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

  

I  fldgi  
 

m%Yak wxlh 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) පහත සඳහන්දේ අතුරින් නිෂප්ාදන පේධතියක දකොටසක් දෙස සැෙකිය දනොහැක්දක් කුමක්ද? 

(a) පරිවර්තිත සම්පත්  (Transformed Resources)  

(b) පරිවර්තනය වන සම්පත්  (Transforming Resources) 

(c) දෙදාහැරීම් ක්රියාවලිය  (Distribution System) 

(d) පරිවර්තන ක්රියාවලිය (Transformation process) 
 

(2) සුදුසු වචනය දයොදා හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න. 

භාණ්ඩයට සැෙසුම් ක්රියා වලිය  Design Process) සංකල්පය වශදයන් අංශ තුනකින් සම්ෙන්ධ දේ.    

ඒවා නම්:  සංකල්ප  නිර්මාණය විම  (Concept) ,  අංශ ඇතුෙත් කිරීම (package) ______________   

(a) ප්රතිොභ ක්රියාවලියකි (a  benefit) 

(b) දපරසැරි ක්රියාවලියකි (a  process) 

(c) නිමවුම් ක්රියාවලියකි (an output) 

(d) දසේවා ක්රියාවලියකි (a service) 
 

(3) සැපයුම් දාම කළමණාකරණය ක්රියාත්මක කරන සමා්ම් තනිවම හා සාහිහිකව අංශ පහකට අදාළ 

තීරණ ්තයුතුව තිදේ. ඒවා නම්:  

(a) නිෂප්ාදනය, දතෝ  පාෙනය,  ස්ථාන්ත කිරීම, ප්රවාහනය, දතොරතුරු 

(b) නිෂප්ාදනය, ස්ථාන්ත කිරීම, නිමවුම, දතෝ පාෙනය, දතොරතුරු 

(c) ස්ථාන්ත කිරීම, දතොරතුරු, පරිවර්තිත  සම්පත්, නිෂ්පාදනය, ප්රවාහනය 

(d) ප්රවාහනය, දතොරතුරු, සැපයුම්දාමය, නිෂ්පාදනය, දතෝ පාෙනය 
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(4) පටු පරාසයකින් යුතු ප්රමිතතිකරණදයන් යුත් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා පහත සදහන් නිෂ්පාදන පේධති ක්රමය 

(Production System) දයොදා්ත හැකිද? 

(a) අඛණ්ඩ නිෂ්පාදනය (continuous production) 

(b) සහිහ නිෂ්පාදනය  (mass production) 

(c) කාණ්ඩ නිෂ්පාදනය (batch production)     

(d) කාර්යය නිෂ්පාදනය (job shop) 
 

(5) දහේතුව හා ප්රතිලෙ සටහන (The cause –and – effect diagram) දයොදා්ත හැකි වන්දන් කවර 

අවසථ්ාවකදීද? 

(a) ගුණත්ව පාෙන වැඩි දියුණු කිරීදම් ක්රමයක් දෙස (quality control and improvement method) 

(b) නිෂ්පාදන සැෙසුම් පේධතිය වැඩිදියුණු කිරීදම් ක්රමයක් දෙස (improvement to production 

planning system) 

(c) නිෂ්පාදනය ක්රියාකාරිත්වය ඇ්මේදම් ක්රමයක් දෙස (evaluating performance of production) 

(d) උපදයෝගී පර්දේෂණ උපක්රමයක් දෙස (applied research technique) 
 

(6) අ්ය දාම (Value Chain) වෙට අදාළව පහත සඳහන් දේ අතුදරන් කවරක් උපකාරීක කාර්යන්  support 

activity ) දෙස ්ත  දනොහැකි දේද? 

(a) ආයතනික යටිතෙ පහසුකම් (Firm Infrastructure) 

(b) මානව සම්පත් කළමණාකරණය (Human Resource Management) 

(c) දමදහයුම් (Operations) 

(d) මිතළදී ්ැනුම් (Procumbent) 
 

(7) සුදුසු වචනය දයොදා හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න. 

පේධති සංවර්ධන ජීවන චක්රය (SDLC) යනු සංවර්ධනය වීම, ක්රියාත්මක වීම හා තවත්ව යන දතොරතුරු 

පේධතියක සමසථ් ක්රියා වලිය වන අතර, එය ප්රදේශය, විශ්දල්ෂණය, නිර්මාණය, ක්රියාත්මකවීම හා 

නඩත්තුව ඔසද්සේ   දිදවන _________________  සැදුම්ෙත් ක්රියාවලියකි. 

(a) ෙහු පියවරයන්ද්න් (A multistep) 

(b) සාහිහික ක්රියාවලියන්ද්න් (a  combined) 

(c) ක්රමිතක ක්රියාවලින්ද්න් (a systematic) 

(d) දහොදින් සැෙසුම් කර්ත් ක්රියාවලියකින් (a well – planned) 
 

(8) “වර්තමාන වයාපාර පරිසරය තුෙ දවනසක්ම් පිගැ්ැමටමට දහෝ වැළඳ ්ැමටමට දසේවකයන්දබ ෙෙය  

තෙක්ක කර ්ැමටදම් සංවිධානමය ක්රියාවලියකි. දමම ක්රියා වලිය වර්තමාන  තත්වයට අද්ක්ෂක අනා්ත 

තෙක්කයන්ට පුේ්ෙයන් හා කණ්ඩායම් පරිවර්ථනය කිරීදම් වුහාත්මක  පිවිසුමක් දෙස සළක..” 
 

තහත අදහස් සහිහය සඳහා වඩාත් සුදුසු සංකල්පය පහත සඳහන් අතුදරන් කවරක්ද? 

(a) වයාපාර ක්රියාවලිය  පිටතට ෙොදීම (Business process outsourcing) 

(b) úm¾Hh කළමණාකරණය (Change Management) 

(c) පාරිදභෝගික සම්ෙන්ධතා කළමණාකරණය (Customer relationship  Management) 

(d) පේධති නිර්මාණ විශද්ල්ෂණය (System Design Analysis) 
 

(9) දතොරතුරු  පේධතියක හිලික කාර්යයක් දෙස පහත සඳහන් දෑ ඇතුදරන් කවරක් සැෙකිය දනොහැකිද? 
(a) වයාපාරික ක්රියාවලිදේ ආධාරකයක් දෙස (Support business process) 

(b) තීරණ ්ැමටදම් ක්රියාවලිදේ ආධාරකයක් දෙස (Support decision making) 

(c) තරඟකාරිත්ව  වාසි  ෙො ්ැමටදම් ආධාරයක් දෙස (Support competitive advantage) 

(d) තරඟකරුවන් හදුනා ්ැමටදම් ආධාරකයක් දෙස (Support to identify competitors) 
 

(10) දතොරතුරු පේධතියක ආරක්ෂිත කළමණාකරණ උපාං්යක් දෙස පහත සඳහන් දෑ ඇතුදරන් කවරක් 

සැෙකිය දනොහැකිද? 

(a) ෆයර්දවෝල්ස ්(Firewalls) 

(b) දත්ත දක්තකරණය (Encryption of Data) 

(c) විදුත් පවිවිඩ සම්ෙන්කරකරණය (E – Mail Monitoring) 

(d) පවතින පේධතිය කාලීනව විශද්ල්ෂනයට ෙක් කිරීම  Periodic Review of Existing System) 

     ^10 × ,l=Kq 02 } uq¿ ,l=Kq 20&  
                   I fldgi wjidkhÞÞ 
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m%Yak wxl 02 (  ^,l=Kq 20& 
 

අමල් දමොරටුව විශ්ව විදයාෙදයන් උපාය ය ෙො ්ැමටදමන් පසුව  ටයර් නිෂප්ාදන කර්මාන්ත ශාොවක වසර 

20 කට වඩා අත්දැකීම් සහිත පුේ්ෙදයකි.  ඔහු විසින් බිය්ම අපනයන දපරසැරි කොපදේ රුපියල් මිතලියන 

50 ක ආදයෝජනයක් දරා ටයර් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාොවක් පිහිටුවා තිදේ. සැහැල්ලු හා ෙර වාහන සඳහා 

දයොදා  ්න්නා ටයර්  කාර්, වෑන් සහ ට්රක්)  දමම කර්මාන්ත ශාොදේ නිෂ්පාදනය කර..  
 

අමල් මහතා පාරිදභෝගියන් හට ටයර් නිෂ්පාදනයට අදාළ ගුණාත්මක ⁄ තත්ව පාෙන ශිල්ප ක්රම පිගැෙඳ 

උපදදස් ෙො ්ැමටමට ඔෙ පත්කර ද්න තිදේ. 
 

Tnf.ka b,a,d isákqfha: 
 

(a) භාණ්ඩයක ගුණාත්මක තත්ව පාෙන  Quality Design) පැතිකඩයන් හයක් තහත ටයර් නිෂප්ාදන 

ආයතනයට අදාළව දකටිදයන් විස්තර කරන්න.                 ^,l=Kq 12& 
                  

(b) තහත ටයර් නිෂ්පාදන සමා්මට අදාළව පරිවර්තිත සම්පත්  Transformed Resources) හා පරිවර්තනය   

වන  සම්පත්   Transforming Resources) වර්ගීකරණයට ෙක් කරන්න.                  ^,l=Kq 04& 
            

(c) දමදහයුම් කළමණාකරුදවකු විසින් ්නු ෙෙන දමදහයුම් තීරණ දදවර්්ය දකටිදයන් විස්තර 

කරන්න.                      ^,l=Kq 04& 
     ^uq¿ ,l=Kq 20& 

 

m%Yak wxl 03 (  ^,l=Kq 20& 
 
ෙංකා දපදට්රෝලියම් සමා්ම ෙංකාව පුරාම ඛනිජ දතල් නිෂ්පාදන දෙදා හැරීදම් කටයුතු වෙ නිරතව සිටි.. 

දැනට දමම සමා්ම පර්යන්ත තුනක් හා ෙංකාව පුරා වයා්තව ඇති දතෝ ්ෙඩා නමයක්  09) මගින් 

නිෂප්ාදන දෙදා හැරීදම් කටයුතු වෙ නිරත දව.. දදනිකව ්ණුදදනුකරුවන් දහසක් පමණ  දචක්පත් 

ෙොදිම මගින් ඛනිජ දතල් නිෂ්පාදන මිතෙට ්ැමටම සිදු කර.. 
 

තන්ධන පිරවුම් හල් වෙට තන්ධන ද්ොඩෙෑදමන් පසුව, තන්ධන පිරවුම් හල් හිමිතයන්ද්න් භාණ්ඩ වෙට 

අදාළ දචක්පත් ෙවුසර් රියදුරන් විසින් ෙො ද්න දතෝ ්ෙඩා හා පර්යන්ත වෙ පිහිටි  කාර්යාෙ වෙට භාර 

දදති. එම දචක්පත් පසුව ෙැංකු වෙ අදාළ ගිණුම් වෙ තැන්පත් කර.. ප්රමාණවත් ුදදල් දනොමැති කම මත 

ඇතැම් දචක්පත් අඟරු දේ. දමම ක්රියා වලිදේදී ද දචක්පත් ුදදල් වීමට දින 02 – 03 ක කාෙයක් ්තදේ. 

දමම ප්රමාද කාෙය වැෙැක්වීම සඳහා අන්තර් ජාෙ පේධතියක්  Web Server) හරහා විදුත් ක්රියාවලියක් 

දයොදා ද්න ෙැංකු ක්රමය හරහා  දචක්පත් නිෂක්ාශන ක්රියාවලිය යාවත්කාලීන කිරීමට දයෝජනා කර තිදේ. 

දමම දයෝජිත ක්රියා වලිය යටදත් සමා්දම් ුදදල් ස්ස්කිරීදම් ගිණුමට අදාළ ්නුදදනු කරුවන් දචක්පත් 

ෙැංකු ්ත කෙ විට, ෙංකා දපදට්රෝලියම් සමා්දම් ඒ ඒ ්ණුදදනුකරුවන්දබ ගිණුම් විදුත්  පරි්ණක දත්ත 

ක්රියාවලියක් හරහා සම්ෙන්ධ වී ද්වීම් වෙට අදාළ දතොරතුරු යාවත්කාලීන දේ. දමමගින් ප්රමාදයන් වෙකා 

කාර්යක්ෂම දෙස ුදදල් එකතු කිරීමට අවකාශ සැෙදසේ. ෙැංකු නිවාඩු දින වෙද ්ණුදදනුකරුවන්ට තම 

ගිණුම් වලින් ුදදල් ජං්ම දුරකථන පහසුකම් දහෝ අන්තර් ජාෙ ෙැංකු පහසුකම්   Internet – Banking ) 
 

Tnf.ka b,a,d isákqfha: 

(a) දත්ත ග්රහනය කර ්ැමටමට හා දත්ත හුවමාරුව සඳහා   Data Capture and Date Communication)  

තහත සමා්මට දයොදා්ත හැකි තාක්ෂවික ක්රම හා ආ්රිත දත්ත හුවමාරු පේධතීන්  Technologies & 

Communication Network ) හතරක් දකටිදයන් විස්තර කරන්න.                ^,l=Kq 08& 
 

(b) සැපයුම් දාම ක්රියාවලිදේදී  Supply Chain) දතොරතුරු හිලික අරුදණු දදකක් තටු කර..  ඒවා 

දකටිදයන් විස්තර කරන්න.                        ^,l=Kq 04&          
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(c) පහත සඳහන් දේවල් අතුදරන් දදකක් දතෝරාද්න දකටි සටහන් ලියන්න. 

(i) නිර්මාණ ධාරිතාවය  Design Capacity)  

(ii) නිෂප්ාදන පිරියත (Process Layout) 

(iii) නිසි දේොවට ප්රතිොභ (Benefits of Just in Time) 

                            ^,l=Kq 08&                
^uq¿ ,l=Kq 20& 

 

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

දවදයවරුන් කණ්ඩායමක් විසින් ූතතන දවදය  ශිල්ප ක්රම පදනම් කර ්ත් ආදයෝජන මණ්ඩෙයට අනුමත  

වයාපිතියක්  දෙස නවීන දරෝහෙක් පිහිටුවා තිදේ. මහජනතාවට දැරිය හැකි වන දෙස ොහිර හා අභයන්තර 

ප්රතිකාර දසේවා   සැපමේම, දවදයවරුන් චැනල් කිරීදම් දසේවාවන් ,  හදිසි අනතුරු  ප්රතිකාර ඒකකයක් දෙස 

දවදය දසේවා රාශියක්  ෙො ්ැමටමට පහසුකම්  දමම දරෝහදල් සෙසා තිදේ. දමම දවදය ප්රතිකාර දසේවා  

වෙට අදාළව දසේවා ොභීන්ට සපයන දසේවාවන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා කළමණාකරණ උපදේශකදයකු 

දෙස ඔෙ පත්කර තිදේ. 
 

Tnf.ka b,a,d isákqfha: 
 

(a) දසේවා සපයන තහත සඳහන් දරෝහෙ පිගැෙඳ අවධානය දයොුද කර,  දසේවා නිර්මාණ ක්රියා වලිය භාණ්ඩ 

නිෂප්ාදන ක්රියා වලිය හා සසඳන විට දක්නට ෙැදෙන ප්රධාන දවනස්කම් 05 ක් ෙැ.ස්තු ්ත කරන්න.          ^,l=Kq 10& 
 

(b) දසේවා පැසක  Service Package) අන්තර් ්ත ප්රතිොභයන් ප්රධාන දකොටස් තුනක් යටදත් 
හදුනා ්ත හැක. තහත දසේවා සපයන දරෝහල් දසේවා පදනම් කර ද්න එම ප්රතිොභ 
දකටිදයන් විස්තර කරන්න.     ^,l=Kq 10& 

        ̂uq¿ ,l=Kq 20& 
    A ldKavh wjidkhs 
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m%Yak wxl 05 ( ^,l=Kq 20&  
 

ුදදල් හිඟකම වැනි ොධක වලින් දතොරව සුළු පරිමාණ වයාපාරික කටයුතු වෙ  නිරත පහත් මටමටදම් අදායම් 

ෙෙන හා දසේවා වියුක්ත අය දවත තම වයාපාර  ස්ථාපිත කර ්ැමටම සඳහා ක්ක්ෂම හිෙය ණය පහසුකම්  

 Micro Financing ) ෙොදීම අරුදණු කර ්ත් ම.දක්රෝ  හිෙය සමා්ම වසර 00 කට දපර  ස්ථාපිත කර  

තිදේ. දම් වන විට සමා්ම දිව.න පුරාම ශාඛා 00 ක් ස්ථාපිත දකොට ඇති අතර, 250 ක් දසේවකයන්  

ඒවාදයහි දසේවය කරති. සමා්ම 02% ක වා¾ෂික දපොලී අනුපාතිකයක් යටදත් ණය ුදදල් සපයන අතර, 

සියලුම ණය දපොගැයද ඇතුළුව  සමාන මාසික වාරික 24 කින් අයකර ්මට.  වාර්ෂිකව ණය අයකර ්ැනිදම් 

හැකියාව 95% ක මටමටමක පවතී. 

Tnf.ka b,a,d isákqfha:  

(a) දමම සමා්දම් ප්රධාන විධායක නිළධාරී දතොරතුරු තාක්ෂණ ශිල්ී  ක්රම දයොදාද්න සමා්ම 

තරඟකාරී වාසී  Competitive Advantage ) ෙො ්ැමටමට අදහස් කර.. තහත ආයතනය උපදයෝගී 

කර ද්න  “තරඟකාරී වාසි “ යන සංකල්පය විස්තර කරන්න.     ^,l=Kq 05& 
 

(b) ඔෙ සිතන ආකාරයට තහත සමා්මට දකදතක් දුරට දතොරතුරු තාක්ෂණ ඔෙ සිතන ආකාරයට තහත 

සමා්මට දකදතක් දුරට දතොරතුරු තාක්ෂණ තරඟකාරී වාසි ෙො ්ැමටමට දයොදා්ත හැකිද ? 

දතොරතුරු තාක්ෂණ සංවර්ධන කටයුතු ඇති කළ හැකි ප්රදේශ  වයාපාරික ක්දෂේර) තුනක් නම් 

කරන්න. වාසි ෙො ්ැමටමට දයොදා්ත හැකිද ? දතොරතුරු තාක්ෂණ සංවර්ධන කටයුතු ඇති කළ හැකි 

ප්රදේශ  වයාපාරික ක්දෂේර) තුනක් නම් කරන්න.     ^,l=Kq 09& 
                 

(c) තරඟකාරී වාසි ෙො ්ැමටම සඳහා දතොරතුරු තාක්ෂණය දයොදා ්න්නා විවිධ වානිජ වයාපාර 03 ක්  

නිදසුන් වශදයන් දක්වන්න.              ^,l=Kq 06& 
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m%Yak wxl 06 ( ^,l=Kq 20&  
 

දේශිය දවළඳ දපොෙ සඳහා පැකටම කරන ෙද කිරිපිටි නිෂප්ාදනය,  දයෝ්ටම හා අ.ස් ක්රීම් නිෂප්ාදන අදෙවි 

කිරීම අරුදණු කර ද්න දකුණු පොදත් කිරි නිපදවන්නන්දබ  සං්මය සමා්මක් ආරම්භ කර තිදේ. දියර 

කිරි දකුණු පොදත් ඇතැම්  ප්රදේශ වලින් එකතු කිරීදම් ප්රමාදයක් දමම සං්මය ුදහුණ දී තිදේ. දමම 

්ැටළුවට පිගැයමක් දෙස සැපයුම් දාම කළමණාකරණය  Supply Chain Management ) ශිල්ී  ක්රමය දයොදා 

්ැමටමට සං්මය අදහස් කර.. 

Tnf.ka b,a,d isákqfha:  

(a) සැපයුම් දාම කළමණාකරණ සංකල්පය නිර්වචනය කරන්න.                     ^,l=Kq 05& 
 

(b) සැපයුම් දාම කළමණාකරණදේ ප්රතිොභ තුනක් විස්තර කරන්න.        ^,l=Kq 09& 

    

(c) දතොරතුරු පේධතිය වයාපාරික සාර්ථක භාවයට පහසුකම් සැෙසීම සඳහා දයොදා ්ත හැකි 

ආකාර 03 ක් දක්වන්න.                             ^,l=Kq 06& 

^uq¿ ,l=Kq 20& 

 

m%Yak wxl 07 ( ^,l=Kq 20&  
 
පාරිදභෝගික ජනතාවදබ  විවිධ අවශයතාවයන් සපුරාලීම සඳහා  “  පිදයෝ නිෂප්ාදන සමා්ම “ ආරම්භ කර 

තිදේ. දමම සුපර් මාර්කටම සමා්ම දිව.න පුරා ශාඛා 50 ක් විවිත කර තිදේ.  සුපර් මාර්කටම සමා්ම  සම් 

තම ද්ොවිපෙ වෙ එෙවළු  හා ආහාර ද්රවය  සැපමේම අරුදණු කර ද්න ද්ොවීන්  සමඟ නිෂප්ාදන ගිවිසුම්  

 Buy Back Contracts ) ඇතිකර ද්න තිදේ.  දිව.දන් අනිකුත් සුපර් මාර්කටම සමා්ම් වලින් සමා්මට 

තර්කාරිත්වයට ුදහුණදීමට සිදුව තිදේ. 

සුපර් මාර්කටම  අදෙවි සමා්ම් වෙ  අදෙවි සහභා්දයන්  Market Share ) 40% දමම සමා්මට හිමිතව ඇති 

අතර, සුපර් මාර්කටම  තරඟකරුවන්දබ ෙැ.ස්තුදේ ප්රුදඛතම සමා්ම දෙසද ක්රියා කර.. දමම සමා්ම දම් 

වන විට ද්ොවීන් සම් නිෂප්ාදන ෙො ්ැමටදම් ක්රදමෝපායන් ස්ථාපිත කර ඇති අතර, පරි්ණක ්ත කරන 

ෙද විකුණුම් තන්දවො.ස් ක්රමයක් හා දතෝ පාෙන පේධතියක්ද  ක්රියාවට නංවා තිදේ. දම් වන විට දිව.න 

පුරා පිහිටි ශාඛා 50 ක පමණ  දතෝ මටමටම හා දතොරතුරු හුවමාරු කිරීම අරුදණ කර ද්න දතොරතුරු 

තාක්ෂණ  ශිල්ප ක්රමයන් පදනම කර ්ත් පරි්ණක ජාෙ පේධතියක්   Integrated System ) ස්ථාපිත කිරීමට 

අදහස් කර තිදේ. දැනට පවතින දතෝ පැවතුම් කාෙයන් අනුව, කාලීනව හානියට ෙක්වන කිරි හා පළතුරු 

සඳහා දින 05 ක තහෙ දතෝ ස්ඳවුම් කාෙයක්ද, පැකටම කරන ෙද ආහාර සඳහා දින 30 ක කාෙයක් ද ස්ථාපිත 

කර තිදේ. දමම තත්වය සමා්දම්  දතෝ නඩත්තු කිරීදම් පිරිවැය තහෙ යාම දකදරහි  ෙෙපා තිදේ. 

්ණුදදනුකරුවන්දබ අන්තර්ජාෙය හා ජං්ම දුරකථන මගින් ෙො ්න්නා ඇණවුම් අනුව,  භාණ්ඩ දෙදා 

හැරීදම් ක්රමදේදයන් සඳහා රුපියල් මිතලියන 00 ක ආදයෝජනයක් කිරීමට සමා්ම සෙකා ෙෙමිතන් සිටි..  

ක්දෂේරදේ සිටින අදනකුත් තරඟකාරී   සමා්ම්  දමවැනි ක්රමයක්  තදිරි වර්ෂ 05 ක කාෙය ඇතුෙත 

ක්රියාත්මක කිරීමට සළකා ෙො තිදේ. 

Tnf.ka b,a,d isákqfha:  

(a) තහත සමා්දම් කටයුතු ්ැන විමර්ශනය කර සාරාංශ ්ත SWOT  විග්රහයක්  ශක්තීන්, දුර්වෙතා, 

අවස්ථාවන් හා තර්ජනයන් ) පිගැදයෙ කරන්න.                            ^,l=Kq 08& 
 

(b) පහත සඳහන් දේ අතුදරන් තුනක් දතෝරා ද්න දකටි සටහන් ලියන්න. 

(i) දත්ත දක්තකරණය  Encryption of data) 

(ii) දැනුම් කළමණාකරණ පේධති  Knowledge Management System) 

(iii) පාරිදභෝගික සම්ෙන්ධතා කළමණාකරණය (Customer Relationship Management) 

(iv) úm¾Hh කළමණාකරණය (Change Management) 

        ^,l=Kq 12& 
^uq¿ ,l=Kq 20& 

B  කාණ්ඩ අවසාන. 

II දකොටස අවසාන. 
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ප්රශ්න පරය අවසාන. 


