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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) ඳවත වන් කයක් අතුරයන් රභරවයුම් කශභනාකරුරකුරේ ක්ර කීමභක් රර ලරියඹ 

රනොවලක්රක් කුභක්ද? 

(a) රභරවයුම් ඳද්ධතිරේ වලියඹාන් භත අ්ථා වා ංරයෝධක පිළිඵ අරනකුත් ඳද්ධතිරට දන්ා සිටිභ.   

(b) රභරවයුම් කටයුතු ර ක්රිඹාකාත්ත්ඹ ල ද යුයු ක ියත්භ. 

(c) අංල රදරක්භ ප්රරඹෝජනඹ උරදා රභරවයුම් ග්රිත ලරම්ම් වා තභ අංලඹ ලරම්ම් රකර  රන් කරයුතුදල  

ාකචිඡා ියත්භ.  

(d) රභරවයුම් ග්රිතරඹන්  ඳඹනු රඵන ර ාන් ල ද යුයුනු ියත්භ පිස  අරනකුත් ග්රිතඹන් භන්න් කයන 

රඹෝජනා වා යුත්කලන්වීභ. 
 

(2) ඳාත්රබෝන්කඹන් යුනාකලනිභ භන්න් ඔවුන් දීර්ඝකාරඹක් යදා කලනීරම් උඳාඹභාර්ක වදුන්නු රඵනුරේ 

ඳවත වන් කය නභියන්ද? 

(a) විවිධාංගීකයණඹ (meaningful differentiation) 

(b) අකඹදාභ විල්රේනඹ (Valve chain  analysis) 

(c) ක්රරභෝඳාඹ ලරම්ම් ඳද්ධතිඹ (Strategic  planning system) 

(d) පිත්ලඹ නාඹකත්ඹ  (Cost  leadership) 
 

(3) විලාර ආරඹෝජනඹක් වා රනත් ම්ඳත් මුවඹක් අලය න බා්ඩ  රවෝ ර ා නිඳ්ාදනඹට 

යුගුකාරඹක් කතන ක්රිඹායනඹන් වදුන්නු රඵනුරේ: 

(a) කාර්ඹාප්පු ක්රිඹායනඹ (Job shop  process) 

(b) භවාඳත්භාන නි්ඳාදනඹ (Mass production) 

(c) යාඳිති (project) 

(d) කා්ඩ  නි්ඳාදනඹ  (Batch  production) 
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(4) ඇණහිටීභක් සිදු වු විට නිරීක්ණඹ වා අලුත්ල දඹා වා ක්රිඹායනඹ නතා තලමේරම්දී සිදුන පිත්ලඹ: 

(a) අබයන්තය ඇනහිටිම් පිත්ලඹ (Internal  failure cost) 

(b) ඵාහිය ඇනහිටිම් පිත්ලඹ  (External  failure cost)  

(c) න්ේවු පිත්ලඹ   (Sunk cost)  

(d) ආ්ථික පිත්ලඹ (Opportunity  cost) 
  

(5) නි්ඳාදනඹ ල දකයන විටදී ඒ වා භාන රතොක භටිටම් වා රභරවයුම් විඹදම් අඩුියත්භ  රභරවය ප්රකාලනඹක 

(Mission )ඇතුරත් න්රන් ඳවත වන් ඒා න් කයක්ද? 

(a) නිසිරේරාට ඳද්ධතිඹ (Just  in  time) 

(b) ලඳයුම්දාභ කශභනාකයණඹ  (Supply chain management)   

(c) භ්ථ ගුණාත්භක කශභනාකයණඹ (Total Quality Management) 

(d) ක්රරභෝඳා ක අකඹ විල්රේණඹ (Strategic value analysis) 

 

(6) පුද්කරඹන් ත්කම් ව අදව් ම්ඵන්ධ ියත්භට රතොයතුරු තාක්ණ රඹොදාකන්නා භාකභක් වදුන්නු 

රඵන්රන්: 

(a) කාර්ඹභාත්ර (Virtual) භාකභක් 

(b) ඹථානුරුඳ (adaptable) භාකභක්  

(c) ුවාත්භක (structural) භාකභක්  

(d) ප්රතිචින්තන (Re –Engineering) ලරම්ම්කයණ භාකභක්   
 

(7) පුද්කරඹන් කාර්ඹභාත්ර භාකම් (Virtual companies) පිහිටුවිභට ඵරඳාන රව තුක් රර ලරියඹ රනොවලක්රක් 

ඳවත වන් රද් අතත්න් කරයක්ද? 

(a) අනුපුයක වය නිපුණත්ඹන් මිඵන්ධ ියත්භ.(link complimentary core competencies) 

(b) බා්ඩ  අරරවිරඹන් විදුම් අරරවිඹ වා ංක්රභනඹ විභ.(migrate from selling products to selling 

solutions) 

(c) අග්රකශභනාකයණඹ අලය ක්රරභෝඳාඹ රතොයතුරු ඒකාඵද්ධ ියත්භ.( integrate strategic information 

needs of top management) 

(d) ඳවම්කම් වා රශදඳර ආයණඹ ඉවර නලංවිභ.( increase facilities and market  coverage) 
 

(8) විදුත් ප්රකාලන වා රේණණ වා රනත් වලනි නිර්භාණඹන් හිමිකරුරේ නිතයානුකුර අකාකාත් ඵරඹන් 

රනොභලති දත්ත, රතොයතුරු  නිදවර  රඵා කලනීභ, රඵදාවලත්භ වදුන්නු රඵනුරේ: 

(a) පුද්කර නිදව (privacy) 

(b) ෆිශින් (Phishing) 

(c) අනයරඹන් දත්ත රඵා කලනිභ (Hacking) 

(d) ඳත්කණක වය (virus) 
 

(9) ඳවත වන් දලඅතුත්න් කයක් ඳද්ධති ංර්ධන ආකිතිඹක් රර වදුනාකත රනොවලක්රක්?(system  

development model) 

(a) නියක්ධය -රර් දඹ/ප්රනව්තාත් යාමු (Waterfall) 

(b) ආර්තී - (Spiral ) 

(c) සිම් බාවිත ංර්ධන ( RAD)ප්රනවත්ාත් යාමු (Rapid  Application) 

(d) ආඹතනික ම්ඵන්ධතා ටවන  (Entry relationship  diagram) 
 

(10) රඵොරවෝ යාඳාත්ක වා තාක්ස ක රඹදවුම් වා රඹොදාකන්නා විරල ත ත ංියර්ණ බාවිතාන් වාද රඹොදාකත 

වලිය දලනුභ ඳදනම් කයරකන නිර්භාණඹ කය ඇති භිදුකාංකඹ ____________ නමින් වලයුන්රේ. 

(a) විරල ඥ ඳද්ධති (Expert  System) 

(b) ක තිභ  බුද්ධි ඳද්ධති (Artificial  intelligent system) 

(c) විධාඹක රතොයතුරු ඳද්ධති (Executive  information System) 

(d) කශභනාකයණ රතොයතුරු ඳද්ධති (management  information System) 

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



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 fkdjeïn¾ úNd.h 3 

II  fldgi  
 

A  ldKavh - fufyhqï l<ukdlrKh 
 

´kEu m%Yak follg ^2& W;a;r imhkak' 
 

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

කාන්තා වා පිත්මි ඇකලුමි යුරයෝපීඹ වා ඇභත්කා වක්ත් ජනඳද රශදඳශට  ලඳ රම් අයමුනින් දලක රදකකට රඳය 

බිඹකභ අඳනඹන ලඳයුම් කරාඳරේ වක්රඳෝටි රංකා භාකභ පිහිටුන රයු. ර්තභාන කාරඹ තුරයු භාකරම්ආදාඹභ 

25% ියන්  ඳභණ ක්රමික ඳම්ඵලභ්ක් රඳන්නුමි කයන අතය වයුසි රකවිම්     රට අදාශ භාකභ විවිධ 

දු්කයතාරට රම් නිා මුහුණ යුභට සිදු තිරේ.දක් ර කඹන්රේ හිකඹ උඳරකොන්ත්රාත්කරුන් විසින් නිභන නිමි 

ඇදුමිර තාක්නික අඩුඳාඩු තාක්නික ංර්ධනඹ වා පිත්ලඹ අඩුවිභ රව තුරන් උද්කත ඇති යාඳාත්ක 

තයඟකාත්ත්ඹ භාකභ මුහුණ ඳා ඇති මූයනක ක්රරභෝඳාඹකත කලටලු ියහිඳඹිය.  භාකභ මුහුණ දී ඇති රභභ කලටලු 

රට විදු  රඵා කලනිරම් අයමුස න් උඳරද්ලකඹකු ඳත් ියත්භට තීයණඹ කය තිරේ. 
 

මඵරකන් ඉේරා සිටිනුරේ: 
 

(a) ඉවත භාකභ මුහුණඳා ඇති තත්ඹ ලරියේරට රකන වඹටඅදාශ රභරවයුම් උඳාඹ භාර්ක 5ක් (The 

Competitive priorities) රකටිරඹන් වි්තය කයන්න.                            (,l=Kq 10) 

 

(b) භාකභ ඳත්කර උඳරද්ලකඹා ඇඟලුම්ර තත්ඳාරන කලටලු වා රව තු වා ප්රතිපර (Cause & Effect) 

න ංකේඳඹ රඹොදාරකන විල්රේණඹ කශයුතු ඵට රඹෝජනා කය තිරේ. ඒ අනු රභභ ශිේඳ ක්රභඹ බාවිතා 

කයන ආකායඹ වි්තය කයන්න.                 (,l=Kq 05) 
 

(c) නි්ඳාදන භාකභකට ඵාධා ලරඹන් ක්රිඹා කයන අඳරත්ඹාම් ඳව (5) වි්තය කයන්න.           (,l=Kq 05) 

         (uq¿ ,l=Kq 20) 

 

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

ආසිඹානු කරාඳරේ යටේ රට සිඹ නි්ඳාදන අඳනඹනඹ ියත්රම් අයමුස න් රභකා රංකා භාකභ යථාවන 

නි්ඳාදන භාකභ යථාවන නි්ඳාදන භාකභක ආරඹෝජනඹ ියත්භට තීයණඹ කය තිරේ. භාකභ රඹෝකය කාර්මික 

කරාඳඹක න කර්භාන්ත ලාරා ්ථානකත ියත්භට රකා ඵරමින් සිටි . 
 

නි්ඳාදන ඳවම්කම් ථ්ාපිත ියත්භ වා ප්රධාන කරු ක 04 ක් වදුනාරකන තිරේ. ඹටිතර ඳවම්කම් තිරඵන ඵ, දක් 

         ,ඵදු වන වා තාක්ණඹ ඹන කරු ක ඒා . වභ කරු ක ර ලදකත්කභ අනු ඳවත දවන් ඳත්යු 

රඳශක්ා තිරේ. 
 

ාධකඹ රඳශකල්වීභ 
ඹටිතර ඳවම්කම් 0.30 

දක්           0.28 

ඵදු වන 0.18 

තාක්ණඹ 0.24 

වකතු 1.00 
 

කටුනාඹක, බිඹකභ, රකොේකර වා වම්ඵන්රතොට රර කාර්මික කරාඳ 04 ක් තිරේ. භාකභට ාසිදාඹක න කරු ක 

රකරයහි ලරියේරක් දක්මින් වලභ කාර්මික කරාඳඹක්භ විල්රේණඹ ියත්භට භාකභ කටයුතු කයමින්    . ඉවත 

කරු ක රට මුේ තලන රදමින්, ඳවත වන් අකඹන් ඒ ඒ කාර්මික කරාඳ රට අදාශ කයරකන තිරේ. වභ අකඹන් 20 

න් රඵාකත් අකඹන් රර රකන්න. 
   

කාර්මික කරාඳඹ ඹටිතර ඳවම්කමි දක්           ඵදු වන තාක්ණඹ 

කටුනාඹක 10 06 04 12 
බිඹකභ 06 04 06 08 
රකොේකර 08 09 08 04 
වම්ඵන්රතොට 12 05 07 06 
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ඔඵරකන් ඉේරා සිටිනුරේ: 
 

(a) ාධක ප්රභාණඹ ක්රභඹ (Factor rating  method) රඹොදා  කනිමින් රඹෝකයභඹ කාර්මික කරාඳඹ කණනඹ 

කයන්න.                    (,l=Kq 05) 
 

(b) ආරඹෝජන ංර්ධන  භ්ඩ ර නීතිරීති රට අනු රභකා භාකරම් නි්ඳාදන යනන් 10% ක් රද්ශීඹ රශඳරට 

විියස භට ඉ දී තිරේ. අරරවිඹ ර්ධනඹ වා යු නපුයාභ අරරවි නිරඹොජිතඹන් ඳත් ියත්භට භාකභ තීයණඹ 

කය තිරේ. භාකරම් නි්ඳාදන පිළිඵද වා භාකරම් ඳාත්රබෝන්කඹන් පිළිඵද රතොයතුරු  ප්රරේල කය කලනීභ 

වා ංනිරේදන ජාර තාක්ණඹන් (communication network technology) රඹොදාකත වලිය ආකාය 03 ක් 

වන්කයන්න.                   (,l=Kq 06)       

   

(c) ඳවත වන්දල අතුත්න් තුනක් රතෝයා රකන රකටිරඹන් ටවන් යනඹන්න. 

(i) ඵාහිය අභර්ථතා පිත්ලඹ  (External Failure cost) 

(ii) රභරවයුමි කශභනාකරුකුරේ ිජු කීමම් 

(iii) ඳත්ර්තිත ම්ඳත්  (Transformed Resources)  

(iv) ක්රිඹායන පිත්ඹත (Process layout)  

(v) Cross docking.  

 (3 × ,l=Kq 3 =,l=Kq 09) 

         (uq¿ ,l=Kq 20) 

 

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

ඉන්යුඹානු යාජය ආධාය රඹෝජනා ක්රභඹ ඹටරත් භධයභ යජඹ භන්න් උතුරු නලරකනහිය ඳරාත්ර රකේ 500 ක් 

ඉයුියත්භ වා අග්රා භාකභ(ආරඹෝජන භ්ඩ රඹ අනුභත භාකභකට) රටන් යඹ ප්රධානඹ කය තිරේ. ඳවත 

දවන් ඳත්යු රකේ කා්ඩ  තුනක් ඹටරත් නිා ඉයු ියත්භට පිත්විතය (specification)) රඵා දී තිරේ. 
 

නිා ර්කඹ නික. අ. ප්රභාණඹ 

A 1,500 

B 1,000 

C 850 

 

ඳරාරත් රරන පුද්කරඹාරේ ජීන තත්ඹ උ් කයලීරම් අයමුස න් යජඹ වභ ප්රරද්ලයනන් රඵාකතවලිය 

කර ොේ, ලයන, ලී ලනි අමුද්රය රඵා කන්නා රරට උඳරද් රඵා දී තිරේ. භාකභ විසින් මිරට කන්නා අමුද්රය 

රට අදාර පිත්විතයඹන් වදුන්ා දී තිරේ. වභන්න් කයන ල   ා උ් ගුණත්ඹන් අරප්ක්ා රකරර්. භාකභ 

අලය රඹදවුම් නිඳ්ාදනඹට කර්භාන්තලාරාන් රවෝ වභ රඹදවුම් ඵාහිත්න් මිරට කලනිභට තීයණඹ කය ඇත. 

 
ඔඵරකන් ඉේරා සිටිනුරේ:  
 

(a) භාකභඅලයරඹදවුම්අබන්තය නි්ඳාදනඹ කශයුතුද ඵාහිත්න් මිරට කතයුතුද (make or buy decision) ඹන්න 

තීයණඹ ියත්භට අදාශ ාධක ඳවක් වි්තය කයන්න.                      (,l=Kq 10) 
 

(b) ඔඵරේ අදවට අනු කුභන ක්රිඹායන තාක්ණ ශිේඳ ක්රභඹ රභභ නිා 500 තලනිභට රඹොදාකත වලියද. 

පිළිතුය රකටිරඹන් වි්තය කයන්න.               (,l=Kq 04)   
       

(c) ඉයුියත්ම් ල රට ගුණාත්ඹට වානි රනොන අයුත්න් පිත්ලඹ තයඟකාත්ත්ඹ (Cost Competitiveness) 

ඳත්ා කතවලිය ක්රභ 03 ක් රඹෝජනා කයන්න.              (,l=Kq 06) 

                                                                                                                    (uq¿ ,l=Kq 20) 

                                                                                                       A ldKavh wjidkhs 
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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& 
 

රංකා විදුයන භාකභ ඵන්ාහිය රයරාන්න ඳශාරත් වා ඊට අබයන්තය ප්රධාන නකය  ියහිඳඹක විදුයනඹ රඵදාවලත්රම් 

නියත සිටි . භාකභට  ලාණා 09 ක් ඇති අතය   ඒාරඹහි ඳත්කණක ඳද්ධති වියරනකට ම්ඵන්ධ කය රනොභලත. 

රකර  රතත් ඳාත්රබෝන්කඹන්ට වඹ විභට අලය කටයුතු ලාණාර රකො නකා තිරේ. නමුත් අන්තර් ලාණා වා ප්රධාන 

කාර්ඹාරඹ අතය  රතොයතුරු රඵදා කලනීභ වා හුභාරු ප්රධාන කලටලුන් ඳති. රභභ කලටලුට විදුභක් රඵා 

කලනිරම් අයමුස න් අලුරතන් ඵදාකත් රතොයතුරු තාක්ණ කශභනාකයකරු භාකභට යාඳාය රඹදීම් අනුකුරනඹ                    

(Enterprise Application Integration - EAI) ක්රභඹ භන්න් භ්ත රතොයතුරු ඳද්ධතිඹ ඒකාඵද්ධ ියත්භට රඹෝජනා 

ඉයුත්ඳත්කය තිරේ. 

 

ඔඵරකන් ඉේරා සිටිනුරේ:  
 

(a) යාඳාය අනුකුරනරේ (EAI) කාර්ඹබායඹ ව රතොයතුරු ජාරරේ කාර්ඹක්භතාඹ යුයු ක කශවලිය ආකායඹ 

ඳලවලයුයන වි්තය කයන්න.                  (,l=Kq 05) 
                      

(b) යාඳාය අනුකුරනරේ අයමු ක  04ක් වි්තය කයන්න.                   (,l=Kq 08) 
 

(c) නිදම්න් රදමින් රතොයතුරු තාක්ණඹ රඹොදාකලනිභ රව තුරන් යාඳාත්ක පිත්ලඹ අඩු න ආකායඹ 

රකටිරඹන් වි්තය කයන්න.                (,l=Kq 07) 

              (uq¿ ,l=Kq 20) 

 
 

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

රංකා රප්රටිරටෝයනඹම් ර්ටෝරර් ස භාකභට ඉන්ධන රඵදාවලත්භ වා ඳර්ඹන්ත (Terminal)  02 ක් වා යු නපුයා 

යාප්ත වු රතොක කඵ ා 09 ක් තිරේ. භාකභකට ඉන්ධන රඵදාවත්න්   (dealers) 1500 ක් වා කර්භාන්ත වා 

ඉන්ධන රඵාකන්නා ආඹතන( consumers) 900 ක් තිරේ.රම් න විට භාකරම් රඹොදා ඇති ඳත්කණක භිදුකාංක 

ඳර්ඹන්ත රදක වා රතොක කඵ ාර රතොයතුරු හුභාරු කයකතවලිය න රර වියරනක ම්ඵන්ධ කය රනොභලත. රම් 

රව තුරන් කනුරදනුකරුන්රකන් ඉන්ධන ඇණවුම්, ආඳම් රලබිම් ණඹ රල  ආශ්රිත කලටලු කනුරදනුකරුන්රේ 

ප්රාවන කා්තු ලලදුම්, ආයු විවිධ කලටලු කණනාකට භාකභ මුහුණ දී තිරේ. 

 

වර භ භාකරම් විවිධ ථ්ානර ඇති ඉන්ධන රතොක පිළිඵ රතොයතුරු රඵාකලනිභ,  ණඹට දී ඇති විකු කම් දත්ත රඵා 

කලනිභ, මුදේ කශභනාකයණඹ ලනි කලටලු යාශිඹකට ආඹතනඹ මුහුණ දී සිටි . රභභ තත්ඹට විදුභක් රර 

        තාක්ණඹ විදුත් යාඳාය තාක්ණඹ ( internet and e- commerce) රඹොදා කලනිභ රඹෝකය ඵ භාකරම් 

විකණකරු ඔවුන්රේ කශභනාකයණ ාර්තා භන්න් කරු ක රඹෝජනා කය තිරේ. වර භ අන්තර්ජාර තාක්ණඹට 

අනුඵද්ධ තාක්ස ක ශිේඳක්රභ භන්න් ාරප්ක් ාසි (Competitive  advantage)  රඵාකත වලිය ඵ තදුයටත් දක්ා 

ඇත. 

 

ඔඵරකන් ඉේරා සිටිනුරේ:  
 

(a) දලනට භාකභ මුහුණ රදන කලටලු රට විදුම් රඵා කනිමින් අන්තර්ජාර තාක්ස ක වා විදුත් ානිජය (e – 

Commerce) රඹොදා කතවලිය රක්ත්ර 04 ක් වන් කයන්න.                       (,l=Kq 08) 
                        

(b) භාකරම් කශභනාකයණ  අධයක්යඹා කරු ක දක්මින් අන්තර්ජාර ආශ්රිත තාක්ස ක ශිේඳක්රභ රඹොදා 

කලනිභ වා කාර්ඹ භ්ඩ රඹ විඳර්ඹථ් රන්විභ (Change Management) ක්රිඹාට වලයවීභ භන්න් රඹෝජිත 

ක්රභරේ ප්රතිරාබ රකාකයකතවලිය ඵට කරු ක දක්ා තිරේ. ඒ අනු ාර්ථක විඳර්ඹථ් 

කශභනාකයණඹ(Change Management) ක්රිඹාරහි  රඹදවිභට අදාශ මූයනක පිඹය 06ක් රකටිරඹන් වි්තය 

කයන්න.                     (,l=Kq 12) 

 (uq¿ ,l=Kq 20) 
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ඳවත වන් කරුනු අතත්න් වතයක් රතෝයාරකන රකටි ටවන් යනඹන්න. 

(i) දලනුම් කශභනාකයණ ඳද්ධති (Knowledge Management System) 

(ii) අනයරඹන් දත්ත රොයාකලනිභ (Hacking) 

(iii) දත්ත ංරක්තරට වලයවිභ (Encryption of data) 

(iv) රතොයතුරු ඳද්ධතිඹක ංයචක (Components of an Information system) 

(v) රතොයතුරු ඳද්ධතිඹක කාර්ඹබායඹ (Role of information system) 

(vi) යාඳාත්ක / රතොයතුරු තාක්ණ ලරම්ම්කයණඹ (Business /IT planning) 

           (4 × ,l=Kq 5 = uq¿ ,l=Kq 20) 

                                                                                                      B ldKavh wjidkhs 
II fldgi wjidkhs 

m%Yak m;%h wjidkhs 

 

 


