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� ලංකා  ගණකා	කරණ ��ය ආයතනය 

 

ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<    

à÷ÀÚ×Ø II Ñþ$è×  à÷ÀÚ×Ø II Ñþ$è×  à÷ÀÚ×Ø II Ñþ$è×  à÷ÀÚ×Ø II Ñþ$è×  ----    2020 íÔÙÚ2020 íÔÙÚ2020 íÔÙÚ2020 íÔÙÚ 
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                                                                (Information Systems in Digital Environment)   

ෙමම පශ්න පතෙ
  ම�� ෙතොර�� තා�ණෙ
 නව ව�ධනය� සහ පවණතා ��බඳව වැ  අවධානය" 

ෙයො# කර%� ෙතොර�� තා"ෂණෙ
 සමස්ත අංගය� ප)�ා කරන ල+.ෙමම පශන් පතයට #.ණ ෙදන 0ට 

ෙතොර�� ප1ධ2 ෙකෙර3 බලපාන සදාචාරා5මක, සමා6ය සහ ෛන2ක ප8සරය ��බඳ මනා දැ9ම" ද 

වැදග5 බව සැල:;ලට ගත <�ය. 

ෙමම පශන් පතය A, B සහ C යන ෙකොටස් �න:� සම�0ත ෙ=. >ය?ම පශන් අ@වා�ය ෙ=. 

A ෙකොටස 
  

පශ්න අංක 01 

ෙතොර�� හා ස�@ෙ=දන තා"ෂණෙ
 ABක සංක;ප සරල ආකාරය:� ප)"ෂා කර ඇත. >ය?ම >E�  

පශන්යට උ5සාහ කළ අතර ඔI�ෙJ Kයාකා85වය ස�Lදායක ය. සාමානMෙය� 1.1 �ට 1.10 ද"වා පශ්න 

සඳහා අෙN"ෂකO�ෙJ කා�ය සාධනය ෙබෙහ0� සා�ථක 0ය. ෙමම පශ්නය සඳහා වැ  ලQR ලබා ඇ2 

>E� සමස්ත ලQR ලබාෙගන ඇත. 

නව ෙතොර�� තා"ෂණ පවණතා / සංක;ප ��බඳ අT අවෙබෝධය" ෙහේ�ෙව� >E� :3ප ෙදෙනQ අT 

ලQR ලබා ග5 බව සටහ� 0ය. 

 

ෙමම පශ්නය සඳහා සමස්ත කා�යසාධනය සාමාන  ම!ටමක පැව%&. 

 

B ෙකොටස 

   

පශ්න අංක 02                     

ද5ත සහ ෙතොර�� අතර ෙවනස හWනා ගැXම සහ ස්මා�Y ජංගම [රකතනයක ගබඩා කළ හැ: ]1ගBක 

60තයට අදාළ ෙතොර�� ව�ග හWනා ගැXෙ^ >E�ෙJ @]ණතාවය ප)"ෂා කර9 ලැෙ_. (b) ෙකොටෙසේ 

ෙවන5 පශ්න සමඟ සසඳන 0ට අෙN"ෂකO�ෙග� බ.තරයකට ෙමම පශන්ය සඳහා ෙහොඳ ලQR 

ûǗ $ó×æß ලබා ගැXමට හැ: 0ය. ෙකොටස් �නටම @වැරaව ���� +මට ෙබොෙහෝ ෙදෙනQට හැ: 0ය.    

(a) ෙකොටස සඳහා, >E�ට ෙමය සැසbම" ෙලස වc ආකෘ2ය:� ඉa8ප5 කළ හැ: න^ වඩා ෙහොඳය.     

(c) ෙකොටස සඳහා ඡායාgප, h ෙයෝ, සංචාරක ස්ථාන ද5ත වැ@ සම්ා�Y උපාංගයක ගබඩා කළ හැ: 00ධ 

ආකාරෙ
 ෙතොර�� ලබා +මට අෙN"ෂකO� :3ප ෙදෙනQට ෙනොහැ: 0ය. ෙමම ෙකොටස පහE ෙකොටස" 

Iවද ඔI� @වැරaව ෙ5�^ ෙගන ෙනොමැත. 

 

ෙමම පශ්නය සඳහා සමස්ත කා�යසාධනය ස%.දායක ම!ටමක පැව%&. 
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පශ්න අංක 03 

අ�ත�ජාල ස^බ�ධතා තා"ෂණය� ��බඳ දැ9ම ප)"ෂා :)ම සහ මා�ගගත ඇණI^ :)ම සහ @ෂ්පාදන 

ෙබදා හැ)ෙ^ වMාපාරයට පහEක^ සැලiම සඳහා ෙව_ අඩ0ය" 2jෙ^ ප2ලාභ අෙN"ෂා :)ම අෙN"ෂා 

කරන ල+. ෙබොෙහෝ >E� ෙමම පශ්නයට උ5සාහ කළහ. (b) සහ (c) ෙකොටස ් සඳහා කා�ය සාධනය 

ස�Lදායක Iවද, (a) ෙකොටෙස0 කා�යසාධනය ස�Lදායක මYටමක ෙනො2lm. ෙකn [ර" õÝÙ වOෆO 

භා0තා කරන බව ඔI� දැන >nෙ
 නැත. (a) සහ (b) ෙකොටස සඳහා සමහ� ��ෙවB� “නැත” සහ “ඔ=” 

ලබා + ඇත5 ඔI� ä´ ûÚ}ÚõÝØ  සඳහා සාධාරrකරණය æÚÎ´ &úÀ{$ µ{ßõÝ á÷ÀÚÍûõß æØ µù$õÚýÔóÚ. 

අෙN"ෂකO�ට ෙමම ආකාරෙ
 පශන් ෙකෙර3 0ශව්ාසෙය� <�ව #.ණ +ම සඳහා ෙමම 0ෂය 

"ෙෂේතය�3 වැ  @]ණතාවය" ලබා ගත <�ය. 

 

ෙමම පශ්නය සඳහා සමසත් කා�යසාධනය ස%.දායක ම!ටමක ෙනො123. 

 

පශ්න අංක 04 

වMාපාර 0ශ්ෙ;ෂණ ��බඳ දැ9ම සහ Ñ÷̧]Ôõß වාmජMය භා0තා :)ෙ^ වා> ප)"ෂා කරන ල+. >ය?ම >E� 

පාෙහේ ෙමම පශ්නයට උ5සාහ කළහ. ෙබොෙහෝ අෙN"ෂකO� (c) ෙකොටසට ෙහොs� ûÚ}ÚõÝØ` ÙÚ×$ õÚýÔóÚ. 

ෙබොෙහෝ ෙදෙනQට ස^t�ණ ලQR ලබා ගැXමට හැ: 0ය. 

ෙකෙසේ ෙවත5, (a) සහ (b) ෙකොටස ් සඳහා කා�ය සාධනය සමහර අෙN"ෂකO�ෙJ ýÙ$µû$µØ$õßõÝ <Ô 

´>ð´ð µù$õÚýÔóÚ. 

සමහර අෙN"ෂකO� පශන්ය ෙහොs� ෙ5�^ ෙගන නැ2 බව ඒ අ9ව ෙපෙ�. 

වMාපාර 0ශ්ෙ;ෂණ ය9 Qම"ද ය�න ��බඳව අෙN"ෂකO�ට දැ9ම" ෙනොමැ2කම. වMාපාර 0ශ්ෙ;ෂණ 

අවෙබෝධ කර ෙනොගැXම @සා (b) ෙකොටස සඳහා ���� ෙනො+මට එය බලපාO. 

ෙ^වා ඉතා පාෙයෝ�ක හා අදාළ පශ්න බැ0� අෙN"ෂකO� ෙමම අධMයන "ෙෂේත ෙකෙර3 වැ  අවධානය" 

ෙයො# කළ <�ය. 

ෙමම පශ්නය සඳහා සමසත් කා�යසාධනය ස%.දායක ම!ටමක පැව%&. 

 

පශ්න අංක 05 

]1ගලO� සහ වMාපා8ක ආයතන සමඟ ආර"wතව කට<� :)මට සමාජ ජාල භා0තා :)ෙ^ හැ:යාව 

ප)"ෂා කර ඇත. ෙබොෙහෝ >E�ට @> ���� +මට හැ: 0ය. ෙහේ�ව ඔI�ට äß ûÚ}ÚýúÀ< පමාණව5 

à<µý$ßø×æß õÚýÔóÚ. 

(b) ෙකොටස සඳහා, ශ"2ම5 #රපද භා0තා :)ම, සැක ස3ත 0දx5 තැපැ; මකා දැyම වැ@ සOබ� 

ආර"ෂාව වැ  a<R :)ම සඳහා ගත <� �යවර ��බඳව අෙN"ෂකO� :3ප ෙදෙනQට ෙ5�^ ගැXමට 

ෙනොහැ: 0ය. තවද සමහ� �යවර @වැරaව හWනාෙගන ඇ2 න#5 ඔI� එම ෙකොටස සඳහා ස^t�ණ 

ලQR ලබා ගැXමට එම �යවර පැහැaB කර ෙනොමැත. 

ව�තමාන ස�ද�භය �ළ ෙ^වා වඩා5 වැදග5 වන බැ0� >E� සOබ� ආර"ෂණ භා0තය� ඉෙගන ගැXමට 

කාලය කැප කළ <�ය. 

ෙමම පශ්නය සඳහා සමසත් කා�යසාධනය ස%.දායක ම!ටමක පැව%&. 
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පශ්න අංක 06 

වMාපාරය" ආර^භ :)ම සඳහා අර#ද; අවශMතා ස]රාzම සඳහා සමාජ මාධM හා ස^බ�ධ නව AලM 

තා"ෂණය� භා0තා :)ෙ^ Qසලතා ප)"ෂා කරන ල+. 

ෙබොෙහෝ >E�ට ෙමම පශන්යට සා�ථකව ���� +මට ෙනොහැ: 0ය. 

@වැරa සAහ අර#ද; ආකෘ2ය හWනා ගැXම සඳහා ෙවනම ලQR ෙව� කර ඇත5, ඔI�ෙග� බ.තරයකට 

@වැරa ආකෘ2ය හWනා ගැXමට ෙනොහැ: 0ය. 

සැල:ය <� >E� සංඛMාව" (c) ෙකොටසට ûÚ}ÚõÝØ` ÷ÀÛ µù$´`õ. 

_ෙලො" දාම වMාපා8ක ෙලෝකෙ
 බ.ලව භා0තා Iවද ෙමම සංක;පය @වැරaව හWනා ගැXමට හැ: |ෙ
 

අෙN"ෂකO� අතෙළොස්ස" පමm. 

ෙමO� ෙපX ය�ෙ� අෙN"ෂකO�ට නව ෙතොර�� තා"ෂණ පවණතා / සංක;ප ��බඳව එතර^ 

අවෙබෝධය" ෙනොමැ2 බවO. µÈ ûÚ}ÚýúÀ< තව[රට5 වැ a<R කළ <� බව එO� පැහැaBව ෙප�9^ කරO. 

ෙමම පශ්නය සඳහා සමසත් කා�ය සාධනය සාමාන  ම!ටමක පැව%&. 

 

 

පශ්න අංක 07 

ෙමම පශ්නය >1} අධMයන ව�ගය ]~; පශ්නය:. වMවසාය ස^ප5 සැලE^ ප1ධ2ය, සමාජ මාධM භා0තා 

කර%� ෙවළඳ දැ�h^ සහ ෙතොර�� ප1ධ2යක අ@වා�ය ආර"ෂක �යවරය� ��බඳව අෙN"ෂකO�ෙJ 

දැ9ව5භාවය ප)�ා කෙළේය. >ය?ම >E� පාෙහේ ෙමම පශ්නයට උ5සාහ කළහ. (a), (b) සහ (c) ෙකොටස 

සඳහා සෑම ෙදනාම පාෙහේ @වැරaව ���� + ඇත. (d) සහ (e) ෙකොටස සඳහා සව්;ප ෙදෙනQට @වැරaව 

���� ÷ÀÛ õÚýÔóÚ. 

(d) ෙකොටස සඳහා සමහර >E�ට � n<_ චැන; සහ ඉ�ස්ටගෑ^ �Rමට කළ හැ: æ$Ì××ùß µ÷Àææß 

µ<ùÔ<ð එ" කා�යය" û´óæß සඳහ� æØ õÚýÔóÚ. 

(e) ෙකොටස සඳහා, අ�ත� ස^බ�}ත µõ$ØõÝØ` û÷ÀßøõÚ යnතල වxහය" �ළ èùÔ Ùýù ආර"ෂක �යවරය� 

&Ú&Ôùß æÚ{Úû µ÷Àµùæß û´óæß සා�ථකව ÷ÀÛ õÚýÔóÚ. 

ෙමම ආකාරෙ
 පශ්නවලට ���� සැප�ම සඳහා ඔI� සංක;ප සහ පාෙයෝ�ක ක�R ෙ5�^ ගත <�ය. 

ෙමම පශ්නය සඳහා සමසත් කා�යසාධනය සාමාන  ම!ටමක පැව%&. 

 

 

-  -  -  - 
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úNd. whÿïlrejka f.a idOk uÜgu ÈhqKq lr .ekSug ie,ls,a, fhduql< hq;= fmdÿ úNd. whÿïlrejka f.a idOk uÜgu ÈhqKq lr .ekSug ie,ls,a, fhduql< hq;= fmdÿ úNd. whÿïlrejka f.a idOk uÜgu ÈhqKq lr .ekSug ie,ls,a, fhduql< hq;= fmdÿ úNd. whÿïlrejka f.a idOk uÜgu ÈhqKq lr .ekSug ie,ls,a, fhduql< hq;= fmdÿ 

lreKqlreKqlreKqlreKq: 

(1)  #~ 0ෂය @�ෙ1ශය ෙහොs� අධMයනය කළ <�ය. 

(2)  අෙN"ෂකO� පශ්නය පෙ=ශෙම� :ය0ය <� අතර පශ්නෙය� සෘ� ���ර" 

අෙN"ෂා කරන 0ට අනවශM / අදාළ ෙනොවන පැහැaB :)^ සහ 0ස්තර B0ය <� 

ෙනොෙ=. 

(3)  ෙතොර�� තා"ෂණයට අදාළ &ß<-àø]×ù µû$õ, ෙපො5, B�, සඟරා සහ ෙවන5 :යh^ 

දෑ ප8�ලනය කර�න. 

(4)  ෙතොර�� තා�ණයට අදාළ නMායා5මක සංක;ප හා පාෙයෝ�ක දැ9ම 

සං0ධානා5මකව ඉa8ප5 :)ම වැදග5 වන අතර ���� Bhෙ^+ අවශM අවසථ්ාවල + 

උදාහරණ උ]ටා ද"ව�න. 

(5)  අ5 අQ� පැහැaBව ÙÚ×ùßù.  

(6)  0භාග පශ්න පතෙ
 ද"වා ඇ2 උපෙදස් ��පa�න. 

(7)  ඔෙ_ දැ9ම වැ  a<R :)ම සඳහා පE�ය පශ්න පත / @ය# පශ්න පත සහ ���� 

අධMයනය කර�න. 

(8)  ඵලදා� කාල කළමනාකරණය ].R ව�න. 

(9)  උ5තර පත බාර+මට ෙපර ���� @> ෙලස අංකනය කර ඇ5දැO ෙදවර" ප)"ෂා 

කර�න. 

(10) ෙහොඳ �දානම:� සහ 0භාගය සම5hෙ^ උප8ම බලාෙපොෙරො5�ව ඇ2ව 0භාගයට 

#.ණ ෙද�න. 

 

 

- * * * - 


