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අ�යර  II �භාගය -  2021 ��  
 

    ((((202202202202) ) ) )     à‘æÚõ (±¬ðÙß) ûÍ&Øµ×ß µõ$ØõÝØ` û÷ÀßøõÚà‘æÚõ (±¬ðÙß) ûÍ&Øµ×ß µõ$ØõÝØ` û÷ÀßøõÚà‘æÚõ (±¬ðÙß) ûÍ&Øµ×ß µõ$ØõÝØ` û÷ÀßøõÚà‘æÚõ (±¬ðÙß) ûÍ&Øµ×ß µõ$ØõÝØ` û÷ÀßøõÚ        

                            (Information Systems in Digital Environment) 

 

ෙමම පශ්න පතය ෙතොර�� සහ ස !ෙ"දන තා$ණෙ& නව ව�ධනය  සහ පවණතා ()බඳව වැ- 

සැල/0ල� ද�වන අතරම ෙතොර�� තා$ණෙ& සමස්ත අංගය  ප�$ා කරන ල2. ෙමම පශන් පතයට 

()�� සැප5ෙ62 ෙතොර�� ප7ධ8 ෙකෙර9 බලපෑම� ඇ8 කරන සදාචාරා=මක, සමා>ය සහ ?8මය 

ප@සරය ()බඳ මනා දැAම� ද වැදග= වන බව සඳහ  කළ C�ය. 

ෙමම පශ්න පතය A, B සහ C ෙලස ෙකොටස ්�න/  සම �ත �ය. ෙමම පශ්න පතෙ& DයEම පශන් වලට 

()�� සැප5ම අවශF �ය. 

 

A ෙකොටස 

පශ්න අංක 01 

ෙතොර�� ප7ධ8 සහ -Gට0 ප@සරය ()බඳ සමස්ත දැAම ෙමම පශ්නෙ&2 සරල ආකාරෙය  ප��ෂා කර ඇත. 

DයEම DI  පාෙහේ පශ්නය උ=සාහ කළහ. ඔM ෙග  බNතරය� සාධාරණ ලOP ලබා ගැ?මට සම= Qහ. 

DI  නව ෙතොර�� තා�ෂණ පවණතා සහ ෙතොර�� තා�ෂණ ක�මා තෙ& ?8මය සහ සදාචාරා=මක අංශ වැ! 

�ෂය �ෙෂේත ෙකෙර9 වැ- අවධානය� ෙයොR කළ C�ය. 

DI ට �ෂය සඳහා සමස්ත ඉහළ ලOP ලබා ගැ?මට ෙමම වාස්ත�ක ප��ෂණ පශ්න සඳහා වැ- ලOP ලබා ගැ?ම 

!සැකවම උපකා� වA ඇත. 

1.11 Dට 1.15 ද�වා ෙකොටස සඳහා සමහර DI  සතF ෙහෝ අසතF දැ�Uමට සංෙ�ත තැV නR= සෑම �ටම !වැර� 

ආකෘ8ෙය  ()�� සැප5ම ෙයෝගF ෙ". 

ෙමම පශ්නය සඳහා සමසත් කා�ය සාධනය ස�Xදායක මYටමක පැව�!. 

 

B ෙකොටස 

පශ්න අංක 02                     

ෙතොර�� තා$ණය සහ ෙතොර�� ප7ධ8 වFාපා@ක ආයතන ෙකෙර9 ඇ8 කරන බලපෑම ()බඳ දැAම 

ප�$ා /�මට බලාෙපොෙරො=� �ය. DයEම DI  පාෙහේ ෙමම පශන්යට ()�� Z  අතර (a) ෙකොටස සඳහා 

!වැර� ()�� සැප5මට ෙබොෙහෝ ෙදෙනOට හැ/ �ය. 

(b) ෙකොටස අයZ6ක�ව  /9ප ෙදෙනO පශන්ය වරදවා වටහා ග= අතර, ෙතොර�� ප7ධ8 වFාපා@ක 

ආයතනවලට ව_නාකම� සහ තරඟකා� වාDය� එ� කරන !සා ජනcය බව සඳහ  /�මට ඔM ට 

ෙනොහැ/ �ය. 
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(c) ෙකොටස සඳහා, �භාග eයාව�ෙ& ඵලදාgතාවය සහ කා�ය�ෂමතාව වැ- �CP /�ම සඳහා ෙතොර�� 

තා$ණය ෙය�ය හැ/ ආකාරය පැහැ�� /�මට DI  /9ප ෙදෙනOට ෙනොහැ/ �ය, ඒ ෙවAවට ඔM  

පශන්ෙ& සඳහ  eයාකාරක6 සඳහ  කළහ. 

ෙමම පශ්නය සඳහා සමසත් කා�යසාධනය සාමානF මYටමක පැව�!. 

 

පශ්න අංක 03 

ෙමම පශ්නය ��ධ ව�ගෙ& ෙමෙහC6 ප7ධ8 ()බඳව DI ෙi දැAව=භාවය ප��ෂා /�ම à÷À{&ß µæØ`óÚ.  

අධFාපනය පහI /�ම සඳහා ස්මා�Y ජංගම Zරකතනය� භා�තෙය  ��ධ ස6බ ධතා තා�ෂණය  

ආධාරෙය  අ ත�ජාලයට පෙ"ශ ව ෙ  ෙකෙසේද ය න ප��ෂා /�මට අදහස ් ෙකෙ�. DයEම DI  

පාෙහේ ෙමම පශ්නය උ=සාහ කළ අතර කා�යසාධනය ස�Xදායකg. 

(b) ෙකොටස සඳහා DI  /9ප ෙදෙනO පශන්ය වරදවා වටහාෙගන ඇ8 අතර ඔM  Hard Drive ෙවAවට 

Google Drive ෙහෝ One drive භා�තා /�ෙ6 වාD සහ අවාD පකාශ කර ඇත. 

(c) ෙකොටසට ලැjෙටොj ප@ගණකයට අ ත�ජාල ස6බ ධතාව 2�ඝ කළ හැ/ බව සඳහ  කෙළේ DI  

අතෙලොස්ස� පමl. 

ෙමම පශ්නය සඳහා සමසත් කා�යසාධනය ස�Xදායක මYටමක පැව�!. 

 

පශ්න අංක 04 

ඇඟE6 !ෂ්පාදකෙයOට අවශF ෙතොර�� ප7ධ8 / ෙමො-Cල ව�ග හnනා ගැ?මට oෂFයාෙi !pණතාවය 

ප��ෂා කරන ල2. DයEම DI  පාෙහේ ෙමම පශ්නය උ=සාහ කළහ. ඔM ෙග  ෙබොෙහෝ ෙදෙනOට ලබා 2 

ඇ8 D7q අධFයනය සඳහා අවශF ෙතොර�� ප7ධ8 හnනා ගැ?මට හැ/ �ය. 

ෙකෙසේ ෙවත=, ලංකා ගාම Y සඳහා එවැ! ෙතොර�� ප7ධ8යක අවශFතාවය සාධාරrකරණය /�මට 

සමහර DI ට ෙනොහැ/ �ය. ඔM  සඳහ  කර ෙ  ෙතොර�� ප7ධ8 ව�ග /9පය� පමl. 

ෙමම පශ්නය සඳහා සමසත් කා�යසාධනය සාමානF මYටමක පැව�!. 

 

 

පශ්න අංක 05 

සමාජ ජාල ()බඳව DI ෙi දැAව=භාවය සහ සමාජ ජාලවලට ?8 �ෙරෝs ෙලස පෙ"ශ Uමට එෙර9ව ගත 

හැ/ t�වාර�ෂාව  ප��ෂා කර ඇත. DයEම අයZ6ක�ව  පාෙහේ උ=සාහ කළ අතර ෙබොෙහෝ ෙදෙනOට 

!වැර� ()�� 2මට හැ/ �ය. 

(b) ෙකොටසට සමහර DI ට සමාජ ජාල uP6වලට ?8�ෙරෝs ෙලස පෙ"ශ Uමට එෙර9ව IZI (යවර 

සැප5මට ෙනොහැ/ �ය, එන6 සාධක ෙදකක සතFාපනය සහ ෙපොZ ප@ගණකවල uP6 භා�තය 

වැළැ�Uමg. 

ෙමම පශ්නය සඳහා සමසත් කා�යසාධනය ස�Xදායක මYටමක පැව�!. 
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පශ්න අංක 06 

“ෙනොvෙ0 සහ පහIෙව  පෙ"ශ �ය හැ/ දැවැ ත �වෘත මා�ගගත පාඨමාලා”()බඳ දැAම සහ 

ආයතනවලට “xලF තා$ණ” බලපෑ6 ()බඳ දැAව=භාවය ප�$ා කරන ල2. ෙමම පශන්ය ද අ!වා�ය 

Mවද, පශ්නය මගහැර uෙ& DI  /9ප ෙදෙන/. 

සමහර DI  "Fin Tech" ගැන ෙනොද?. 

ෙමම පශ්නය සඳහා DI  ලබා ග= සාෙj$ව අy ලOP ûǗ $ó×æß×. 

DI  ෙමම �ෂය �ෙෂේතවලට අදාළ පශ්න වැ-pර කළ C�ය. 

ෙමම පශ්නය සඳහා සමසත් කා�යසාධනය ස�Xදායක මYටමක ෙනො8zl. 

 

 

පශ්න අංක 07 

ෙමම පශන්ය පදන6 U ඇ=ෙ= 2 ඇ8 D7q අධFයනය� මත වන අතර, නFාය අවෙබෝධ කර ගැ?ම සහ ලබා 

2 ඇ8 අවසථ්ාවට අදාළ Uම අෙj�ෂා ෙකෙ�. ලබා 2 ඇ8 අරRP සා�ෂා= කර ගැ?ම සඳහා  ෙතොර�� 

තා�ෂණ උපාය මා�ග පැහැ�� /�මට oෂFයාෙi හැ/යාව ප��ෂා කරන ල2. 

DයEම oෂFය  පාෙහේ ෙමම පශන්ය උ=සාහ කළ අතර (a) සහ (b) ෙකොටස සඳහා ()�� ෙබොෙහොමය� 

සෑ|මකට ප= ෙනොUය. ෙබොෙහෝ ()��වල ෙපොZ ගැට}ව Qෙ& D7q අධFයනය සමඟ ä× èÙû$ µù$õÚÄ´×Ú. 

(c) සහ (e) ෙකොටස ්සඳහා DයE ෙදනාම පාෙහේ ස�Xදායක ෙලස ()�� 2 ඇත. 

(d) ෙකොටෙසේ DI  /9ප ෙදෙන� මෘZකාංග ෙයZ6 ගැන �~ පශන්ය වරදවා වටහා ග=හ. 

ෙමම පශ්නය සඳහා සමසත් කා�යසාධනය ස�Xදායක මYටමක ෙනො8zl. 

 

 

 

 

 

 

-  -  -  - 

 

 

 

 



4 

 

 

කා�යසාධනය වැ- �CP /�ම සඳහා ඉ�: 

(1)  ස6t�ණ �ෂය !�ෙ7ශය ෙහො�  අධFයනය කළ C�ය. 

(2)  අෙj�ෂකg  පශ්නය ෙහො�  /ය�ය C� අතර පශ්නෙය  සෘ� ()�ර� අෙj�ෂා 

කරන �ට අනවශF/අදාළ ෙනොවන පැහැ�� /�6 සහ �ස්තර �Uම ෙනොකළ C�ය. 

(3)  ෙතොර�� තා�ෂණයට අදාළව අධFයන ෙපළ, ෙපො=ප=, �(, සඟරා සහ අෙනO= 

/යU6 දවF ෙවත ෙයොR ව න. 

(4)  ()�� �Uෙ62 ෙතොර�� තා�ෂණයට අදාළ නFායා=මක සංක0ප සහ පාෙයෝuක 

දැAම     සං�ධානා=මකව ඉ�@ප= /�ම සහ අවශF තැ වල උදාහරණ උpටා දැ�Uම 

වැදග= ෙ". 

(5)  අ= අO� /ය�ය හැ/ බව= ()�� !D ෙලස අංක කර ඇ8 බව= සහ8ක කර 

ග න. 

(6)  �භාග පශ්න පතෙ& ද�වා ඇ8 උපෙදස ්()ප� න. 

(7)  ඔෙ� දැAම වැ- �CP /�ම සඳහා µûØ පශ්න පත / !යR පශ්න පත සහ ()�� 

අධFයනය කර න. 

(8)  ඵලදා5 කාල කළමනාකරණය� pNP කර න. 

(9)  ()�� පත ඉ�@ප= /�මට ෙපර ()�� !D ෙලස අංක කර ඇ=දැg ෙදවර� 

ප��ෂා කර න. 

(10)  ෙහොඳ �දානම/  සහ �භාගය සම= Uෙ6 උප@ම බලාෙපොෙරො=�ෙව  �භාගයට 

RNණ ෙද න. 

 
 

 

- * * * - 


