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අ.පපන ා.ස.ම(සාම/මපපන ළම)ම-මපපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්ර 
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QUESTION PAPER - I 

ප්රශනඅමපන ්රයම-ම I  

ධනුග්රහකඅ  



ව්යව්ායකත්ව්අධ්යකයක  ධ.පෙය.ා.අ(ාය/පෙළ) 

2අඉ-ඉපෙනුම්අහයඅයැණාඅධ්යයෙයඅකතතක  ICT ශයඛයව් 

ාැලකිකඅයුතුයි  

i) සිකලුමඅඅප්රශනයඅව්ල අිළිතතුු අාෙක්ය. 

ii) ධංතඅ1අසි අ40අපෙක්අප්රශනයව්ල අී අති අ(1)(())(())((4)කයඅිළිතතුු අව්ින්අිවව්ැැදි අපහ අව්ාය්අ

ෙැලපෙයඅපහ අිළිතතුරඅපෙ ර්ය. 

iii) ඔබ අාැෙපකයඅිළිතතුු අෙත්රපේ අකක්අකක්අප්රශනයකඅාහහයඅඅී අති අතව්අධතුපර්අඅඔබඅපෙ රයේඅ

ිළිතතුපරහිඅධංතක අාැාපහයඅතව්කඅතුළඅ(අඅ×) ලකුණඅපකයද්ය. 

iv) කමඅිළිතතුු අෙත්රපේ අඅිළුපොඅී අති අධපයක්අඅපෙපදානඅාැලකි්පල්අඅකිකව්යඅකව්යඅිළිතෙි ්ය. 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

ව්යව්සායත්ව්මඅධ්යයඅය - I 

අ.පපන ා.ස.ම(සා/මපපන ළ)ම-මපපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්රය 

11මපරනණිය                   මමමමමතාලයම-මපන ැයම3මයි 

 

 

 

 

 

1) ව්යව්ායකතකකුඅෙමඅධිමමෙකඅෙිදි අත යුතුඅතරයි.අපමකඅහැින්වියකඅහැක්පක්(අ 

 

 

2) ව්යව්ායකතකය අිවරතුු ව්අි පබයඅශක්ි කඅව්නුපේ ( 

 

 

3) ව්යව්ායකතපකකුඅාමමඅාමය අාංවිය්යයකත අමඅපෙයු අූ අලක්ෂණණකක්අඅව්නුපේ , 

4) ධයයෙෙකඅිළිතබහව්අිවව්ැරි ව්අදැකීපම්අකුාලෙයව්අහැින්වියකඅහැක්පක්,  

 

 

 

5) ව්යව්ායකතකයඅාමමවිය මඅයව්යෙයඅප්ෙයදතපකකි.පමමඅෙි අලක්ෂණණඅහු ්ව්නුපේ , 

1. ාංත්ෙයය්මතඅකුාලෙයඅපලාක. 

2. වියශනප්ෂණණය්මතඅකුාලෙයව්කඅපලාක. 

3. ෙයක්ෂණණිතඅකුාලෙයඅපලාකඅ. 

4. මයයව්අකුාලෙයඅපලාක. 

1. ානව්යධීය්ව්කඅපලාකඅ. 

2. දැක්මඅපලාකඅ. 

3. යමයෙයව්කඅපලාකඅ. 

4. ධවියිවශනිෙෙයව්කඅපලාක 

1. ව්යායයව්අිළිතබහඅවියශනව්යාකඅ 

2. ධ්අධකඅිළිතබහඅවියශනව්යාක 

3. ඉහළඅමූලයඅශක්ි කඅිළිතබහඅවියශනව්යාක 

4. ෙමයඅඅිළිතබහඅවියශනව්යාක 

 

 

 

1. තළමයයතු ව්්අසිටීම.අ 

2. ප ෞි තඅානථයයකක්අි බීම.අ 

3. ලය /අෙයඩුඅලැබීම. 

4. ධරමුණක්අි බීමඅ 

1. ධ්අධකඅධනුතරණකඅපයයතරයි. 

2. ධ්අධකඅධනුතරණකඅතරයි.අ 

3. ායම්ප්ර්යයිතඅකත්ෙඅවියින්අයුක්ෙක. 

4. ධළුි ්අසිතීම (අධළු්අපදකක්අකිරීම අපෙළපේ 
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6) ව්යයෙයිදතඅෙිදාරපේ අති අධව්ානථයඅහනායයපෙයඅධව්දයයම්අඅතළමයයතරණකඅතරන්්අයපව් ්ෙයදතඅසිු අ

තර්යයඅ, 

 

7) ව්යයෙයිදතඅෙිදාරපේ අසිු ව්යඅපව්යාන්ම්අව්ල අදුු දුඅෙිදි අධනුව්තනෙයකඅ්ම අති අහැකිකයව්, 

 

8) ව්යයෙයිදතඅෙිදාරපේ අෙරාතයරී්ව්කඅිවර්ෙරපක්අපව්යානඅඅ්ම අ ය යකඅප.අ.අපමකඅහු ්ව්නුපේ අඅ, 

9) ධව්දයයමඅහයඅප්රි ලය අධෙරඅාම්බ්්ෙයව්අඅිවව්ැරි ව්අාහහ්අප්රතයශකඅපෙ ර්ය. 

10) ව්යව්ායකත්ව්අෙි අලක්ෂණණඅතතුළ්අතය්ාකඅකුමක්අද  

 

 

 

 

11) ව්යව්ායකතපකකුඅාතුඅිවතනමයණීලින්ව්අපේ අප්රි ලලකක්අපලාඅව්යයෙයරඅාංවිය්යයකක්අතුළඅති අවියකඅහැක්පක්, 

 

 

12) ඉි ිදඅව්තනෂණකඅාහහයඅර කඅවියසි්අඉි ිදේඅතළඅධකව්ැකඅප්ඛයකඅමගි්අබු අධනුෙයෙකඅඉහළඅයැං්මඅසිු අතරඅ

තෙ.අපමකඅව්යෙයරඅව්ල අෙතන යකකි.අපමකඅහනායයෙෙඅහැකිඅෙිදාරකඅව්නුපේ ,  

 

 

13) ලය අධරමුණඅතරඅඅපයයේඅව්යයෙයරඅාංවිය්යයකක්අඅව්නුපේ , 

 

 

1. ධධිෂණනඨයයකඅප.. 

2. ානව්යධීය්ව්කඅප.. 

3. තැේමඅප.. 

4. යමයීලීතෙයව්කඅප..අඅ 

1. ිවෂණනෙයදතකයඅක. 

2. ව්යව්ායකතකය. 

3. ාැෙයුම්තු ව්යක. 

4. ව්යයෙයිදතකයඅක. 

1. ව්යයෙයිදතඅෙිදාරකඅපලාක. 

2. ධිමපක ෙෙයව්කඅපලාක. 

3. ිවශනිෙෙයව්කඅපලාක. 

4. ධවියිවශනිෙෙයව්කඅපලාක. 

1. ධව්දයයම්අෙහලඅයම්අප්රි ලය අ

ඉහලඅප.. 

2. ධව්දයයමඅඉහළඅයම්අප්රි ලය අඉහළඅප.. 

3. ධව්දයයම්අානව් යව්කඅකුමක්අවුව්්අප්රි ලය කඅ

ඉහළඅප.. 

4. ධව්දයයමඅඉහළඅයම්අප්රි ලය අඅෙහළඅප..අ 

1. ධයයෙෙඅදැක්ම,  යමයීලීත්ව්ක,  පෙළඹ්ම. 

2. ා්ිවප.දයකඅ,දු ව්යී අ්ම,  ධපලවියතරණක 

3. යයකත්ව්ක, දු ව්යී අ්මඅ,පයයෙදුබ අප්ායහක 

4. ිවතනමයණීලීත්ව්ක, ධව්දයයම්අදැරීමඅ,ධපලවියතරණක 

1. ාමය අාංානතෘි තඅෙිදාරකයි. 

2. කතනිතඅෙිදාරකයි.අ 

3. කා්යඅෙිදාරකයි. 

4. පේශෙයලයඅහයඅනයි තඅෙිදාරකයි. 

1. යව්යෙයඅාම්ෙයදයක.අ 

2. ලය කඅපෙිදමඅ්ම. 

3. පව්පළහපෙයළඅප්රායරණකඅ. 

4. ධව්දයයමඅධව්මඅ්ම. 

1. දුිළිදඅපව්ළහාැ්. 

2. ර පේ අෙයාල. 

3. මහ යඅබැංකුව්.අ 

4. පේතිදක. 
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14) ව්යයෙයරඅපතපරහිඅත්මැි අෙයතනශනව්අඅධතුිද්අබයහිරඅෙිදාරකඅිවපක  යකඅතරයඅෙයතනශනව්කඅව්නුපේ , 

 

15) ර කඅවියසි්අයව්අව්යව්ායකතයි්අාහහයඅණකඅපක  යයඅ්රමකක්අඅහනා්ව්යී මඅහැින්වියකඅහැක්පක්, 

 

 

 

16) ධපලවියඅාැලැානමක්අඅිළිතපකලඅකිරීපම්ී අාලතයඅබලනුඅලබයඅතු ණුඅතතුළ්අතය්ාකඅපෙ ර්ය. 

 

 

 

 

17) ව්යයෙයරකක්අවියසි්අහින්තරේයයඅපන ්් බලෙත්රකක්අඅකනු, 

 

18) කුායඅෙිදමයණඅඅඅව්යයෙයරකතඅලක්ෂණණකක්අව්නුපේ , 

 

 

 

 

19) ව්යයෙයරඅකකෙයකතඅකතනිතඅව්ෙකීමක්අව්නුපේ ,  

 

 

20) ව්යයෙයිදතක් අඅප්ක්ේඅ යවියෙයඅකිරීම අහැකිඅබැංකුඅගිණුම්අඅෙව්්ව්යපෙයඅකනුඅලබ්ප්, 

 

 

21) ව්යව්ායකතකකුඅාැමවිය මඅත යුතුඅඅතළඅයුතුඅව්්ප්, 

1. තළමයයතු ව්්. 

2. ධයයෙෙඅකපක  තක්. 

3. පානව්තක්අ. 

4. ධයිි තු ව්්. 

1. ධිමපක ෙකක්අපලාක. 

2. ෙතන යකක්අපලාක. 

3. ෙරාතයරීඅව්යසිකක්අපලා. 

4. ධව්ානථයව්ක්අපලාක. 

1. ෙයතුු අාහඅව්ෙකීම්, පානව්තඅව්ැුපන, කතතඅිළිදව්ැක 

2. පානව්තඅඅව්ැුපන, ධපලවියතරණඅඅඅප්රපේශක, කතතඅිළිදව්ැක 

3. ධපලවියතරණඅපෙයකමයතනෙ, ඉලක්තඅපව්පළහපෙයළඅ,කතතඅිළිදව්ැක 

4. ඉලක්තඅපව්පළහපෙයළඅ,ධපලවියතරණඅපෙයකමයතනෙ, ධපලවියතරණඅප්රපේශකඅ 

1. නීි මකඅපුේෙල යව්ක යව්කඅෙහවුු අතරයඅාහි තකකි. 

2. අව්යයෙයරඅකරම් තඅාහි තකයිඅ. 

3. ව්යයෙයරඅිනකයෙි ංිඅකිරීපම්අාහි තකයි. 

4. යව්අපායකයඅෙැනීම්අපව්නුපව්්අලබයඅපදයඅාහි තකකි. 

1. පුේෙිනතඅඅහින්තයරී්ව්කඅෙැව්තීම. 

2. ිවෂණනෙයදයකඅගුණය්මත යව්කඅධඩුක. 

3. ඉහළඅප්රයග්ධන්යඅකපක  යක. 

4. වියශයලඅපව්ළහපෙයලඅපතය ාක්අහැසිර්ම. 

1. කතයධිෙි ්ව්කක්අඅඅපෙයායැගීම. 

2. ාම්ේඅතයතනකක්ෂණමව්අ යවියෙයඅකිරීමඅ. 

3. ශ්රමපක්අපෙිදමඅප්රපක  යඅෙැනීම. 

4. ෙරෙතයිද්ව්ක අායතනථතව්අමුහුණඅී ම. 

1. ඉි ිදඅකිරීපම්අබැංකුව්ලක. 

2. ාංව්තන්යඅබැංකුව්ලක. 

3. ව්යණි අබැංකුව්ලක. 

4. ග්රයමීය කඅබැංකුව්ලක. 

1. යව්යෙයඅප්ෙයදයඅහයඅඉලක්තඅාපුරයඅෙැනීම . 

2. ලය අපෙිදමඅකිරීම අහයඅශ්රන්තක්පේඅපෙිදමඅව්ැාඅෙැනීම . 

3. ක්ත්රඅූතත්රඅධව් යවියෙකඅහයඅලය අපෙිදමඅකිරීම . 

4. පව්ළහපෙයළඅක්රමණකඅහයඅෙරෙතු ව්්අෙරය කඅකිරීම . 
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22) ශ්රීඅලංතයප.අව්තනෙමයයඅව්යයෙයරඅෙිදාරකඅතුළඅදැකිකඅහැකිඅලක්ෂණණකක්අව්නුපේ ( 

 

 

 

 

23) හවු්අව්යයෙයරකක්අාහහයඅසිය කඅයුතුඅධව්මඅාහඅපෙිදමඅහවු්තු ව්්අාංඛයයඅව්නුපේ , 

 
 

24) සීමයාහිෙඅාමයෙම්අිනකයෙි ංිඅතරනුඅලබයඅඅෙයෙඅව්නුපේ , 

 

25) අව්යයෙයරකත අධව්ශයඅමුද්අිළිතබහව්අපෙයරතුු අතතුළ්අව්්ප්, 

 

26) ව්යයෙයිදතයි්අසාම්ප්ප්රදාායිතමුරරුු මාාමිශශනව්ාසව්ින්මඔේබ අපෙයානඅව්යයෙයරඅත යුතුඅකිරීම අති අධතැමැ්ෙඅ

ිවාය, 

 

27) ව්යව්ායකතයි්අවියසි්අිවතනමයණකඅතරඅාම්පූරතනණඅතරනුපේ ( 

 

 

28) සීන්ෙඅාමයෙමක්අිනකයෙි ංිකඅාහහයඅධදයළඅිනිළඅප්ඛයඅඉි ිදේඅතළඅයුතුඅව්්ප්( 

 

 

 

29) ව්යව්ායකතපකකුඅවියසි්අකක්අිවෂණනෙයදයඅාැලැානමක්අාතානඅකිරීපම්අමූිනතඅධරමුණඅව්නුපේ , 

1. 2-50 2. 2-20 3. 1-50 4. 1-20 

1. ෙිදාරඅාය්තඅානථයව්රඅබව් 

2. ඉහළඅෙරාතයරී්ව්කඅ 

3. ධව්ශයෙයඅහයඅවුව්මයයඅාපුරයඅෙැනීපම්අධව්මඅප්ායහකඅ 

4.  ය්ාඅහයඅපානව්යඅසීන්ෙඅබව් 

1. ධපලවියඅාැලැානපම්ක.අ 

2. ිවෂණනෙයදයඅාැලැානපම්අක. 

3. ෙිදෙයලයඅාැලැානපම්අක. 

4. මුලයඅාැළැානපම්අක. 

1. 1840අධංතඅ7අදරයඅව්ං්යඅව්ැලැක්්පම්අකඥයඅෙයෙ 

2. 1918අව්යයෙයරඅයයමඅකඥයඅෙයෙඅ 

3. 2007අධංතඅ7අදරණඅාමයෙම්අෙයෙ 

1. යව්යෙයඅඅප්ෙයදයකඅසීමයප.අ. 

2.  ය්ාඅව්ලඅගුණ්ව්කඅධඩුප.. 

3. ව්යයෙයරඅව්ලඅෙැව්ැ්මඅපතය තයීතයඅප.. 

4. ලය කඅධඩුඅප.. 

1. න්ිවානඅධපනක්ෂණයව්්ක. 

2. න්ිවානඅධව්ශයෙයව්ක්අක. 

3. න්ිවානඅවුව්මයයව්්ක. 

4. න්ිවානඅධරමුණුක. 

1. අප්රයපේීලකඅප්තම්අතයයලක ක. 

2. ි ානික්අප්තම්අතයතනකයලක ක. 

3. ාමයෙම්අපරජිාන යතනඅතයතනකයලක ක. 

4.  යයධිෙි අප්තම්අතයතනකයලක ක. 

1. ලය කඅෙණයකඅකිරීම . 

2. කතතඅඅඅිළිදව්ැකඅෙණයකඅකිරීම  

3. ිවෂණනෙයදයඅන්ලඅහයඅලය කඅෙණයකඅකිරීම  

4. ධපලවියඅඉලක්තඅාැතසීම  



ව්යව්ායකත්ව්අධ්යකයක  ධ.පෙය.ා.අ(ාය/පෙළ) 

6අඉ-ඉපෙනුම්අහයඅයැණාඅධ්යයෙයඅකතතක  ICT ශයඛයව් 

30) ිවෂණනෙයදයඅත යුතුඅාහහයඅපකයදයේයයඅක්පත්ර ෙතරණඅක්ෂණකඅඅ්ම්අතතුළ්අව්නුපේ , 

 

31) තළමණයතු පව්කුඅහයඅව්යව්ායකතපකකුඅධෙරඅති අාම්බ්්ෙයව්කඅව්නුපේ , 

 

32) ධපලවියතරණඅපෙයකඅමයතනෙඅාැතසීපම්ී අාලතයඅබැිනකඅයු්ප්,  

 

 

33) කපක  යකඅාහහයඅපෙිදමඅප්රි ලය අහින්අතරඅී ම,   

 

 

 
 

34) හතනෂණණඅපෙපතනරයඅව්යයෙයරකක්අකරම් අකිරීමඅාහහයඅමුදින්අු .000(000ක්අහයඅු .),0(000අක්අව්ය යඅක්ත්රඅ

පෙතරණඅහයඅඅු .))0(000අක්අව්ය යඅපෙයායැගි්ලක්අපකයදව්යඅලී .අපමමඅව්යයෙයරකඅාහහයඅකි යමඅු .අ

100(000අක්අපකයදයඅඅබැංකුඅ ංෙමඅගිණුමක්දඅධරම් තරයඅලී .අව්යයෙයරපේ අමුළුඅහින්තමඅව්නුපේ , 

35) ිවෂණනෙයදයඅක්රිකයව්ිනපේ අපියව්රක්මපයයව්්ප්අ, 

 

 

36) පෙපතනරයඅයව්යෙයඅප්ෙයදයක අපේඅහේඅදක්ෂණෙයඅති අධපකකි.ඔහුඅ, 

 

 

1. ාමමඅතළමයයතු පව්කුඅමඅව්යව්ායකතපකකි. 

2. ාමමඅතළමයයතු පව්කුඅමඅව්යයෙයිදතපකකි. 

3. ාමමඅඅව්යව්ායකතපකකුඅමඅතළමණයතු පව්කුඅපයයපව්ි අ. 

4. ාමමඅව්යව්ායකතපකකුඅමඅතලමයයතු පව්කි. 

1. ු .1(000(000අකි. 

2. ු .600(000අකි. 

3. ු .900(000අකි. 

4. ු .000(000අකි. 

1. ාෘජුඅිළිදව්ැකඅතුළඅක.අ 

2. පෙයු අතයතනකඅිළිදව්ැකඅතුළඅක. 

3. ප්රයථන්තඅිළිදව්ැකඅතුළක. 

4. පබදයහැරීපම්අිළිදව්ැකඅතුලක. 

1. න්ලඅවියශනප්ෂණණක.අඅ 

2. පව්ළහපෙයළඅවියශනප්ෂණණක.අ 

3. ිවෂණනෙයදයඅවියශනප්ෂණණක. 

4. ෙරාතු ව්්අිළිතබහඅවියශනප්ෂණණක. 

1. තළමයයතු ව්්පග්ධනඅයුතුතමයි. 

2. පානව්තයි්පග්ධනඅයුතුතමයිඅ. 

3. ර පේ අව්ෙකීමයි. 

4. ෙනුපදනුඅතු ව්්පග්ධනඅව්ෙකීමයි.අ 

1. පකදවුම්අ 2. ිවමැවුමඅ 3. ක්රිකයව්ිනකඅ 4. කපක  යකඅ 

1. ව්යයෙයිදතඅව්යව්ාකතපකකි. 

2. කකෙිවතඅව්යව්ායකතපකකි. 

3. ාමය අව්යව්ායකතපකකිඅ. 

4. ධ ය්ෙිදතඅව්යව්ායකතපකකි. 



ව්යව්ායකත්ව්අධ්යකයක  ධ.පෙය.ා.අ(ාය/පෙළ) 

7අඉ-ඉපෙනුම්අහයඅයැණාඅධ්යයෙයඅකතතක  ICT ශයඛයව් 

37) ව්යව්ායකතපකකුඅාතුඅාැලදුම්අාැමවිය මඅ, 

 

38) ව්යයෙයරඅාැලැානම අධනුව්අව්යයෙයරකතඅත යුතුඅසිු ව්්ප්අදඅක්යඅපායකයඅබැීතපම්අතයතනකකඅධක්අ

ව්්ප්, 

 

 

 

39) පව්ළහෙලඅවියශනප්ෂණණකඅතුිත්අව්යයෙයිදතයි්අහ අහනායයේඅහැකිඅවියපශනෂණඅලක්ෂණණකඅව්නුපේ , 

 

 

 

40) ව්යව්ායකත්ව්කඅාදහයඅලැපබයඅප්රි ලය කඅව්නුපේ , 

 

 

1. ශක්ි ්ක. 

2. ු තනව්ලෙයඅඅක. 

3. ධව්ානථයව්්කඅ. 

4. ෙතන යක්අක. 

1. ව්තනෙමයයකඅහයඅාම්බ්්කඅ 

2. ධතීෙකඅවියශනප්ෂණණකඅතඅරයි.අඅ 

3. ධයයෙෙකඅහයඅාම්බ්්කඅ. 

4. කිසිමඅතයලකත අධදයළඅපයයප.. 

1. ිවෂණනෙයදතඅභූන්තයව් ක. 

2. යයකතකයපග්ධනඅභූන්තයව් අක. 

3. ධයිි තු පග්ධනඅභූන්තයව් අක. 

4. තළමයයතු පග්ධනඅභූන්තයව් ක. 

1. ව්ැුපනඅ 

2. ලය  

3. පෙයිනක 

4. බු අකුීත 


