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10 ශ්රේණිය -  ශ්රතොරතුරු හො සන්නිශ්රේදන තොක්ෂණය 

1. ටෙලිටෙදකම (Telemedicine) යනු “වෙදයෙයටයු  ුරයකනයය මින්  ම්බ්   කයටනය ිවෙට  ිටෙ 

ටබටෙත් ලබා නැනීම” ටලම ඔබටේ මිතුටයු  ඔබෙ පැෙසූ අෙ නාෙක් උපකල්පයය කය් ය. 

මිතුයාටේ ප්රකානයය ෙැයි  ේ ට්  යි  දැි  පෙද් ය. ටෙලිටෙදකටමි  ිවෙැයි  ාාිතයය ිතදො 

දක්ෙය උදාෙයණයක් ලියා දක්ේ ය.        (2015) 
 

2. යම බැැංු  ිනණුටම්  මුදල් ආපසු නැනීම මදො ගීයා  ෙයැංක්රීය ටෙලර් ය් රයක් (ATM) ාාිතයා 

කයි . යය පළමුෙ ය් රයෙ කා්පය යතුළත් කය යෙ  අැංකය ලබාටදි . අයතුුවෙ යය යම් ෙ 

ආපසු නැනීමෙ අෙනය මුදල් ප්රමාණය යතුළත් කයි . ප් ියය මින්  යය ටේ ිනණුටමි   ටේෂය 

ටමෝි ිට කය, යය ආපසු නැනීමෙ ඉල්ලා යිය මුදලෙ ෙඩා ිනණුටමි  ටේෂය ෙැඩි බැිත්  ඉල්ලා යිය 

මුදල ය් රටය්  ලබා ටදි . ීටෙ මමනාීටෙ ප් ියය මින්  ිනණුටමි  ියූ  ටේෂටය්  ය් රය මින්  

ටනෙය ලද  මුදල අඩුකය ිනණුටමි   ටේෂය යාෙත්කාලීය කයි . 

ඉෙය ක්රියාදාමයෙ අදාළෙ ආදායය, ක්රියාෙලිය (Process) මෙ ප්රියදායය මදො එක් උදාෙයණය 

බැින්  ලිය් ය.          (2016) 
 

3. මූල නාය කාර්යාලය ටකාළඹ ද නාඛා මෙනුෙය, මායය මෙ යාපයය යය යනයෙල ද යිය එක්යයා 

මමානමක් යම නාඛා කළමණාකුවේ ටේ මාිටක රැ ීම ීඩිටයෝ ම්ම් රණ (Video Conferencing) 

යාක්ෂණය උපටයෝගී කය නිවමි්  පැෙැත්ීමෙ තීයණය කයය ලදී.    (2016) 
 

A. ීඩිටයෝ ම්ම් රණ යාක්ෂණය උපටයෝගී කය නැනීටම්  මමානමෙ ලැටබය එක් ොිටයක් ලියා 

දක්ේ ය. 

B. ීඩිටයෝ ම්ම් රණ යාක්ෂණය උපටයෝගී කය නැනීම ිවමා ටමම මමානමෙ මුහුණදීමෙ ිටුර ිතය 

ෙැකි එක් නැෙලුෙක් ලියා දක්ේ ය. 

C. ඉෙය මමානම දැයෙ යම ට ෙකය්  මමන ම් ිවටේදය කෙයුතු මදො මුද්රිය ලි ස මෙ ටක  

ලි ස (Memos) ාාිතය කයි . ට ෙකය්  මමන ම් ිවටේදය කෙයුතු මදො ෙර්යමායටේදී ාාිතයා 

කයය එම ක්රම ටෙනුෙෙ යීය යාක්ෂණය ාාිතය කිීමමෙ මමානම තීයණය කයය ලදී.   මදො 

සුුරසු පණිිතඩ යැීට් යාක්ෂණයක් ිවර්ට්න කය් ය. 

D. ීඩිටයෝ ම්ම් රණ මෙ ඉෙය [C] ි  ඔබටේ ිවර්ට්නයෙ අමයයෙ, ටමම මමානමෙ යම 

ට ෙකය්  මමන යීය යාක්ෂණය ාාිතයටය්  ම් ිවටේදය කෙයුතු කළ ෙැකි ටෙයත් ක්රම 

ටදකක් මදේ  කය් ය. 
 

4. අායාම ටපාත් තුයක් මෙ ප්්  ටදකක් මිලදී නැනීමෙ මාමා ටපාත් මාපුවකෙකෙ යි . අදාළ අි යම 

ටමායානත් පසු  ො කවු් ෙයය ටෙය ටනයයි . අයතුුවෙ, ටෙටළද මොයක ිතිට්  අි යම ෙල අලො 

යිය තීුව ටක්ය (Barcode) මාපුවකටෙි  යිය ටයායතුුව ප් ියයෙ සු සරික්මනු (Scan) කයනු ලැටේ. එක් 

එක් අි යමටේ ප්රමාණ ද ප් ියයෙ යතුු  කයනු ලැටේ. ප් ියය මින්  ම්ම අි යමයකම  සරිෙැය 

මෙ ිටයලු අි යමෙල මුු   සරිෙැය නණයය කයනු ලැටේ. ඉ් පසුෙ, නනුටදනුෙ මදො බිල්පය මුද්රණය 

කයනු ලැටේ.          (2017) 

ඉෙය ටයායතුුව ප් ියටේ ආදාය, ක්රියාෙලි මෙ ප්රියදාය මදො එක් ිවදසුය බැින්  ලියා දක්ේ ය.  

5. ටකාළඹ කාලගුණ ම ය නායය මින්  එක් මමක වදිවක ෙර්ෂාපයය අනය්  ොර්යා කයනනු 

ලබි . 

ඉෙය මදේ  කයය ලද වදිවක ෙර්ෂාපයය දත්ය මැකසීටම්  (Processing) ලබානය ෙැකි 

ටයායතුුව (Information) මදො උදාෙයණ ටදකක් ලිය් ය.     (2019) 

6. ශිෂයි ් ටේ අ යයය කෙයුතු පෙසු කිීමමෙ යම පාමටල් ඉටනනු් කළමණාකයය ප් ියයක් 

[Learning Management System (LMS)] ආය්ා කිීමමෙ ිතුරෙල්පියතුමියකෙ අෙනය ටේ. ාාිතයයෙ 

ටයානත් යෙ පරිනණකයක්   මදො ටයාදානැනීමෙ අදෙ  ටකටර්. ටමම ප් ියය ෙයො 

ශිෂයය් ෙ ලබානය ෙැකි ප්රියලාාය ලියා දක්ේ ය.      (2019) 

 

7. ටකාළඹ කාර්යාලයක ිට ය කළමණාකුවෙු ෙ, යාපයය ො මායය කාර්යාලෙල ිට ය 

කළමණාකුවේ  මමන ීඩිටයෝ ම්ම් රණයක් අෙනය ටේ. ටමම පෙසුකම ාාිතය කිීමම මදො 

එම  නායෙල ියබිය යුතු අෙනයයා ලියා දක්ේ ය.      (2019) 
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8. ඔබ පාමටල් ටපාත්ෙල පරිනණක පාදක ටයායතුුව ප් ියයක් යසුටය්  ක්රියාත්මක ටේ. ිටසුෙු  

ලි සද්රෙය මිලදී නැනීට්දී ලි සකුව ිතිට්  ිටසුො මිලදී නැනීමෙ අදෙ  කයය එක් එක් අි යමටේ අි යම 

ටක්යය ො ප්රම ාණය යතුළත් කයනු ලැටේ. අයතුුවෙ ප් ියය මින්  එක් එක් අි යමටේ මුු  

 සරිෙැය ො මම ය බිටලි   සරිෙැය නණයය කයනු ලැටේ. ඉ් පසු ප් ියය මින්  අෙම්  බිල්පය 

ියයය මය මුද්රණය කයනු ලැටේ. ඉෙය මැංිට්ධියය යසුටය්  පෙය ප්රේයෙලෙ  සළිතුුව මපය් ය.  

(2019) 

A. ආදායයක් (Input) ලියා දක්ේ ය. 
 

B. මැකසීමක් (Process) ලියා දක්ේ ය. 
 

C. ප්රියදායයක් (Output) ලියා දක්ේ ය.  
 

9. පාමල් ො උම  අ යාපිවක ආයයය ෙල පරිපාලයය මදො ඉටනනු් කළමණාකයය ප් ිය 

(LMS) ටයාදානැනුම ටපාුර ාාිතයයක්ෙ පෙතී. ඉටනනු් කළමණාකයය ප් ියයක් මින්  ිටසුයෙ 

ලබාටදය පෙසුක් ටදකක් ලිය් ය.        (2020) 
 

10. ිවමල් ඔහුටේ කතුෙ මුදල් යැීම මදො මාර්නනය (Online) බැැංු  ප් ියයකෙ කයණය (Logged) ටේ. 

ිවමල් ඔහු ටේ කතුටේ ිනණු් අැංකය මෙ මාුව කළ යුතු මුදල් ප්රමාණය යතුළත් කයනු ලබි . ටමම 

නනුටදනුෙ අනුමය කිීමම මදො ප් ියය මින්  ක්නල ෙැුරනු් අැංකයක් (PIN) ඉල්ලා ිට ි . PIN 

අැංකය යෙවුුව කයනත් පසු, ප් ියය ිටයලු මුදල් මාුව කිීමට් ිත යය ටප් ෙනු ලබය අයය, 

ිවමල්ටන්  අෙම්  අනුමය කිීමම (OK) ලබානනී. මාර්නක නනුටදනුෙක අෙමායටේදී, ිවමල්ෙ e-

රිිටට්පයක් ලැටේ.          (2020)    

ඉෙය මැංිට්ධියයෙ මදො, ආදාය ටදකක්, මැකසු් ටදකක් මෙ ප්රියදාය ටදකක් ලියා දක්ේ ය. 

   

11. එක්යයා පාමලක ගුුවෙුව පරිනණක ප් ියයකෙ ම්බ්   කය යිය යිනලි මලු ණු ය් රයක් 

ාාිතයටය්  පැමිණීම මෙේ  කිීමමෙ අටපුවක්ෂා කයි . ටමම ප් ියය මින්  මාිටකෙ පැමිණීට් 

ොර්යාෙක් ජයයය කයි . ඉෙය ටයායතුුව ප් ියටේ ආදායයක් මදො එක් උදාෙයණයක් මෙ 

ප්රියදායයක් මදො එක් උදාෙයණයක් ලියා දක්ේ ය.      (2021)    


