
 
 

                      

2022 ලර්යේ දී සිසු ඉයෙනුම් අලව්ථා අහිමිවීම ආලරණය වශා ලන වියේ විය නිර්යේය 

 

10 යරේණිය යතොරතුරු ශා වන්නියේදන තාක්ණය - ඳෂමු ලාරය වශා 

(2022 ලර්යේ ජූලි 25 සිට වැප්තැම්බර් 07 දක්ලා කාය තුෂ  ක්රියාමමක කිරීම වශා) 

 

යතොරතුරු තාක්ණ යදඳාර්තයම්න්තුල 

විදයා ශා තාක්ණ පීඨය 

ජාතික අධයාඳන ආයතනය 

ශ්රී ංකාල 

www.nie.lk
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හැදින්වීම 

රට තුෂ ඳැන නැගී තිබ උග්ර ආර්ථික අර්බුදය යශේතුයලන් ප්රලාශන දු්කරතා වශ යලනම විවිධ යශේතන් මූලික කර ෙනිමින් 2022 ලර්ය ආරම්භයේ සිට ම 

ලරින් ලර ඳාවල් ලවා තැබීම සිදු විය. ඳාවල් ලවා තබන ද කා සීමාල තුෂ දී ඉයෙනීයම් ක්රමය මාර්ෙෙත ක්රමය යලත මාරු වුල ද යම් වශා ඳශසුකම් 

වඳයා ෙත ශැකි දරු පිරිව ඉතා සීමිත වංඛ්යාලකි. ශ්රී ංකායේ දුරව්ථ අධයාඳනය බා දීයම් ප්රයේය වශ ගුණාමමකභාලය අතින් යබොයශෝ අඩුඳාඩු යඳන්නුම් 

කර ඇති අතර යමම ක්රමය යශේතුයලන් ගුරු යක්න්ද්රීය අධයාඳනය ක්තිමම වී ඇති අතර සිසුන්යේ ඳාවල් කාය අහිමි වීම තුෂ ඳාවල් ප්රජාලයෙන් සිසුන් 

ඈමවීම ද යශඳම ප්රලනතාලක් යනොලන බල දැකිය ශැකි ය. 

ඳලතින අභියයෝෙතා මධයයේ වුල ද යම්තාක් දුරකට යශෝ විධිමම යව ඳාවල් ඳැලැමවීම අනාෙම දරු ඳරපුයර් අභිලෘේධියට යශේතු වාධක ලනු ඇත. එම 

අරමුණින් යුතුල අධයාඳන අමාතයාංය මගින් ඳෂාම මට්ටමින් රැව් කර යෙන ඇති යතොරතුරු මත වමවථ්යක් යව ඳෂමු ලාරයට අදාෂ ල ඳාවල් ඳලම ලන 

ද දින ෙණන දින 21ක් යව යඳන්ලා දී ඇත. එයව ම ඳෂමු ලාරයට අදාෂ ල ඉතිරි විය අන්තර්ෙතය ආලරණය කිරීම වශා ජූලි මව 25 දින සිට 

වැප්තැම්බර් මව 07 දින දක්ලා වතියට දින තුනක් යඳ.ල. 7.30 සිට ඳ.ල. 2.30 දක්ලා ඳාවල් ඳැලැමවීමටම ඉතිරි දින යදක සිසුන්ල නිලයවේ සිට අධයයන 

කටයුතුල නිරත කරවීමටම අධයාඳන අමාතයාංයේ යල්කම්තුමා ප්රමුඛ් නිෂධාරීන් විසින් තීරණය කර ඇත. එම බා දී ඇති යතොරතුරු මත ඳදනම්ල දශය 

යරේණියේ ඳෂමු ලාරයට අදාෂ යමම ෙණිතය විය නිර්යේය වකව් කර ඇත. 

දශය යරේණිය යතොරතුරු ශා වන්නියේදන තාක්ණ විය නිර්යේය වැකීයම් දී ඳෂමු ලාරය වශා යලන් කර ඇති කාච්ඡ්ද වංඛ්යාල 28කි. ඳෂමු ඳාඩම් 

යදක වශා යලන් කර ඇති කාච්යඡ්ද වංඛ්යාල 16ක් ලන අතර එම ඳාඩම් යදක ඳාව ඳලම ලන ද දින 21 තුෂ දී නියමිත ඳරිදි ආලරණය කර ඇති යවේ 

වෂකා ඳෂමු ලාරයේ ඉතිරි ල ඇති ඳාඩම් වශා යමම වැසුම යයෝජනා කර ඇත. එයව ම ජූලි මව 25 දින සිට වැප්තැම්බර් මව 07 දින දක්ලා කාය තුෂ 

කාච්යඡ්ද 12ක් තුෂ ඳෂමු ලාරයට අදාෂ ල ඉතිරි ල ඇති විය අන්තර්ෙතය අලවන් කිරීමට යයෝජනා කර ඇත. එක් එක් ඳාඩම් යලන් කර ඇති කාච්යඡ්ද 

ෙණන ඳාවයල් සිසුන්යේ ව්ලභාලය මත, යයෝජනා කර ඇති කාච්යඡ්ද 12ට යටමල වංයෝධනය කර ෙැනීමට ගුරුලරයාට ශැකියාල ඇත. 
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ගුරුවරුන් සඳහා මාර්ග ෝපගේශ 

10 යරේණිය වශා කාලීන වැසුම් වාමානය ඳාවල් ඳේධතියට ශඳුන්ලා දී ඇමයම රට තුෂ ඇති රජයේ ඳාවල් ඳේධතිය තුෂ එකමුතුකම ඳලමලා ෙැනීම 

වශා යතොරතුරු ශා වන්නියේදන තාක්ණ (ICT) ඉෙැන්වීම් වශ ඉයෙනුම් ක්රියාලලිය විධිමම කිරීම වශා ය. 

● වඳයා ඇති වාමානය රාමුල තුෂ, ගුරුලරුන් නමයශීලලීල නිපුණතා පුහුණු කිරීමට අයප්ක්ා යකයර්. 

● යතෝරාෙම නිපුණතා වශා ඳාඩම් වැසුම් කිරීයම්දී, ගුරුලරුන් සිසුන්යේ ප්රවීණතා මට්ටම මත ඳදනම්ල උචිත යව උඳයේන අරමුණු ලුමඳන්න 

කිරීමට අයප්ක්ා යකයර්. 

● වඳයා ඇති කා ඳරිච්යඡ්ද ෙණන වැකිල්ට ෙනිමින්, ගුරුලරුන්ට අලය නම්, ඳාඩමක නිපුණතා මට්ටම් යදකක් යශෝ ලැඩි ෙණනක් ඒකාබේධ 

කෂ ශැකිය. 

● කාලීන වැසුම්ල දක්ලා ඇති නිපුණතා මට්ටම් ප්රගුණ කිරීම වශා යඳෂයඳොම වශ අයනකුම වම්ඳම ද්රලය ලලින් යතෝරාෙම සුදුසු ඳාඩම් භාවිත 

කර තම ඳාඩම් වැසුම් වකව් කිරීමට ගුරුලරුන්ට උඳයදව් යදනු ැයේ. 

● අධයාඳන අමාතයාංයේ නිධාරීන්, ඳෂාම අධයාඳන යදඳාර්තයම්න්තුයේ නිධාරීන් වශ ගුරුලරුන් වමඟ කෂ වාකච්ඡා මත අතයලය ඉයෙනුම් 

ක්යේත්ර බා දී ඇත. 

● යතොරතුරු තාක්ණ යදඳාර්තයම්න්තුල, NIE වශ MOE හි ICT ාඛ්ාල විසින් වකව් කරන ද ව්ලයං අධයයන ද්රලය ඳන්තිකාමර ඉෙැන්වීම් වශ 

ඉයෙනුම් ක්රියාලලියේ වම්ඳම ද්රලය යව ද භාවිත කෂ ශැක. 

● ශඳුනාෙම අතයලය ඉයෙනුම් ක්යේත්ර ඉෙැන්වීම වශ අයනකුම ක්යේත්ර ඉයෙනීමට සිසුන් දිරිමම කිරීම යකයරහි අලධාරණය කෂ යුතුය. 

● ඉයෙනුම් වම්ඳම ද්රලය භාවිතයයන් නිලයවේ සිට අධයයනය කිරීමට සිසුන්ට උඳයදව් දිය යුතුය 

● ඳාවල් දින වතියකට දින තුනක් නම්, අයනක් දින යදක සිසුන්ට නිලයවේ සිට ඉයෙනීම වශා ඉයෙනුම් දින චර්යාලන් මඟ යඳන්ලමින් අනුෙමනය 

කෂ යුතුය. 
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10 fY%aKsh m<uq jk jdrfhka f;dard .;a bf.kqï m, iy mdvï 
 

2.ඳරිෙණක 
දෘඩාංෙ 
යතෝරායෙන 
භාවිත කරයි 

2.5 ප්රව්ත 
වන්නියේදනය වශා 
ඳරිෙණක ජාල 
ලාසි ශා අලාසි විමවා 
බයි. 

● ඳරිෙණක ජාල 
අරමුණ  
o දමත වන්නියේදනය 
o වම්ඳම යබදා ෙැනීම 

● ඳරිෙණක ජායක 
වංඝටක 
o ජා අතුරු මුහුණත  
o අභයන්තර ශා බාහිර 

උඳක්ම 

o වම්යප්රේණ මාධයය 
යයොමුකාරක ශා 
යයොමුකාරක 
යනොලන,  

o ජා රැශැන් ඇඹරි 

යුෙ, වමාක්, 

ප්රකා තන්තු,  

o යමොඩමය, නාභි 

ව්විච්, 

මාර්ෙකාරකය 

● ජා යමයශයුම් ඳේධති 

● ජා ලර්ෙ 

o LAN o MAN o 

WAN 

 ජාකරණයේ ලාසි  

● ජාකරණයේ අරමුණ විව්තර  
    කරයි. 

● ජායක යභෞතික වැකසුම විව්තර  
     කරයි 

●  ජාකරණයේ ෙැටලු වාකච්ඡා 
කරයි 

 

පිටු අංක 7 හි 
ඇති ඒකකය 
2.5 බන්න 

පිටු අංක 55 සිට 

69  යතක් ඇති 

ඳාඩම්  බන්න 
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අලාසි 

 

 
 

 

3. ඳරිෙණක 
ඳේධතියක 
දමත 
නිරඳණය 
ලන 
ආකාරයවි
මර්නය
කරයි 

3.1 ඳරිෙණක 
ඳේධතියක දමත 
නිරඳණය කිරීමට 
ේවිමය වංඛ්යා 
ඳේධතිය භාවිත 
කරයි. 

● දමත නිරඳණය 

o 1 ශා 0 භාවිතයයන්  

අලව්ථා නිරඳණය 

 ේවිමය වංඛ්යා ඳේධතිය 

● අලව්ථා යදකක් භාවිතයයන් දමත  
      නිරඳණය කෂ ශැකි බල ඳැශැදිලි 

කරයි. 
● ධන නිඛි දම වංඛ්යා ේවිමය 

වංඛ්යා භාවිතයයන් නිරඳණය 
කරයි. 

පිටු අංක 8 හි 
ඇති ඒකකය 
3.1 බන්න 

පිටු අංක 71 සිට 
74  යතක් ඇති 
ඳාඩම්  බන්න 
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 3.2.ධන නිඛි දමය  
     වංඛ්යා ේවිමය 

අ්ඨක ශා ඩ් 
දම වංඛ්යා බලට 
ඳරිලර්තනය  

      කරයි 

● වංඛ්යා ඳේධති: 

    දමය වංඛ්යා, ේවිමය  
    අ්ඨක ශා ඩ් දම 
    ේවිමය සිට ඩ් දම 

● 8 ශා 16 ඳාදය යව යෙන වංඛ්යා 
නිරඳණය කරයි.ඳරිලර්ථිත 
වංඛ්යාල ව්ථානීය     අෙය 
ෙණනය කරයි 

පිටු අංක 9 හි 
ඇති ඒකකය 
3.2 බන්න 

පිටු අංක 74 සිට 
96  යතක් ඇති 
ඳාඩම්  බන්න  
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 3.3.ධන නිඛි දමය  
වංඛ්යා ේවිමය 
අ්ඨක  
ශා ඩ් දම 
වංඛ්යා  
අතර ඳරිලර්තනය  

      කරයි. 

● ඳරිලර්තන ක්රම 

● ඳරිලර්තන ක්රම  
o ේවිමය සිට දම 

o ේවිමය සිට අ්ටක 

 
 

● දම ශා ේවිමය ආකාර අතර ධන  
   නිඛි ඳරිලර්තනය සිදුකරයි. 
●  අ්ටක ශා ේවිමය ආකාර අතර 

ධන නිඛි ඳරිලර්තනය සිදු කරයි. 
● ේවිමය ශා ඩ් දම වංඛ්යා අතර 

ධන නිඛි ඳරිලර්තනය සිදු කරයි. 

● අ්ටක ශා ඩ් දම වංඛ්යා අතර 
ධන නිඛි ඳරිලර්තනය සිදු කරයි. 
 

පිටු අංක 10 හි 
ඇති ඒකකය 
3.3 බන්න 

පිටු අංක 74 සිට 
96  යතක් ඇති 
ඳාඩම්  බන්න 
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 3.4. දමත ආචයනල 
ධාරිතාල නිර්ණය 
කරයි. 

● මිනුම් ඒකක 

       Bit, Byte, Kilo Byte, 

Mega Byte, Giga Byte, 

Tera Byte 

● විවිධ ආචයන 

උඳක්රමල ධාරිතා  

      යඳෂ ෙැව්ම. 

● Cache, RAM, ROM, 

hard disk, compact 

disk, USB drives 

● බයිට අධාරයයන් විවිධ විවිධ 
ආචයන උඳක්රමල ධාරිතා 
ඳැශැදිලි කර යදයි. 

● විවිධ ආචයන උඳක්රමල ධාරිතා  

● වංවන්දනය කරයි. 

පිටු අංක 11 හි 
ඇති ඒකකය 
3.4 බන්න 

පිටු අංක 97 සිට 
101  යතක් ඇති 
ඳාඩම්  බන්න 
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 3.5ඳරිෙණක 
ඳේධතිල යක්ත 
ක්රම ෙයේණය 
කරයි. 

● BCD   

● EBCDIC 

● ASCII 

● Unicode 

● විවිධ යක්ත ක්රම භාවිත කරන  
     ආකාරය ඳශදා යදයි. 

● එක් එක් ක්රමල සීමාල ඳශදා 
යදයි. 

පිටු අංක 12 හි 
ඇති ඒකකය 
3.5 බන්න 

පිටු අංක 102 සිට 
114  යතක් ඇති 
ඳාඩම්  බන්න 
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