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

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

fufyhqï wÈhr 
2015 uehs úNd.h   

úNd. Èkh: 2015 uehs 23 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) ��ය� �ෂප්ාදන යාව�යක �ධාන ෙයද�� ෙපරසැ���ෙ� සව්භාවය අ�ව එය ෙක�ටස් 03 කට ව!ග 

කළ හැ�ය.  පහත සඳහ( අ)ෙර( �වැර* ව!+කරණය -ම/ද? 
(a) 1ව2 ෙපරසැ� ප3ධ4ය,  ෙත�ර)6 ෙපරසැ� ප3ධ4ය,   ග�ෙද�ක6ව( ෙපරසැ� ප3ධ4ය   
(b) ග�ෙද�ක6ව( ෙපරසැ� ප3ධ4ය,  ග�ෙද� ෙපරසැ� ප3ධ4ය, �ෂ්පාදන ෙපරසැ� ප3ධ4ය 
(c) ෙත�ර)6 ෙපරසැ� ප3ධ4ය,  1ව2 ෙපරසැ� ප3ධ4ය,  ප�ව!තන ෙපරසැ� ප3ධ4ය 
(d) ප�ව!4ත ෙපරසැ� ප3ධ4ය,  1ව2 ෙපරසැ� ප3ධ4ය,  ග�ෙද�ක6ව( ෙපරසැ� ප3ධ4ය 

 
(2) මහාමා!ග,  පාල� හා 89�බල උ<පාදන,  ව2ාපෘ4 ෙග�ඩනැං@ම සඳහා පහත සඳහ( -මන තා/ෂණ 

/ රමය ෙය�දාගත හැ�ද? 
(a) ෙපර සැකA� �ෂ්පාදන තා/ෂණය  (Assembly line technology) 
(b) අඛCඩ �ෂප්ාදන    (Continuous production) 
(c) ව2ාපෘ4 තා/ෂණය    (Project technology) 
(d) කා!ය �ෂ්පාදන තා/ෂණය   (Job shop technology) 

 
(3) �ෂ්පාදන D�යත Eරණය/ (product  layout decision) ය�:  

(a) ෙතGරාග< භාCඩෙH �ෂ්පාදනයට සහය@ම DIස පහAක� ෙ!Jය ෙලස ෙපළ ගසව්K. 
(b) �ෂ්පාදන යාව�ය සථ්ානගත කළM) NෙගG�ය �ෙ3ශ පදන� කරෙගන ග� ලබK. 
(c) 8ෙශPQත යාව�ය/ යා<මක ��මට අවශ2 �යR පහAක� DSබඳ කර� ලබන �!නය 

��ම�. 
(d) �ෂ්පාදන සාධක පහAෙව( ලබාගැTමට අ�ව ක!මා(තය DUට8ය M) සථ්ානය �!නය ��ම�. 
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(4) අමVෙW ක!මා(ත ශාලාෙX භාCඩ වල �ෂ්පාදන වල Yණ<වය ෙකෙරU බලපාන �ධාන සාධක හා අ� 

සාධක DSබඳ හZනාෙගන ඒවා වළකා ගැTම සඳහා යා<මක කළ හැ� 8සZම/ ෙයGජනා කර 4ෙ].  පහත 

සඳහ( Yණ<වය 8ස්තර කරන සංකVප අ)ෙර( කවර/ ඉහත 8ශේVෂණය පැහැ*� ��මට ෙය�දාගත හැ� 

ද? 
(a) පැරාෙටG �ස්තාරය    (Pareto Chart) 
(b) ෙහP)ව හා �4ඵල සටහන  (Cause – and – effect diagram) 
(c) යාව� සටහන   (Process diagram)  
(d) ඉහත සඳහ( ��ව/ ෙන�ෙX 

  
(5) අ`9ව2, ෙන��a වැඩ �aභාCඩ ෙත�ග ත<වය( අවම කරග�a( ඉහළ Yණා<මක බව/ අ<ප< කර ගැTම 

සඳහා කටM) රාbය/ ඒකාබ3ධ කරග�a( ෙය�දාග(නා �ෂ්පාදන ප3ධ4ය -මන  නම�( හැ*( 8ය හැ� 

ද? 
(a) /Qණ කාcන �ෂ්පාදන dමය  (Lean Manufacturing System)  
(b) ස`හ �ෂ්පාදන  (Mass Production)   
(c) 1ව2 අවශ2තා සැලAම (Material Requirement Planning) 
(d) �� ෙවලාවටම ප3ධ4ය  (Just in Time) 

 

(6) ව2ාපාර ෙයe� අ�-ලනය (Enterprise Application Integration) ෙලස හZ(ව� ලබ�ෙH: 
(a) ව2ාපාරයක ප�ගණක ෙයe� න@කරණය, ඒකාබ3ධකරණය හා සමාෙයGජනය ෙකෙරU අදාළ වන 

සැලA� හා dම හා උපකරණ. 
(b) ව2ාපාරයක අw ය(තර අංශ අතර ස�බ(xකරණය/ ඇ4 �zම/. 
(c) ව2ාපාරයක අභ2(තර අංශ අතර ස�බ(ධතා ඇ4කරන සමාෙයGජන යාව�ය/ ෙලස. 
(d) ව2ාපාරයක උපකාරක කටM) වලට අදාළ ෙත�ර)6 ගබඩාකරන ප3ධ4ය/ ෙලස. 

 

(7) ව2ාපාරයක 8ද{< සැලA�කරණ යාව�ය �ධාන අංශ …………  සම(8ත ෙX. 

(a) පහ�(  
(b) )න�( 
(c) ෙදක�( 
(d) හතර�( 

 

(8) කළමණාක6ව(ට අවශ2 වා!තා, සංද!ශන හා �4චාර )S( Eරණ ග� ලබන අයට අවශ2 ෙත�ර)6 

අවශ2තා �මාණා<මක ෙලස ෙපළගස්වා ලබා ෙදන ෙත�ර)6 ප3ධ4ය -මන නම�( හැ}(ෙXද? 
(a) 8ධායක ෙත�ර)6 ප3ධ4 (executive decision system)  
(b) Eරණ උපකාරක ප3ධ4 (decision support system) 
(c) කළමණාකරන ෙත�ර)6 ප3ධ4 (Management  information system) 
(d) ඉහත සඳහ( ��ව/ ෙන�ෙX 

 

(9) ඉහත ඉ/ම�( ෙවනස් වන ව2ාපාර අවසථ්ාව( ~හණය කර ගැTම සඳහා නම2b� හා යාවට නැං8ය හැ� 

ෙසPවක ස`හය( �!මානය කරගත හැ� සමාග� -මන නම�( හැ}(ෙXද ? 
(a) අ(ත!ජාලයට ස�බ(ධ සමාගම/ (an internet linked company) 
(b) ඇඟKV සමාගම/ (an agile company) 
(c) කා!ය මා� සමාගම/ (a virtual company) 
(d) සැපM�1ාම කළමණාකාරන සමාගම/ (a supply chain management company) 

 

(10) ……………….    ෙවන< ඡාලවල ප�bලකය(ෙග( �3ග�ක ඡාලෙH ස�ප< ආර/ෂා කරK. 

(a) ද<ත ෙ/තකරණය (Encryption of Data) 
(b) ආර/ෂක සංෙ/ත (Security Codes) 
(c) ෛවරස් වැඩසටහ( (virus programmes) 
(d) ආර/ෂක ප�ර (Fire Wall) 

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

 
 



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) – 2015 uehs 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& 
 

ඔබ ABC සමාගෙ� කළමනාකරණ උපෙ3ශකෙය- ෙලස ප<කර 4ෙ]. ෙමම සමාගම මනා 
88ධාං�කරණය�( M< සමාගම�.   ෙමම සමාගම ස)ව AD� ෙවළඳ සැV 10 /, ඉ*��� සමාගම/ හා ආහාර 
ෙපරසැ� � �ෙ� සමාගම/ ස)K.  ඉහත සමාග� වල කටM) වලට අදාළව ෙත�ග පව<වාෙගන යාමට අදාළව 
�ශ්න රාbයකට සමාගම `�ණ e ��K. 
 
Tnf.ka b,a,d isákqfha: 
 

(a) ඉහත සමාගෙ� කටM) වලට අවධානය ෙය�` කරa( ෙත�ග ඇ4 ��ම (Creation) හා පව<වාෙගන 
යාමට (Holding) අදාළව ගත M) `�ක Eරණ )න 8ස්තර කර(න.                   (ල�� 10) 

 

(b) සැපM�1ාම කළමනාකරණෙHe ෙත�ර)6 ඉතා ව�නා ෙසPවය/ ඉ�කරK.  ඉහත සමාගෙ� කටM) වලට 

අවධානය ෙය�` කරa( ෙත�ර)6 ෙය�දා ගත හැ� අර`� ෙදක/ ෙක�ෙය( 8ස්තර කර(න.  
(ල�� 10) 

         (�� ල�� 20) 
 
 
m%Yak wxl 03 ( ^,l=Kq 20& 
 
ලංකා මලයා�යා� සමාගම ආෙයGජන මCඩල ව2ාපෘ4 සමාගම/ ෙලස DU�වන ල3ද�.  ආහාර සහ නැ�� 
එළව� මැද ෙපර*ග හා මාල*වKන යන රට වලට අපනයනය කරK. සමාගම ෙත�ග පව<වාෙගන යාමට අදාළව 
�� ෙXලාවට  (Just in Time)  යා<මක ��ම ම�( සමාගෙ� ෙමෙහM� නම2�c<වය හා ෙත�ග ආ�ත  
D�වැය අවම ��මට සමාගම Eරණය ෙක�ට 4ෙ].  �� ෙXලාවට ප3ධ4ය/ යා<මක ��ම සඳහා සමාගෙ� 
කා!ය මCඩලය `�ක වශෙය( ඉතා වැදග< බව සමාගෙ� කළමණාකාර අධ2/ෂවරයා 8�( ක6� ද/වා 
4ෙ]. 
 
Tnf.ka b,a,d isákqfha: 
 

(a) සමාගෙ� කා!ය මCඩලය 8�( ඇ4 කර ගතM) එවැ� ත<වය( පහ/ ෙක�ෙය( 8ස්තර කර(න. 
        (ල�� 10) 

 

(b) සමාගෙ� �ෂප්ාදකතාව (Productivity) වැ�*M� ��ම සඳහා නාස්4ය අවම ��ම ඉතාම< වැදග< 
කා!යය�. ඉහත සමාගෙ� කටM) වලට අදාළව නාස්4ය �9වන ආකාර 05 / ෙක�ෙය( 8සත්ර කර(න.       
                 (ල�� 10) 

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

සමාගම/ නව ක!මා(ත ශාලාව/ සථ්ාDත ��ම සඳහා P,  Q,  R යන සථ්ාන )න 8කVප සථ්ාන ෙලස 
ඇඟ�මට ල/කර 4ෙ].  මසකට ඒකක 10,000 ක ධා�තාවය�( M< �ෂප්ාදන සමාගම සැලA� කර 4ෙ].  ඒ 
ඒ සථ්ාන වල `� D�වැය පහත සඳහ( ප�* ඇස්තෙ�() කර 4ෙ]. 

ස්ථානය ස්ථාවර ��වැය (�.) ඒකකය� සඳහා �චල� ��වැය (�.) 
P 100,000 16 

Q 50,000 24 

R 150,000 10 
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Tnf.ka b,a,d isákqfha:  
 

(a) සැලA� කළ ධා�තාවය සඳහා ෙහ�ඳම සථ්ානය හා ඒ ඒ සථ්ානයට A9A ධා�තාවය Eරණය කර(න. 
                    (ල�� 05) 

 

(b) පහත සඳහ( ඒවාෙග( )න/ ෙතGරාෙගන ෙක� සටහ( �ය(න. 
(i) ප�ව!තනය වන ස�ප< (Transforming Resources) 
(ii)  අඛCඩ �ෂප්ාදනය        (Continues Production) 
(iii)  සඵලදා� ධා�තාවය        (Effective Capacity) 

(iv) ඇඟ�� D�වැය       (Appraisal  cost)              (3 × 5 ල�� = ල�� 15) 
                                                                                                             (�� ල�� 20) 

                                                                                                       A ldKavh wjidkhs 
 
 
 
 
 
 

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

ෛද�ක �8තය පව<වාෙගන යාමට අවශ2 නැ��  එළවR, පළ)6 හා අෙන-< පා�ෙභG�ක 1ව2 සැප�ම 
අර`� කරෙගන �Vස් Aප! �� �� සමාගම `� *වKන �රාම ව2ා ත වන AD� අෙල8 සැV DU�වා 4ෙ].  
සමාගෙ� �!4ය ව!ධනය @ම< සමඟ,  සමාගෙ� ආදාය� ත<වය සැල�ය M) ෙලස ව!ධනය @ 4ෙ].  ෙකෙසP 
ෙවත< සමාගෙ� �ධාන ග�ෙද�ක6ව(ට අඛCඩව ෙසPවය සැප�ම සඳහා ෙත�ර)6 ද<ත ගබඩා ප3ධ4ය/ 
(Information System Database) පව<වාෙගන ෙන�යK. ග�ෙද�ක6ව(ෙW ස�බ(ධතා කළමනාකරණය 
(Customer Relationship Management) වැ�*M� ��ම සඳහා සමාගෙ� අධ2/ෂක මCඩලෙH උපෙදස් මත 
කළමනාකරණ උපෙ3ශකවරය-ෙW ෙසPවය ලබා ගT. 
 

Tnf.ka b,a,d isákqfha:  
 

(a) ග�ෙද�ක6ව(ෙW ස�බ(ධතා කළමනාකරණය (customer Relationship Management) ය(න 
�!වචනය කර(න.                 (ල�� 06) 
 

(b) ග�ෙද�ක6ව(ෙW ස�බ(ධතා කළමනාකරණෙH අර`� 04 / 8ස්තර කර(න.         (ල�� 08) 
 

(c) ග�ෙද�ක6ව(ෙW 8ශ්වාසය *නාගැTම සඳහා ඒ ඒ �3ගලය(ට 8ෙශPQත � ෙත�ර)6 තා/ෂණ bVDය 
dම හා උපකරණ ෙය�දාගත හැ� ආකාරය ෙක�ෙය( සඳහ( කර(න.                   (ල�� 06) 

 (�� ල�� 20) 
 

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

ෙක�ෙල��යV ලංකා (�3ග�ක) සමාගම 1950 ව!ෂෙH �ට රථවාහන ක!මා(තෙH �යැෙV. ෙලGකෙH �ච�ත 
රථවාහන �ෂ්පාදන සමාග� වල ෙ3�ය අෙල8 �ෙයG�තයා ෙලස සමාගම යා කරK.  �ධාන රථවාහන 
�ෂ්පාදකය(ෙW ආධාරය ඇ4ව මෑතකe සමාගම ග�ෙද�ක6ව(ෙW අමතර ෙක�ටස් සැක¢ම සඳහා සැකA� 
ක!මා(ත ශාලාව/ ආර�භ කෙළP ය.  ෙකෙසP ෙවත< ග�ෙද�ක6ව( අගය හා ව2ාපා�ක දැ/ම ව!ධනය 
��ෙ� අර`I( ව2ාපාරෙH ෙත�ර)6 තා/ෂණය ම�( ය� ෙමෙහවර/ ලබාගැTමට අවශ2 ෙත�ර)6 
තා/ෂණ සැලAම/ සමාගමට ෙන�මැත. 
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Tnf.ka b,a,d isákqfha:  
 
(a) 8ද{< ව2ාපාර සැලA� dමෙH (E-Business Planning Process) �ධාන අංශ )න 8ස්තර කර(න.   

         (ල�� 06) 
 

(b) 8ද{< ව2ාපාර සැලA� �zෙ� යාව�යට අදාළ ෙත�ර)6 තා/ෂණ bVDය dමයට අදාළ �ධාන අංග 
(Components in IT Architecture) ෙක�ෙය( 8ස්තර කර(න.            (ල�� 08) 
 

(c) අ(ත!ජාලය ෙය�දාග�a( භාCඩ හා ෙසPවා වලට අදාළව �චාරණය කරන ආකාරය (Transformation) 
ෙක�ෙය( සාක£ඡා කර(න.               (ල�� 06)   

(�� ල�� 20) 
 
 
 
m%Yak wxl 07 ( ^,l=Kq 20& 
 
aU( ලංකා සමාගෙ� අෙල8ය ව!ධනය කරගැTම සඳහා හා ෙප�9 කා!ය D�වැය අ¤��ෙ� අර`I( 
අ(ත!ජාලය හරහා ඇණ�� භාරගැTෙ� dමය/ (Internet Booking) *ය<කර 4ෙ].  ද<ත වල ආර/ෂාව 
සඳහා ෙය�දාගත හැ� ආර/Qත dෙමGපාය( (Defensive Strategies)  ෙම�නවාද ය(න DSබඳව ඔබෙග( 
උපෙදස් අෙ /ෂා කරK. 
 

Tnf.ka b,a,d isákqfha:  
 

(a) ද<තවල ආර/ෂාව සඳහා සමාගමට ෙය�දාගත හැ� ද<ත ආර/ෂක උපකරණ )න/ 8ස්තර කර(න 
(Security Management Tools).                       (ල�� 08) 

 

(b) පහත සඳහ( කර� අ)ෙර( ෙදක/ ෙතGරාෙගන ෙක�සටහ( �ය(න. 
(i) ප�ගණක ආචාර ධ!ම (Computer ethics) 
(ii)  ෙත�ර)6 ප3ධ4 ෙසPවාව( (Is Services) ඇඟ�මට ෙය�දාගත හැ� ක6�  
(iii)  ෙත�ර)6 ආර/ෂණ පාලනය( (Information Security Control) 

           (2 × 6 ල�� = ල�� 12) 
                                                                                                       (�� ල�� 20) 

B  කාCඩය අවසානK 
II  ෙක�ටස අවසානK 
�ශ්න ප�ය අවසානK 


