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1. චාර්ල්ස් බැබේජ් විසින් නිපදවන ලද යන්රය වන්බන්, 
(1). Mark I 

(2). Abacus 

(3). Analytical engine 

(4). Pascaline 

 

2. පහත දැක්බවන ප්රකාශ අතුරින් පරිගණකයක් සම්බන්ධබයන් වඩාත් නිවැරදි ප්රකාශය වනුබේ, 
(1). පරිගණකය බතාරතුරු සකස් කිරීම සිදු කරයි. 

(2). පරිගණකය යනු ප්රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක දත්ත නිවැරදිව හා ඉක්මණින් ගබඩා කිරීම, නැවත 

ලබා ගැනීම හා සකස් කිරීම සිදුකරගත හැකි විදුත් උපකරණයකි. 

(3). පරිගණකය යනු ගුණාත්මක දත්ත පමණක් නිවැරදිව හා ඉක්මණින් ගබඩා කිරීම, නැවත ලබා 

ගැනීම හා සකස් කිරීම සිදුකරගත හැකි විදුත් උපකරණයකි. 

(4). පරිගණකය යනු ප්රමාණාත්මක දත්ත පමණක් නිවැරදිව හා ඉක්මණින් ගබඩා කිරීම, නැවත ලබා 

ගැනීම හා සකස් කිරීම සිදුකරගත හැකි විදුත් උපකරණයකි. 

 

3. පරිගණකය හා යතුරුපුවරුව අතර සිදුවන සන්නිබ ව්දනය හැඳින්ීමට වඩා සුදුසු වන්බ න්,  

(1).   ඒ්කපථ 

(2).   අර්ලධ ද්වවිපථ 

(3).   පූර්ලණ ද්වවිපථ 

(4).   ස්වයංක්රීය 

 

4. ජංගම දුරකථනවල භාවිත වන බමබහයුම් පද්වධතියක් වන්බන්, 

(1). Windows Vista 

(2). Android 

(3). Windows XP 

(4). ඉහත සිය්ලම 

 

5.  (y)x හි x පාදය වන අතර y සංඛ්යාව බව්. බමමගින් නිරූපණය විය හැකි කුඩාම අගය කුමක්ද? 

(1). (1111)2  

(2). (1111)8  

(3). (1111)10  

(4). (1111)16 

 

6. 1500 KB සහ 3 x 23 KB ධාරිතාවන්බගන් යුතු බගානු 2ක් ඔබ බවත ලැබී ඇත. බමම බගානු බදක 

ගබඩා කිරීම සඳහා ඔබ භාවිත කරන ආචයන උපාංගබේ තිබිය යුතු අවම ධාරිතාවය කුමක්ද? 

(1). 2 MB 

(2). 2000 KB 

(3). 1 GB 

(4). 2.5 MB 

 

• සියලුම ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. 

• අංක 1 - 40 බතක් ප්රශ්න සඳහා දී ඇති (1),(2),(3),(4) පිළිතුරුවලින්  නිවැරදි /වඩාත් ගැලබපන පිළිතුර බතෝරන්න. 

අධ්යොපන අමො යොාංශය 

ඉ-ඉපෙනුම් හො නැණස අධ්යොපික වැඩසටහන්න ඒකකය 
අ.පපො.ස. සොමොනය පපළ විභොෙය - උපකොරක සම්මන්නත්රණ මොලොව - 2017 

 80 ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණය - I 

 
සාංහල මොධ්යය 

 

11 පර්ණිය 
 

කොලය - පැ 2 

 



 

අ.පපො.ස. සොමොනය පපළ - උපකොරක සම්මන්නත්රණ - 2017 - ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණය 

3 ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණ ශොඛොව - අධ්යොපන අමො යොාංශය 
 

7.  0.00038920 සංඛ්යාබව් අඩුම බවබසසි අගය හා වැඩිම බවබසසි අගය කුමක්ද? 

(1). 0 සහ 2 

(2). 3 සහ 0 

(3). 0 සහ 0 

(4). 2 සහ 3 

 

8. සිසුබවකු විසින් ප්රශ්න පරයක ප්රශ්න 3කට පිළිතුරු ලබාදිය යුතු අතර බමහිදී X හා Y යන ප්රශ්න 2ට 

අනිවාර්ලබයන් පිළිතුරු ලබාදිය යුතු අතර බතවන ප්රශ්නය බලස S හා T යන බදබකන් එක් ප්රශ්නයකට 

පිළිතුරු ලබාදිය යුතුය.  

බමම අවසථ්ාව නිරූපණය කිරීම සඳහා නිවැරදි ප්රකාශනය පහත ප්රකාශවලින් බතෝරන්න. 

(1). X  OR  Y  AND  S  OR  T 

(2). X  AND  Y  AND  (S  OR  T) 

(3). X  OR  Y  AND  S  AND  T  

(4). X  AND  Y  AND  (S  AND  T) 

 

9.  බමම තාර්ලකික පරිපථබේ ප්රතිදානය 0 බව්. 

 

 

 

 

 

 

ප්රතිදානය 0 වනවිට තිබිය හැකි නිවැරදි ආදාන සංබයෝගය විය බනාහැක්බක්, 

(1). 0 , 1 (2). 1 , 0 (3). 0 , 0 (4). 1 , 1 

 

10. පහත ඒවායින් පරිගණකයක් තුළ අනුලක්ෂණ නිරූපණයට භාවිතවන බක්ත ක්රමයක් බනාවන්බන්, 

(1). EBCDIC 

(2). UNICODE 

(3). BCD 

(4). BSD 

 

11. පහත ප්රකාශ අතුරින් RGB සහ CMYK වර්ලණ ආබද්වශක පිළිබඳ නිවැරදි ප්රකාශය/ප්රකාශ බතෝරන්න. 
 

A - පරිගණක තිර මත බහෝ රූපවාහිනී තිර මත RGB වර්ලණ ආබද්වශක භාවිත බව්. 

B – CMYK වර්ලණ ආබද්වශක මගින් ලා නි්, දම්, කහ සහ කළු වර්ලණ නිරූපණය බව්. 

C – RGB වර්ලණ ආබද්වශක මුද්රණ කාර්ලයයන් සඳහා භාවිත කරයි. 
 

(1). A සහ B පමණි. 

(2). B සහ C පමණි. 

(3). A පමණි. 

(4). B පමණි.

12. පහත දී ඇති ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායකබේ (Uniform Resource Locator) A, B හා C යන බකාටස ්

වලින් හැඳින්බවන දෑ නිවරදිව දැක්බවන පිළිතුර බතෝරන්න. 

 

 

 

 
 



 

අ.පපො.ස. සොමොනය පපළ - උපකොරක සම්මන්නත්රණ - 2017 - ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණය 

4 ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණ ශොඛොව - අධ්යොපන අමො යොාංශය 
 

(1). A - නියමාවලිය  B - වසම් නාමය C -  විවෘත කර ඇති බ්ඛ්නය  

(2). A - ආරක්ිත නියමාවලිය B - වසම් නාමය C -  බ්ඛ්නය අයත් බගානුව  

(3). A - නියමාවලිය  B - වසම් නාමය C -  ඉහළ මට්ටබම් වසම  

(4). A - ආරක්ිත නියමාවලිය B - අන්තර්ලජාල බස්වාව C -  විවෘත කර ඇති බ්ඛ්නය  

 

13. එක් ලිපියක් ලබන්නන් කිහිප බදබනකුට යැවිය හැකි ආකාරයට වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් 

භාවිතබයන් පහසුබවන් සකස් කර ගත හැක. වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක තිබබන බමම පහසුකම 

හඳුන්වන්බන්,  

(1). Mail join  

(2). Mail copy 

(3). Mail insert  

(4). Mail merge 

 

14. මතීෂට ඔහුබේ සමර්ලපණයක් සඳහා බහුමාධය සම්පත් ඇතුළත් කිරීම අවශයව ඇත. ඔහු 

අන්තර්ලජාලබයන් ලබාගන්නා බහුමාධය සම්පත් ඒ ආකාරබයන්ම පිටපත් කර බනාබගන ඒවාබේ 

අධිසම්බන්ධතා පමණක් ඇතුළත් කරයි. බමම ක්රියාව සම්බන්ධබයන් දැක්බවන නිවැරදි ප්රකාශය 

වන්බන්, 

(1). වැඩි බහුමාධය සම්පත් ප්රමාණයක් ඇතුළත් කළ හැකිීම 

(2). වඩාත් අන්තර්ල ක්රියාකාරීීම 

(3). සමර්ලපණය ීඩිබයෝ සහිතව ඉක්මණින් බපන්විය හැකිීම 

(4). සමර්ලපණ බගානුබව් ධාරිතාවය සාබේක්ෂව අඩුීම 

 

15. පහත ඒවායින් ආගන්තුක යතුර සම්බන්ධබයන් වඩාත් නිවැරදි ප්රකාශය වන්බන්, 

(1). එය වගු 2ක් අතර පමණක් තිබිය හැකි ීම. 

(2). එමගින් වගු බදකක බරබකෝඩ ඉවත් කළ හැකි ීම 

(3). බමමගින් වගු බදකක් අතර සම්බන්ධතාවය බගාඩනැගිය හැකිීම 

(4). ආගන්තුක යතුර යනු ප්රාථමික යතුරට භාවිත කරන තවත් නමක් ීම 

 

16 හා 17 ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත රූප සටහන භාවිත කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. පහත දැක්බවන ප්රකාශ අතුරින් වඩාත් නිවැරදි ප්රකාශය වනුබේ, 
(1). BookID යනු Books වගුබව් ප්රාථමික යතුර වන අතර Author ID යනු Author වගුබව් ආගන්තුක 

යතුර බව්. 

(2). ඉහත වගු බදක අතර සම්බන්ධතාවය ඒක බහු බව්. 

(3). ISBN යනු Books වගුබව් ප්රාථමික යතුර බව්. 

(4). AuthorIDFK යනු Author වගුබව් ආගන්තුක යතුර බව්. 



 

අ.පපො.ස. සොමොනය පපළ - උපකොරක සම්මන්නත්රණ - 2017 - ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණය 

5 ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණ ශොඛොව - අධ්යොපන අමො යොාංශය 
 

 

17. ඉහත වගු ඇසුබරන් සංයුක්ත ක්බෂ්රයක් සඳහා වඩාත් ගැලබපන ක්බෂ්ර වන්බන්, 

(1). ISBN 

(2). LastName සහ FirstName 

(3). BookID සහ ISBN 

(4). AuthorIDFK  

 

18. පහත දැක්බවන ආදාන ප්රතිදාන උපාංග අතුබරන් සුපිරි බවළඳසැලක අයකැමි විසින් භාවිත කළ හැකි 

උපාංග වන්බන්, 
 

A -  Magnetic strip card reader  

B -  QR කියවනය  

C – MICR  

D – තිත් නයාස මුද්රණ යන්රය 
 

(1). A සහ B පමණි 

(2). A, B සහ D පමණි 

(3). B සහ D පමණි 

(4). A, B, C, D සිය්ලම 

 

19. පරිගණකගත බතාරතුරු පද්වධතියක අවශයතාවය විය හැක්බක් පහත ඒවායින් කවරක්ද?  
 

A ආයතනබේ ප්රමාණය වැඩිීමත් සමග දත්තවල ප්රමාණය ඉහළ යාම 

B පවතින දත්ත ඇසුබරන් කාලීන තීරණ ගැනීම අවශය වූ විට  

C පරිගණක ඇතිවිට   

D ලිපිකරුවන් මගින් දත්ත සකස් කිරීම අපහසු වූ විට  

  

(1).   B සහ C                                

(2).   A සහ B   

(3).   A සහ D                 

(4).   C සහ D   

 

20. පහත ප්රකාශ අතුරින් දියඇළි ආකෘතිය සම්බන්ධබයන් වඩාත් නිවැරදි ප්රකාශය/ප්රකාශයන් වනුබේ, 
 

A – එය මෘදුකාංග සංවර්ලධනය සඳහා බයාදා ගැබනන අනුක්රමික ආකෘතියක් බව්. 

B – ඕනෑම අදියරකදී පරිශීලකයාට අවශය ප්රතිචාරයක් ලබාදිය හැක.  

C – ස්ථාවර අවශයතා සහිත වයාපෘති සඳහා බමය භාවිත කළ හැක. 
 

(1). A සහ B පමණි 

(2). A සහ C පමණි 

(3). A, B සහ C සිය්ලම 

(4). A පමණි 

 

21. .gif, .jpg, .bmp සහ .png යනු බගානු දිගු වන අතර ඒවා භාවිතවන බගානු වන්බන්, 

(1).   audio බගානු  

(2).   image බගානු  

(3).   video බගානු  

(4).   text බගානු 

 

22. A තීරුබවන් ග්රාපික වර්ලග බපන්නුම් කරන අතර B තීරුබවන් ඒවාබේ ලක්ෂණ බපන්නුම් කරයි. අදාල 

ග්රාපික වර්ලගය සමග නිවැරදි ලක්ෂණ ගලපන්න. 

 



 

අ.පපො.ස. සොමොනය පපළ - උපකොරක සම්මන්නත්රණ - 2017 - ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණය 

6 ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණ ශොඛොව - අධ්යොපන අමො යොාංශය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1). A – 1,3     B – 2,4 

(2). A – 1,4     B – 2,3 

(3). A – 2,3     B – 1,4 

(4). A – 2,4     B – 1,3 

 

23. ද්වවිමාණ සජීීකරණ හා ත්රිමාණ සජීීකරණ භාවිත කරන්බන් පහත ඒවායින් කුමන මූදුකාංග මගින්ද? 

(1). Adobe Flash සහ 3Ds MAX 

(2). Dream viewer සහ 3Ds MAX  

(3). Adobe photoshop සහ Blend 

(4). Adobe photoshop සහ  GIM 

 

24. අධිසම්බන්ධතාවයක් බගාඩනැගීම සඳහා භාවිත කළ හැකි නිවැරදි බක්තය වන්බන්, 

(1). <a href=“http://www.moe.gov.lk”>ministry of education</a> 

(2). <a name=” http://www.moe.gov.lk “>ministry of education </a> 

(3). <http:// http://www.moe.gov.lk </a> 

(4). url=” http://www.moe.gov.lk “>ministry of education 

 

 

25. බවේ අතරික්සුවක් හරහා පහත ප්රතිදානය ලබාදීම අවශය HTML බක්ත ඛ්ණ්ඩය වන්බන්, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1). <table> 

<caption><h1>Courses</h1></caption> 

<tr><th colspan=”2”>Programming languages</th></tr> 

<tr><td>JAVA</td><td>Pascal</td></tr> 

</table> 

 

 

A තීරුව  B තීරුව 

1 - Adobe Photoshop යනු උදාහරණයකි A-බවක්ටර්ල ග්රාපික 

2 - Adobe Illustrator යනු උදාහරණයකි B-රාස්ටර්ල ග්රාපික 

3 – පික්බස් ආරාවක් අන්තර්ලගත බව්. 

4 - වක්රාකාර හා හැඩ බර්ලඛ්ා අන්තර්ලගත බව්. 



 

අ.පපො.ස. සොමොනය පපළ - උපකොරක සම්මන්නත්රණ - 2017 - ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණය 

7 ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණ ශොඛොව - අධ්යොපන අමො යොාංශය 
 

(2). <table> 

<caption><h1>Courses</h1></caption> 

<tr><th>Programming languages</th></tr> 

<tr><td>JAVA</td><td>Pascal</td></tr> 

</table> 

 

(3). <table> 

Courses 

<tr><th colspan=”2”>Programming languages</th></tr> 

<tr><td>JAVA</td><td>Pascal</td></tr> 

</table> 

 

(4). <table> 

<caption><h1>Courses</h1></caption> 

<tr><td colspan=”2”>Programming languages</td></tr> 

<tr><td>JAVA</td><th>Pascal</th></tr> 

</table> 

 

26. HTML භාවිතබයන් බවේ පිටුවක් නිර්ලමාණය සඳහා බයාදාගත හැකි මෘදුකාංගයක් වන්බන්, 

(1). Notepad 

(2). MS FrontPage 

(3). Adobe Dream viewer 

(4). ඉහත සිය්ලම

27. රටක සංවර්ලධනය සඳහා බතාරතුරු හා සන්නිබව්දන තාක්ෂණය භාවිතය පිළිබඳ දැක්ීබම්දී පහත 

ප්රකාශ ඇසුරින් බනාගැලබපන ප්රකාශය වන්බන්, 

(1). රජබේ ආයතනවල සියලුම කටයුතු පරිගණකගත කිරීම 

(2). අධයාපනික මෘදුකාංග පාස් තුළ භාවිතය 

(3). දත්ත සන්නිබව්දනය සඳහා පරිගණක ජාල භාවිතය 

(4). සෑම නිවසකටම පරිගණකයක් බනාමිලබේ ලබා දීම 

 

28. පහත ප්රතිදානය ලබාගැනීම සඳහා සුදුසු වයාජ බක්තය වන්බන්, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* 
* * * 
* * * * * 
* * * * * 
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8 ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණ ශොඛොව - අධ්යොපන අමො යොාංශය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රශ්න අංක 29 හා 30 සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පහත පැතුරුම්පත භාවිතයට ගන්න. 

 

 
 

29. E13 බකෝෂබේ ඇතුළත් කළ යුතු ශ්රිතය වන්බන්, 

(1).   =sum(C3:D4andC6:D7) 

(2).   =sum(C3: D7) 

(3).   =sum(C3:D4, C6:D7) 

(4).   =sum(C3:D4: C6:D7) 

 

(1) 

For y = 1 to 5 step 2 do 

                  for x=1 to y do 

Print “ * “ 

      Next x 

next y 

print “* * * * *”  

 

(2) 

For y = 1 to 5 do 

for x=1 to y do 

Print “ * “ 

Next x 

next y 

print “* * * * *”  

 

(3) 

For y = 1 to 5 step 2 do 

for x=1 to 5 step 2 do 

Print “ * “ 

       Next x 

next y 

print “*”  

 

(4) 

For y = 1 to 3 do 

for x=1 to 5 do 

Print “ * “ 

       Next x 

next y 
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9 ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණ ශොඛොව - අධ්යොපන අමො යොාංශය 
 

30. මුළු ශිෂය සංඛ්යාබවන් එක් එක් විෂය හදාරන ශිෂය ප්රතිශතය බපන්ීමට වඩාත් සුදුසු ප්රස්තාර වර්ලගය 

වනුබේ,  

(1).  තීරු ප්රස්තාර (Bar Chart) 

(2).  ස්ථම්භ ප්රස්තාර (Column Chart) 

(3).  විසිරි ප්රස්තාර (Scattered Chart) 

(4).  වට ප්රස්තාර (Pie Chart) 

 

31. සමර්ලපණයක් ඉදිරිපත් කිරීමට යාබම්දී, F5 මගින් අබේක්ිත කාර්ලයයක් බනාවන්බන්, 

(1). View show 

(2). Slide show 

(3). Continue presentation 

(4). Run presentation 

 

32. පහත රූප සටහන් මගින් ජාල සඳහා භාවිතවන බක්බල වර්ලග 3ක් බපන්නුම් කරයි. 

 

 

 

 

 

 

ඉහත බක්බල වර්ලග නිවැරදිව නම්කර ඇති පිළිතුර වන්බන්, 
 

(1). A - ප්රකාශ තන්තු      B - සබමෝක්ෂ බයාත්   C - ඇඹරුම් යුගල 

(2). A - සබමෝක්ෂ බයාත්   B - ප්රකාශ තන්තු          C - ඇඹරුම් යුගල 

(3). A - ඇඹරුම් යුගල   B - සබමෝක්ෂ බයාත්     C - ප්රකාශ තන්තු      

(4). A - ප්රකාශ තන්තු      B - ඇඹරුම් යුගල C - සබමෝක්ෂ බයාත්   

 

33. දත්ත සන්නිබව්දනබේදී පරිගණක ජාල තුළ පවතින නීති පද්වධතිය හැඳින්බවන්බන්, 

(1). නියමාවලි (Protocols) 

(2). සම්මතයන් (Standards) 

(3). RFCs 

(4). ඉහත කිසිවක් බනාබව්. 

 

 ප්රශ්න අංක 34 හා 35 සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට බමම ගැලීම් සටහන භාවිත කරන්න. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A       B      C 
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10 ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණ ශොඛොව - අධ්යොපන අමො යොාංශය 
 

 

34. බමම ගැලීම් සටහනට අනුව ප්රතිදානය විය හැක්බක්, 

(1). 1, 2, 4, 6, 11 

(2). 1, 2, 4, 7, 11, 16 

(3). 1, 2, 4, 7, 11, 16, 16 

(4). 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22 

 

35. 1, 2, 4, 7, 11, 16 බලස ප්රතිදානය ලබා ගැනීමට බකාන්බද්වසිය බවනස් කරන්බන්නම් පහත ඒවායින් 

කවරක්/කවර බකාන්බද්වසි නිවැරදි ප්රතිදානය ලබා බදයිද? 
 

A  -    x <16 ද? 

B  -    x<=15 ද? 

C  -    x <=16 ද? 

 

(1).   A සහ B පමණි 

(2).   A සහ C පමණි 

(3).   B සහ C පමණි 

(4).   A , B සහ C සිය්ලම 

 

36. පහත මෘදුකාංග අතුරින් ක්ෂණික පණිවිඩ යැීම සඳහා භාවිතවන මෘදුකාංගයක්/මෘදුකාංග බලස 

සැලකිය හැක්බක්, 
 

(a) WhatsApp 

(b) Google Talk 

(c) Viber 

 

(1).   (a) සහ  (b) පමණි  

(2).   (b) සහ (c) පමණි  

(3).   (a) පමණි  

(4).   (a), (b) සහ (c) සිය්ලම 

 

37. පරිගණක ක්රමබ්ඛ් පිළිබඳ විබශ්ෂ දැනුමැති පුද්වගලබයකු බවනත් බකබනකුබේ පරිගණකයක තිබබන 

බපෞද්වගලික දත්ත බවත පිවිසීම බහෝ නීතයානුකූල බනාවන බලසින් ලබා ගැනීම බහෝ එම දත්තවලට 

හානි කිරීම හැඳින්විය හැකි නම බතෝරන්න. 

(1). Spammer 

(2). විශ්බ්ෂක 

(3). phisher 

(4). hacker 

 

38. පහතින් දැක්බවන්බන් ඉබගනුම් කළමණාකරන පද්වධතියක් පිළිබඳ වන අතර ඒවායින් ඉබගනුම් 

ඉගැන්ීම් ක්රියාවලිය සඳහා ඉබගනුම් කළමණාකරන පද්වධතියක් භාවිතබේදී ඇතිවිය හැකි 

අභිබයෝගයක් බනාවන්බන්, 

(1). උපස්ථ පිටපත් තබා ගැනීම අවශය බනාීම 

(2). පද්වධතිය යාවත්කාලීන කිරීබම් අවශයතාවය 

(3). මිනිසුන්බේ සෞණ ආක්ප 

(4). බමම පද්වධති භාවිතය සඳහා බතාරතුරු හා සන්නිබව්දන තාක්ෂණ සාක්ෂරභාවය අවශය බනාීම 
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11 ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණ ශොඛොව - අධ්යොපන අමො යොාංශය 
 

 

39. ප්රකාශන හිමිකම සම්බන්ධබයන් නිවැරදි පිළිතුර වනුබේ, 

(1). කතෘට ප්රකාශන හිමිකම සම්බන්ධබයන් ලිඛිත ලියවි්ලක් ලැබබන්බන්නම් වඩාත් ඵලදායී බව්. 

(2). බමය පරිගණක මෘදුකාංග සඳහා පමණක් අදාල බව්. 

(3). යම්කිසි කාර්ලයක් සඳහා ප්රකාශන හිමිකම ලබා ගැනීම සඳහා කතෘ විසින් ලියාපදිංචි විය යුතුය. 

(4). යම් අබයකුබේ මු් කාර්ලයය සඳහා ප්රකාශන හිමිකම ස්වයංක්රීයව ලැබේ. 

  

40. අංකිත බබදුම අවම කිරීම සඳහා පහත ඒවායින් විසඳුමක්/විසඳුම් බලස ගත හැක්බක් බමානවාද? 

 

A – දුෂ්කර පාස් සඳහා පරිගණක හා අබනකුත් සම්පත් බබදාදීම 

B -  අදාළ පුද්වගලයින්බේ පරිගණක සාක්ෂරතාවය ඉහළ නැංීම 

C -  දදනික කටයුතු සඳහා නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම 

D – සෘණාත්මක අදහස් ඇති පුද්වගලයින්ට දැනුවත් කිරීබම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 

 

(1). A සහ B පමණි 

(2). A, B සහ D පමණි 

(3). B සහ D පමණි 

(4). ඉහත සිය්ලම 

 

 

 



 

අ.පපො.ස. සොමොනය පපළ - උපකොරක සම්මන්නත්රණ - 2017 - ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණය 

12 ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණ ශොඛොව - අධ්යොපන අමො යොාංශය 
 

 


