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ජි ද නිපුණේා හා පුර ැසි අධ්යාපදය
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රජාපේ ගැවට් ්රය
දි නනා වතිඅ්තන පුලේ ේල රැකියා
ඇබෑර්තු තීනිය
jqbs Net පලබ් අඩවිය
රූ ාලනය කටයුතු
මල් ැ විකිණිම
පගලතු ලගා
විසිතුරු මසු්ත ඇති කිී ම ලැනි පිළිතුරු
අධි්ඨානය ශා කැ ීම
ශ්රමිමමානය ඇතිකර ගැනීම
පවේලා ාිම්තපේ අලයනා ටටු කිී ම.
චීනය, කියුබාල, උතුරු පකොරියාල
ජානාධි තිලරණය
ාර්ලිපම්්තතු මැතිලරණය
ෂාේ වභා මැතිලරණය
ෂාේ ාන මැතිලරණය
ජානමන විචාරණය
වමානාේමනාලය දනම් කරපගන ජා්තද බය හිමිීම
ජානනාලට ාකය්ත පනෝරා ගැනීමට අලව්ාල ැබීම
ානයට ජානනා වශභාගිේලය පුළුල් ීම
ජානනාල තුෂ පද් ාන වශභාගිේලය පුළුල් ීම
මශජාන නිපයෝජිනපයෝ නමා ේකරන ද ජා්තද ප්ර පද්පේ ජානනාල පලනුපල්ත පවේලය
කිී මට බැදී සිටිම ලැනි පිළිතුරු
ගම්වභා, රටවභා , පකෝර , දිවාලනි, ගම්මුාදෑනි ක්රමය
මශ නගර වභා, නගර වභා,ප්රාපද්ය ය වභා
මධ්යම ආ්ඩුවප ප්රජාා පවේලා විධිමේල ශා කාර්යක්ම ලේලාපගන යාම.
ප්රපද්පේ ජානනාල විපේපය්ත නරුණ පකොටව් ානයට වශභාගි කරගැනීම
ප්රජාා පවේලාල්ත ජානනාලට ශසුපල්ත බාදීම.
ජාාතික ප්රති ේති වැකීමපම් දී ප්රාපද්ය ය අලයනා ගැන රජාය දැනුලේ කිී ම.
ශදිසි ආ දා ශා අනතුරු අලව්ාාලදී කණිකල ජානනාලට වශාය ීම.
ගැටුම නිවා ලැදගේ කරුණක් නිරාලරණය ල්තප්ත නම්,
නල අලව්ාා උදා කරමි්ත වෑබෑ ගැටලුල මතු පකපරන නම්,
නම දුර්ලනා ශදුනාපගන ඒලා මර්ධ්නය කර ගැනීමට අලව්ාාල වැපවේ නම්,
පද ාර්ලයටම එකගවිය ශැකි විවදුමක් බාගන ශැකිනම්
මි්රේලය අලුේ පලමි්ත වුන්ත වුන්ත අනර අලපබෝධ්ය ලර්ධ්නය ප නම් ලැනි පිළිතුරු
එකට එක කිී පම්ත ලෂකි්තන.
ණිවිඩය පේරුම් ග්තන.
ක්රියාකාී ල වල්ත පද්තන.
එකගවිය ශැකි වෑම අලව්ාාලකදීම එකගල්තන.
මෘදු පව වාකච්ජාාල අරඹ්තන.
වකච්ජාාපල්ත විවදුමක් බාග්තන.
ප්රතිවිරුද්ධ් ාර්ලය්ත අනර වංලාදයක් පගොඩ නැීමම.
ගැටුමට මුල් ුන කරුණු පිළිබදල වෘජු පශෝ ලක්ර ලපය්ත වාකච්ජාාලට පයොමු කිී ම.
වම්මුතියට එෂඹීමට සුදුසු ක්රියාමාර්ග පයෝජානා කිී ම ලැනි පිළිතුරු
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ලිව්වා ලැටීම
අන කැීමම
විදුලි වැර ලැදීම ලැනි පිළිතුරු
වලදය උ පදව්ලලි්ත පනොරල ෂඨ භාවිනා පනොකිී ම
ෂධ්ල නියමින මා්රාල ගැනීම.
නිසි නැන නම් කර ඹෟධ් ගබඩා කිී ම.
කල් ටකුේලන දිනය ගැන වැකිලිමේීම
නියමින උ්ණේලපේ ගබඩා කිී ම
භාවිනයට ප ර ඇසුරනපේ ඇති උ පදව්.
නිලපවේ ලශ,බිේතිල ක්තිමේ ීම.
නිලවට ශානිවිය ශැකි උව් අතු කැපීම
කුඩා ෂමු්ත එළිමශනට පනොදැමීම
ආරක්ක ගම්ත මල් වැකීමම ලැනි ගැප න පිළිතුරු
ගුල්ත විදුලිය
රූ ලාහිනිය
උනිව් ප්රතික්පණණනය
බහු මාධ්ය ප්රතික්පණණය ගැන
Credit Card
e –Commerce
Visa Card
එදිපනදා කටයුතු ශසුීම
පද්ය ය ජාානය්තනර වබදනා පුළුල් ීම
වමී බල
රැකියා අලව්ාා පුළුල් ීම
ගප ණ ශා ර්පේණ ක්රියාලලියට පයොමු ීම
දිපන්ත දින නල දැනුම බා ගැනීම
ලැනි ගැප න පිළිතුරු

