ක 

Aවාස බැංfව (National Housing Bank - NHB) ස්ථා9ත ෙක; ට �ෙ�.  ෙමම බැංfව dවRන |රාම ආවරණය 

වන ප�d ශාඛා 09 � Cවෘත කලද ශාඛා හා ?ධාන කා�යාලය අතර Y�වන ග�ෙද� හා අෙනf� ෙමෙහ\� 

කට\/ Cද�� වාcජ$ය තා�ෂණය හරහා (E- commerce) ස�බ�ධව නැත. එබැC� අ�ත�ජාලය හරහා 

Cද�� වාcජ$ය කට\/ )යා�මක :%ම ම]� ගiෙද�කgව�ට ව$ාපා�ක කට\/ වඩා� ඵලදාR ෙලස 

කරගත හැක. 
 

Tnf.ka b,a,d isákqfha:  
 

(a) Cද�� වාcජ$යට (E- commerce) ඉහත බැංfෙK k*ක අර"i ඉqකරගැ7මට ෙය;දාගත හැ: ආකාරය 

A�වචනය කර�න.                        (,l=Kq 06) 
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(b) k*ක වශෙය� Cද�� වාcජ$ය ?ධාන ෙonu 03ක කට\/ වැG d\i :%ම ෙකෙර^ දායක�වය� 

ද�වR.  ඉහත බැංfව අවධානය ෙය;"කරH� එවැA ?ධාන අංශ 03� 9vබඳව කgi ද�ව�න.  

(,l=Kq 08) 

(c) ව$ාපාර ෙමෙහ\� කට\/ වල තරඟකා% වාp� ලබාගැ7මට ෙත;ර/g තාoණය ෙය;දාගත හැ: 

ආකාරය AදV� ස^තව ෙකZෙය� සඳහ� කර�න.                     (,l=Kq 06) 

 (uq¿ ,l=Kq 20) 
m%Yak wxl 06 ( ^,l=Kq 20& 
 

SMS ෙහE.G�ස් (ෙප�-ග*ක) සමාගෙ� k*ක අර"i ව�ෙ� fඩා හා මධ$ම ප�මාණ ව$ාපාර සඳහා 

ෙත;ර/g තාoණ Cස�� (IT Solution) සැප�මR. එම]� එම ව$ාපාර වල 5රණ ගැ7ෙ� )යාව*ය වැG 

d\i :%මට� තරගකා� ෙලස ව$ාපා�ක වාY ලබාගැ7මට� හැ: ෙK.  සමාගම තාocක Cෙශnෂඥය�, 

දෘඩාංග හා මෘ�කාංග හා kල$ Cශ්ෙ.ෂණ ෙonu වල ෙසnවය කරන අයද ඇ/ල�ව 30 fෙt කා�ය මbඩලය� 

ෙසnවා A\�ත කර �ෙ�.  මෘ�කාංග හා දෘඩාංග A�මානය :%ම, වැG d\i :%ම, 9vෙවත හා වැඩ සටහ� 

ප�oාවට ල�:%ම,  ෙ.ඛන හා *යC* සංව�ධනය, ප�ගණක වැඩසටහ� A�මානය, නවකය�ට හා ප�ගණක 

භාCතා කර�න�ට අධ$ාපනය හා |{iව ලබාIම Y� කරR. 
 

Tnf.ka b,a,d isákqfha:  
 

(a) නව ෙත;ර/g තාoණ වැG d\i :%ෙ� කා�යය� භාරග� Cට ව$ාපෘ� කළමනාකරණයට අදාල 

)යාව* පහ� සඳහ� කර�න.                   (,l=Kq 06) 
 

(b) CCධ සංචාරක )යාව* නවය� ස�බ�ධව ව$ාපෘ� දැ�� කළමනාකරණ වපස�ෙය� Cස්තර ෙකෙ�.  

ව$ාපෘ� Cෂය පථ කළමනාකරණය (Project time management) ව$ාපෘ� 9�වැය කළමනාකරණය 

(Project cost management) අදාලව ?ධාන කg� ෙකZෙය� Cස්තර කර�න.            
(,l=Kq 09) 
 

(c) ෙත;ර/g ප-ධ�ය� ව$ාපා�ක ෙමෙහ\� කට\/ වලට දායක Cය හැ: ආකාර ෙදක� ඔබෙt වචන 

ව*� Cස්තර කර�න.                 (,l=Kq 05) 
(uq¿ ,l=Kq 20) 

 
 
 
m%Yak wxl 07 ( ^,l=Kq 20& 
 
පහත සඳහ� කg� අත�� හතර� ෙතEරාෙගන ෙකZ සටහ� *ය�න. 

(i) ෙ?;ෙටEටR9� (Prototyping) 

(ii)  ව$ාපා�ක Cප�යාසය� )යා�මක :%ම (Implementing a change in business) 

(iii)  නව ෙත;ර/g තාoණ ප-ධ�ය� )යා�මක කරන Cට කළ \/ Cපsාස කළමනාකරණ 

)යාව*ය (Change management process when new IT system is in force) 

(iv) අනවසරෙය� ද�ත ලබාගැ7ම (Hacking) 

(v) ප�ගණක ෛවරස් (Computer Viruses) 

           ̂4 × ,l=Kq 05 = uq¿ ,l=Kq 20& 

                                                                                                      B ldKavh wjidkhs 
II fldgi wjidkhs 

m%Yak m;%h wjidkhs 
 


