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1. හැඳින්වීම 

 

ඉගෙනුම් ඉෙැන්වීම් ක්රියාවලිය යාව හා ල ්ිය ාල්ෂණණයාව භලිතායාව ්රි්ධන්යාව ිරීමගම් රමමුිනන් 

පලහල් සිසුන් හා ල ටැබ් පරිෙණක ලබල දීගම් ිැඩහට ් රනයලප් රමලායලාංශය මයාව ම් න් 

ක්රියාවලමමක ගකග්ධ. රනයලප්යාව හා ල ගාොමතුරු  ල හන්නිගේද් ාල්ෂණණයාව (ICT for 

Education) පලහල් මට්ටමින් ක්රියාවලමමක ිරීමගම් දී පන් ක කලමම ්රිා ි භලිතා කහ  ැිර 

ි් පරිදි ගමම ටැබ් පරිෙණක ්ගමෝපණ මල්ෂකයාව්ෂ (Charging rack) හහිා ි ලබල දීමට 

කටයුතු කම ඇා. එකිම පන් ක ිරහිපයාව්ෂ හා ල භලිතා කහ  ැිර පරිදි 6-11 ගරේිනිල ශිණය 

හාංඛ්යලි  ල හමලන්ාම පන් ක හාංඛ්යලි මා පද්ම් ි පලහල් ගිා ලබල දී ඇ ක ගමම 

උපකමණ, ඵලදලයී ි භලිතා ිරීමම සියාවලු ගුරු භිතුන්ගේ  ල ශිණය ්රජලිගේ ිෙීමම ි් රාම 

එම කල්ධයාවයාව නිසි පරිදි සිදු ිරීමම හා ල රිශය මය මෙ ගපන්වීම  ල නියාවලම්යාව පලහල් 

ිතදු ල්ප කිරුන්ගේ ිෙීමම යි. 

ගමම උපකමණ නිසි උපගයාවෝජ්යාව හා ල රිශය මය ාල්ෂණිනක මෙ ගපන්වීම 

ලබල දීම ගමම මල්ධගෙෝපගේශය ම හාංග්ර ග  මය ක පමමල්ධයයාව ි් රාම ඉගෙනුම් ඉෙැන්වීම 

ක්රියාවලිය යාව හාංි්ධන්යාව හා ල රන්ා්ධජලලයාව භලිතා ිරීමගම් දී ස හා ල රිශය මය සුම්ෂිතාාල 

උපගදහ් ද ගමහි ඇතුහම කම ඇා. ගාොමතුරු  ල හන්නිගේද් ාල්ෂණණ ිතණයාවයාව ්රලගයාවෝ් ක 

ක්රියාවලකලමකම්ිලට රමාම ි රග්කුම සියාවලු ිතණයාවයාවන් හා ල ගමිලම්ෂ ගලහ ගමම ටැබ් 

පරිෙණකයාව ඵලදලයී රයුරින් භලිතා ිරීමමට සියාවලු ිතණයාව ගුරු භිතුන් ිතසින් කටයුතු කහ යුතු 

රාම ස හා ල රිශය මය පුුණුවි ජල කක මට්ටගම් හම්පම පුේෙල හාංිායාව ම් න් පුුණුව කහ 

පහලම, කලලප පලහල් මට්ටගම් පුුණුවකරුින් මඟින් සිදු කම් බැිතන් ිතදු ල්ප කිරුන් ිතසින් 

රදලහ සියාවලු ගුරු භිතුන් ාම ිතණයාවයාව ඉෙැන්වීම හා ල රදලහ පරිදි ටැබ් පරිෙණක භලිතා ිරීමම 

හා ල ගයාවොමු කමවීමට කටයුතු කහ යුතු යාව. 

ාල්ෂණිනක දැනුමින් පිරිපුන් යාව පම ්කල්පිය න් හපිරි ර්ලො පුමිැසියාවන් 

මටට දලයාවලද ිරීමම උගදහල ිතශය මලල පිරිිැයාව්ෂ දමමින් ඔබ ගිා ලබල ගදනු ලබ් ගමම 

ාල්ෂණිනක ගිමලම් රිභලිතා ිරීමමිරන් ගාොම ි හ  උපරිම ඵලදලයිාලිිරන් යු්ෂා ි 

භලිතා කමනු ඇාැයි රනයලප් රමලායාංශය මග  රගේ්ෂණලි යි.   

ගාොමතුරු  ල හන්නිගේද් ාල්ෂණණ ශය මලඛ්ලි, 

රනයලප් රමලායාංශය මයාව 
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2.  දෘඪාාංග හඳුනා ගැනීම (Identifying Hardware) 

2.1. ඉදිරිපස, දකුණු හා වම් පැති පපනුම හඳුනා ගැනීම (Front, Right & Left View) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Power Button Tab පරිෙණකයාව ON/OFF ිරීමම හා ල ගයාවොදල ෙනී. 

2 Volume Up/Down Button ශය මබ්දයාව රඩු  ල ිැඩි ිරීමම හා ල ගයාවොදල ෙනී. 

3 
ඉදිරිපහ කැමමලි  

Front Camera 

වීඩිගයාවෝ/ඡලයාවලරූප  හන්නිගේද්යාව හා ල ගයාවොදල ෙනී. (ගුරුභිතුන් 
හා ල ලබල ගද් ටැබ් පරිෙණකිල ගමම කැමමලි හක්රියාවි පැිතු් 
ද සිසුන් හා ල හැපගයාව් ටැබ් පරිෙණකිල භලිතා ිරීමමට 
ග්ො ැිර ගහේ රක්රියාව ගකොට ඇා.  
 

4 
බුණ හ්ප්ධශය මක  කමයාව  

Multi-touch Screen 

්රද්ධශය මක  කමයාව්ෂ (screen)ගමන් ම ්දල් උපලාංෙයාව්ෂ (input 

device) ගලහ ද ක්රියාවල කමයි.    

5 
හ්පීක්ධ 

Speakers 
ශය මබ්ද ්ර කදල් උපලාංෙයාව්ෂ (output device) ගලහ ක්රියාවල කමයි.   

6. Type – C Port 

Type-C Port Supports: USB 3.1 

DP (Display Port)  

්ගමෝපණයාව හා ල ද භලිතා කහ  ැිරයාව. 

7. AC Power Adapter port ්ගමෝපණයාව හා ල ිතදුය යාව හැපයුම ලබල දීමට පමණ්ෂ භලිතා කමයි. 

8. 
ේිතමි රිය හම්බන්නකයාව 

(Combo Audio Jack) 

කය්යාව  ල රිණයාව හා ල භලිතා ි් ්වී් උපලාංෙ හම්බන්න කහ 

 ැිර යාව.  

Notes: හලම්්රදලයික කය් උපලාංෙ (Microphones) හා ල හ ලයාව 

ග්ොද්ෂියි. 

රූපයාව - 01 

ිගුි - 01 
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2.2. යටි පැති පපනුම (Bottom View) 

 

 

 

 

2.3. පසුපස පපනුම (Rear View) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Rear Camera 

වීඩිගයාවෝ හන්නිගේද්යාව  ල ඡලයාවලරූපො ිරීමම හා ල ගමම කැමමලි භලිතා 
කමයි.  
(ගුරු භිතුන් හා ල ලබල ගද් ටැබ් පරිෙණකිල ගමම කැමමලි හක්රියාව ි 
පැිතු් ද සිසුන් හා ල හැපගයාව් ටැබ් පරිෙණකිල භලිතා ිරීමමට ග්ො ැිර 
ගහේ රක්රියාව ගකොට ඇා.  
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Tablet-Keyboard dock 

latch 

යාවතුරු පුිරුි  ල Tab පරිෙණකයාව ්ම්ෂිතා ි හම්බන්න කම 

ෙැනීම හා ල භලිතා කමයි. 

2 Keyboard dock Connector 
යාවතුරු පුිරුි  ල Tab පරිෙණකයාව රාම දමා ුණිමලරුි හා ල 

ගමම ගකගිනියාව භලිතා කමයි. 

3 Nano-SIM Tray  Sim card භලිතා ිරීමමට ග්ො ැිර ගලහ රිහිම කම ඇා. 

 1  2  1  3 

රූපයාව - 02 

රූපයාව - 03 

ිගුි - 03 

ිගුි - 02 
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2.4. යතුරු පුවරුව (Key Board) 

2.4.1. යතුරු පුවරුවේ ඉහළ පැති වපනුම (Top view of the Key Board dock) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. යතුරු පුවරුවේ වම් පැති වපනුම (Left Side view of the Key Board) 

 

 

 

 

1 USB 2.0 Port USB උපලාංෙ හම්බන්න කමෙැනීම 

 

 

1 
Tablet Keyboard 

dock latch 
යාවතුරු පුිරුි  ල Tab පරිෙණකයාව ්ම්ෂිතා ි හම්බන්න කම 
ෙැනීම හා ල භලිතා කමයි. 

2 
Keyboard dock 
Connector 

යාවතුරු පුිරුි  ල Tab පරිෙණකයාව රාම දමා ුණිමලරුි 
හා ල ගමම ගකගිනියාව භලිතා කමයි. 

3 Touch Pad 
හ්ප්ධශය මක පුිරුි හලමල්ය Mouse ්කලමයාවට ක්රියාවල කම් 

රාම Right හ  Left buttons හි ක්රියාවලකලරිමියාව ද හලමල්ය 
පරිදි ම ක්රියාවලමමක ගේ. 

රූපයාව - 04 

ිගුි - 04 

1 

ිගුි - 05 

රූපයාව - 05 

      

  

1 2 1 

3 
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2.4.3. යතුරු පුවරුවේ දකුණු පැති වපනුම (Right Side view of the Key Board dock) 

 

 

 

 

1 USB 2.0 Port USB උපලාංෙ හම්බන්න කමෙැනීම 
 

 

2.5. TAB පරිගණකය හා යතුරු පුවරුව සවි කිරීම 

 

ගමයාව TAB පරිෙණකයාව්ෂ ගමන් ම යාවතුරු පුිරුි  ල හම්බන්න ගකොට Notebook පරිෙණකයාව්ෂ ගලහ 

ද භලිතා කහ   ැිර යාව .  

එයාව සිදුකම් ්කලමයාව ප ා රූප හට න් තුළින් ද්ෂිල ඇා. 

  

 1 
රූපයාව - 06 

ිගුි - 06 

රූපයාව - 07 
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2.6. යතුරු පුවරුව TAB පරිගණකපයන් පවන් කිරීම 

එයාව සිදු කම් ්කලමයාව ප ා රූප හට න් තුළින් ද්ෂිල ඇා. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 රිනල්යාවට 

• යාවතුරු පුිරුි  ල Tab පරිෙණකයාව හම්බන්න ගකොට ඇ ක ිතට එම උපලාංෙ ගදගකහි මුුණණම 

රාම ගකෝණග  රෙයාව රාංශය මක 1200 ඉ්ෂමිල ිතිෘා ග්ොකහ යුතු යාව .  

 

  

රූපයාව - 08 

රූපයාව - 09 
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ගි්ම හ්යල් කමල රැගේ යාවලගම් දී පරිෙණක  කමයාව හ  යාවතුරු පුිරුි ිතිෘා ග්ොකම 

රැගේ යාවල යුතු යාව . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• යාවතුරු පුිරුි Tab පරිෙණකයාවට හම්බන්න ිරීමගම් දී  ල ගින් ිරීමගම් දී හම්බන්නක 

ගකගිනියාවට  ලනියාව්ෂ ග්ොි් පරිදි සිදු කහ යුතු යාව  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

රූපයාව - 10 

රූපයාව - 11 
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3. මෘදුකාාංග හඳුනා ගැනීම (Identifying Software) 

3.1. යතුරු පුවරුපේ පකටි මාං (Short Cut Key Combinations) 

 

Function keys භලිතායාව ම් න් ගමග යුම් ක්රියාවලකලීමමියාව ්ෂණිනක ි ගි්හ් කම ො  ැිර යාව. 

ගම් හා ල  රාංක  1 යාවතුම (Fn) හ  රාංක 2 ම් න් දැ්ෂගි් යාවතුරු හාංගයාවෝජ්යාව එකිම ක්රියාවලමමක 

කහ යුතු යාව. 
 

 

 

 

 

 

 

ප  කන් ද්ෂිල ඇමගම ගමම යාවතුරු භලිතාගයාවන් සිදු කමො  ැිර හැකසීම් යාව. 

Fn + Esc ශය මබ්දයාව රක්රියාව ිරීමම  ල හක්රියාව ිරීමම 

Fn + ~  ිතිෘා කම ඇ ක හක්රියාව කවුළුි (Window) ිහල දැමීම 

Fn + Delete Touchpad එක හක්රියාව ිරීමම  ල රක්රියාව ිරීමම 

Fn + Back space Airplane mode එක හක්රියාව ිරීමම  ල රක්රියාව ිරීමම 

Fn + PgUp home යාවතුගමහි ක්රියාවලකලීමමියාව හක්රියාව ිරීමම 

Fn + PgDn end යාවතුගමහි ක්රියාවලකලීමමියාව හක්රියාව ිරීමම 

Fn +     ්රද්ධශය මකග  Brightness ිැඩිිරීමම 

Fn +     ්රද්ධශය මකග  Brightness රඩුිරීමම 

Fn +  ශය මබ්ද මට්ටම රඩු ිරීමම 

Fn +  ශය මබ්ද මට්ටම ිැඩි ිරීමම 

Fn + K scroll lock යාවතුම ගමන් ක්රියාවලමමක වීම. 

Fn + I insert යාවතුම ගමන් ක්රියාවලමමක වීම 

Fn + T print screen යාවතුම ගමන් ක්රියාවලමමක වීම 

Fn + 4 sleep mode යාවතුම ගමන් ක්රියාවලමමක වීම 

Fn + Tab Function keys හි ක්රියාවලකලරිමියාව හක්රියාව  ල රක්රියාව ිරීමම 

 

 

 

ිගුි - 07 

රූපයාව - 12 
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3.2. පමපහයුම් පද්ධතිය මුල් වරට පිහිටුවීම (Configuring the OS) 

 

ගමහි හය්ලප්යාව ගකොට ඇමගම Windows 10 ® ගමග යුම් පේන කයාව යි  . 

ිතන්ගඩෝහ ්10 ගමග යුම් පේන කයාව හැකසුම හ  පරිශීලක ් ුවම් හැකසුම 

 රඛ්ණ්ඩ ිතදුය යාව හැපයීම්ෂ රිශය මය බැිතන් හැකසීම් සිදු ිරීමමට ගපම උපලාංෙයාව ිතදුය යාවට 

හම්බන්න කමන්්. 

ිැදෙම: උපලාංෙයාව හම්ප්ධණගයාවන් ම පරිශීලක ් ුවම් හැකසුම් කම රිහන් ි් තුරු උපලාංෙයාව Wi-Fi 

ග ෝ ගි්ම ්කලමයාවිරන් ග ෝ රන්ා්ධජලලයාවට හම්බන්න ග්ොකමන්්. 

 Power Button හක්රියාව ගකොට පහමු ිමට උපලාංෙයාව ක්රියාවලමමක ි් ගා්ෂ බලල සින්න්්. 

 ිතන්ගඩෝහ් 10 ්මම්භ වී කලලපයාව (Region) ගමීමමට ඔබට ඉඩ ගද් පිටුිකට ඔබි ගයාවොමු 

කම් ගා්ෂ කරුණලකම රැඳී සින්න්්. 

 Scroll කම ‘Sri Lanka’ මා click කම ප හ දකුුව ගකහිග්ධ ඇ ක ‘Yes’ ගබොමාම 

ගාෝමන්්. 

 

 

 

 

 

 

 

 යාවතුරු පුිරු පිරිහැලසුම (Keyboard layout) US ගාෝමන්්. ඉන්පසු ප හ දකුුව ගකහිග්ධ 

 කගබ් ‘Yes’ ගාෝමන්්.  

 

  

රූපයාව - 13 

රූපයාව - 14 
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 ගදි් යාවතුරු පුිරුි එ්ෂ ිරීමමට ඔගබන් රහනු ඇා. ප හ දකුුව ගකහිග්ධ ඇ ක ‘Skip’ 

Click කමන්්. 

 

 

 

 

 

 

 Wi-Fi ජලලයාවකට හම්බන්න ි් ගලහ ඔබට උපගදහ් ලැබුණ ද එයාව ග්ොහලකල  ැම ප හ ිම් 

ගකහිග්ධ ඇ ක ‘Skip for now’ යාව් ගපහ Click කමන්්. ස හම්බන්නගයාවන් පසු ි ලැගබ් 

කවුළුගේ ද ‘No’ යාවන්් ගාෝමල ඉදිරි පියාවිම ගිා යාවන්්. (ඔබ ජලලයාවකට හම්බන්න ින්ගන් 

්ම්, උපලාංෙයාව භලිතා ිරීමමට ඔබට Microsoft ් ුවම්ෂ නි්ධමලණයාව ිරීමමට බල ගකගමනු 

ඇා.  

 

 

 

 

 

 

 

 මයිගරොගහොට්ට් ් ුවමකට හම්බන්න වීගම් ිම්රහලද ළහ   කමයාව මඟින් ගපන්ිනු ලබ් රාම 

ිම් ගකහිගමහි ඇ ක ‘Continue with limited setup’ යාව් ගපහ මා Click කමන්්. 

 

 

 

 

 

රූපයාව - 15 

රූපයාව - 16 රූපයාව - 17 

රූපයාව - 18 
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 ‘Name’ ගකොටුගිහි පලහල ිතසින් ලබල ගද් උපලාංෙ ්ලමයාව (Device Name) ටයිේ කම 

පරිශීලක ්ලමයාව්ෂ (User Name) ඇතුහම කම ප හ දකුුව ගකහිග්ධ ‘Next’ ගබොමාම 

Click කමන්්. 

 ’Password’ ගකොටුගේ ර්්ය (unique) මුමපදයාව්ෂ ඇතුහම කමන්්. (එම මුමපදයාව සුම්ෂිතා 

ි ාබල ො යුතු යාව  ඉන්පසු ‘Next’ Click කමන්්. 

 

 

 

 

 

 

 ‘Do more across the device with activity history’ පිටුගේ ප හ දකුුව ගකහිග්ධ ඇ ක 

‘No’ මා Click කමන්්.  

 

 

 

 

 

 ’Choose privacy settings for your device’ පිටුගේ, ඔගබ් රිශය මයාලි රනුි ිතගශය මේණලාංෙ 

ගාෝමන්්. එම සියාවලු රාංෙ රක්රියාව කම ඇ ක ිතට ඔබගේ උපලාංෙයාව ිඩල ග ොඳින් ක්රියාවලමමක ගේ. 

රිහල් ිශය මගයාවන් දකුුව ගකහිග්ධ ඇ ක ‘Accept’ ගබොමාම ගාෝමන්්.  

 

 

 

 

 

රූපයාව - 19 

රූපයාව - 20 

රූපයාව - 21 
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 ‘Accept’ ගබොමාම ගමීමගමන් පසු ඔබගේ ගයාවදවුම් රනුි උපලාංෙයාව හැකගහනු ඇා. ගම් 

හා ල මිනිමතු ිරහිපයාව්ෂ ො ිනු ඇා. Desktop  කමයාව දිහ්ි් තුරු රැඳී සින්න්්.  

 හැකසුම රිහන් ි් තුරු උපලාංෙයාව ක්රියාවල ිතමහිා ග්ොකමන්්. 

 Desktop  කමයාව දිහ් ව පසු හැකසුම හල්ධයක ි හම්ප්ධණ වී ඇා. 

3.2.1. වමවහයුම් පද්ධතිය යාවත්කාලීන කිරීම (Updating the OS) 

 

Step 01 : Start    Click කමන්්. 

Step 02 : Settings    Click කමන්්. 

Step 03 : Update & Security  ගාෝමන්්. 

  

  

Step 04 : Sidebar හි ඇ ක Windows update ගාෝමන්්.  

 

 

Step 05 : Windows update හි  කගබ් Check for updates ිතනල් ගබොමාම මා Click ිරීමගමන් 

පසු ඔබගේ ගමග යුම් පේන කයාව හ්ියාවාංක්රීයාව ි යාවලිමකලලී් ගේ.  
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3.2.2. ප්රතිවවරස් මෘදුකාාංගය ස්ථාපනය කිරීම (Installing the Anti-virus Software) 

 

Step 1:  කමග  ිම් පහ ප හ ගකහිගමහි ඇ ක Windows button  Click කම ග ෝ යාවතුරු 

පුිරුගි හි Win key ⊞   Press කම ග ෝ  Start Menu ි ලබල ෙන්්. 

Step 2: ‘This pc’ යාවන්් යාවතුරු ය යාව්යාව කම ↵ Enter   press ිරීමගමන් ග ෝ   ‘This PC’   

click ිරීමගමන් ග ෝ රදලහ ගයාවදුම ිතිෘා කම ෙන්්.  

Step 3:   Documents තුහ ඇ ක ‘MOE’ ගෙොනු බ ලලුම ිතිෘා කම ෙන්්.  . 

Step 4: ‘MOE Avast’ Double Click ගකොට ලැගබ් හාංිලද කවුළුගිහි  Yes ිතනල්යාව ගාෝමන්්.  

Step 5: Avast හ්යලප් කවුළුගේ හි ඇ ක ‘Install Avast’ මා click ගකොට, හ්යලප්යාව හම්ප්ධණ ි් 

තුරු රැදී සින්න්්.  

3.2.3. යතුරු පුවරු භාෂා එක් කිරීම (Add Languages)  
 

Step 1: Start Menu   ි ිතිෘා කම ෙන්්.  

Step 2: Settings  ිතනල්යාව ගාෝමල ෙන්්.  

Step 3: ‘Time & Language’  ගාෝමල ෙන්්.  

Step 4: ිම්පහ තීරුගිහි ඇ ක Language  ගාෝමන්්. 

Step 5: ර්තුරුි ලැගබ් පිටුගිහි ‘Add Language’ ිතනල්යාව ඉදිරිගයාවන් ඇ ක ‘+’

ලකුණ මා Click කමන්්.  

Step 6: ලැගබ් හාංිලද ගකොටුගිහි රදලහ භලණලි (සිාං ල, ගදමහ  ්ම් කමන්්.  

 

Step 7: හ්ිාංක්රීයාව ි ගාෝමල ගද් එම භලණලි මා Click කම ‘Next’ ිතනල්යාව ගාෝමන්්.  

 

Step 8: ‘Install’ ිතනල්යාව මා click කම යාවතුරු පුිරු භලණලි හ්යලප්යාව කමෙන්්.   
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3.2.4. තිර සැකසුම (Screen Settings) 

 
 

  කම දිශය මල් කයාව (Screen Orientation)  

ගමයාව හ්ියාවාංක්රීයාව ි ක්රියාවලකලීම වීම ම් න් දිශය මල් කයාව ගි්හ් වීම සිදුි් රාම ඔබගේ රමතමායාව 

පරිදි ද  කමග  දිශය මල් කයාව හකහල ො  ැිර යාව .  

 

 
 

  කම හ්ි රූපයාව (Screen Mode) 

- Desktop Mode 

- Tablet Mode 

 

 

 

 

 

 

  

 කම හැකසුම ගි්හ් කම ෙැනීම හා ල ඉ ා ද්ෂිල ඇ ක රයික්යාව මා Click කමන්්.   

  

රූපයාව - 22 

රූපයාව - 23 
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3.3. ස්පර්ශක තිරපේ ක්රියාකාරීවයවය  (Touch Screen Operations) 

බුණ හ්ප්ධශය මක  කමයාව, ්රද්ධශය මකයාව්ෂ (Display) පමණ්ෂ ග්ොි ්දල් උපලාංෙයාව්ෂ (Input device) 

ගලහ ද ක්රියාවල කමයි. ඔබට ද්ධශය මක  කමයාව මා එ්ෂ ඇඟිය  තුඩිරන් ග ෝ  ඇඟිය තුඩු ිරහිපයාවිරන් ග ෝ 

හ්ප්ධශය ම ිරීමගමන් ිතිතන ව කල්ධයාවයාවන් සිදු කම ො  ැිර යාව.  

නිාම භලිතා කම් හප්්ධශය මක ්කලම ක්රියාවලිට ්ැාංගි් කල්ධයාවයාවන් 
Tap - යාවම් රයිාමයාව්ෂ මා එ්ෂ ිම්ෂ හ්ප්ධශය ම ිරීමම 
 

ගයාවදවුම්ෂ ක්රියාවලමමක ිරීමම, Link එක්ෂ ගිා 

ගයාවොමු වීම, ිතනල්යාව්ෂ ක්රියාවලමමක ිරීමම ිැනි 

ක්රියාවල  

 

(හලමල්ය මවුහයාවක Left Button ගලහ 

ක්රියාවලමමක වීම)   

Press and Hold  

ගමොග ොා්ෂ හ්ප්ධශය ම කම ාබල ෙැනීම 

 

ිතනල්යාව්ෂ ක්රියාවලමමක ිරීමමට ගපම ස  ල 

හම්බන්න ගාොමතුරු ලබල ෙැනීම, ිතනල් 

ිරහිපයාව්ෂ ඇතුහම ගමනුි්ෂ ලබල ෙැනීම 

(හලමල්ය මවුහයාවක Right Mouse Button 

ගලහ ක්රියාවලමමක වීම)   

Zoom  

ඇඟිය  තුඩු භලිතා කම හ්ප්ධශය මක  කමයාව ගදපහට 
ිතහිදුවීම 

 

රූපයාවක, සි කයාවමක, ගල්ඛ්්යාවක ද්ධශය ම්යාව 

ිතශය මලල්යාව කම ෙැනීම  

Rotate  

හ්ප්ධශය මක  කමග  හ්යල් ගදක්ෂ ගාෝමල ිරලකලම ි 

කමකැවීම  

 

 

රූපයාවක ග ෝ ගල්ඛ්්යාවක ග ෝ දිශය මල් කයාව 

ගි්හ් කම ෙැනීම  
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Slide 

 කමයාව  ම ල ඇඟිය  තුඩ ඇදගේ යාවලම 
 

පිටු Scroll ිරීමම, රූප රාම මලරුවීම ිැනි 

ක්රියාවලකලීමමියාවන් සිදුි් රාම ගයාවදුම් 

මෘදුකලාංෙයාවට රනුි ිතිතන හ්ිරූපයාවන් ෙනී.  

Swipe 
්රද්ධශය මක  කමග  එ්ෂ ගකහිම්ෂ හ්ප්ධශය ම ගකොට 
මනයයාව ද්ෂිල ඇදීම 
 

 

 ිම් ගකහිග්ධ සිට මනයයාව ට ඇදීම 

ම් න්, පසුබිමින් ක්රියාවලමමක ි් 

ිැඩහට න් ද්ධශය ම්යාව කම ෙැනීම 

 

 දකුුව ගකහිග්ධ සිට මනයයාවට ඇදීම 

ම් න්, Action Center ගයාවදවුම 

ක්රියාවලමමක කම ෙැනීම 
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3.4. Microsoft Office 2019 පයදවුම් මෘදුකාාංගය සක්රිය කිරීම (Activating the MS 

Office 2019). 

Office Professional Academic 2019 ගයාවදවුම් මෘදුකලාංෙයාව TAB පරිෙණකගයාවහි 

ගපමනිමිගයාවන් හ්යලප්යාව කම ඇ ක රාම, එයාව හක්රියාව ිරීමමට ඔබට ලැගබ් රනුල්ෂණණ 25 ිරන් යුම 

(25-digits   Product Key එක ගයාවදලෙන්්. ප ා ්කලමග  ්කෘ කයාවිරන් යුම Product Key එක 

ඔබට ලැගබනු ඇා. 

 Eg: XXXXX- XXXXX - XXXXX - XXXXX - XXXXX 

Office Professional Academic 2019 එ්ෂ ිම්ෂ හක්රියාව ිරීමගමන් පසු ප ා ගයාවදවුම් මෘදුකලාංෙ, 

උපලාංෙග  ජීි කලලයාව තුහ ම භලිතා කහ  ැිරයාව. 

 Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher 

කල්ධයාවලල ගයාවදවුම් මෘදුකලාංෙයාව  හක්රියාව ිරීමගම් ක්රියාවලිය යාව 

Office Professional Academic 2019 ගයාවදවුම් හක්රියාව කම ෙැනීම හා ල ප ා පියාවිම රනුෙම්යාව 

කමන්්.  

Step 1: උපකමණයාව රන්ා්ධජලලයාව  ල හම්බන්න කමන්්. (රාංක 4 යාවටගම ගම් පිළිබා පැ ැදිය  කම 

ඇා  

Step 2: Start Menu ිතිෘා කමන්්.  

Step 3:. Word ගයාවදුම ිතිෘා කමන්්.  

Step 4: එිතට මතුි් හාංිලද ගකොටුගිහි Enter a product key instead යාවන්් ගමීමගමන් පසුි 

ලැගබ් කවුළුගිහි රනුල්ෂණණ 25ිරන් යුම (25-digit) Product Key එක ඇතුහම කමන්්.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 5: ‘Activate Office’ මා Click කම රන්ා්ධජලලයාව  ම ල එයාව ා වුරු ි් තුරු රැඳී සින්න්්.  

රූපයාව - 24 
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4. රැහැන් රහිත ජාලයට සම්බන්ධ වීම (Connecting to Wi-Fi 

Network) 

Step 1:  රැ ැන් මහිා ජලල ප සුකම හක්රියාව ිරීමම (Enable Wireless network) 

 

 

Step 2: එිතට පරිෙණකයාව ම් න් පි ක් රැ ැන් මහිා ජලල හම්බන්නාල ලැයිහ්තුි හ්ියාවාංක්රීයාව ි 

ද්ධශය ම්යාව ගේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 3: එම් න් ඔබට රදලහ ජලලයාව ගාෝමල Connect ගබොමාම මා Click ිරීමම 

 

 

 

 

  

රූපයාව - 25 

රූපයාව - 26 

රූපයාව - 27 
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Step 4: එම ජලලයාවට රදලහ මුමපදයාව (Wi-Fi Password) ලබල දී ‘Next’ Click කමන්්.  

 

 

 

 

 

 

 
රදලහ මුමපදයාව ා වුරු කම ෙැනීගමන් ර්තුරු ි රැ ැන් මහිා ජලලයාව  ල ඔබගේ උපලාංෙයාව හම්බන්න 

ගේ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
හට ්:  ඉ ා දැ්ෂගිනුග  රැ ැන් මහිා ජලලයාව්ෂ  ල හම්බන්න ි් පහමු රිහය්ලගේ දී රනුෙම්යාව 

කහ යුතු පියාවිම ි් රාම ්ැිා එම ජලලයාව ම  ල හම්බන්නවීමක දී හ්ියාවාංක්රියාව ි එයාව සිදුවීමට රදලහ 

ගලහ ද හැකසීම් කහ  ැිර යාව. 

රූපයාව - 28 

රූපයාව - 29 

රූපයාව - 30 
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5. USB පකපවනිය භාවිතපයන් උපාාංග සම්බන්ධ කර ගැනීම 

(Connecting devices using USB port) 

 USB ගකගිනියාව  ම ල ඔබට රිශය මය USB උපලාංෙ හම්බන්න කම ො  ැිර යාව . 

 

පහමු ිාලිට ්ි USB උපලාංෙයාව්ෂ හම්බන්න කම ෙැනීගම් දී එහි නලික මෘදුකලාංෙ (Device 

Drivers) හ්ියාවාංක්රීයාව ි හ්යලප්යාව කම ෙන්්ල රාම එගහේ ග්ොි් රිහ්යලික දී රදලහ නලික 

මෘදුකලාංෙ පරිශීලකයාවල ිතසින් හ්යලප්යාව කම ො යුතු යාව . 

 

 USB උපලාංෙ ිතහන්ධි ිරීමම (Disconnecting USB Devices) 

 

USB උපලාංෙ ිතහන්ධි කම ෙැනීගම් දී එයාව ්ම්ෂිතා ි කම ෙැනීම හා ල නිිැරැදි රමගේද 

භලිතා කහ යුතු යාව . 

ස හා ල USB උපලාංෙ ිතහන්ධි ිරීමමට ගපම, Windows notification area යාවටගම  කගබ් 

‘Safely Remove Hardware’ මා Click කම ‘Eject Media’ මා Click කහ යුතු යාව . 

 

 

  

රූපයාව - 31 

රූපයාව - 32 
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6. TAB පරිගණකය Sleep Mode තවයවයවයට පවය කිරීම (Sleep Mode) 

මා ගේලලිකට ඔබ පරිෙණකගයාවන් ඉිම ින්ගන් ්ම් Sleep Mode ාමමියාවට පම ිරීමම 

සුදුසු යාව. එම ාමමිග  සින්යාව දී පරිෙණකයාව ්ැිා ක්රියාවලකලීම ාමමියාවට එහැිනන් පම කහ  ැිර යාව. 

 

o Sleep Mode ාමමියාවට පම ිරීමම හා ල ප ා රමගේදයාව භලිතා කමන්්.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o යාවතුරු පුිරුගේ ඕ්ෑ ම යාවතුම්ෂ භලිතා කම Sleep Mode ාමමිගයාවන් ඉිම ිතයාව  ැිර යාව.  

7. TAB පරිගණකය ක්රියා විරහිත කිරීම (Shutting down the TAB) 
 

TAB පරිෙණකයාව ගබොග ෝ ගේලලි්ෂ භලිතා ග්ොිරීමමට රද හ් කමන්ගන් ්ම් Shutdown ිරීමම 

ිඩලම සුදුසු යාව. ස හා ල ප ා රම රනුෙම්යාව කහ  ැිර යාව.  

 

o  

 

 

 

 

 

 

o Start Button එක මා Right Click කම Shut Down ිතනල්යාව ගාෝමල ෙැනීම  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

රූපයාව - 33 

රූපයාව - 34 

රූපයාව - 35 
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8. පදෝෂ නිරාකරණය (Troubleshooting)  

 

ගදෝණයාව නිමලකමණයාව කම් ්කලමයාව 

්රද්ධශය මකයාව  ල හම්බන්න ෙැටලු (Display Problems)   

1. ටැබ් පරිෙණකයාව ක්රියාවලමමක කහ පසු  කමයාව 

තුහ ිරසිි්ෂ ග්ොගපන්වීම. 

 ිතදුය  ගේනුි නිසි පරිදි ්රනල් ිතදුය  හැපයුමට 

හම්බන්ධිාදැයි පීම්ෂණල ිරීමම. 

 ිතදුය යාව හම්බන්න ිත ඇාැයි ා වුරු ්ම් 

පරිෙණකග  බල ෙැන්වීගම් හ්ිතචයාව 

ක්රියාවලමමක ිරීමම. 

 බැටරියාව ්ගමෝපිා බි ද්ධශය ම්යාව ගේ ්ම් Fn 

+  යාවතුරු භලිතාගයාවන් දීේ කයාව ිැඩිකම 

ො  ැිර යාව. 

2. ටැබ් පරිෙණකයාව ක්රියාවලමමක කහ පසු කළු 

 කමයාව තුහ සුදු ක්ධහමයාව පමණ්ෂ ගපන්වීම. 

 ටැබ් පරිෙණකයාව Reset ිරීමම.  ාිදුමටම 

ක්රියාවලමමක ග්ොගේ ්ම් ්ඩමතු කටයුතු 

හා ල ගයාවොමු ිරීමම. 

3. ටැබ් පරිෙණකයාව ක්රියාවලමමක ි ඇ ක ිතට දී 

 කමයාව මා ිරසිි්ෂ ්රද්ධශය ම්යාව ග්ොවීම.   

( කමයාව කළු වී  කබීම  

 යාවතුරු පුිරුි  ල හම්බන්න වී ඇ ක ිතට දී 

යාවතුම්ෂ Press ිරීමම.  

 යාවතුරු පුිරුි  ල හම්බන්න කම ්ැ ක ිතට දී 

පරිෙණකග  බල ෙැන්වීගම් හ්ිතචයාව 

ක්රියාවලමමක ිරීමම. 

Sleep Problems 

1. බැටරි ්ගමෝපිා ාමමියාව රඩු ව ිතට ගදෝණ 

දැ්ෂවීම  ල පරිෙණකයාව ්ෂණණගයාවන් ක්රියාවල 

ිතමහිා වීම. 

 ්ගමෝපණයාව හා ල ගයාවොමු ිරීමම. 

 ිතදුය යාව හම්බන්න ිරීමම  ල පරිෙණකග  බල 

ෙැන්වීගම් හ්ිතචයාව ග ෝ ිතන්ගඩෝහ් Switch 

ග ෝ  ක්රියාවලමමක ිරීමම. 

2. Tab පරිෙණකයාව හක්රීයාව ව රිහ්යලගේ දීම 

්ැිා ක්රියාවල ිතමහිා ාමමියාවට පම වීම.  

 Tab පරිෙණකයාව නිසි පරිදි ්ගමෝපණයාව වී 

ග්ොමැ ක්ම් ්ගමෝපණයාව ිරීමම / 

පරිෙණකයාව ඉ හ උණ්ණමියාවකට පම ි 

ඇම ්ම් සිසිල් වීමට කලලයාව ලබල දී ්ැිා 

පරි්ෂණල ිරීමම. 
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ශය මබ්දයාව ්රිා ෙැටලු (Sound Problems) 

1. ශය මබ්දයාව ග්ොඇසීම 

2. Volume Control ිැඩිකම  කබියාවදීම ශය මබ්දයාව 

ග්ොඇසීම 

 Volume Control සීරු මලරු ිරීමම. 

 Mute රක්රියාව ිරීමම. 

 Head set භලිතා කමන්ගන් ්ම් නිිැරැදි 

Combo Audio jack භලිතා ිරීමම. 

බැටරි ්රිා ෙැටලු (Battery Problems) 

1. බැටරියාව ්ගමෝපිා බි ගපන්වුි ද 

පරිෙණකයාව රක්රියාව වීම/ බැටරියාව ්ගමෝපිා 

ග්ොි් බි ගපන්වුි ද පරිෙණකයාව 

ක්රියාවලමමක වීම. 

 ්ඩමතු කටයුතු හද ල ගයාවොමු ිරීමම. 

ගි්ම ෙැටලු (Other problems) 

1. Tab පරිෙණකයාව ්ර කචලම ග්ොදැ්ෂවීම 

 ජි හ්ිතචයාව (Power on Switch) ාමපම 8 

කට ිැඩි කලලයාව්ෂ Press and Hold ිරීමම. 

 Tab පරිෙණකයාව හක්රියාව ි ඇ ක ිතට බලහිම 

උපලාංෙ හම්බන්න ිරීමම ග ෝ ිතහන්ධි ිරීමම 

ග ෝ ග්ොිරීමම. 

2. Tab පරිෙණකයාවට හම්බන්න කම ඇ ක බලහිම 

උපලාංෙ ක්රියාවලමමක ග්ොවීම 

 ිැඩි බලයාව්ෂ ිැයාවි් බලහිම උපලාංෙ 

හම්බන්න ිරීමගමන් ිැහැීමම. 
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9. පමපහයුම් පද්ධතිය යළි පිහිටුවීම (Resetting the OS) 

 

Step 1: TAB පරිෙණකයාව Shut Down කම ාමපම 5්ෂ රැඳී සින්න්්. 

Step 2: ප ා රූපගයාවන් දිහ් ි් Novo Menu ලැගබ් තුරු Volume up button හ  Power 

button press කමගේ සින්න්්. 

Step 3:  System Recovery ිතනල්යාව ගාෝමන්්. 

 

 

 

 

 

 

 

Step 4: Troubleshoot ිතනල්යාව ගාෝමන්්. 

 

 

 

 

 

 

 

Step 5: Reset this PC ිතනල්යාව ගාෝමන්්. 

 

 

 

 

 

රූපයාව - 36 

රූපයාව - 38 

රූපයාව - 37 
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Step 6: Reset ක්රියාවලිය ගයාවන් පසු ඔබගේ ගපම ගෙොනු ස ්කලමගයාවන් ම ාබල ෙැනීමට රිශය මය ්ම් ‘Keep my 

Files’ යාව් ිතනල්යාව ද ්ැ ක්ම් ‘Remove everything’ ිතනල්යාව ද ගාෝමන්්.  

 

 

 

 

Step 7: ‘Just remove my files’ ිතනල්යාව ගාෝමල ඔබ හකහ් කහ ගෙොනු පමණ්ෂ මකල දැමීමට ග ෝ ‘Fully 

clean the drive’ ිතනල්යාව ගාෝමල හම්ප්ධණගයාවන් ම දෘඪ ාැන්යාව හිහ් ගකොට ්ැිා ගමග යුම් පේන කයාව 

පමණ්ෂ හ්යලප් ක්රියාවලිය යාව ග ෝ ගිා ගයාවොමු ින්්.  

 

 

 

 

 

Step 8: TAB පරිෙණකයාව ිතදුය යාව හැපයුමට හම්බන්න බි ා වුරු කම ‘Reset’ මා click කමන්්. 

 

 

 

 

 

Step 9: Reset ක්රියාවලිය යාව 100ස හම්ප්ධණ ි් තුරු රැඳී සින්න්්.  

 

රූපයාව - 39 

රූපයාව - 40 

රූපයාව - 41 

රූපයාව - 42 රූපයාව - 43 
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Step 10: 9 පියාවිම රිහන් ි Windows 10 හ්යලප්යාව වීම හ්ිාංක්රීයාව ි ්මම්භ ි් රාම එයාව 100ස 

හම්ප්ධණ ි් තුරු ද රැඳී සින්යාව යුතු යාව. ගමම ක්රියාවලිය යාව රාමතුම TAB පරිෙණකයාව ිරහිප ිම්ෂ 

Restart වීම සිදු ගේ.  

ිැදෙම:  රාම මෙ ිතදුය යාව ්ගමෝපණයාව ග්ොමැ කවීම,  ක්රියාවලිය යාව ්ිාල දැමීම ිැනි ක්රියාවල සිදුවීම 

තුළින් TAB පරිෙණකගයාවහි ගදෝණ මතුිතයාව  ැිර යාව. 

Step 11: ඉදිරි පියාවිම හා ල 3.2 මලාෘකලි ගිා ගයාවොමුින්්.  

 

ඔබගේ ගමග යුම් පේන කයාව ගිා පිිතසීමට  ැිර්ම් ප ා පියාවිමයාවන් ම් න් ද යාවළි පිහිටුවීම සිදු කහ 
 ැිර යාව.  

 Windows PC settings Update & security  Recovery  Reset this PC  

select Start. 

ගම් පිළිබා ිැඩි ිතහ්ාම ලබල ෙැනීමට රිශය මය ්ම් Help & Support ගිා ගයාවොමු ින්්. 
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10. සහාය පස්වා (Help Desk) 

10.1. අබාන්ස් ආයතනය Abans PLC 

 

ගමම උපලාංෙයාව හා ල ිහම ගදකක ිෙීමම් කලලයාව්ෂ හිමි ගේ. එම ිෙීමම් කලලයාව තුහ දී ප ා 

හා න් උපගදහ් පිළිබා රිනල්යාව ගයාවොමු කමන්්.  

ිෙීමම් නියාවමයාවන් පිළිබා ප්ධණ පැ ැදිය  ිරීමම්ෂ හා ල Lenovo Limited Warranty හ  

Abans PLC Warranty ිෙීමම් නියාවමයාවන් හ  ගකොන්ගේසි ගිා ගයාවොමු ින්්. 

(https://pcsupport.lenovo.com/lk/en/)  

Abans PLC පලරිගභෝ් ක හ ලයාව මනයහය්ල්ග  ාල්ෂණිනක හ ලයාව හඳුදල සිට සිකුමලදල ද්ෂිල 

ගප.ි. 8.30 සිට ප.ි 5.00 ද්ෂිල ලබල ො  ැිර යාව. (ගිගහා, මජග  හ  ිතගශය මේණ නිිලඩු දි්  ැම  

 

E-mail ාල්ෂණිනක හ ලයාව 

ඔබට රබලන්හ් පීඑල්සී පලරිගභෝ් ක හ ලයාව මනයහ්යල්ගයාවන් ිතදයුම ාැපෑගලන් උදේ හ  ගාොමතුරු 

ලබල ො  ැිර යාව. 

ප ා හා න් ගාොමතුරු හම  ඔගබ් ගහේිල ඉල්ලීම corporatesupport@abansgroup.com ගිා 

ිතදයුම ාැපෑගලන් එිතයාව  ැිර යාව. 

1. උපලාංෙග  රනුරමික රාංකයාව (Serial Number) 

2. පලහගල් ්ම 

3. පලහල් ය පි්යාව 

4. පලහල් හම්බන්ධීකලමකගේ ්ම 

5. පලහල් හම්බන්ධීකලමකගේ දුමකය් රාංකයාව 

6. ෙැටලු ිතහ්ාමයාව (ඕ්ෑම ගදෝණ පිනවුඩයාවක නිශය ම්ිා ිච් / ගදෝණ ග්ෂායාව ග ෝ  ැිර ්ම් 

රූපයාව්ෂ ග ෝ රමුණන්්  හ  රමාම රද හ්  කගබ් ්ම්. 

දුමකය් ාල්ෂණිනක හ ලයාව 

ඔබට Abans PLC පලරිගභෝ් ක හ ලයාව මනයහය්ල්ගයාවන් දුමකය්ගයාවන් උදේ හ  ගාොමතුරු ලබල ො 

 ැිරයාව. 

ඔබට 0115776300 / 0719122222  යාව් දුමකය් රාංක ම් න් ගහේිල හ ලයාව ලබලො  ැිර යාව. 

කරුණලකම ඔබගේ ගහේිල ඉල්ලීම හම  ප ා ගාොමතුරු හපයාවන්්. 

 



28 
 

1. උපලාංෙග  රනුරමික රාංකයාව (Serial Number) 

2. පලහගල් ්ම 

3. පලහල් ය පි්යාව 

4. පලහල් හම්බන්ධීකලමකගේ ්ම 

5. පලහල් හම්බන්ධීකලමකගේ දුමකය් රාංකයාව 

6. පලහල් හම්බන්ධීකලමකගේ ිතදයුම ාැපැල් ය පි්යාව 

7. ෙැටලු ිතහ්ාමයාව (ඕ්ෑම ගදෝණ පිනවුඩයාවක නිශය ම්ිා ිච් /ගදෝණ ග්ෂායාව  හ  රමාම රද හ ්

 කගබ් ්ම්. 

ඇමතුම රාමතුම ඔබ උපලාංෙයාව රහල රැදී සිටීම ම් න් ාල්ෂණිනක හ ලයාව නිගයාවෝජිායාවලට ෙැටලුි 

ම  මිල ෙැනීමට ප සු ගේ. 

10.2. අධයාපන අමාතයාංශපේ පතතරතුරු තාෂණෂණ උපකාරක පස්වා 

 

ිෙීමම් කලලගයාවන් පසු  ල ගමම TAB පරිෙණකගයාව හි පැ්්් ් ෙැටලු හම්බන්නගයාවන් රනයලප් 

රමලායාංශය මග  ගාොමතුරු  ල හන්නිගේද් ාල්ෂණණ ශය මලඛ්ලගේ ප ා දුමකය් රාංක ම් න් ග ෝ ිතදයුම ාැපැල් 

ම් න් ග ෝ ිතමසියාව  ැිර යාව.  

දුමකය් රාංක :- 011 2 78 43 36 

ටැ්ෂහ් රාංකයාව  :- 011 2 78 58 21 

ිතදයුම ාැපැල් :- noc@moe.gov.lk  
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11. සුරෂණෂිත ව අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීම 

 

රනයලප්යාව හා ල ාල්ෂණණයාව භලිතා ිරීමගම් දී රන්ා්ධජලලයාව  ල හම්බන්න වීම ද සිදුි් බැිතන් 

සුම්ෂිතා ි එම කල්ධයාවගයාවහි ගයාවදීමට ප ා කරුුව හම්බන්නගයාවන් ද ිතගශය මේණ රිනල්යාව ගයාවොමු 

කමන්්. එගහේ ම රන්ා්ධජලලයාව පරි මණග  දී හ්ියාවාං ිත්යාව්ෂ හහිා ි කටයුතු ිරීමම තුළින් ර්ිශය මය 

ෙැටලුිය න් ගාොම ි සුම්ෂිතා ිටපිටලි්ෂ නි්ධමලණයාව කම ො  ැිර යාව. 

 රනිණට් මෘදුකලාංෙ (Malicious Software) 

පරිෙණකග  නිසි ක්රියාවලකලරිමියාවට බලනල ිරීමමට ග ෝ හාංගේදී ගාොමතුරු රැහ් ිරීමමට ග ෝ පරිෙණක 

පේන ක ගිා ර්ිහමගයාවන් පිිතසීමට ග ෝ නි්ධමලණයාව කම ඇ ක මෘදුකලාංෙ ගේ. එයාව හම ම ිතට 

මෘදුකලාංෙයාව්ෂ ිශය මගයාවන් ග ෝ ග්ෂා හ්ිරූපගයාවන් ග ෝ දිහ්ිතයාව  ැිර යාව. 

රනිණ්ට මෘදුකලාංෙිය න් ්ම්ෂණල ින්ගන් ගකගහේ ද ? 

• ්ර ක-ියිමහ (Anti-virus software) මෘදුකලාංෙ හ්යලප්යාව කම රදලහ පරිදි යාවලිමකලලී් ි 

පිමිලගේ යාවන්්.  

• ් නිපවුම (Firewall)  ක්රියාවලකලීම ි ාබල ෙන්්. 

• Shareware, Freeware, රහභය ද්ධශය ම් රඩාංගු ගිබ් රඩිතිලට පිිතසීගමන් ිහිරන්්. 

• ්ෙන්තුක ග ෝ ග්ොදන්්ල පුේෙලයාවන්ගෙන් ග ෝ ලැගබ් ිතදයුම ාැපැල් ඇමුුවම් ිතිෘා 

ග්ොකමන්්. 

• හැග්ය  නලික (Flash drives) භලිතා ිරීමගම් දී හැලිරය මම ින්්. 

 

රන්ා්ධජලලයාව භලිතාග  දී රිදල්මට ල්ෂිතයාව  ැිර රිහය්ල 

 හයිබ්ධ ්ර ලම (Cyber-attacks) 

 ්යාවලිා ාැපැල් (Spams) 

 රන්ා්ධජලල ිාංචල (Scams) 

 ාතුබෑම් රඩිතයාව (Phishing site) 

 හ්පයිගියාවල්ධ (Spy-ware)  

 ර්්යාල ගහොමකම (Identity theft)  

 රනිණ්ට මෘදුකලාංෙ හ්යලප්යාව වීම (Malicious Software) 
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ර්්යාල ගහොමකම (Identity Theft) 

රපමලනකරුිකු ගි්ම රයාවකු ගලහ ගපනී සිට යාවම් පුේෙලයාවකුගේ ගපෞේෙය ක ගාොමතුරු, රියාවදුරු 

බලපත්ර රාංක ිැනි ගාොමතුරු ලබල ෙනී. ිතන්දිායාවන්ගේ ්ම භලිතා කමමින් ණයාව, ගිගහා භලණ්ඩ හ  

ගහේිල ලබල ෙැනීමට එම  ගාොමතුරු භලිතා කහ  ැිර යාව. 

රන්ා්ධජලල හිාංහ්යාව (Cyber Bulling) 

• ිතදයුම ාැපෑල  ම ල 

• ්ෂණිනක පිනිතඩ යාවැවීම  ම ල  

• චැට් රූම් භලිතාගයාවන්  

• ගිබ් රඩිත තුළින්  

• ඩිජිටල් පිනිතඩ ග ෝ ජාංෙම දුමකය්යාවකට යාවි් රූප ග ෝ මඟින් 

 

හයිබ්ධ හිාංහ්යාව  මුගේ කටයුතු ිරීමම 

 හල්ෂණය ්ම්ෂණල කම ෙන්් - හිරි ැම කමන්්ල  ඳු්ලගේ ්ඩු පැිීමම හා ල ගමයාව ඉාල 

ිැදෙම ගේ. 

 ගහේිල හපයාවන්්ලගේ (Service Provider) හ ලයාව ලබල ෙැනීමට උමහල  ිරීමම. 

 හිරි ැම කමන්්ල  ඳු්ල ෙැනීමට  ැිර ්ම්, ිැඩිහින්යාවන් දැනුිම කමන්්.  

 පි ක් රිහිම ිරීමගම් ාල්ෂණණයාව භලිතා කමන්්. (එ්ම් ිතදයුම ාැපෑල හ  හාංිලදිල 

ගයාවගද් ර්ිශය මය පරිශීලකයාවන් රිහිම කමන්්  

 බමපාල රිහ්යලිල දී, ගපොලීසිග  හ  රදලහ ්යාවා්ිල හ ලයාව ලබල ෙන්්. (එ්ම් ශය මලීමරික 

 ලනි, ා්ධජ්  ල බියාවිැේදීම් ්දියාව ්ැිැමවීමට ග්ො ැිර රිහ්යලිල  

 හමලජ මලනය භලිතායාව  ල හම්බන්න ෙැටලු 

• ියලජ ගාොමතුරු ගේෙගයාවන් පැ කම යාවලම 

• ර්ිශය මය පරිදි ගාොමතුරු ුණිමලරුි (Unnecessary Sharing)  

• ඔබ මල්ධෙො ි සිටීගම් දී (Online) බලහිම පල්ධශය මියාව්ට නිමලිමණයාව වීම 

• ර්්යාලි ගහොමල ො  ැිර වීම 
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රන්ා්ධජලලයාව  ල හමලජ ජලල තුහ ්ම්ෂිතා ින්ගන් ගකගහේ ද? 

• ගටේහ්බු්ෂ ග ෝ ගි්ම හමලජ මලනයිල ග ෝ ිරසිදු ගපෞේෙය ක/හාංගේදී ගාොමතුම්ෂ ්රසිේන 

ග්ොකමන්්. 

• ිතශය ම්ිහනීයාව ාැ්ැමාන් පමණ්ෂ  මිතුරු ලැයිහ්තුගේ (Friends List) මාිල ෙන්්. 

• ඔබ නිිැරැදි ගිබ් රඩිතයාවකට ්රගේශය ම ින්ගන් දැයි නිාමම පීම්ෂණල කමන්්. 

• හෑම ිතට ම ්ම්ෂිතා https:// හම්බන්නාලි හහිා ගිබ් රඩිත භලිතා කමන්්. 

• ශය ම්ෂ කමම හ  ර්්ය මුමපදයාව්ෂ භලිතා කම් රාම ම එම මුම පදයාව කලලී්ි ගි්හ් 

කමන්්. 

• භලිතාගයාවන් පසු පීමශීලක ් ුවම්ිය න් නිිැරැදි ි ඉිම ින්් (Sign out/Log out) 

• විමහ් ්ර ලම පිළිබා ි හැලිරය මම ින්්. 

• මල්ධෙො ෙනුගදනුිල දී එහි ්ම්ෂිතා බි හ  කක කමෙන්්. 

• ඔබගේ ිතදයුම ාැපැල් ් ුවම ග ෝ ගරඩිට් කල ත ගාොමතුරු ග ෝ යාවලිමකලලී් ිරීමමට 

්මලන්ල කම් ග්ොදන්්ල ිතදයුම ාැපැල් පිනිතඩ හා ල ්ර කචලම ග්ොද්ෂින්්. 

ප ා හා න් කරුුව පිළිබා ි සිසුන් දැනුිම කමන්්. 

• ඔවුන්ගේ පැ කකඩ (Profile) ගපොදු රිකලශය මයාවක  කගබ් බි  

• ගබොග ෝ ිතට මිනිසුන් හැබෑ හ්ිරුපගයාවන් ගපනී ග්ොසින්් බි 

• හිරි ැම ිරීමම, විීම කාල ිරීමම හ  නුසුදුසු රන්ා්ධො ිල්ධාල කහ යුතු බි 

• පසුකලලී් ි ඔවුන් රප සුාලිට පම ි් ිරසිි්ෂ පහ ග්ොිරීමම ිැදෙම බි 
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රන්ා්ධජලල භලිතාග  දී මතුි් හිාංහලකලීම රිහ්යලිල දී ප ා රාංශය ම දැනුිම කමන්්. 

• පලහල් පරිෙණක ්ර කචලම හාංහදයාව 

• කලලප ගාොමතුරු ාල්ෂණණ හම්බන්ධීකමණ නිලනලීම 

• ශ්රී ලාංකල පරිෙණක  දිසි ්ර කචලම හාංහදයාව (SLCERT) 

ය පි්යාව 

Room 4-112, BMICH, Bauddhaloka Mawatha, 

Colombo 07, Sri Lanka.  

 

Tel: +94 112  691692 /2 691064 /2 679888  

Fax: +94 112  691064  

 

E-mail:  report@cert.gov.lk  

http://www.cert.gov.lk 
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12. පරිගණකය හා සම්බන්ධ පපතදු උපපදස් 

 

• ්රයම ිමට පරිෙණකයාව ක්රියාවලමමක ිරීමමට ගපම බැටරියාව ්ගමෝපණයාව ිරීමම හද ල 

නිණ්පලදකයාවලගේ උපගදහ් පිළිපැදීම 

• බැටරියාව ්ගමෝපණයාව හද ල හපයාවල ඇ ක Charging Rack භලිතා කහ යුතු රාම එහි දී 

සුම්ෂිතාභලියාව පිළිබද හැලිරය මම වීම 

• Charging Rack නිසි පරිදි හ්යල්ො ිරීමම, ිතදුය යාවට හම්බන්න ිරීමගම් දී සුම්ෂිතාභලියාව, පලහල් 

කලලගයාවන් පසු ිතදුය යාව හැපයුම ිතහන්ධි ිරීමම  ල ගේනු ෙැලවීම පිළිබා ි ිතගශය මේණ රිනල්යාව 

ගයාවොමු ිරීමම 

• පරිෙණකයාව හද ල රමාම උපලාංෙ හිත ිරීමම ිතණයාවයාව භලම ගුරුිමයාවලගේ රිහමයාව මා පමණ්ෂ සිදු 

ිරීමම 

• ජලයාව, මහලයාව් දුිය, දුිතය  ්දිගයාවන් ගාොම ි භලිතා ිරීමම 

• බිම ප කා ිරීමම, ගාමපීම, කම්ප්යාවට ල්ෂිරීමම ්දිගයාවන් ගාොම ි භලිතා ිරීමම 

• චලජමයාවට හිතිරීමගම් දී ගකගිනිගයාවහි දිශය මල් කයාව නිිැරැදි වීම 

පිරිසිදු ිරීමම 

කුුව, දිතය , තීන්ා, දියාවම ි්ධෙ ්දී පැල්ලම් ඇ ක ිතයාව  ැිර ද්රිය හම  ෙැගටන්ගන් ්ම් උපලාංෙයාව 

නි කපාල පිරිසිදු ිරීමම රිශය මය යාව. 

පිරිසිදු ිරීමගම් දී, 

1. සියාවලු ම ග්ෂබල් ිතහන්ධි කම උපලාංෙයාව ක්රියාවල ිතමහිා කමන්්. (ිතදුය යාව ිතහන්ධි කමන්් . 

2. මෘදු, ය න්ට් මහිා ගමදි ග ෝ මෘදු බුරුසුි්ෂ ග ෝ භලිතා කමන්්. 

3. නි්ධගේශිා ඉගල්ෂගරොනි්ෂ පිරිසිදුකලමක (Contact Cleaner) පමණ්ෂ භලිතා කමන්්. 

4. යාවතුරුපුිරුගේ යාවතුරුිලට  ලනි ිතයාව  ැිර බැිතන් එයාව පිරිසිදු ිරීමගම් දී ිඩලම හැලැිරය මම 

ින්්, එමඟින් ිෙීමම (Warranty)  රිලාංගු ගේ. 

 රිිලදයාව යි: ගමම උපලාංෙයාවට ජලගයාවන්  ලනි සිදු ිතයාව  ැිර යාව. එබැිතන් උපලාංෙයාව ඍජු ි ම 

දියාවමිලට නිමලිමණයාව ිරීමම ග ෝ දියාවම ඉසීම ග ෝ රධික ගලහ දියාවම ගප ව ගමදි කඩිරන් පිරිසිදු 

ිරීමම ග ෝ ිැනි ක්රියාවලින්ගෙන් ිහිරන්්.  

  


