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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 දේ අතුරින් කයක් ගඵඩහක ඳරිර්තන ක්රිඹහයකඹක් (Transformation System) දර 

ළරකිඹ වළකිද? 

(a) ද්රය ළකීභ (Material Processing)        

(b) දතොයතුරු ළකීභ (Information Processing) 

(c) දබෞතික ළකීභ (Physical Processing) 

(d) ඳහරිදබෝගික ළකීභ (Customer Processing) 
 

(2) තුය දඵෝතල් කිරීදේ ව හවන දඳයළරි කිරීදේ කර්භහන්ත ලහරහක දඹොදහගළදනන දඳයළරි තහක්ෂණඹ 

(Process Technology) ඳවත වන් දේ අතුරින් කයක් දර ළරකිඹ වළකිද? 

(a) අඛණ්ඩ නිසඳහදනඹ (Continuous Production) 

(b) කහණ්ඩ නිසඳහදනඹ (Batch Production) 

(c) මූව නිසඳහදනඹ (Mass Production) 

(d) කහර්ඹ නිසඳහදන තහක්ෂණ ක්රිඹහයකඹ (Job Shop Technology Production) 
 

(3) ඳවත වන් පිරිඹත ර්ග අතුරින් කයක් දයෝවරක අලයතහ ුරයහීමභ වහ දඹොදහගත වළකිද? 

(a) නිසඳහදන පිරිඹත (product layout) 

(b) දඳයළරි පිරිඹත (process layout) 

(c) දේහ පිරිඹත (fixed position layout) 

(d) කුටි පිරිඹත (cellular  layout) 
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(4) දභඹ නිසඳහදන පිරිඹත වහ ______________ පිරිඹත ඹන දදර්ගදේභ රක්ෂණ තතුර්  දදුහුනන් (Hybrid) 

පිරිඹතක් දර වළඳින්දේ. 

(a) කුටි (cellular) 

(b) ක්රිඹහයක (process) 

(c) දේහ (service) 

(d) සථහය - සථහනීඹ (fixed position) 
 

(5) ඳවත වන් නිසඳහදන ළරසුේ ක්රභ අතුරින් ිශලසහදහී  ළඳුමේකරුන්ද  ාහරඹක් භත නියතුරුභ 

අලයන නිසඳහදන ළරසුේ ක්රභඹ න්දන් ිනන් කුභක්ද? 

(a) ද්රය අලයතහ ළරසුේකයණඹ (Material Requirement Planning)  

(b) මූව නිසඳහදන ක්රභඹ (Mass Production System)   

(c) නිසි දේරහට ඳේධති ක්රභඹ (Just in Time)   

(d) ක්ෂිණකහීමන නිසඳහදනඹ (Enterprise Resource Planning) 
 

(6) දතොයතුරු ඳේධතිඹක (Information System) දකොටක් දර ඳවත වන් දෆ අතුරින් කයක් ළරකිඹ 

දනොවළකිද? 

(a) ද් ත (Data) 

(b) දෘඩහාංග (Hardware) 

(c) භෘදුකහාංග (Software) 

(d) යහඳහය ක්රsඹහපියකද්  (Business Procedures) 
 

(7) භහගභකට යහඳහය දඹමේදේ ඳේධතිඹක (Business Application System) බහිශතහ කයන ළරසුේ ක්රභඹන් වහ 

උඳකයණ යහඳහයදේ නකරකයණඹ ාකහඵේධතහඹ වහ ේඵන්කරකයණඹ ඹන අයුහ ඉ කරක්ක කයගත ුමතු දේ.  

කවත අයුහ ඉ ඳවත වන් යහඳහය දඹදකරේ ඳේධතිඹකින් ුරයහ ගත වළකිද? 

(a) යහඳහය දඹමේේ අනකූරනඹ (Enterprise Application Integration) 

(b) ග ඉදදනු දඳයළරි කිරීදේ ඳේධතිඹ (Transaction Processing System) 

(c) යහඳහය ේඵන්කරකයණ ඳේධතිඹ (Enterprise Collaboration System) 

(d) කවත කිසික් දනොදේ  
 

(8) යහඳහයඹක භහන ේඳ්  දතොයතුරු වහ ක්රිඹහීමන් ිකිදනකට ාකහඵේධ කිරීභ වහ ඳවත වන් දේ අතුරින් 

කුභන තහක්ෂණ ිලල්ඳ ක්රභඹ දඹොදහගත වළකිද? 

(a) යහඳහය ේඳ්  ළරසුේ කයණඹ  (Enterprise Resource Planning) 

(b) යහඳහය දතොයතුරු දඳෝටරඹක් (Enterprise Information Portal) 

(c) යහඳහය දඳෝටරඹක් (Enterprise Portals) 

(d) තථය කහර ළකසුේ (On Line Real Time Processing) 
 

(9) සුදුසු චනඹ දඹොදහ හිසතළන ේපූර්ණ කයන්න. 

ද් ත වහ දතොයතුරු කතහ කක්භනින් වහ ඳවසුදන් ිකතු කය, ගඵඩහ කිරීභ, ාකහඵේධ කිරීභ, අන්තර් ුනභහරු 

වහ දතොයතුරු තහක්ෂණඹ තහක්ෂණිකක වහ රර්ිකක ලදඹන් දඹොදහ ගළනී______________ දේ. 

(a) පරදහයි (feasible) 

(b) හර්ථක (viable) 

(c) දඹෝගය (suitable) 

(d) ලකයතහඹක් තති (potential) 
 

(10) ඳවත වන් දෆ අතුරින් ළඳුමේ දහභ කශභණහකයණදේ (supply chain management) ප්රතිරහබඹක් දර 

ළරකිඹ දනොවළක්දක් කුභක්ද? 

(a) ප්රභහදකරේ අභ කරභ (minimized delays) 

(b) ළඳුමේ දහභ ාහරඹ දිුම ඉ කරභ (improved supply chain network) 

(c) පිරිළඹ අඩුකරභ (reduced cost) 

(d) රයක්ෂක ක්රදභෝඳහඹන් දර ක්රිඹහ කිරීභ (act as a defensive strategy) 

^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& 
 

(a) ABC භහගභ “බිුමටි රළක්ස” දශ නහභඹ ඹටද්  1950 ර්දේ සිට දගොඩනළගියක වහ දඹොදහගන්නහ 

තීන්ත නිසඳහදන කර්භහන්තදේ නිඹළීම සිටියි.  තීන්ත නිසඳහදන භහගේ ර තයඟකහරි් ඹ, නකරන 

තහක්ෂණඹ දඹොදහගළනීභ වහ තිුම ඉ දර දඹොදහ ගන්නහ ප්රචහයණ කටුමතු නිහ ඳසුගිඹ ය 05ක කහරඹක 

සිට ABC භහගදේ රහබදහයි් ඹ වහ දශදඳොශ දකොට (Market Share) අඩුදිනන් ඳති.  

දශදඳොදල් තති තීන්ත ර ප්රලසථ ුණණ් ඹ (quality) වහ අඩු පිරිළඹ ABC භහගදේ රහබදහයි් ඹ 

අඩුකරභ දකදයහි ඵරඳහ තති ඵ සහකරන භහගභක් කයන රද දශදඳොර මීක්ෂණඹකමේ දවීමකර තිද..  

ඳහරිදබෝගිකඹන්ද  දනස න අලයතහඹන්ට අනුකූර න දර භහගදේ නිසඳහදන ළරසුේ කිරීභට 

වළකිඹහක් දනොභළති කරභ භහගදේ දභභ ත් ් ඹට ඵරඳහ තති ඵ භෆතකමේ ඵහග්  අදරිශ 

කශභණහකරු දඳන්හ මේ තිද.. 
 

භහගභ ුහුනණ මේ තති අර්බුදදඹන් ාඹ ගළනීභ වහ ක්රිඹහ් භක කර වළකි ක්රදභෝඳහඹන් (Viable 

Strategies) දඹෝානහ කයන අයුහණිකන් භහගභ ඔඵ උඳදේලක යදඹක් දර ඳ් දකොට තිද.. 
 

දභභ අර්බුදකහරි ත් ් දඹන් ාඹ ගළනීම වහ ABC භහගභ ක්රිඹහදේ දඹදිශඹ ුමතු උඳහඹ භහර්ගික 

ිශකල්ඳඹන් (Strategic Options) 02ක් දකටිදඹන් ිශසතය කයන්න.            (,l=Kq 08) 

 

(b) ABC භහගභ ුහුනණ මේ තති ප්රලසණ යකන් ාඹ ගළනීභ වහ ක්රිඹහ් භක කර වළකි ිශමකභක් දර 

ිශලසදල්ණහ් භක වහ ිශදයහ් භක යහුහක් දර රඹතනික තීයණ ගළනීදේ ක්රිඹහයකඹ දඹොදහගත වළකිඹ. 
 

දභභ භහගදේ ත් ් ඹ රකහ ඵරහ තීයණඹන් වහ ිශලසදල්ණහ් භක වහ ිශදයහ් භක රකෘතිඹක් 

දඹොදහගළනීදේ පිඹය 06 ක් දකටිදඹන් වන් කයන්න.             (,l=Kq 12) 

         (uq¿ ,l=Kq 20) 

 
m%Yak wxl 03 ( ^,l=Kq 20& 
 
සිල්හ භවතහ ඹහන්ත්රික කාංනේදන්රු උඳහය ඹ රඵහගළනීදභන් ඳසු කුඩහ වහ භධයභ ඳරිභහණදේ ුහද්රණ ළඩඳරක් 

රයේබ කදල්ඹ.  සුළු ඳරිභහණ ළඩ රට ීභහ කරභ දවේතුදන් ිශලහර ප්රභහණදේ නිසඳහදන තනුමේ අතවළය දළමීභට 

සිදුිශඹ.  ළරකිඹ ුමතු ිශලහර ඳරිභහණදේ නිසඳහදන ුහද්රණ තනුමේ ප්රභහණඹක් භෆත කහරදේ රළබු ඉ ඵ සිල්හ 

භවතහ දනී.  ිදේභ ඔුනද  භහගභ ඳසුගිඹ අුමරුදු කිහිඳඹ තුර ක්රභහනුකූර ර්ධනඹක් රඵහගනී.  දභභ ත් ් ඹ 

රකහ ඵරහ ිශලහර ප්රභහණදේ ුහද්රණ තනුමේ දඹොදහදගන යහඳහය කටුමතු කර වළකි න ඳරිේදදන් ිශලහර ුහද්රණ 

කේවරක් තයඹීභට තීයණඹ කය තිද..  ිශලහර ුහද්රණ කර්භහන්ත ලහරහක් තයඹීභ වහ අලය පිරිඹත ළරසුේ 

කස කිරීභ වහ ඳරුරරුේදක් තති කාංනේදන්රු යදඹකුද  වහඹ රඵහදගන තිද.. 
 

Tnf.ka b,a,d isákqfha:  

 

(a) පිරිඹත ළරසුභක් (Layout Planning) ඹන්න පිළිඵ ඔඵ කුභක් අදවස කයන්දන්දළයි දකටිදඹන් ිශසතය 

කයන්න.                                 (,l=Kq 05) 

 

(b) දඹෝනේත ුහද්රණ කහර්භහන්ත ලහරහ වහ කුභන ර්ගදේ පිරිඹත ළරසුභක් ඔඵ නිර්දේල කයන්දන්ද? දවේතු 

හිත ඳළවළදියක කයන්න.                 (,l=Kq 05)   

                                                            

(c) පිරිඹත ළරසුභක් ේඵන්ධ තීයණඹ කිරීභ දකදයහි ඵරඳහන දවේතුන් 05ක් දකටිදඹන් ිශසතය කයන්න.  



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) – 2014 fkdjeïn¾ úNd.h 4  

 
 

       (,l=Kq 10)              

                                                                                                                (uq¿ ,l=Kq 20)                                                                        

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

දභදවුමේ කශභණහකරුදෝ ිශිශධහකහයදේ තීයණ ගළනීභ වහ ුරදයෝකථනඹ කිරීදේ අලයතහඹ ට ුහුනණ දදති.  

පරදහයි වහ කහර්ඹක්ෂභ දර බහණ්ඩ වහ දේහ නිසඳහදනඹ කිරීදේ ක්රිඹහයකඹට, ුරදයෝකථන ක්රිඹහයකඹ ේඳ්  

ළරසුේ කිරීභට වහ ඳහරනඹට අලය ේඵන්කරකයණ කටුමතු රට භගඳහදයි. 
 

Tnf.ka b,a,d isákqfha:  

 

(a) ුරදයෝකථනඹක් කිරීභ වහ රධහයක න කරු ඉ 04ක් වන් කයන්න.          (,l=Kq 08) 

 

(b) ඳවත වන් කරු ඉ අතුරින් 03ක් දතෝයහදගන දකටි ටවන් යකඹන්න. 

(i) ද්රය අලයතහ ළරසුේකයණඹ (Material Requirement Planning) 

(ii) මූව නිසඳහදනඹ (Mass Production) 

(iii) දභදවුමේ කශභණහකරුදකුද  ක්ර ගීමේ 

(iv) ළඳුමේදහභ කශභණහකයණඹ  (Supply Chain Management) 

^3 × ,l=Kq 04 = uq¿ ,l=Kq 12& 

                                                                                                       (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& 
 

ශ්රි රාංකහදේ භවහඳරිභහණ නිසඳහදන කටුමතු ර නියත භහගභක් ිභ දක්ෂේත්රදේ යහඳහරික කටුමතු ර නියත 

තයඟකරුන්ට ඩහ උඳහඹභහර්ග හසි රඵහගළනීභ වහ භහගදේ සිඹළුභ කටුමතු ඳරිගණකගත කිරීභට තීයණඹ 

දකොට තිද.. 
 

රඹතනදේ දතොයතුරු ිශලසදල්ක දර භහගදේ යහඳහය ක්රදභෝඳහඹන් වහ ිශදයු්   හනිාය  (E-business) කහර්ඹ 

බහයඹ ඩහ්  හර්ථක දර ක්රිඹහදේ දඹදකරභ අයුහ ඉ කයදගන දතොයතුරු ඳේධතිඹ දඹොදහගත වළකි රකහයඹ 

පිළිඵ තගී භක් කයන දර ඔඵදගන් කල්රහ තිද.. 

 

Tnf.ka b,a,d isákqfha: 
 

(a) යහඳහයදේ හර්ථක් ඹ ළදිදිුම ඉ කිරීභ වහ දතොයතුරු ඳේධතිඹක මූයකක කහර්ඹ බහයඹන් 03ක් නිදසුන් 

හිත වන් කයන්න.                (,l=Kq 10) 
                 

(b) යහඳහරික කටුමතු ළදිදිුම ඉ කිරීභ වහ ිශදයු්  හනිායඹ (E-Commerce) දඹොදහ ගත වළකි රකහයඹ 

ිශසතය කයන්න.                         (,l=Kq 05) 
 

(c) යහඳහය කහර්ඹපර ර සුචරයතහ (Agility) ඹනු උස ුණණ් දඹන්,  උස කහර්ඹපර යකන් ුම් , 

ඳහරිදබෝගිකඹන්ට වළඩගළසු ඉ බහණ්ඩ වහ දේහ රඵහදදන ීඝ්රදඹන් දනසන වහ නියන්තයදඹන් 

ිශඛණ්ඩනඹ න දගෝීමඹ දශඳශ තුර පර කරභට භහගභකට තති වළකිඹහයි.   
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සුචරඹ භහගභක් (Agile Company) කරභ වහ අනුගභනඹ කර ුමතු මූයකක උඳහඹ භහර්ග 04ක් වන් 

කයන්න.                           (,l=Kq 05) 

(uq¿ ,l=Kq 20) 
 

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

CPSTL භහගභ ය 20ක් ඳළයණික ඳරිගණක ඳේධතිඹ, න ඳරිගණක ඳේධතිඹක් දර ළදිදිුම ඉ කිරීභ වහ 

අලය පිඹය ක්රිඹහ් භක කයිනන් සිටියි.  භහගදේ කශභණහකයණඹ යහඳහයදේ හර්ථක් ඹ ළදිදිුම ඉ කිරීභ 

වහ දවොඳින් ළදිදිුම ඉ කයන රද ඳරිගණක ඳේධතිඹක් වදුන්හමේභට තීයණඹ කය තිද..  භහගදේ 

කශභණහකයණඹ දභභ කටුමතු ර ගීමභ ඳළරීභ වහ යහඳෘති කිනවකක් ඳ් කය තිද..  ිභ කිනවකට 

ිශඳර්Hඹ කශභණහකයණඹ (Change Management), දතොයතුරු ඳේධතිඹ ක්රිඹහ් භක කිරීභ, දෘඩකහාංග වහ භෘදුකහාංග 

ිශලසදල්ණඹ කිරීභ වහ අදනකු්  දේහන් පියකඵ ගීමභ ඳයහ තිද.. 
 

Tnf.ka b,a,d isákqfha:  
 

(a) ඔඵ දභභ ඳරිගණක ඳේධතිඹ ළදිදිුම ඉ කිරීදේ කිනවකදේ හභහනේකදඹකු ඹළයි රකහ න ඳරිගණක 

ඳේධතිඹක් සථහපිත කිරීදේ ිශග්රහවහ් භක දර අධහනඹ දඹොුහකර ුමතු  කරු ඉ ඳවක් (05) දකටිදඹන් 

ිශසතය කයන්න.                          (,l=Kq 05) 
 

(b) ිශඳර්Hඹ කශභණහකයණ (Change Management) ක්රිඹහයකඹ හර්ථක කයදගන ඹහභ වහ තතුර්  කර 

ුමතු මූයකක පිඹයඹන් 06ක් වන් කයන්න.               (,l=Kq 12) 
 

(c) දෘඩකහාංග ිශලසදල්ණඹ වහ දඹොදහගත වළකි කරු ඉ 03ක් වන් කයන්න.          (,l=Kq 03) 

(uq¿ ,l=Kq 20) 

 

 

 
m%Yak wxl 07 ( ^,l=Kq 20& 
 

දඵොදවෝ යහඳහය තභ ඳහරිදබෝගිකඹන් ළඳුමේකරුන් වහ යහඳහරික වුමල්කරුන් ේඵන්ධ කයගළනීභ වහ 

ද. අඩිශ වහ අන්තර්ාහර ඳවසුකේ භඟින් ිශදයු්  හනිාය කටුමතු තති දකොට ප්රතිිනන්තික ළරසුේකයණ ක්රිඹහයක 

භඟින් (Re-engineering) අබයන්තය යහඳහරික ක්රිඹහයකඹ භනහ දර ේඵන්ය කයණඹ දකොට තිද..  දභහිමේ 

ඵහහිය වහ අබයන්තය ාහර ඳේධතින් ර ප්රදඹෝානද රඵහගළදන්. 
 

(a) අබයන්තය ාහර වහ ඵහහිය ාහර (Intranets and Extranets) ඹන්දනන් ඔඵ කුභක් අදවස කයන්දන්ද? 

                  (,l=Kq 08) 
 

(b) ඳවත වන් කරු ඉ අතුදයන් තුනක් දතෝයහදගන දකටි ටවන් යකඹන්න. 

(i) ෂඹර් දෝල් (Fire wall) දඹොදහගළනීභ 

(ii) අන්තර්ාහර අඳයහධ (Cyber Crime) 

(iii) තීයණ උදේ ඳේධති (Decision Support Systems) 

(iv) ප්රකරණ ඳේධති (Expert Systems) 

      ^3 × ,l=Kq 04 = uq¿ ,l=Kq 12& 

                                                                                                       (uq¿ ,l=Kq 20) 
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