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වැකිය යුතුයි: 

 පෂමුලන ප්රලනනඹ වා ත ෝයාගත් ප්රලනන ශතරක් ද ඇතුළු  ප්රලනන පශකට ඳභණක් පිළිතුරු ඳඹන්න. 

 පෂමුලන ප්රලනනඹ  රකුු 20 ක් හිමි න අ ය, අතනකුත් ෑභ ප්රලනනඹට  භ රකුු 10 ඵැගින් හිමි තේ.  

 

1.  

(i) 3458  ංඛ්යා  තුරය ්දදලභඹ ංඛ්යා  තොඹන්න. අදාර පිඹය දක්න්න. 

(ii) ඳව  දැක්තන  ාර්කිට ඳරිඳථඹ  අදාර බූලිඹානු ප්රටාලඹ තියඹ ුතතුතේ. 

 
 

(iii)  ද්වීතියිට ආචඹන උඳක්රභ ආටාය 3කින් ඳී.. ඉන් ආටාය 2 ක් දක්ා ඒ එට එටක් වා උදාවයණඹ             

ඵැගින් දක්න්න. 

 

(iv) ඳව  A තිරුතහි ඳරිගණට ජාර ග  කිරීභ ම්ඵන්ධ ගන්ති කිහිඳඹක් දක්ා ඇ . ගන්තිඹ  අදාර 

අංටඹ  භග නිැයදි ජාර නථර ියදයා (Network Topology)  ලිඹා දක්න්න.  

A තිරු අංටඹ 

ැභ ඳරිගණටඹක්භ තදඳසින් පිහිටි ඳරිගණට තදටට  ම්ඵන්ධ තේ. 
❶ 

නියචඹ තක්න්ද්ර තටො  තගන ඳරිගණට ම්ඵන්ධ ටයයි. 
❷ 

ප්රධාන තක්ඵරඹ වයවා සිඹලුභ ම්ඵන්ධ ා ඇතිටයමින් ඳරිගණට ම්ඵන්ධ ටයයි. ❸ 

ජාරතේ ඇති ඳරිගණට සිඹල්රභ එකිතනට ම්ඵන්ධතේ. 

 
    ❹ 

 

(v) අනුඳභා ඇඹතේ  ඳාල්  ියතනෝද චාරිටාතේ ියන ය රුනි  ියදුත්  ැඳෑර භගින් ඹැවීභ  ැරසුම්  
ටයන්තන්  ගභතන්දී රඵාගත් අංකි  ඡාඹාරඳඹක් ද ියදුත්  ැඳෑර භගින් ඹැවීභ  වැකි නිාඹ. 
අනුඳභා  ියදුත්  ැඳෑල් ලිපිතේ පි ඳ ක්  ටසුනි   ඹැවීභ  අලය නමුත් ටසුනි  එභ ියදුත්  ැඳෑල් 
ලිපිඹ ඹැව ඵ රුනි දැනගන්නා ද අටභැතිඹ. 

 

(a)   D වා රැතඵන බූලීඹ ප්රටාලනඹ කුභක්ද  

(b)  E වා රැතඵන බූලීඹ ප්රටාලනඹ කුභක්ද  

(c)  Q වා රැතඵන බූලීඹ ප්රටාලනඹ කුභක්ද  
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(vi) තල්ඛ්නඹක් වැඩේ කිරීභ  ව තනත් ටාර්ඹඹන්   අදාර තභරම් කීඳඹක් ඳව  රඳතේ දැක්තේ.  

ඳව  දැක්තන ටාර්ඹඹන්  අදාර තභරතම් අංටඹ ප්රලනන  අංටඹ භග ලිඹා දක්න්න. 

(a) තේදඹක් භධය ග  කිරීභ. 

(b) තල්ඛ්නඹ  අදාර අංකි  රැයිනතුක් රඵා ගැනීභ. 

(c) තල්ඛ්නතේ අක්ය ඳරීක්ා කිරීභ. 

(d) තල්ඛ්නඹ  අධින්ධානඹක් රඵාදීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vii) ඉව  ගැලීම්  වතන් ප්රතිදානඹ කුභක් ද  
 

(viii) ඳද්ධති ංර්ධන ආටෘති තදටක් ලිඹා දක්න්න. 
 

(ix) රඳ ංනටයණඹ  (Image editing) අදාර ටාර්ඹඹ ඳශමු ී.රුතහි P සි  S දක්ා ඇති ඳව  ගු  
රටන්න. එහි රඳ ංනටයණ භෘදුටාංග ර ඇති තභරම්  1 සි  4 දක්ා අංට ලින් තදන  
ී.රුතහි , නිැයදි අනුපිළිර  තනොභැති දී ඇ . 

 

start 

A = 8    B = 10 

A = B 

B = B -2 

stop 

A = A + B 

Display   A, B  

Yes 

No 

(a) අංකි   ඡාඹාරඳඹ ඹැවීභ වා 
අනුඳභා ියසින් ත ෝයාග ුතත්තත් ඳව  
රඳතේ කුභන තල්ඵරඹද  
 
(b) ටසුනිතේ ියදුත්  ැඳැල් ලිපිනඹ 
ලිියඹ ුතත්තත් ඳව  රඳතේ කුභන 
තල්ඵරතේද  
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P  -  මසිටතේ ආධායතඹන් ග රාපිටතඹහිඅලය තටො  අලය  
         වැඩතඹන් ත ෝයාගැනීභ. 

1 - 

Q  -  ග රාපිටතේ ත ෝයා ගත් තටො ක් තනත් නථානඹට   
         පි ඳත් ටය ගැනීභ. 

2  

R -   ග රාපිටඹ තඵො ටයනු රැබීභ. 

3  

S  -  ග රාපිටතේ ඇති  ෑනෑ භ ර්ණඹක් ත ෝයා ගැනීභ. 
 

4  
 

ඳශමු ී.රුතහි ඇති ටාර්ඹඹ තදන ී.රුතහි ඇති නිැයදි තභරභ  ගරඳන්න. ටාර්ඹඹ  අඹත් 

අක්යඹ ව නිැයදි තභරභ අඹත් අංටඹ ඳභණක් පිළිතුරු ඳත්රතඹහි  ලිඹන්න. 

(x) වරි  ඳරිගණට ංටල්ඳඹ බාිය තඹන් භවජන ා  රැබිඹ වැකි ාසි තදටක් ලිඹන්න. 
 
 

2.  

(i) ජන වා ංඛ්යා තල්ඛ්න තදඳාර් තම්න්තු ියසින් 2016 ර්තේ මුල් භා 6 තුශ දී ශ්රී රංටාතේ 

ඳරිගණට ාක්ය ා පිළිඵ සිදුටශ මීක්ණඹට ප්රතිපර ඳව  දැක්තේ. 

 

 

 

 

 

 (a) තභභ ියභ ා වඳුන්න නභ කුභක් ද       

(b) ශ්රී රංටා යජඹ භගින් ඉව   ත්ත්ඹ භග වැයවීභ වා තගන ඇති රිඹාභාර්ග 2 ක් ලිඹා  

      දක්න්න.   

       

(ii) ඳව  දැක්තන කිඹභන රටන්න. 

ර් භානතේ ඇති තඵොතවෝ රැකිඹා ටන වී ඇත්තත් ශ්රමිටඹා  ගැශතඳන ආටායඹ  තනොන අ ය 

ශ්රමිටඹා රැකිඹා  ගැශතඳන ආටායඹ   භ රිඹාඳටිඳාන්න් ටා ග  ුතතු වී ඇ . තම් නිා 

ශ්රමිටඹා තනොතඹකුත් ආ ී.න් වා තයෝගාඵාධ ර  රක්වීතම් ප්රණ ා ඉවශ ඹාභ ර් භානතේ 

රැකිඹා ආශ්රි  ඇති ප්රඵර ගැ ළුක් තයි. 

තභැනි තෞඛ්ය ගැ ළු තදටක් තටටිතඹන් ඳැවැදිලි ටයන්න. 

  

(iii) එක් යා ටාර්ඹාරඹක් ආශ්රි  ඇති ියදුලි ඵර ැඳුතතභහි උචාචාචනඹන් නියන් ය දැකිඹ වැකි 

අ ය  තම් නිා එභ ටාර්ඹාරතේ ඳරිගණට ඇතුළු අතනකුත් ියදුලි  උඳාංග ර  වානි සිදු වීභ ප්රඵර 

ගැ ළුක් වී ඇ . තභභ  ත්තඹන් ඳරිගණට ඇතුළු අතනකුත් ියදුලි  උඳාංග ආයක්ා ටයගැනීභ 

වා බාිය  ටශ ුතතු උඳටයණඹ කුභක් ද  

         

3. i)    ඳව  A ී.රුතන් තබ් අඩිය නිර්භාණඹ වා බාිය ඹ  ම්ඵන්ධ පුද්ගරයින් මවඹක් දක්ා ඇ .  

B ී.රුතන් තබ් අඩිය නිර්භාණඹ බාිය ඹ  ම්ඵන්ධ පුද්ගරයින් තේ භූමිටා දක්ා ඇ . නමුත් එඹ 
පිළිලින් දක්ා තනොභැ .  
A ී.රුතේ පුද්ගරයින්  ගැරතඳන භූමිටා නිැයදි ලිඹා දක්න්න. 
A ී.රුතහි අංටඹ  අදාර B ී.රුතහි අක්යඹ ලිවීභ ප්රභාණත් තේ. 

ප්රදේශය / Sector පරිගණක වාක්රතාල (%) 

Computer Literacy Rate 

නාගරිට / Urban 38.5 % 

ගම්ඵද / Rural 26.1 % 

තුටයඹ / Estate 9.9 % 
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A ී.රු B ී.රු 

❶  තබ් අඩිය නිර්භාඳට          තක්  ලිවීභ , තදෝ ඳරීක්ා වා තදෝ නිැයදි කිරීභ 

❷  තබ් අඩිය ඳරිඳාරට          තබ් අඩිය තේ අතුරු මුහුණත් ැරසුම්  කිරීභ 

❸  තබ් අඩිය ප්රටාලට          දත්  ඳාදටර නඩත්තු ට ුතතු කිරීභ 

❹  තබ් අඩිය ඳරිශිරට           තබ් අඩියඹ ප්රටාලඹ  ඳත් කිරිභ 

❺  තබ් අඩිය ංනටායට          තබ් අඩියඹ ඳරිශිරනඹ කිරිභ 

 
(ii) 1 රුඳතේ තඳන්ා ඇති මර තක් ඹ බාිය  ටය නිර්භාණඹ ටයන රද නිදර්ලට තබ් පිටු 2   

රඳතේ දැක්තේ.         
          

1 රඳඹ       2රඳඹ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1රඳතේ දැක්තන තක් තඹහි ❶ සි  ❿ දක්ා තල්ඵල් ටය ඇති නථාන වා HTML උසුරන 

(tags) ර මලිටාංග (element) තවෝ ගුණාංග (attribute)  දවඹක් අඩු ඇ . තල්ඵල් අංටඹ ව ඊ  

අනුරඳ අදාර HTML උසුරන ර මලිටාංගඹ (element) තවෝ ගුණාංගඹ (attribute) ඳභණක් ලිඹා 

දක්න්න. 

<html> 
<body> 
<❶> 
<❷>තදහිර ත්තෝදයානඹ</❷> 
<img❸="D:html\ zoo.jpg"  ></❶> 
<p align="❹">ආසිඹාතේ ඳැයණිභ ත්තෝදයානඹ තර 
තද්ශිඹ වා ියතද්ශිඹ ත් ර්ග ලින් භන් ිය  ියශිනඨ 
එටතුකින් ුතතු තදහිරත්තෝදයානඹ ප්රචලි  න්තන් 

තටොශම ත්තෝදයානඹ තරඹ.</p> 
<h3>තුන් ර්ග</h3> 
<❺type="❻"> 
<li>ක්ෂීයඳායින් ියතලේ 72</li> 
<li>කුරුළු ියතලේඹන් 65 ක්ද</li> 
<li>උයග ියතලේඹන් 31</li> 
<li>භත්ය ියතලේ 89</li> 
<li>භනශ ියතලේ 30  </li> 
<li>කුරඹන් 3 ට  අඹත් උබඹ ජීියන් </li> 
</❺> 
ැඩි ියන ය වා  <a  ❼="http://nationalzoo.gov.lk">  
nationalzoo.gov.lk</a>තබ් අඩියඹ  පිියතන්න<❽> 
<table ❾="1"> 
<tr><th❿="2">තද්ශීඹ</th></tr> 
<tr><td>ැඩිහිටි</td><td>ශභා</td></tr> 
<tr><td>LKR 100.00</td><td>LKR 30.00</td></tr> 
</table> 
<p>තභභ ියන යඹ http://nationalzoo.gov.lk තබ් 
අඩියතඹන් උපු ා ගන්නා රදි.</p> 
</body> 
</html> 

 

P 

Q   

S   

R   

T   



5 
 

4. (i)  ත ොග ලතඹන් ඳාවන් ියකුණන “යියඳු” ඳාවන් තතශැතරන්“වශ්රා”සිල්රය තශැර 

අතප්රේල් භාතේ දී රඵාගත් ඳාවන් පිළිඵ ියන යඹක් ඳව  ඳැතුරුම්ඳත් තටො කින් දක්ා ඇ . 

 

ඳව  දක්ා ඇති ප්රලනනර  පිලිතුරු ැඳීමභ  ඉව  දක්ා ඇති ඳැතුරුම්ඳත් තටො  බාිය  ටයන්න. 

(a) මිර  ගත් ැඩිභ ඳාවන් ප්රභාණඹ රඵා ගැනීභ වා = function 1 (cell 1 : cell 2) ආටායතේ 

සූත්රඹක් B6 තටෝඹ  ලිඹනු රැතබ්. තභහි function 1, cell 1, cell 2 වා අදාශ ඳද ලිඹා 

දක්න්න. 

(b) ශභා ඳාවන් වා ඒටටඹට  රැතඵන  ට් භ ගණනඹ කිරිභ වා D2 තටෝඹ  ඇතුශත් 

ටශ ුතතු සූත්රඹ ලිඹා දක්න්න.එභ සූත්රඹ බාිය තඹන් ඉතිරි ඳාවන් වා ඒටටඹට  රැතඵන  

ට් භ ගණනඹ ටශ ුතතු ඵ රටන්න. 

(ඒටටඹට  රැතඵන  ට් භ = ඒටටඹට මිර * ට් ම් ප්රතිල ඹ)  

(c) ට් භ රඵා දුන් ඳසු, ශභා ඳාවන් ඒටටඹට මිර තවීභ  E2 තටෝඹ ඇතුශත් ටශ ුතතු සූත්රඹ 

ලිඹා දක්න්න. 

(ට් භ රඵා දුන් ඳසු, ඳාවන් ඒටටඹට මිර = ඒටටඹට මිර - ඒටටඹට  රැතඵන  ට් භ) 

(d) ශභා ඳාවන් සිඹල්ර වා තගන රද මිශ තවීභ  F2 තටෝඹ  ඇතුශත් ටශ ුතතු සූත්රඹ ලිඹා 

දක්න්න. 

(e) ඳාවන් ර්ග සිඹල්ර වා තගියඹ ුතතු මිර තවීභ   F8 තටෝඹ  ඇතුශත් ටශ ුතතු  නි 

ශ්රි ඹ අඩංගු සූත්රඹ ලිඹා දක්න්න. 

 

(ii)  

 

 

 

(a) B2 තටෝඹ  අදාශ අගඹ රඵා ගැනීභ වා ඇතුශත් ටශ ුතතු සූත්රඹ කුභක්ද  

(b) B2 සි  B4 දක්ා අගඹඹන්තේ එටතු B5 තටෝඹ  රඵා ගැනීභ වා ඇතුශත් ටශ ුතතු සූත්රඹ 

කුභක්ද  

(c) X වා Y අ ය ම්ඵන්ධඹ නිරඳනඹ වා ඩාත් සුදුසු ප්රනථාය ර්ගඹ කුභක් ද  
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5. ” යන් ය උත් බාණ්ඩ ඳඹන්තනෝ ” කුලී ඳදනභ භ  උත් බාණ්ඩ ඳඹන ආඹ නඹක් න  
අ ය,  භ තේඹ රඵා ගැනීභ  ටැභති ආඹ න ත  අදාශ බාණ්ඩ රඵා තදනු රැතබ්. තභභ ටාර්ඹඹ 
ටශභනාටයණඹ වා ආඹ නතේ හිමිටරු ියසින් දත්  මුදාඹක් නඩත්තු ටයයි. එභ දත්  මුදාඹ 
ඳව  ගු ලින් භන්ිය  තේ. 
                Item Table (අයි භ ගු)  Buyer Table (ගැුම්ටරු ගු) 

B_ID Name  Address 

B006 Madira Traders Colombo 03 

B007 Samagi Motors Nugegoda 

B008 Minuri Flowers  Battaramulla 

 

    Hire Table (කුලිඹ  රඵා තදන ගු) 

 

 

 

(i) ඉව  දත්  මුදාතේ ප්රාථමිට ඹතුරු (Primary Key) තදටක් ඒාතේ ගු ර නම් ද භග රැයිනතු 

ග  ටයන්න.        

(ii) යන් ය ආඹ නඹ ියසින් 2017/05/01 න දින න අයි භඹක් තර භල් ආටෘති ටට් ර (Flower 

Structure) 25 ක් මිර  ගන්නා රදී. 

(a) දත්  මුදාතඹහි කුභන ගු / ගු ඹාත්ටාලීන ටශ ුතතු ද    

(b) තභතර ඹාත්ටාලීන ටයන රද තේළි (Rows) ලිඹා දක්න්න.  

 

(iii) 2017/05/12 න දින භවයගභ (Maharagama) Tech Vision ආඹ නඹ ියසින් Dinner Set 25 ක් වා 

Flower Structure 12 ක් කුලිඹ  ගන්නා රදී.   

(a) දත්  මුදාතඹහි කුභන ගු / ගු ඹාත්ටාලීන ටශ ුතතු ද    

(b) අදාශ ගුතහි / ගුර ඹාත්ටාලීන ටයන රද තේළි (Rows) ලිඹා දක්න්න.   
 

6. ඔඵ ඳද්ධති ංර්ධන ටණ්ඩාඹභට ාභාජිටතඹකු ඹයි සි න්න. දැන  වන භඹ තර  භ යාඳාය  
ට ුතතු ඳත්ාතගන ඹන එක් යාඳාරිටතඹක්  භ යාඳායතේ ට ුතතු ඳවසු ටය ගැනීතම් අයමුණින් 
ඔඵ රා  භ යාඳායඹ  ත ොයතුරු ඳද්ධතිඹක් ටන ටයා ගැනිභ  අතේක්ා ටයයි. 

 

(i) ත ොයතුරු ඳද්ධතිඹට  අලය ා වඳුනාගැනීභ වා ත ොයතුරු එක්රැන ටර ුතතුතේ . තම් වා සුසුසු   
ක්රභතේද    2    ක් දවන් ටයන්න.  

(ii) වන භඹ ඳද්ධතිඹට  ඩා නඹංරිඹ ඳද්ධතිඹට ාසි තදටක් දවන් ටයන්න. 
(iii) ඳව  ගුර දැක්තන්තන් ඳද්ධති ටන කිරීතම් දී ටයනු රඵන ටාර්ඹඹන් කිහිඳඹක් වා ත ොයතුරු   

ංර්ධන ජීන චක්රතේ SDLC පිඹයඹන් කිහිඳඹකි. එතවත් පිළිතළින් තනොතේ. SDLC පිඹයඹන් 
වා ඊ  අදාර ටාර්ඹඹන් ගැරතඳන ඳරිදි තල්ඵර තඹොදා ඹා ටයන්න. 

 

SDLC පිඹය   ටාර්ඹඹන් 

A ියදුභ තක් නඹ කිරීභ.   E දත්  ඳාදට වා අතුරු මුහුණත් ටන 
කිරීභ. 

B ියදුභ ැරසුම් කිරීභ.   F තඹෝජි  ඳද්ධතිඹ ංර්ධනඹ කිරීභ දවා 
ක්රභතල්ඛ්ටයින් අනිුතක්  
ටයියභ.              

C අලය ා වදුනා ගැනීභ.   G ඳැයණි ඳද්ධතිතේ එක් එක් තටො න 
තනු  න ඳද්ධතිතේ අදාර තටො න 
වදුන්ා දිභ . 

D ඳද්ධතිඹ නථාඳනඹ කිරීභ.   H ටාර්ඹ භණ්ඩර භග ම්මුඛ් ාටචාචා 
ඳත්මින් ඔවුන්තේ අදවන රඵා ගැනිභ. 

Item_ID Item Stock 

1001 Dinner Set 100 

1002 Party Chairs 200 

1003 Party Table 75 

Date Item_ID B_ID No of hire  

20/04/2017 1002 B006 25 

20/04/2017 1001 B008 20 

30/04/2017 1001 B007 15 
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(iv) ඳද්ධතිඹක් පිහිටුියඹ වැකි ආටාය 2 ක් දක්න්න. 

(v) ඳද්ධති ංර්ධනඹ කිරීභ දවා දිඹඇලි ආටෘතිඹ බාිය  ටශතවොත් ඇති ියඹ වැකි අාසි වග  

 ත්ඹන්  

තදටක් දවන් ටයන්න. 

7.   

(i) ”ඳර්ඳල් ෑකි්ද ” ඹනු භල් ැටසුම් ආඹ නඹකි. එහි තේටයින් 50ක් තේඹ ටයයි. එක් තේටඹකු   

වා ැඩටයන ඳැඹට  රු. 200/- ක් තගනු රඵයි. තේටඹකු තිඹට  ැඩටයන ඳැඹ ගණන 40 

ඉක්භයි නම්, ඉක්භන ඳැඹට  රු. 300/- ක් තගනු රඵයි. එක් එක් තේටඹා තිඹට  රඵන 

ැටුඳ වා ඔහුතේ තේට අංටඹ ප්රතිදානඹ  වා ක්රභතල්ඛ්නඹක් ලිියඹ ුතතුතේ. තම් ටර් ය  වා 

අඳින රද ගැලීම්  වන A සි  I දක්ා තල්ඵල් ටයන රද හින ැන් හි  ඳව  ඳරිදි  තඳන්ා ඇ . 

A       සි  I දක්ා ව තල්ඵල් වා උචි  ඳද ලිඹන්න.තභහි  

NH - තේටඹකු තිඹට  ැඩටයන ඳැඹ ගණන 

EN -  තේට අංටඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ii) අ.තඳො. (උන තඳශ) ියබාගතඹන් සිසුන් රඵා ගන්නා Z රකුණ අනු ඔවුන් ියලන ියදයාරතේ එක් 

එක් අංල වා ත ෝයා ගනු රැතබ්. ජී ියදයා අංලතේ සිසුන්තේ Z රකුණ අනු ඔවුන් තේ  

ර්ගීටයණඹ ඳව  දැක්තන ගු ඳරිදි තේ . 

 

උක්  ප්රටාලඹ  අදාර යාජ තක් ඹ ලිඹන්න. 

Z රකුණ (Z_score) ත ෝයා ගත් අංලඹ 

1.5   අඩු ඔඵ ියලන ියදයාරඹඹ  ත ෝයා තගන නැ . 

1.5 වා ඊ  ැඩි නමුත් 2.0   අඩු  ඔඵ ජී ියදයා අංලඹ  ත ෝයා තගන ඇ . 

2.0 වා ඊ  ැඩි නමුත් 2.5  අඩු ඳශු වදය අංලඹ  ත ෝයා තගන ඇ . 

2.5  තවෝ ඊ  ැඩි වදය අංලඹ  ත ෝයා තගන ඇ . 


