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තතොරතුරු තාක්ෂණය සහ ව්යාපාර ක්රියාව්ී
කළමනාකරණය පිළිබඳ හැඳින්වීමක්



ඔබගේ පාසල් ධ්යාාපයගන්  පසු

තව්ත් සාමානය ැකියයාව්ක්?

නව්තම ව්ෘත්ියක්?



සීඝ්රතයන් ව්ර්ධනය ව්න කර්මාන්තතෙකක්!

තතොරතුරු තාක්ෂණකර්මාන්තය

Information Technology (IT)

ව්යාපාර ක්රියාව්ී කළමනාකරණය

Business Process Management (BPM)



ඇයි අප 
ෙැනුව්ත් විය 
යුත්තත්…

1. සීඝ්ර ව්ර්ධනය සහ ැකියයා අව්ස්ථා

2. ඉහළ ව්ැටුප්

3. සුදුසුකම් ජාතයන්තර ව්ශතයන් පිළිගැතන්

4. තගෝීය අව්ස්ථා සහ ජාතයන්තර තයත  ුහුණුවව් 

5. ව්යව්සායකත්ව් අව්ස්ථා

6. තව්නත් කර්මාන්තයන් ගැන ුහළුල් ෙැනුම

7. නමයශීී සහ විතනෝෙකාමී පරිසරය

පාරම්පරික තක්ෂේත්රයන්හී 
අව්ස්ථා සීමිත වීම නිසා නව්
විකල්ප ව්ාත්තීය මාර්ග 
තකතරහිෙ අව්ධානය තයොමු
ියරීම සුදුසුය.



ශ්රී යංකාව් තකොතැනෙ?
IT/BPM කර්මාන්තයන්හි ශ්රී යංකාතේ ්රගගමණය



ශ්රී යංකාව් පළමු 25 අතර!
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ගණකාධිකාරී තක්ෂේත්ර හැියයාව්

http://globalservicesmedia.com/;jsessionid=0OYODMXTNCS42QSNDLRCKHSCJUNN2JVN


අන්තර්ජාික තරේණිගතියරීම් තුලින් …
අපතේ හැියයාව්න් තයොව්ටම පසක් ියරීමට සමත් වීමු.

Ranked among the Top 25 in AT Kearney Global Services Location Index in 2011
Ranked number 6 in financial attractiveness, ahead of India, China and all of CEE

Gartner's 30 Leading Locations for Offshore Services (2010-2011). 

Included among the Top 10 in Asia pacific.

12th in the top ranking destinations in IBM Global Location Trends Report

Ranked among the top 10 emerging global destinations by 

Global Services Magazine. 

NOA's Offshoring Destination of the Year (2013-2014). 
Awarded by National Outsourcing Association, UK.



පසුගිය පස් ව්සරක ්රගගිය
නව් ආයතන, ැකියයා අව්ස්ථා සහ විතශශ විනිමය ඉපැයීතම් පැහැදිලි ව්ර්ධනයක් …



තතොරතුරු තාක්ෂණ
කර්මාන්තය
Information Technology (IT)



තතොරතුරු 
තාක්ෂණය 
ඉගැනීම 
ව්ැෙගත් 
ව්න්තන් ඇයි? 

තමන්තේ එදිතනො ව්ැඩකටයුතු සඳහා

ඕනෑම තක්ෂේත්රයක් සවිබයගැන්වීතම්දී තතොරතුරු 
තාක්ෂණය ්රගධාන සාධකයක් වීම

තතොරතුරු තාක්ෂණය සීඝ්රතයන් ව්ර්ධනය ව්න 
කර්මාන්තයක් වීම

දෙනික කටයතුව්ය සිට 
ැකියයාව්ක් ෙක්ව්ා, පරිගණක 
පිළිබඳ ෙැණුවම විවිධ අව්ස්ථා 
ව්යදී ්රගතයෝජනව්ත් තේ.



මෘදුකාංග ඉංජිතන්රු
Software Engineer මෘදුකාංග තත්ව් පරීක්ෂක

Software Quality Assurance

තාක්ෂණික සහායක
Technical Support

පශධි හා ජාය පරිපායක
Systems and Network Administrator



තතොරතුරු තාක්ෂණය තුය ැකියයා අව්ස්ථා
ජාික තතොරතුැක තාක්ෂණ රමබයකා සමීක්ෂණය 2011



තතොරතුරු 
තාක්ෂණ 
සමාගම් 
සමූහයිය
අන්තර්ජාික හා ශ්රී යංියක
තසේව්ාතයෝජක සමාගම් විශාය 
්රගමාණයක් ැකියයා අව්ස්ථා 
සපයි.

http://www.motorola.com/
http://site242.webhost4life.com/efutures/mit/holdings/index.php


මුල් තපතළේ නිමැුමම් තබොතහොමයිය!
අපතේ දු ුහතුන් අින් නිමැවූ ෙෑ තයොව් ්රගධාන තපළ ව්යාපාර පණ ගන්ව්යි.

තකොටස් තව්ළඳතපොය හැසිරවීම

ගුව්න්තසේව්ා 

විසුම

බිල්පත් සැකසීතම් පශධිය 

නව් මෘදුකාංග නිපැයුම් 

http://site242.webhost4life.com/efutures/mit/holdings/index.php


ව්යාපාර ක්රියාව්ී
කළමනාකරණය
Business Process Management (BPM)



ව්යාපාර ක්රියාව්ී 

කළමනාකරණය (BPM) 

යනු ුමමක්ෙ?

එහි අගය කව්තර්ෙ?



ව්යාපාර ක්රියාව්ීන් 
ව්යාපාර ක්රියාව්ීන් තතව්ැනි පාර්ශව්යකට භාරදීම ව්යාපාර ක්රියාව්ීන් බාහිරකරණය තයස හැඳින්තේ 

මූයය හා ගිණුවම්කරණය
Finance & Accounting

ෙත්ත ඇතුයත් ියරීම, 

සැකසුම හා විශ්තල්ෂණය 
Data Entry, Processing & Mining

දුරස්ථ තාක්ෂණික සහය සැපයීම 
Remote Tech Support

ඇමතුම් තසේව්ා මධයස්ථාන
Contact Centre Services

දව්ෙ ය ව්ාර්තා පිටපත් ියරීම 
Medical Transcription Processing

නීි තසේව්ා
Legal Services



්රගථියාභ

A. 40% ව්ැඩි  මුෙල් ඉිරිය

B. ඉහය කාර්යක්ෂමතාව්ය

C. ඉහය ගුණාත්මකතාව්ය සහ ්රගමිිය

D. මුලික ව්යාපාර කටයුතු තකතරහි ව්ැඩි  
අව්ධානයක් තයොමු ියරීමට හැියවිම

විවිධ ව්ාසි නිසා තමම 
කර්මාන්තය සීඝ්ර ව්ර්ධනයකට 
භාජනය වී ිතබනව්ා



්රගධාන 
පාරිතභෝගික
සමාගම්
තයොව් පතය ව්යාපාර 
තබොහමයක් ඇතැම් කාර්ය සඳහා 
තව්නත්ආයතනව්ය සහාය 
පතයි.



තසේව්ාතයෝජක
සමාගම්
තමම සමාගම් තබොතහොමයක්
තයොව් ුහරා ව්යාපාර තව්ත
තසේව්ා සපයයි.

http://www.hsbc.com/1/2/home
http://www.wnsgs.com/index.php
http://www.officetiger.com/


ැකියයා අව්ස්ථා

ගණකාධිකාරි
Accounting Professionals

පර්ත ෂණ සහකාර
Research Associates

නීි විතශේෂඥ
Legal Specialists

ආතයෝජන පර්ත ෂක
Investment Researchers



ඔබටත් 

අව්සථ්ාව්ක්!



්රගතේශ මංතපත්
සම්්රගොයික මග හැරුනු තකොට විකල්ප මංතපත් තබොතහොමයක් පව්තී

අොය

උපාධිය

හැරවීතම්

පාඨමායා

විධායක

තරේණිත 

ව්ෘත්ින්

්රගතේශ

මට්ටතම්

ැකියයා

IT / BPM

උ/තපසා/තප

ඉංග්රීසි | පරිගණක ුමසයතා | මෘදු ුමසයතා

ව්ෘත්තීය 

සුදුසුකම්

තව්නත් 

උපාධිය

සම්්රගොයික මග

විකල්ප

මංතපත්

ුහුණුවව්



ඉදිරි පියව්ර…
අධයාපන පසුතයයුමමක් ුමව්ත් ඔබටත් අව්ස්ථාව්ක් ඇත.

නිුහණතා
ව්ර්ධනය

පරිඝනක භාවිතය ඉංග්රීසි භාශාව් අධයාපනය

ව්ෘත්තීය ුහුණුවව් ැකියයාව්

ැකියයා
පිවිසුම



අපතේ කණ්ඩායම හමුව්න්න…
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