න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයඹනඹ
12 වරේණිඹ
1 ඳහඩභ

න්නිවේදන අධයඹනවඹහි ආයම්බඹ වහ
විකහලඹ

නිපුණතහ භට්ටභ - 1.1 ලහසත්රීඹ විඹඹ වර න්නිවේදන අධයඹනවඹහි ආයම්බඹ, විකහලඹ වහ
ඉවගනීවභහි ළදගත්කභ වඳුනහ වගන ඉදිරිඳත් කයයි.

පුද්ගර අන්තර් ම්ඵන්ධතහ වගොඩනඟහ ගළනීභ වහ ෆභ පුද්ගරවඹකුට භ න්නිවේදනඹ අතයලය
වයි. එඵළවින් න්නිවේදනඹ අතයලය භහනවීඹ ක්රිඹහයකඹ වර වඳුන්නු රළවේ.
න්නිවේදනඹ ඹන්වනහි යර අර්ථඹ න්වන් වළඟීම්, දළනීම්, අදවස ව දළනුභ ඹනහදිඹ හුභහරු කය
ගළනීභයි.
අතීතවේ විස මිනිසුන් විවිධ ලේද, ංඥහ, ංව ත බහවිතවඹන් යර අදවස හුභහරු කයගත් අතය
ර්තභහනඹ න විට ජනභහධය ව අංකිත න්නිවේදන තහ ණ වභරම් ඔසවේ සිදු කයනු රඵන
වතොයතුරු හුභහරු ද හ න්නිවේදන වේත්රඹ පුළුල් වී ඇත. වම් නිහ වගෝලීඹ ඳවුර ඹන වඹදුභ
බහවිතඹට ගළනීභට වවේතු කහයක න තයභට භ භහන අන්තර් ම්ඵන්ධතහ මීඳ කයවීභට
න්නිවේදනඹ අද න විට ර්ධනඹ වී තිවේ.
න්නිවේදන ක්රිඹහයකවේ ර්ධනඹත් භග ජනභහධය ඇතුළු විවිධ න්නිවේදන භහධය වයවහ සිදුන
අසීභහන්තික වතොයතුරු ජනනඹ, හුභහරු වහ වතොයතුරු යහප්තිතිඹ තනි තනි පුද්ගරඹහවේ භන වහ
චර්ඹහන් වකවයහි වේභ පුද්ගරඹහවේ අන්තර් ම්ඵන්ධතහ වකවයහිත් අහනවේ භසත භහජඹ
වකවයහිත් විලහර ඵරඳෆභ ඇති කයනු රඵයි.වභභ ඵරඳෆභ ඹවඳත් වභන්භ අඹවඳත් ඵරඳෆභ ද
විඹ වළකියි. ඒ වකවේ නමුත් ර්තභහන භහජවේ ජීත්වන පුද්ගරඹකුට වතොයතුරු ඳරිවයණඹ
කිරීවභන් වතොය හුදකරහ පුද්ගරඹකු වර ජීත්වීභ කශ වනොවළකිඹ. මිනිහ භහජීඹ ත්ත්ඹකු
නිහ ඔහුට වතොයතුරු ඳරිවයණවඹන් ළශකී සිටීභ වවෝ ශකහ තළබීභ කශ වනොවළකිඹ. පුද්ගරඹහවේ
වහ භහජවේ ප්රගභනඹට අලය වතොයතුරු රඵහ ගත යුතු ඹ. වම් වහ අලය න්වන් භහධය ඔසවේ
රඵහ වදන වතොයතුරු වතෝයහ වේයහ වගන ඳරිවයණඹ කිරීභයි. භහධය භහඹහ වහ ඹථහර්ථඹ වන් වන්
ලවඹන් වඳුනහ ගළනීභට ල තිඹ ඇති කයන පුද්ගරඹහට අතයලය න භහධය හ යතහ ව
විචහයශීලී ග්රහවකඹන් වර කටයුතු කිරීභට අලය දළනුවභන් පුද්ගරඹහ න්නද්ධ විඹ යුතු ඹ.

1982 වර් දී යුවනසවකෝ ංවිධහනඹ ගෲන්ල්ට් ප්රකහලනඹ (Grunwald Declaratio) විසින් එහි
මුළුහය කිහිඳඹකදි භ භහධයවේ අහිතකය ඵරඳෆවභන් ශභහ වහ තරුණ ඳයපුය මුදහ ගත යුතු ඵ
ද න රදී. එහි දී භහධය හ යතහ වහ විචහයශීලී වර භහධය ඳරිවයණඹ කිරීභ වභන් භ
නිර්භහණශීලී චින්තනවඹන් දරුන් ඵරම්ඳන්න කශ යුතු ඵ අධහයණඹ කයන රදි. වඳය ඳහල්
අධිවේ සිට භහධය අධයහඳනඹ රඵහ දිඹ යුතු ඵට යුවනසවකෝ ංවිධහනඹ නිර්වද්ල කය සිටිවේ ද ඒ
අනු යි. (https://www.scribd.com/document/114270776/Grunwald-Declaration-on-MediaEducation)

න්නිවේදන අධයඹනවඹහි ආයම්බඹ වහ විකහලඹ

ප්රහථමික භහජඹන්හි විස ජනඹහ සිඹ යර ජීන අලයතහ ඉටුකය ගළනීභ කය ගළනීභ වහ විවිධ
ංඥහ, ංව ත බහවිත කයමින් ආයම්බ කශ අදවස ප්රකහලනඹ ර්තභහනඹ න විට දියුණු
න්නිවේදන තහ ණික වභරම් ඔසවේ සිදුන ඉතහ ංකීර්ණ ක්රිඹහදහභඹ ඵට ඳත් තිවේ.
න්නිවේදන වේත්රවඹහි ඇති ව තහ ණික දියුණුත් ජන භහධයඹන්වේ ර්ධනඹ වභන්භ භහධය
භගින් භහජඹ වත කයන රද ඵරඳෆවම් සබහඹ ඹන කරුණු න්නිවේදන අධයඹන වේත්රඹ
සහධීන විඹඹ වර ර්ධනඹ වීභට ඳහදක විඹ. එවේභ වම් විඹ වේත්රඹ පිළිඵ ගළඹුරින්
අධයඹනඹ කිරීභටත් වභභ තත්ත්ඹ වවේතු විඹ.
න්නිවේදන අධයඹනවඹහි ප්රධහන අයමුණ න්වන්,
භහන අත්දළකීම්ර ව න්ද්රීඹ හධකඹ වර න්නිවේදනඹ ක්රිඹහත්භක න ආකහයඹ පිළිඵ
වළදෆරීභයි.
භහන අත්දළකීම් ඹන්නට,
න්වද්ල නිර්භහණඹ,හුභහරු කය ගළනීභ,ඒහ අර්ථකථනඹ කිරීවම් දී ජනතහ වළසිවයන වහ ක්රිඹහ
කයන ආකහයඹ වකවේ ද ඹන්න අවඵෝධ කයගළනීභ ඇතුශත් වේ .
න්නිවේදනඹ ඹන්න මිනිහවේ ආයම්බඹ වත දිවන ක්රිඹහයකඹ වුත් එඹ ලහසත්රීඹ විඹඹ
වර අධයඹනඹ කිරීභ වකවයහි වරෝකවේ අධහනඹ වඹොමු න්වන් 20 න සිඹවේ මුල් බහගවේ දී
ඳභණ ඹ. කහර්මික විප්තිරඹ, ඳශමුන වරෝක යුද්ධඹ වහ වදන වරෝක යුද්ධඹ වවේතුවන්
න්නිවේදන තහ ණවේ සිදු ව ශීඝ්ර දියුණු, ජනභහධය බිහි වීභ, ර්ධනඹ වහ යහප්තිතිඹ වකවයහි
ඵරඳෆම් කශ අතය වභභ තත්ත්ඹ න්නිවේදන විඹ පිළිඵ අධයඹනඹ කිරීවම් උනන්දු වහ
අලයතහ ඉවශ නළංවීඹ.
වරෝක යුද්ධ අන් වීවභන් ඳසු යුද්ධ වතොයතුරු හර්තහ කිරීභ වහ හුභහරු කිරීභ වහ බහවිත කශ
භහධය ඉන් අනතුරු ජනතහ වනුවන් විවනෝදහසහදඹ වහ වතොයතුරු ම්ඳහදනඹ කිරීභ වහ
වඹොදහ ගන්නහ රදී. යුද්ධවඹන් පීඩහට ඳත් සිටි ජනතහවේ බි ළටුණු භහනසිකත්ඹ ඉර ක කය
ගනිමින් භහධය ඔසවේ යර විවනෝදඹ වගන වදන ත්රහඹ, භීතිඹ, වීයත්ඹ වහ යකංගිකත්ඹ භතු කයන
ආකහයවේ වටයකනහටය, චිත්රඳට, පුත්ඳත් වහ ගීත ආදිඹ ඵහුර වර බහවිතඹට වඹොදහ ගනු රළබිණි. ඒ

අනු හණිජ ඳයභහර්ථ වභන් භ ඵරඹ රඵහ ගළනීභ වහ ඵරඹ තවවුරු කය ගළනීවම් අවප්ති හන්
වඳයදළරි කය වගන ජනභහධය බහවිත කිරීභ වහ එකර භහධය හිමිකරුන් වහ වද්ලඳහරන නහඹකඹන්
කටයුතු කයන රදී. භහධය භගින් භහජඹ වත එල්ර කයන රද තියුණු ඵරඳෆභ න්නිවේදන
වේත්රඹ පිළිඵ ලහසත්රීඹ ලවඹන් අධයනඹ කිරීභ වහ විද්තුන් වඳොරමනු රළබීඹ.
න්නිවේදන විඹ "න්නිවේදන අධයඹනඹ" (Communication Studies) නමින් සහධීන විඹඹ
වර වළඳින්වීභට වඳය එඹ ප්රධහන ලවඹන් විඹඹන් තුන න,
1. භවනෝ විදයහ
2. භහජ විදයහ
3. වද්ලඳහරන විදයහ ඹන ශි ණවේදඹන්හි අන්තර්ගත විඹ.
භහජ විදයහ

වේත්රඹ

වද්ලඳහරන විදයහ
අධයහඳන විදයහ

වේත්රඹ
වේත්රඹ

චහර්ල්ස වවෝර්ටන් කුලී

භහජ ංවිධහනඹ( 1909 )

වෝල්ටර් යකප්තිභහන්

ජනභතඹ( 1922 )

වජෝන් ඩුවී

ජනතහ වහ ඔවුන්වේ ගළටලු
(1927 )

වභභ විද්තුන්වේ අදවස වහ ඳර්වේණ අධයඹන විසින් න්නිවේදන අධයඹන වේත්රඹ ලහසත්රීඹ
විඹඹ වර ර්තභහන තත්ත්ඹට ඳත් කිරීභට අලය ඳදනභ කස විඹ. භහන ම්ඵන්ධතහ
ඳත්හ ගළනීවම් වහ වහ ර්ධනඹ කිරීවම් ඹහන්ත්රණඹ න්නිවේදනඹ ඵ චහල්ස කුලී විග්රව කයන
අතය වභභ විද්තුන් තිවදනහ භ පුද්ගරඹහවේ භහජ ජීවිතවේ ළදගත්භ වහ ව න්ද්රීඹ හධකඹ
න්නිවේදනඹ වර වඳුන්හ වදයි.

වනස වන වහ දියුණු න භහධය තහ ණඹ,ංසකෘතිඹ වකවයහි ඇති කයන ඵරඳෆභ ව
න්නිවේදනඹ, ප්රජහතන්ත්රහදඹ වහ ප්රජහ ඹන කරුණු අතය ඇති ම්ඵන්ධතහවන් භතුන භහජ
ගළටලු පිළිඵ වභභ විද්තුන් තදුයටත් කරුණු ඉදිරිඳත් කය ඇත. වභභ අදවස න්නිවේදනඹ
ලහසත්රීඹ විඹඹ වර අධයඹනඹ කිරීභට අලය ඳදනභ කස කයන රදී.
1933 වර් සිට 1945 ඳභණ ද හ ජර්භනිවේ රිඹහත්භක ව ඇවඩොල්ෂස හිට්රර්වේ ඒකහධිඳති
ඳහරනඹ ඹටවත් විලසවිදයහරයකන් පිටභං කයනු රළබූ විද්තුන් විලහර ප්රභහණඹ ඇවභරිකහ එ ත්
ජනඳදඹට ංක්රභණඹ විඹ. ඔවුන් ඇවභරිකහනු විලස විදයහර ව න්ද්ර කය ගනිමින් න්නිවේදන
වේත්රඹ පිළිඵ විවිධ ලහසත්රීඹ අධයඹනඹන්හි නියත විඹ.

න්නිවේදන අධයඹනවඹහි ලහසත්රීඹ ර්ධනඹට අලය ඳදනභ
කස කයන රද විද්තුන්

විල්ඵර් රහම්

විල්ඵර් රහම් භහජ විදයහඥවඹ
වුත් න්නිවේදන විඹ
වේත්රවේ අධයඹනඹ වහ ඔහු ප්රඵර වර දහඹක විඹ. 1907 දී
ඇවභරිකහවේ උඳත රළබූ විල්ඵර් රහම් විවිධ
වේත්ර පිළිඵ
අධයඹනඹරට වඹොමු ව අවඹකි. 1928 දී වගෞය උඳහධිඹ රඵහගත්
විල්ඵර් රහම් ඳසු වහර්ඩ් විලසවිදයහරවඹන් ආචහර්ඹ උඳහධිඹ ද
හිමිකය ගත්වත්ඹ. ඔහු ඇවභරිකහවේ දත්ත වහ වතොයතුරු
කහර්ඹහරවේ අධයහඳන අධය යඹහ වර කටයුතු කවශේඹ.
ඳලසචහත් යුද භවේ දී භවජනඹහ තුශ විලසනීඹ භත වගොඩනළගීභ
වහ අධයහඳනික න්නිවේදනවේ අලයතහ අධහයණඹ කශ
ප්රධහන න්නිවේදන විවලේඥඹකු වර විල්ඵර් රහම් ප්රචයකත විඹ.
ඉයකවනොයිස විලසවිදයහරඹ තුශ ඇයවමන න්නිවේදනඹ වහ න
ආඹතනඹ ඇයවමන්වන් විල්ඵර් රහම්වේ මයකකත්වඹනි.
ඉයකවනොයිස විලසවිදයහරඹ න්නිවේදනඹ ලහසත්රීඹ විඹඹ වර
ඉගළන්වීභ ආයම්බ කශ වරො ප්රථභ විලස විලසවිදයහරඹ ඵට ඳත්
විඹ. න්නිවේදන නිර්චන, න්නිවේදන ආකෘති, න්නිවේදන
ආකල්ඳ, න්නිවේදන ංර්ධනඹ වභන් භ විඹ තුශ ඉගළන්වන
කරුණු යහශිඹ විල්ඵර් රහම් භවහචහර්ඹයඹහ ඉදිරිඳත් කය ඇත.
ඔහු ග්රන්ථ විසි ඳවකට ළඩි ංඛ්යහ යචනහ කය ඇති අතය ඩහත්
ප්රචයකත ව යකපි වතළිව ඳභණ ප්රකහලඹට ඳත් කය ඇත. විල්ඵර්
රහම්වේ අන් ග්රන්ථඹ වවේ " The Story of Human
Communication " ග්රන්ථඹයි. න්නිවේදන විඹ ලහසත්රීඹ විඹඹ
වර ආඹතන ගත කිරීභ වහ විල්ඵර් රහම් විලහර කහර්ඹබහයඹ
සිදු කය ඇති නිහභ න්නිවේදනවේ පිඹහ වර ඔහු සිඹලු වදනහවේ
වගෞයඹට ඳහත්ර වී ඇත. 1954 දී විල්ඵර් රහම් ඉදිරිඳත් කයන රද
න්නිවේදන ආකෘතිඹ න්නිවේදන විඹ
වේත්රවේ ඩහත්
හකච්ඡහට
ර
වකි.
(https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wilbur_Schramm)
(https://www.britannica.com/biography/Wilbur-Schramm)

වළයල්ඩ් ඩී. රළසවල් ඇවභරිකහවේ වද්ලඳහරන විදයහඥවඹකි.
ඇවභරිකහ වද්ලඳහරන ංගභවේ බහඳතියඹහ වර ද ඔහු
කටයුතු කය තිවේ. 1902 දී උඳත රළබූ රළසවල් ඇවභරිකහවේ
වද්ලඳහරන විදයහ වේත්රවේ කීර්තිධය විද්වතකු ඵට ඳත්
සිටිවේඹ. චිකහවගෝ යවිවඹන් ආචහර්ඹ උඳහධිඹ හිමි කය ගත් ඔහු
විලසවිදයහර ආචහර්ඹයඹකු වර කටයුතු කය ඇත.
වද්ලඳහරන විදයහ පිළිඵ කීර්තිධය භවහචහර්ඹයඹකු ව රළසවල්
එහි සීභහ ඉ භහ න්නිවේදන විඹ වේත්රඹ ම්ඵන්ධවඹන්
විවලේ උනන්දු දළ වීඹ. ඔහු ඉදිරිඳත් කශ අදවස න්නිවේදන
විඹ වේත්රවේ නයහයික ංර්ධනඹට ප්රඵර වර ඵරඳෆවේ ඹ.
රළසවල් 1948 දී ඉදිරිඳත් කශ න්නිවේදන ආකෘතිඹ
න්නිවේදන විඹ
වේත්රවේ ඩහත් ප්රචයකත වකි .
(https://en.m.wikipedia.org/wiki/Harold_Lasswell)
(https://www.britannica.com/biography/Harold-Lasswell)

වළයල්ඩ් ඩී. රළසවල්

වරෝඩ් ළවනොන්

වරෝඩ් ළවනොන්

වරෝඩ් ළවනොන් ඉවර වරොනික ඉංජිවන්රුයවඹකු වභන් භ
ගණිතඥවඹකි. 1916 දී ඇවභරිකහවේ උඳත රද ඔහු ගණිතඹ,
ඉවර වරොනික ඉංජිවන්රු විදයහ වභන් භ න්නිවේදන විඹ
වේත්රඹ වකවයහි ද විවලේ උනන්දුකින් කටයුතු කවශේ ඹ. මිචිගන්
විලසවිදයහරවඹන් ඉවර වරොනික ඉංජිවන්රු ව ගණිත ලහසත්රඹට
ආචහය උඳහධි වදක හිමි කයගත් ඔහු වතොයතුරු නයහවේ පිඹහ
වර ද රකනු රළවේ. 1949 දී ඉංජිවන්රු විදයහවේ නයහඹ
ආරවඹන් වොයන් වීර් භග එ  වගොඩ නළග න්නිවේදන
ආකෘතිඹ වවේතුවන්
වරෝඩ් ළවනොන් න්නිවේදන විඹ
වේත්රඹ
තුශ
ද
ප්රසිද්ධිඹට
ඳත්
විඹ.
(https://www.britannica.com/biography/Claude-Shannon)
(https://en.m.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon)

වොයන් වීර්

වොයන් වීර් අවභරිකහවේ විදයහඥඹකු වභන්භ ගණිතඥවඹකි.
1894 දී උඳත රළබූ වොයන් වීර් ඉංජිවන්රු ව ගණිත ලහසත්රඹ
ම්ඵන්ධවඹන් මයකක උඳහධි හිමි කය ගත්වත් ඹ. ඳසු
කළයකවෂෝනිඹහ
තහ ණික ආඹතනවේ ගණිතඹ පිළිඵ
භවහචහර්ඹයඹහ වර කටයුතු කය තිවේ. අවභරිකහ එ ත්
ජනඳදවේ විදයහ තහ ණඹ දියුණු කිරීවම් දී වොයන් වීර්වේ රළබී
ඇති දහඹකත්ඹ ඩහත් ඇගයීභට ර
වකි. වොයන් වීර්
ජනතහවේ විදයහත්භක දළනුභ දියුණු කිරීභ වහ දළඩි උනන්දුවන්
ක්රිඹහ කශ අවඹකි. ඔහු න්නිවේදන විවලේවේ ඩහත් ජනප්රිඹ
න්වන් 1949 දී
වරෝඩ් ළවනොන් භග එ වී දුයකථන
න්නිවේදන තහ ණ ක්රිඹහයකඹ විභසුභට ර කයමින් වගොඩනළග
න්නිවේදන ක්රිඹහයකඹ පිළිඵ ගණිතභඹ ආකෘතිඹ නිර්භහණඹ
කිරීභ වවේතුවනි. න්නිවේදන ක්රිඹහයකඹ පිළිඵ ව විග්රවඹන් පුළුල්
වීභට
එඹ
ඵරඳෆවේ
ඹ.
(https://rockfound.rockarch.org/biographical//asset_publisher/6ygcKECNI1nb/content/warren-weaver)
(https://en.m.wikipedia.org/wiki/Warren_Weaver)

1940 දලකවේ දී භවහචහර්ඹ විල්ඵර් රහම් විසින් න්නිවේදන අධයඹනඹ ලහසත්රීඹ විඹඹ
ආඹතන ගත කිරීභට පිඹය ගන්නහ රදී. ඒ අතය,



වර

ජනභහධය ඳහල්,න්නිවේදන ඳර්වේණ ආඹතන සථහපිත කිරීභ
විලසවිදයහර වහ න අධයඹන අංල ආයම්බ කිරීභ වඳන්හ දිඹ වළකිඹ.

න්නිවේදන අධයඹනඹ ලහසත්රීඹ විඹඹ වර ඉගළන්වීභ ආයම්බ කශ ඳශමු විලසවිදයහරඹ න්වන්
ඇවභරිකහවේ ඉයකවනොයිස විලසවිදයහරඹ යි.

ඉයකවනොයිස විලසවිදයහරඹ

60 දලකවේ මුල්බහගවේ දී භහජ විදයහ, වද්ලඳහරන විදයහ, භවනෝ විදයහ ව ඉංග්රීසි බහහ ආදී
විඹ වේත්ර තුශ අන්තර්ගත  තිබූ න්නිවේදන අධයඹනඹ සහධීන විඹ වේත්රඹ
වර
අධයඹනඹ කිරීභ ආයම්බ විඹ.
60 , 70 දලකර න්නිවේදන

වේත්රවේ විද්තුන් විසින් සිදු කයන රද ඳර්වේණ අධයඹන භගින්

ජනභහධයයකන් ඉදිරිඳත් ව න්වද්ල ව භහධයඹන්වේ ක්රිඹහකහරීත්ඹ ජන ජීවිතවේ සිඹලු වද්
වකවයහි ඵරඳෆම් ඇති කිරීභට වවේතු න ඵ අනහයණඹ විඹ.

භවහචහර්ඹ විල්ඵර් රහම් විසින් රඳහහිනි භහධය පිළිඵ සිදු කයන රද ප්රථභ ඳර්වේණ හර්තහ භගින්
ඔහු ප්රකහල කය සිටිවේ,
*ශභයින්වේ භහජ ම්ඵන්ධතහ දුයස වීභ වහ රඳහහිනි බහවිතඹ අතය ම්ඵන්ධතහ

ඳතින ඵයි.

*වදභේපිඹන් භග අඬදඵය කය ගන්නහ දරුන් තභ වනොරිසසුම් වගත වළඟීම්යකන් ඳරහ ඹහභට ව
සිත් වේදනහන් අභතක කය ගළනීභට රඳහහිනිඹ නළයඹීභට වඹොමු න ඵ තදුයටත් එභ
හර්තහවන් කරුණු ඉදිරිඳත් කවශේඹ.
වඳන්සිල්වේනිඹහනු විලස විලසවිදයහරවේ ඳර්වේණ කණ්ඩහඹභ විසින් ප්රචණ්ඩ ක්රිඹහ හිත ව යහිත
රඳහහිනි කහටන් ළඩටවන් ශභයින් කණ්ඩහඹම් වදකකට නළයඹීභට අසථහ රඵහ දී සිදු කශ

ඳර්වේණඹ, භවහචහර්ඹ විල්ඵර් රහම් සිඹ ඳර්වේණ අධයඹනඹ භඟින් ඉදිරිඳත් කශ කරුණු තවවුරු
කිරීභට භත් වී ඇත.
වඳන්සිල්වේනිඹහනු විලසවිදයහර ඳර්වේණ කණ්ඩහඹභ විසින් රඳහහිනිවේ ප්රචණ්ඩ ක්රිඹහ හිත
ළඩටවන් නළයඹීභ නිහ ශභයින් තුශ ප්රධහන ලවඹන් ඇති විඹ වළකි වනසකම් තුන සිදුන ඵ
වඳන්හ වදන රදී.

1.වේදනහත්භක වද් පිළිඵ
දරුන්වේ ංවේදීතහ අඩු වීභ
2. දරුන් ඔවුන් ජීත්න ඳරියඹ
වහ අට වරෝකඹ පිළිඵ බිඹ ඇති
කය ගළනීභ
3. අන් අඹ භඟ කටයුතු කිරීවම් දී
ආක්රභණශීලී න්නටත් ඉ භනින්
ආයවුල් ඇති කය ගන්නටත් දරුන්
තුශ නළඹුරු ළඩි වීභ

වඳන්සිල්වේනිඹහනු විලසවිදයහරඹ
වභභ ඳර්වේණ ව අධයඹන නිහ න්නිවේදන අධයඹන වේත්රඹ තදුයටත් ංර්ධනඹ විඹ. 80
ව 90 දලකර අංකිත තහ ණික භහධය වභරම් බහවිතඹට ඳළමිණීභ ව ර්තභහනඹ නවිට න
භහධය, භහජ භහධයර ක්රිඹහකහරිත්ඹ නිහ න්නිවේදන අධයඹන වේත්රවේ විඹ ඳථඹ තදුයටත්
පුළුල් කිරීභට වවේතු විඹ.
න්නිවේදනඹ විඹ ජී වභන් භ ක්රීඹ විඹකි. න්නිවේදන තහ ණවේ දියුණු භඟ අතීතවේ
ඳටන් න්නිවේදන වේත්රඹ ර්ධනඹ ව ඵ ඳළවළදියක කරුණකි. එවේභ ර්තභහනවේ ව
අනහගතවේ ද න්නිවේදන තහ ණවේ ඇති න දියුණු, නවීන න්නිවේදන වභරම්,ඒහවේ
බහවිතඹ, ඒහ භගින් භහජඹ වත ඇති කයනු රඵන ඵරඳෆභ අනු ඉදිරි කහරවේදි ද න්නිවේදන
විඹ වනසවීම්රට ර නු ඇත.

න්නිවේදන අධයඹන

වේත්රඹ පිළිඵ ලහසත්රීඹ ලවඹන්

අධයඹනඹ කිරීවභහි ළදගත්කභ
 ජහතික ව ජහතයන්තය ලවඹන් න්නිවේදන ක්රිඹහදහභඹ වහ භහධය ක්රිඹහකහරීත්ඹ
පිළිඵ අවඵෝධඹ
 විචහයශීලී  භහධය ඳරිවයණඹ කිරීවම් කුරතහ ර්ධනඹ
 අලය, අදහශ වතොයතුරු වතෝයහ ගළනීවම් වළකිඹහ
 ගවේණශීලී බහඹ වහ විචහයශීයක චින්තනඹ දියුණු වීභ
 භහධය හ යතහ
 ඹවඳත්, ආචහයශීලී වහ පරදහයි භහන අන්තර් ම්ඵන්ධතහ
 භහජ ප්රගභනඹ වහ ක්රීඹ දහඹකත්ඹ
 නිර්භහණහත්භක චින්තනඹ වහ භහධය න්වද්ල නිර්භහණඹ
 ංර්ධනහත්භක වහ ප්රජහතන්ත්රහදී චින්තනවඹන් වඳෝණඹ ව පුයළසිවඹකු වීභට
අලය දළනුභ, ආකල්ඳ, කුරතහ වහ පුරුදු
 ජන භහධය ආඹතනඹන්හි ක්රිඹහකහරිත්ඹ පිළිඵ අවඵෝධඹ පුද්ගරඹහ තුශ
වගොඩනළංවේ.

නිපුණතහ භට්ටභ - 1.2 ශ්රී රංකහට න්නිවේදනඹ විඹඹ වඳුන්හ දීභ වහ එඹට ඳසුබිම් ව
හධක පිළිඵ අවඵෝධඹ රඵයි.

ශ්රී රංකහට න්නිවේදන අධයඹනඹ විඹඹ වඳුන්හ දීභ

න්නිවේදන විඹ වේත්රඹට ඇතුශත් න ඳහඨභහරහ විධිභත් ආකහයවඹන් ප්රථභ යට වඳුන්හ
දීභ සිදු න්වන් වදහිර කනිසඨ විලසවිදයහරඹ (Junior Campus) මයකක වීවභනි. ර් 1968, 1969
කහරවේ දී "පුත්ඳත් කරහවේදඹ (Journalism)" නමින් එහි ඳහඨභහරහ වඳුන්හ වදන රදි.
ය වදකක කහරඹ ක්රිඹහත්භක වකරුණු වභභ ඳහඨභහරහ වහ විඹ නිර්වද්ලඹ කස කයනු
රළඵ ඇත්වත් ආචහර්ඹ එඩ්වින් ආරිඹදහ භවතහ විසිනි .
1971 කළරැල්වරන් ඳසු වභයට විලස විදයහර වහ ෘත්තීඹ අභිමුඛ් ඳහඨභහරහ වඳුන්හ දීවම් දී
න්නිවේදන විඹ ශ්රී රංකහවේ විලස විලසවිදයහර ඳද්ධතිඹට වඳුන්හ දී ඇත.
1973 වර් දී කළරණිඹ විලසවිදයහරවේ ප්රථභ යට ජන න්නිවේදන අධයඹන අංලඹ ආයම්බ
කයන රදී. වම් වහ මයකකත්ඹ ගළනීභ පිණි විලස විදයහර ප්රතිඳහදන වකොමින් බහ භගින්
විද්ත් කමිටු පිහිට ව අතය එහි,

 භවහචහර්ඹ විභල් දිහනහඹක
 භවහචහර්ඹ සුනන්ද භවවේන්ද්ර
 භවහචහර්ඹ එම්. බී. ආරිඹඳහර
 භවහචහර්ඹ එදිරිවීය යත්චන්ද්ර
 භවහචහර්ඹ කකරහඳති
 ආචහර්ඹ එඩ්වින් ආරිඹදහ
 ඩී. සී. යණතුංග ඹන විද්තුන් ප්රමුඛ්ත්ඹ ගන්නහ රදී .

භවහචහර්ඹ සුනන්ද භවවේන්ද්ර ව භවහචහර්ඹ විභල් දිහනහඹක විඹ ඉගළන්ව ප්රථභ කථිකහචහර්ඹරු ව
අතය ඵහහිය කථිකහචහර්ඹරු වර ආචහර්ඹ එඩ්වින් ආරිඹදහ, ආචහර්ඹ පිඹවෝභ වම්දිස, ඩී. බී.
නිවහල්සිංව, ව . ජඹතිරක, භවගභ වේකය, ඩේයකේ. ඩී. අභයවද්, ඩී. සී. යණතුංග ව පිඹසිරි
ගුණයත්න ඹන විද්ත්හු කටයුතු කශව .

කළශණිඹ විලසවිදයහරඹ

භවහචහර්ඹ සුනන්ද භවවේන්ද්ර භවතහ

භවහචහර්ඹ විභල් දිහනහඹක භවතහ

1972 වර් දී ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරවේ ද "පුත්ඳත් කරහ" ඹනුවන් ඩිප්තිවරෝභහ
ඳහඨභහරහ ආයම්බ කය ඇති අතය යකින් ඳභණ ඳසු එභ ඳහඨභහරහ නතහ දභහ ඇත.
60 දලකවේ දී රංකහ ගුන්විදුයක වේඹ වහ වල් වවුස ආඹතනඹ භගින් භහධයවේදීන් වහ පුහුණු
ඳහඨභහරහ ඳත්හ ඇත.
ර්තභහනඹ න විට න්නිවේදන විඹඹ පිළිඵ ඳහඨභහරහ
කළරණිඹ විලසවිද්ඹහරඹ, ශ්රී
ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ, වකොශම විලසවිදයහරඹ, වකොශම විලසවිදයහරවේ ශ්රී ඳහයක භණ්ඩඳඹ,
යජයට විලසවිදයහරඹ, විෘත විලසවිදයහරඹ, නළවගනහිය විලසවිදයහරවේ ත්රිකුණහභර භණ්ඩඳඹ ව
ඹහඳනඹ විලසවිදයහරඹ ළනි විලසවිදයහර විසින් ක්රිඹහත්භක කයනු රළවේ.
එවේභ ජහතික අධයහඳන ආඹතනඹ විසින් 2006 ර්වේ දී ප්රථභ යට 10 වරේණිඹටත්, 2007 ර්වේ
දී 11 වරේණිඹටත් අතිවර්ක විඹ වර න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයඹනඹ විඹ වඳුන්හ දී ඇති

අතය 2008 ර්වේ සිට උස වඳශ කරහ විඹ ධහයහට ද න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයනඹ විඹ
ඇතුශත් කය තිවේ.
නිපුණතහ භට්ටභ - 1.3 න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයඹනඹ විඹ ලහසත්රීඹ විඹඹ
ඉවගනීවභහි අලයතහ ඳළවළදියක කයයි.

න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයඹනඹ ලහසත්රීඹ විඹඹ

වර

වර

ඉවගනීවභහි අලයතහ
භහධය අධයහඳනඹ ඹනු වේත්ර ගණනහ පිළිඵ අධහනඹ වඹොමු කයන පුළුල් විඹ වේත්රඹකි.
භහධය අධයහඳනඹ ඹනු පුද්ගරඹහ භහධය හ යතහවන් යු ත අඹකු ඵට ඳත්කයලීවම් ක්රිඹහයකඹයි.
වභහි දී භසතඹ වර සිඹලු භ භහධය වකවයහි අධහනඹ වඹොමු කිරීභ ද දළකිඹ වළකි ඹ. "සිඹලු භ
භහධය" ඹන්නට චරන රඳ ඇතුශත් චිත්රඳට, රඳහහිනිඹ , වීඩිවඹෝ ඳට ආදිඹත් වඬ භහධය ඹටතට
ගළවනන ගුන් විදුයකඹ, ඳටිගත කයන රද ංගීත ඇතුශත් සිඹලු භහධයඹත්, මුද්රිත භහධයට අඹත්
පුත්ඳත් , ඟයහ, වඳෝසටර් ආදිඹත් න අංකිත තහ ණඹ වවත් ඩිජිටල් භහධය බහවිතඹට ගන්නහ
සිඹලුභ භහධයඹත් ඇතුශත් වේ.

යුවනසවකෝ ංවිධහනඹ භහධය අධයහඳනඹ රඵහ දිඹ යුතු ඵට නිර්වද්ල කයමින් තදුයටත් වභවේ
වන් කය ඇත.
"එයින් භහජඹට මුද්රිත භහධය වහ විදයුත් භහධය විචහයශීලී ඳරිවයණඹ කිරීභට අලය දළනුභ, කුරතහ,
ආකල්ඳ වඳෝණඹ කශ වළකි ඵත් එඹ ජීත් වීභ වහ අතයලය නිපුණතහ න ඵත් භහධය
අධයහඳනඹ රඵහ දීභ වහ කස කයනු රඵන ළඩටවන්ර භහධය නිසඳහදනඹන් ම්ඵන්ධ
වියණඹන්, නිර්භහණශීලී ආවේදනඹන් ඳශ කිරීවම් භහධයඹ වර ජනභහධය බහවිත කශ වළකි
ආකහයඹන්, පරදහයි වර භහධය ඳරිවයණඹ කිරීභ වහ ක්රීඹ අයුරින් භහධය ළඩටවන්රට වබහගී වීභ
ඹන කරුණු පිළිඵ  අන්තර්ගත කශ යුතු ඵත් ඹ."

වඳය ඳහල් අධිවේ සිට විලසවිදයහර භට්ටභ ද හ ළඩිහිටි අධයහඳනවේ ද පුළුල් භහධය අධයහඳන
ළඩටවන් ආයම්බ කයමින් ඒහට වහඹ වදන වර 1982 දී යුවනසවකෝ ංවිධහනඹ ගෲන්ල්ට්
ප්රකහලනවඹන් කශ නිර්වද්ල ඳදනම් කයවගන භහධය අධයහඳන විඹ වහ ළඩි අධහනඹ වඹොමු
කයන රදී. ඒ ජන භහධයඹන්වේ ක්රිඹහකහරීත්ඹ ශභහ වහ තරුණ ඳයපුය වකවයහි ඇති කයන අහිතකය
ඵරඳෆවම් ප්රඵර ඵ වවේතුවනි. භහධය අධයහඳනඹ ඹන පුළුල් විඹ වේත්රඹ භගින් විචහයශීලී භහධය

ඳරිවයණඹ කිරීභට අලය ශි ණඹත් එයින් භහධය හ යතහ ර්ධනඹ කය ගළනීභටත් පුද්ගරඹහට
භග වඳන්නු රඵයි .
අ.වඳො.. උස වඳශ විබහගඹට අඹත් වභභ න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයඹනඹ විඹ වකොටස
වදකකින් භන්විත වේ.
1. න්නිවේදනඹ
2. භහධය අධයඹනඹ

න්නිවේදනඹ ඹන විඹ වකොටට ගළවනන කරුණු
 න්නිවේදනඹ පිළිඵ නිර්චන
 න්නිවේදනවේ ඳදනභ
 න්නිවේදනවේ කහර්ඹබහයඹ
 විවිධ න්නිවේදන ර්ග
 න්නිවේදන ආකෘති
 න්නිවේදනඹ පිළිඵ නයහඹහත්භක කරුණු
 න්නිවේදනඹ ප්රහවඹෝගික  බහවිත කිරීවම් කුරතහ

භහධය අධයඹනඹ විඹ වකොටට ගළවනන කරුණු
 භහධය පිළිඵ ඉවගනීභ, වළදෆරීභ
 භහධයවේ සබහඹ
 භහධය අන්තර්ගතඹ
 භහධයවේ ඓතිවහසික ඳරිණහභඹ
 භහධය ක්රිඹහකහරිත්ඹ වඳුනහ ගළනීභ
 භහධය පුද්ගරඹහට, භහජඹට වහ ංසකෘතිඹට ඵරඳහන ආකහයඹ පිළිඵ වළදෆරීභ

න්නිවේදනඹ ඹන්න භහන අන්තර් ම්ඵන්ධතහ ඳළළත්වීවම් දී අතයලය භ ව ප්රමුඛ්තභ
වභරභ වර වඳුනහගත වළකි ඹ. එඵළවින් න්නිවේදන කුරතහ ෆභ අවඹකුභ තු විඹ යුතු ව
ප්රගුණ කශ යුතු වළකිඹහ න ඵ අධහනඹට ගත යුතුයි.
භහධය අධයහඳනඹ භගින් විචහයශීලීත්වඹන් යුතු භහධය ඳරිවයණඹ කිරීභට අලය අවඵෝධඹ ව
ශි ණඹ රඵහ වදන අතය එයින් භහධය හ යතහ ද ර්ධනඹ වේ.

ඹවඳත් න්නිවේදකඹකු වභන් භ ඹවඳත් පුයළසිඹකු වීභට අලය න්නිවේදන ඥහනඹත්, විචහයශීලී
 භහධය ඳරිවයණඹ කිරීවම් ශි ණඹත් ඇති කිරීවම් අයමුවණන් න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයනඹ
විඹ නිර්වද්ලඹ කහ ඇත.

න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයඹනඹ විඹ වළදෆරීවම් අලයතහ

 න්නිවේදන කුරතහ ර්ධනඹ
 භහධය හ යතහ
 නිර්භහණශීලී න්නිවේදන කුරතහ ර්ධනඹ
 විචහයශීලී භහධය ඳරිවයණඹ
 අසවථෝචිත බහහ බහවිතඹ
 භහධය වහ ංසකෘතිඹ පිළිඵ අවඵෝධඹ
 භහධයවේ පුද්ගර වහ භහජ ඵරඳෆභ
 වතොයතුරු ඳරිවයණඹ කිරීවම් අවඵෝධඹ
 භහධය ආචහය ධර්භ වහ නිඹහභනඹ පිළිඵ අවඵෝධඹ
 ඹවඳත් පුයළසිඹකු වර ංර්ධනඹට දහඹක වීභ

න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයඹනඹ

1 ඳහඩභ
1ඳත්රඹ

1. මුල්කහලීන ප්රහථමික භහජර ජීත් ව මිනිහ අදවස හුභහරු කය ගත්වත්,
(1) කථන බහහ බහවිතවඹනි.
(2) බහහ වහ යකපි වල්ඛ්න බහවිතවඹනි.
(3) ංඥහ ලේද ංව ත බහවිතවඹනි.
(4) අණවඵයඹ ව ගින්දය බහවිතවඹනි.
(5) පුත්ඳත් ව ගුන් විදුයකඹ බහවිතවඹනි.

2. වඳය ඳහල් අධිවේ සිට භහධය අධයහඳනඹ රඵහ දිඹ යුතු ඵට නිර්වද්ල කය ඇත්වත්,
(1) ඉයකවනොයිස විලසවිදයහරඹ යි.
(2) යුවනසවකෝ ංවිධහනඹ යි.
(3) භහන හිමිකම් ංවිධහනඹ යි.
(4) වදහිර කනිසඨ විදයහරඹ යි.
(5) ශභහ අයිතිහසිකම් ප්රඥප්තිතිඹ යි.

3. න්නිවේදන විඹඹ සහධීන විඹඹ වේත්රඹ
අන්තර්ගත වී තිබිණි. එභ විඹඹ වේත්ර න්වන්,

වර බිහිවීභට ප්රථභ වනත් විඹඹ

(1) භවනෝ විදයහ, වද්ලඳහරන විදයහ වහ ආර්ථික විදයහ ඹ.
(2) වද්ලඳහරන, විදයහ භවනෝ විදයහ වහ භහජ විදයහ ඹ
(3) වද්ලඳහරන විදයහ, භූවගෝර විදයහ වහ භවනෝ විදයහ ඹ.
(4) වද්ලඳහරන විදයහ, භහජ විදයහ වහ ආර්ථික විදයහ ඹ.
(5) භවනෝ විදයහ, භහජ විදයහ වහ ආර්ථික විදයහ ඹ.

4." පුත්ඳත් කරහ " ඹනුවන් ඳහඨභහරහ

ආයම්බ කය ඇත්වත්,

(1) වදහිර කනිසඨ විලසවිදයහරවේ ඹ.
(2) වල් වවුස ආඹතනවේ ඹ.
(3) කළරණිඹ විලසවිදයහරවේ ඹ.
(4) වකොශම විලසවිදයහරවේ ශ්රීඳහයක භණ්ඩඳවේ ඹ.
(5) ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරවේ ඹ.

වේත්රඹන් ඹටවත්

5. උස වඳශ කරහ විඹඹ ධහයහට "න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයඹනඹ" විඹඹ ඇතුශත් න්වන්,
(1) 2006 ර්වේ දී ඹ.
(2) 2007 ර්වේ දී ඹ.
(3) 2008 ර්වේ දී ඹ.
(4) 2011 ර්වේදී ඹ.
(5) 2012 ර්වේ දී ඹ.

6. යුවනසවකෝ ංවිධහනඹ ගෲන්ල්ට් ප්රකහලඹ ඉදිරිඳත් කයන රද්වද්,
(1) 1985 ර්වේ දී ඹ.
(2) 1990 ර්වේ දී ඹ.
(3) 1982 ර්වේ දී ඹ.
(4) 1978 ර්වේ දී ඹ.
(5) 1983 ර්වේ දී ඹ.

7. ජනභහධය ඳහල්, න්නිවේදන ඳර්වේණ ආඹතන ළනි න්නිවේදන ආඹතන ආයම්බ කිරීභ වහ
පුවයෝගහමී වවේ,
(1) වළයල්ඩ් ඩී රළසවල් ඹ.
(2) වජෝර්ජ් ගහේනර් ඹ.
(3) විල්ඵර් රහම් ඹ.
(4)

වරෝඩ් ළවනොන් ඹ.

(5) චහල්ස වවෝර්ටන් කයක ඹ.

8. ප්රහථමික භහජවේ සිට න්නිවේදන විකහලවේ ආයම්බඹ වහ ර්තභහනඹ නිටුවන් කයන්වන්,
(1) ලේද, ංඥහ, ංව ත ව අංකිත තහ ණික භහධය වභරම් ඹ.
(2) බහහ, අ ය භහරහ ව නතන භහධය විසින් ඹ.
(3) අහචික, දෘලය භහධය ව රඳහහිනී භහධය විසින් ඹ .
(4) ගින්දය, අණවඵය, වල්ඛ්නඹ ව න භහධය වභරම් විසින් ඹ.
(5) කථනඹ, රණඹ, දෘලය භහධය ව විදයුත් නතන භහධය භගින් ඹ.

9. පුද්ගරඹහවේ භහජ ජීවිතවේ ළදගත් භ වහ ව න්ද්රීඹ හධකඹ න්නිවේදනඹ වර වඳුන්හ දුන්වන්,
(1) චහල්ස කයක, වළයල්ඩ් ඩී රළසවල්,

වරෝඩ් ළවනොන් ඹ.

(2) විල්ඵර් රහම්,වෝල්ටර් යකප්තිභහන්, කර්ට් වරවින් ඹ.
(3) වොයන් වීර්, විල්ඵර් රහම්, වළයල්ඩ් ඩී රළසවල් ඹ.
(4) වජෝර්ජ් ගහේනර්, වඳෝල් රළහසවෂල්ඩ්, කහර්ල් වවුරන්ඩ් ඹ.
(5) චහල්ස කුලී, වෝල්ටර් යකප්තිභහන්, වජෝන් ඩුවී ඹ.

10. න්නිවේදන අධයඹනවඹහි ප්රධහන අයමුණ වත්රුම් ගළනීභට අලය න හධක න්වන්,
A - මිනිහ නියන්තයවඹන් රඵන අත්දළකීම්.
B - මිනිහ එකතු කය ගන්නහ වතොයතුරු ක්රිඹහට නංන ආකහයඹ.
C - මිනිහ හුභහරු කය ගන්නහ වතොයතුරුර ව න්ද්රීඹ හධකඹ න්නිවේදනඹ වීභ.
D - න්නිවේදනඹ ක්රිඹහත්භක න ආකහයඹ පිළිඵ  වළදෆරීභ.
E - ජන න්නිවේදන භහධයරට විවිධ සීභහන් ඳළනවීභ.

(1) A, B, D
(2) D, C, D
(3) A, C , D, E
(4) A, B, C, D
(5) A, B, C, D, E

11. ර්තභහනවේ අති විලහර වර ප්රභහණහත්භක  ඳළතිරී ඹන භහධය තහ ණික වතොයතුරු ගරනඹ තුළින් සිදු
න අඹවඳත් ඵරඳෆවභන් මිනිහ ගරහ ගළනීභට සිදු කශ යුත්වත්,
(1) භහධය බහවිතවඹන් පුද්ගරඹහ ක්රභවඹන් ඉත් කිරීභට කටයුතු වඹදීභයි.
(2) න භහධය, භහජ භහධය සීභහ කිරීභට නීති කස කිරීභයි.
(3) භහධය ඳරිවයණඹට අලය නිසි දළනුවභන් පුද්ගරඹහ න්නද්ධ කිරීභයි.
(4) භහධය ආකෘති ළකසීභ පිළිඵ  වරෝක භතඹ

ඇති කිරීභයි.

(5) විදයුත් භහධයවේ ගුණහත්භක බහඹ පිරි සීවම් නිඹහභනඹ

ඇති කිරීභයි.

12. භහන භහජඹ තුශ න්නිවේදනඹ භගින් සිදු කයනු රඵන ප්රඵර භහජ වභවවය න්වන්,
(1) අන්තර් ම්ඵන්ධතහ වගොඩ නළගීභයි.
(2) ශි ණඹ ඇති කිරීභයි.
(3) අදවස වඳොදු ඵට ඳත් කිරීභයි.
(4) විවනෝදහසහදඹ රඵහ දීභයි.
(5) ග්රහවක ග්රව ඵරඳෆම් ඇති කිරීභයි.

13. 1982 දී යුවනසවකෝ ංවිධහනඹ ගෲන්ල්ට් ප්රකහලඹ භගින් භහධය අධයඹනඹ වහ නිර්වද්ල කයන
රද්වද්,
(1) බි ළටුණු භහනසික තත්ත්ඹන් ඉර ක කය ගනිමින් භහධය ඔසවේ යර විවනෝදඹ ම්ඳහදනඹටයි.
(2) ජන භහධය ආඹතන ක්රිඹහකහරිත්ඹ පිළිඵ  පුද්ගරඹකු තුශ අවඵෝධඹ වගොඩ නළංවීභයි.
(3) න්නිවේදන තහ ණවේ දියුණු භහජඹ වත එල්ර කයන ඵරඳෆවම් සබහඹ පිළිඵ  දළනුත්
කිරීභයි.
(4) භහධය හ යතහ, විචහයශීලී වර භහධය ඳරිවයණඹ වහ නිර්භහණශීලී චින්තනඹ දරුන් තුශ ඇති කිරීභයි.
(5) ංර්ධනහත්භක වහ ප්රජහතන්ත්රහදී චින්තනවඹන් වඳෝණඹ ව පුයළසිවඹකු නිර්භහණඹ කිරීභයි.

14. න්නිවේදන අධයඹනඹ ලහසත්රීඹ විඹ
වඹොමු න්වන්,

වේත්රඹ

වර අධයනඹ කිරීභ වකවයහි වරෝකවේ අධහනඹ

(1) 20 න සිඹවේ අග බහගවේ දී ඹ.
(2) 20 සිඹවේ මුල් බහගවේ දී ඹ.
(3) 19 න සිඹවේ අග බහගවේ දී ඹ.
(4) 21 න සිඹවේ මුල් බහගවේ දී ඹ.
(5) 21 න සිඹවේ අග බහගවේ දී ඹ.

15. ජනභහධය බිහි වීභ, ර්ධනඹ වහ යහප්තිතිඹ වකවයහි ඵරඳෆ වේ,
(1) න්නිවේදන විවලේවඹන් ලහසත්රීඹ විඹඹ

ලවඹන් ර්ධනඹ වීභ ඹ.

(2) විවිධ විද්තුන්වේ අදවස වහ ඳර්වේණ අධයඹනඹන් ඹ.
(3) කහර්මික විප්තිරඹ, ඳශමුන වහ වදන වරෝක යුද්ධ වවේතුවන් න්නිවේදන තහ ණඹ දියුණු වීභ ඹ.
(4) ගෲන්ල්ට් ප්රකහලනඹ භගින් අධහයණඹ කයන රද කරුණු ඹ.
(5) ඳශමුන වහ වදන වරෝක යුද්ධ ඹ.

16. ඳවත රඵහ දී ඇති වතොයතුරු අනු නිළයදි ම්ඵන්ධතහ වඳන්නුම් කයන යණඹ වතෝයන්න.

A: වජෝන් ඩුවී

1: භහජ ංවිධහනඹ

B: වෝල්ටර් යකප්තිභහන්

2: ජනතහ වහ ඔවුන්වේ ගළටලු

C: චහල්ස වවෝර්ටන් කයක

3: ජනභතඹ

(1) A2, B1, C3
(2) A1, B3, C2
(3) A3, B2, C1
(4) A3, B1, C2
(5) A2, B3, C1

17. 1940 දලකවේ දී ජනභහධය ඳහල්, න්නිවේදන ඳර්වේණ ආඹතන සථහපිත කිරීභ වහ විලසවිදයහරඹ
වහ න අධයඹන අංල ආයම්බ කිරීභ වහ පිඹය ගන්නහ රද්වද්,
(1)

වරෝඩ් ළවනොන් ඹ.

(2) වොයන් වීර් ඹ.
(3) වජෝර්ජ් ගහේනර් ඹ.
(4) විල්ඵර් රහම් ඹ.
(5) වළයල් ඩී රළසවල් ඹ.

18. න්නිවේදන අධයඹනඹ ලහසත්රීඹ විඹඹ
(1) වඳන්සිල්වේනිඹහනු විලසවිදයහරඹ යි.
(2) ඉයකවනොයිස විලසවිදයහරඹ යි.
(3) වහර්ඩ් විලසවිදයහරඹ යි.
(4) වකොවරොම්බිඹහ විලසවිදයහරඹ යි.
(5) මිචිගන් විලසවිදයහරඹ යි.

වර ඉගළන්වීභ කශ ඳශමු විලසවිදයහරඹ න්වන්,

19. "දළන් වළවදන දරුන් කිසිභ වදඹකට අධහනඹ වඹොමු කයන්වන් නළවළ. රඳහහිනිඹ දිවහ ඔවවේ ඵරහවගන
ඉන්නහ" වභළනි වචෝදනහ පිළිඵ ඳර්වේණහත්භක පිළිතුය ඳඹන රද්වද්,
(1) කර්ට් වරවින් ඹ.
(2) විල්ඵර් රහම් ඹ.
(3) වඳෝල් රළහසවෂල්ඩ් ඹ.
(4) වෝල්ටර් යකප්තිභහන් ඹ.
(5) වජෝර්ජ් ගේනර් ඹ.

20. න්නිවේදන විඹඹ
සිදු න්වන්,

වේත්රඹට ඇතුශත් න ඳහඨභහරහ

විධිභත් ආකහයවඹන් ප්රථභ යට වඳුන්හ දීභ

(1) කළරණිඹ විලසවිදයහරවේ ඹ.
(2) ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරවේ ඹ.
(3) වදහිර කනිසඨ විලසවිදයහරවේ ඹ.
(4) වකොශම විලසවිදයහරවේ ඹ.
(5) විෘත විලසවිදයහරවේ ඹ.

21. කළරණිඹ විලසවිදයහරවේ ජන න්නිවේදන අධයඹන අංලවේ විඹ ඉගළන්ව ප්රථභ කථිකහචහර්ඹරු
න්වන්,
(1) භවහචහර්ඹ විභල් දිහනහඹක ව ආචහර්ඹ එඩ්වින් ආරිඹදහ ඹ.
(2) භවහචහර්ඹ විභල් දිහනහඹක ව භවගභ වේකය ඹ.
(3) භවහචහර්ඹ සුනන්ද භවවේන්ද්ර ව ආචහර්ඹ එඩ්වින් ආරිඹදහ ඹ.
(4) භවහචහර්ඹ විභල් දිහනහඹක ව භවහචහර්ඹ සුනන්ද භවවේන්ද්ර ඹ.
(5) භවහචහර්ඹ සුනන්ද භවවේන්ද්ර ව ආචහර්ඹ පිඹවෝභ වම්දිස ඹ.

22. ජහතික අධයහඳන ආඹතනඹ විසින් ඳහල් අධයහඳනඹට න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයඹනඹ විඹඹ
වර වඳුන්හ වදන රද්වද්,
(1) 2006 ර්වේ දී ඹ.
(2) 2007 ර්වේ දී ඹ.
(3) 2011 ර්වේ දී ඹ.
(4) 2008 ර්වේ දී ඹ.
(5) 2009 ර්වේ දී ඹ.

23. " භහධය අධයඹනඹ" ඹනු,
(1) න්නිවේදන නිර්චන, ඳදනභ, ආකෘති ආදිඹ පිළිඵ වළදෆරීභයි.
(2) න භහධය, නතන භහධය, ජනභහධය ආදිඹ පිළිඵ  නයහඹහත්භක  වළදෆරීභයි.
(3) අන්තර්ජහරඹ වහ ඵළඳුණු භහධය ක්රිඹහයකඹ පිළිඵ වළදෆරීභයි.
(4) භහධය හ යතහ භහජඹට රඵහ දීභයි.
(5) භහධය පිළිඵ ඉවගනීභ, වළදෆරීභ, භහධයවේ සබහඹ, අන්තර්ගතඹ, ඳරිණහභඹ වහ ක්රිඹහකහරීත්ඹ ආදිඹ
පිළිඵ වළදෆරීභයි.

24. "න්නිවේදනඹ" ඹන්නට වනොගළශවඳන හකය වතෝයන්න.
(1) මිනිහ භහජ කණ්ඩහඹම් භග ඵතහ ද න ආකහයඹයි.
(2) වතොයතුරු හුභහරු න්නිවේදනඹයි.
(3) පුද්ගරඹහ වහ භහජ ම්ඵන්ධතහන්වේ ඳදනභ න්නිවේදනඹයි.
(4) න්නිවේදනඹ ආයම්බ න්වන් බහහ කස කය ගළනීභත් භගයි.
(5) න්නිවේදනඹ තුළින් ගළටලු නිර්භහණඹ වීභත් විහ ගළනීභත් සිදු වේ.

25. 1968, 1969 " පුත්ඳත් කරහවේදඹ" ඳහඨභහරහ වඳුන්හ වදන කහරවේ අධයහඳන ඇභති ධුයඹ දළරුවේ,
(1) රිචඩ් ඳතියණ භවතහ ඹ.
(2) අනුය ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ ඹ.
(3) සී ඩේයකේ ඩේයකේ කන්නන්ගය භවතහ ඹ.
(4) රඹනල් ජඹතිරක භවතහ ඹ.
(5) අයි. එම්. ආර්. ඒ. ඊරිඹවගොල්ර භවතහ ඹ.

26. "පුත්ඳත් කරහවේදඹ" ඳහඨභහරහවේ විඹ නිර්වද්ලඹ කස කයනු රළබූවේ,
(1) භවහචහර්ඹ විභල් දිහනහඹක විසිනි.
(2) භවහචහර්ඹ සුනන්ද භවවේන්ද්ර විසිනි.
(3) ආචහර්ඹ එඩ්වින් ආරිඹදහ විසිනි.
(4) භවහචහර්ඹ එදිරිවීය යත්චන්ද්ර විසිනි.
(5)ආචහර්ඹ පිඹවෝභ වම්දිස විසිනි.

27. ශ්රී රංකහට න්නිවේදන විඹඹ වඳුන්හ දීභ ම්ඵන්ධ වනොගළශවඳන බහගයඹ බහගයඹ

න්වන්,

(1) "පුත්ඳත් කරහවේදඹ" ඳහඨභහරහ වහ විඹ නිර්වද්ලඹ කස කිරීභ.
(2) ප්රථභ යට විධිභත් වර න්නිවේදන
කස කිරීභ.

වේත්රවේ ඳහඨභහරහ

ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ මයකක වී

(3) 1971 කළරැල්වරන් ඳසු න්නිවේදන විඹඹ ෘත්තීඹ අභිමුඛ් ඳහඨභහරහ

වර වඳුන්හ දීභ.

(4) විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන වකොමින් බහ භගින් සිංවර වදභශ භවහචහර්ඹරුන්වගන් භන්විත විද්ත්
කමිටු ඳත් කිරීභ.
(5) 1963 දී කළරණිඹ විලස විලසවිදයහරවේ ජන න්නිවේදන අධයඹන අංලඹ ආයම්බ කිරීභ.

28. යුවනසවකෝ ගෲන්ල්ට් ප්රකහලනවේ අන්තර්ගත න භහධය අධයහඳන ළඩටවන් ම්ඵන්ධ නිර්වද්ලඹන්
වතෝයන්න.
A - වඳය ඳහල් අධයහඳනඹ තුශ ද භහධය අධයහඳන ළඩටවන් ආයම්බ කශ යුතු ඵ.
B - වඳය ඳහල් අධයහඳනඹ තුශත් විලසවිදයහර භට්ටභ ද හත් භහධය අධයහඳන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කශ
යුතු ඵ.
C - ළඩිහිටි අධයහඳනඹ තුශ ද භහධය අධයහඳන ළඩටවන් ආයම්බ කය ක්රිඹහත්භක කිරීභට වහඹ දිඹ යුතු ඵ.
D - භහධය අධයහඳන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීවම් ගකීභ යහජය අංලඹ විසින් ඳභණ

දළරිඹ යුතු ඵ.

E - භහධය අධයහඳන ළඩටවන් යකන් රඵහගන්නහ විචහයශීලීත්වේ අහන ප්රතිපරඹ විඹ යුත්වත් භහධය
ඳහරනඹ වහ ක්රිඹහත්භක වීභ ඵ.
(1) A, B, C
(2) A, B, D
(3) A, B, E
(4) A, B, C, E
(5) A, B, C, D, E

29. 1927 දී "ජනතහ වහ ඔවුන්වේ ගළටලු" ඹන කෘතිඹ යචනහ කයමින් න්නිවේදන අධයඹන
දහඹකත්ඹ රඵහ දුන්වන්,
(1) වෝල්ටර් යකප්තිභහන් ඹ.
(2) විල්ඵර් රහම් ඹ.
(3) වජෝන් ඩුවි ඹ.
(4)

වරෝඩ් ළවනොන් ඹ.

(5) චහල්ස කයක ඹ.

වේත්රඹ ට

30. න්නිවේදන අධයඹනඹ විඹ ධහයහ ඇතිවීභ වකවයහි මුල් ව විඹ
ඳවත දළ වේ.

වේත්රඹ වහ ඒ වහ මුල් ව පුද්ගරයින්

A - භහජ විදයහ - චහල්ස වවෝර්ටන් කයක
B - භවනෝ විදයහ - වජෝන් ඩුවි
C - වද්ලඳහරන විදයහ - වළයල්ඩ් ඩී රළසවල්
D - වද්ලඳහරන විදයහ - වෝල්ටර් යකප්තිභහන්
E - ඉංජිවන්රු විදයහ -

වරෝඩ් ළවනොන්

ඉවත වතොයතුරු අනු විඹඹන් වහ පුද්ගරයින් ඇතුශත් නිළයදි පිළිතුරු කහණ්ඩඹ වතෝයන්න.
(1) A, B, C
(2) A, B, D
(3) B, C, D
(4) C, D, E
(5) B, C, E

න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයඹනඹ
1 ඳහඩභ
2 ඳත්රඹ

1. න්නිවේදනඹ අතයලය භහනවීඹ ක්රිඹහයකඹකි.

(1) න්නිවේදනඹ ලහසත්රීඹ විඹඹ

වර ආයම්බ වීභ වකවයහි ඵරඳෆ කරුණු වතය

නම් කයන්න.
(රකුණු 4)

(2) ශ්රී රංකහවේ න්නිවේදන විඹ වේත්රවඹහි ඇතිවී තිවඵන ංර්ධනඹ වහ ඒ ඉවගනීවභහි ළදගත්කභ
කරුණු වදක ඔසවේ හකච්ඡහ කයන්න.
(රකුණු 8)
(3) න්නිවේදනඹ ලහසත්රීඹ අධයඹන
වකටි වළඳින්වීභ කයන්න.

වේත්රඹ

වර ර්ධනඹ කිරීභට දහඹක ව විද්තුන් තිවදවනකු පිළිඵ
(රකුණු 12)

(4) න්නිවේදනඹ ලහසත්රීඹ විඹඹ
කයන්න.

වර අධයනඹ කිරීවම් ළදගත්කභ කරුණු වතය

ඔසවේ ඳළවළදියක
(රකුණු 16)

2. (1) රඳහහිනි භහධය බහවිතඹ ශභයින්වේ භහජ ඵතහ දුයස කිරීභට වවේතු වවේතු වී ඇති ඵ ඳර්වේණ
භගින් අනහයණඹ කය ගනු රළබූ ඳහර්ල වදක වන් කයන්න.
(රකුණු 4)
(2) න්නිවේදන අධයඹන විඹවඹහි ංර්ධනඹ වහ ඵරඳෆ කරුණු වදක

වකටිවඹන් ඳළවළදියක කයන්න.
(රකුණු 8)

(3) යුවනසවකෝ ංවිධහනඹ විසින් ඳහල් ප්රහථමික වරේණිවේ සිට න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයහඳනඹ රඵහ දිඹ
යුතු ඵට නිර්වද්ල කිරීභට වවේතු ව කරුණු තුන ඳළවළදියක කයන්න.
(රකුණු 12)

(4) 21න සිඹ වහ න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයඹනඹ වළදෆරීවම් ළදගත්කභ කරුණු වතය
කය ගනිමින් ඳහල් ජනභහධය ඟයහවේ ඳශ කිරීභට සුදුසු යකපිඹ කස කයන්න.

ඳදනම්

(රකුණු 16)

3. (1) විල්ඵර් රහම් විසින් න්නිවේදන අධයඹනඹ ලහසත්රීඹ විඹඹ
ළදගත් වභවවය වදක වන් කයන්න.

වර ආඹතන ගත කිරීවම් දී සිදු කශ
(රකුණු 4)

(2) රඳහහිනී භහධය නළයඹීභ තුයකන් ශභයින් තුර සිදුන ප්රධහන වනසකම් වදක

ඳළවළදියක කයන්න.
(රකුණු 8)

(3) වදන වරෝක යුද භවඹන් ඳසු "ජනභහධය" ඹන ංකල්ඳඹ ංර්ධනඹ වීභට වවේතු ව කරුණු තුන
පිළිඵ  විග්රව කයන්න.
(රකුණු 12)
(4) න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයනඹ විඹ වළදෆරීවම් අලයතහ විචහයහත්භක  කරුණු වතය
කයන්න.

ඔසවේ විග්රව
(රකුණු 16)

4. (1) න්නිවේදන විඹ න්නිවේදන අධයඹනඹ (communication studies) නමින් සහධීන විඹඹ වීභට
වඳය කුභන විඹ ංකරනඹකින් භන්විත වී ද?
(රකුණු 4)
(2) භහජඹ තුශ න්නිවේදන අධයඹන වේත්රඹ සහධීන විඹඹ
ව ප්රධහන කරුණු වදක ඳළවළදියක කයන්න.
8)

වර ගළඹුරින් අධයඹනඹ කිරීභට වඳශම
(රකුණු

(3) රඳහහිනි භහධය ම්ඵන්ධවඹන් භවහචහර්ඹ විල්ඵර් රහම් ඔහුවේ ප්රථභ ඳර්වේණ හර්තහවේ ඉදිරිඳත් කශ
කරුණු තුන විසතය කයන්න.
(රකුණු 12)
(4) න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයඹනඹ ඹන විඹඹ වකොටස වදක පිළිඵ කරුණු වදක ඵළගින් වඹොදහ ගනිමින්
විසතය කයන්න.
(රකුණු 16)

5. (1) න්නිවේදන විඹ වේත්රඹට ඇතුශත් න ඳහඨභහරහ
ඳහඨභහරහ වන් කයන්න.

ප්රථභ යට වඳුන්හ දුන් විලසවිදයහරඹ වහ එභ
(රකුණු 4)

(2) වඳන්සිල්වේනිඹහනු විලසවිදයහර ඳර්වේණ කණ්ඩහඹභ විසින් ප්රචණ්ඩ ක්රිඹහ නයමන ශමුන්වේ වඳුනහ ගත්
ර ණ වදක ඳළවළදියක කයන්න.
(රකුණු 8)
(3) න්නිවේදන අධයඹනවඹහි ආයම්බඹ වහ විකහලඹ වකටිවඹන් ඳළවළදියක කයන්න.
(4) ශ්රී රංකහවේ න්නිවේදන විඹඹ
ඳළවළදියක කයන්න.

(රකුණු 12)

වේත්රවඹහි ඇති  තිවඵන ංර්ධනඹ වහ එඹ ඉවගනීවම් ළදගත්කභ
(රකුණු 16)

න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයඹනඹ
1 ඳහඩභ
1ඳත්රඹ - පිළිතුරු

1. 3

11. 3

21. 4

2. 2

12. 1

22. 1

3. 2

13. 4

23. 5

4. 1

14. 2

24. 4

5. 3

15. 3

25. 5

6. 3

16. 5

26. 3

7. 3

17. 4

27. 2

8. 1

18. 2

28. 1

9. 5

19. 2

29. 3

10. 4

20. 3

30. 2

න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයඹනඹ
1 ඳහඩභ
2 ඳත්රඹ - පිළිතුරු

1.
(1) * වරෝක යුද භවඹන් ඳසු වතොයතුරු හර්තහ කිරීභ වහ වඹොදහ ගත් භහධය ජනතහ වනුවන්
විවනෝදහසහදඹ වහ වතොයතුරු ම්ඳහදනඹ වහ වඹොදහගළනීභ.
* යුද්ධවඹන් බි ළටුණු ජනතහවේ භහනසිකත්ඹ වගොඩ නළගීභ වහ යර විවනෝදඹ වගන වදන
ළඩටවන් ඉදිරිඳත් කිරීභ.
*හණිජ ඳයභහර්ථ වහ භහධය වඹොදහ ගළනීභ.
* භහධය හිමිකරුන් වහ වද්ලඳහරන නහඹකඹන් විසින් අත්තවනෝභතික වර ඳහරනඹ කිරීභට වඳරඹීභ.

(2) * ජහතික අධයහඳන ආඹතනඹ විසින් 2006 වර් දී ප්රථභ යට 10 වරේණිඹට න්නිවේදනඹ වහ භහධය
අධයඹනඹ විඹඹ වඳුන්හ දීභ.
* 2007 ර්වේ දී 11 වරේණිඹට න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයඹනඹ විඹඹ වඳුන්හ දීභ.
* 2008 ර්වේ දී උස වඳශ කරහ විඹ ධහයහට ද න්නිවේදනඹ වහ භහධය අධයනඹ විඹ ඇතුශත්
කිරීභ.
* 1973 ර්වේ දී විලසවිදයහරවේ ජන න්නිවේදන අධයඹන අංලඹ

ප්රථභ යට ආයම්බ කිරීභ.

* රංකහ ගුන් විදුයක වේඹ භගින් වහ වල් වවුස ආඹතනඹ භගින් ෘත්තීඹ භහධයවේදීන් වහ පුහුණු
ඳහඨභහරහ ඳළළත්වීභ.
* රංකහවේ පිළිගත් විලසවිදයහර රැක යහප්තිත  තිවඵන වතික ඳත්ර, ඩිප්තිවරෝභහ, හභහනය උඳහධි,
විවලේ උඳහධි, ඳලසචහත් උඳහධි ව ආචහර්ඹ උඳහධි ඳහඨභහරහ ද හ අධයඹනඹ කශ වළකි ඳහඨභහරහ වර ඉතහ
ංර්ධිත භට්ටභකට ඳළමිණ තිබීභ.

(3) විල්ඵර් රහම් , වළයල්ඩ් ඩී රළසවල් ,
රළහසවෂල්ඩ්, වජෝර්ජ් ගහේනර්

වරෝඩ් ළවනොන්, වොයන් වීර්,කර්ට් වරවින්, වඳෝල්

(4) * විචහයශීලී  භහධ්ඹ ඳරිවයණඹ කිරීවම් කුරතහ ර්ධනඹ.
* ගවේණශීලී බහඹ, විචහයශීලී චින්තනඹ දියුණු වීභ.
* භහධය හ යතහ.
* ඹවඳත්, ආචහයශීලී වහ පරදහයි භහන අන්තර් ම්ඵන්ධතහ.
* ජහතික ව ජහතයන්තය ලවඹන් න්නිවේදන ක්රිඹහදහභඹ වහ භහධය ක්රිඹහකහරීත්ඹ පිළිඵ අවඵෝධඹ.

* නිර්භහනහත්භක චින්තනඹ වහ භහධය න්වද්ල නිර්භහණඹ.
* ජන භහධය ආඹතනඹන්හි ක්රිඹහකහරිත්ඹ පිළිඵ අවඵෝධඹ.
* ංර්ධනහත්භක වහ ප්රජහතන්ත්රහදී චින්තනවඹන් වඳෝණඹ ව පුයළසිවඹකු වීභට අලය දළනුභ,
ආකල්ඳ, කුරතහ වහ පුරුදු.

2.
(1) විල්ඵර් රහම් ව වඳන්සිල්වේනිඹහනු ඳර්වේණ කණ්ඩහඹභ.

(2) * චහල්ස කයක,වෝල්ටර් යකප්තිභහන් ළනි විද්තුන් විසින් කෘති ම්ඳහදනඹ කිරීභ.
* හිට්රර් විසින් එයට විලස විලසවිදයහර යකන් විලසවිදයහරයකන් පිටභං කයනු රළබූ විද්තුන් විලහර
ප්රභහණඹ ඇවභරිකහනු විලස විදයහරරට ව න්ද්ර වී න්නිවේදන අධයඹන විඹ පිළිඵ අධයඹනඹ කිරීභ,
ඳර්වේණඹ කිරීභ.
* විල්ඵර් රහම් විසින් න්නිවේදන අධයඹන ලහසත්රීඹ විඹ

වර ආඹතන ගත කිරීභ.

(3) * රඳහහිනිඹ ඇතුළු ජනභහධය භහජඹට ඇති කයන ඵරඳෆභ වසුරුහ ගළනීභට.
* භහධය ඳරිවයණඹට අලය දළනුවභන් පුද්ගරඹහ න්නද්ධ කිරීභට.
* භහජඹ තුශ භහධය ඳරිවයණඹට අලය දළනුභ ආකල්ඳ වහ කුරතහ ළඩි දියුණු කිරීභට.
* විචහයශීලී ග්රහවක පිරි
කය දීභට.

බිහි කිරීභට භහධය හ යතහ වහ භහධය අධයහඳනඹ පිළිඵ කුරතහ අත්ඳත්

* ජීවිතඹ ඳත්හ වගන ඹහභ වහ අලය නිපුණතහඹ

ඵට භහධය ඳරිවයණඹ ඳත් කිරීභ.

(4) * න්නිවේදන කුරතහ ර්ධනඹ භහධය හ යතහ අත්ඳත් කය ගළනීභ.
* විචහයශීලී භහධය ඳරිවයණඹ අසවථෝචිත බහහ බහවිතඹ.
* භහධය ංසකෘතිඹ පිළිඵ අවඵෝධඹ.
* භහධයවේ පුද්ගර වහ භහජ ඵරඳෆභ පිළිඵ දළනුභ.
* වතොයතුරු ඳරිවයණඹ, භහධය ආචහයධර්භ නිර්භහණශීලී න්නිවේදන කුරතහ.
* රැකිඹහ

වේත්රවේ ඉල්ලුභ ර්ධනඹ වීභ.

* භවජන ම්ඵන්ධතහ නිරධහරී තනතුරු ප්රර්ධනඹ.
3.
(1) * ජනභහධය ඳහල් සථහපිත කිරීභ.
* න්නිවේදන ඳර්වේණ ආඹතනඹ සථහපිත කිරීභ.
* විලසවිදයහර වහ න අධයඹන අංල ආයම්බ කිරීභ.

(2) * වේදනහත්භක වද් පිළිඵ ංවේදීතහඹ අඩු වීභ.
* දරුන් ජීත් න අට ඳරියඹ පිළිඵ බිඹ

ඇති කය ගළනීභ.

* අන් අඹ භඟ කටයුතු කිරීවම්දී ඉ භනින් ආක්රභණශීලී වීභ වහ ආයවුල් ඇති කය ගළනීභට නළඹුරු වීභ.
* රඳහහිනි ප්රෘත්ති, කහටුන්, චිත්රඳට, නහටයඹ ආදී ළඩටවන් තුයකන් ඉදිරිඳත් කයන පුද්ගර ඝහතන,
වොයකම් , අදෘලයභහන ඵරවේග හිත වද් නළයඹීභ.

(3) * න්නිවේදන තහ ණවේ සිදු ව ශීඝ්ර දියුණු.
* යුද්ධවඹන් ඳසු භහධය විවනෝදහසහදඹ වහ ජනතහ වනුවන් බහවිත කිරීභ.
* හිට්රර්වේ ඒකහධිඳති ඳහරන භඹ තුශ විද්තුන් ඵහුතයඹ

ඇභරිකහට ංක්රභණඹ වීභ.

* හණිජ ඳයභහර්ථ වහ භහධය බහවිතඹ.

(4) * න්නිවේදන කුරතහ ර්ධනඹ.
* භහධය හ යතහ.
* නිර්භහණශීලී න්නිවේදන කුරතහ.
* විචහයශීලී භහධය ඳරිවයණඹ.
* වතොයතුරු ඳරිවයණඹ කිරීවම් අවඵෝධඹ.
* ඹවඳත් පුයළසිවඹකු වර ංර්ධනඹට දහඹක වීභ.
* භහධය ංසකෘතිඹ පිළිඵ අවඵෝධඹ.
* භහධය ආචහය ධර්භ වහ නිඹහභනඹ පිළිඵ අවඵෝධඹ.

4.
(1) භවනෝ විදයහ, භහජ විදයහ, වද්ලඳහරන විදයහ

(2) * න්නිවේදන තහ ණවේ දියුණු.
* ජන භහධයවේ ර්ධනඹ.
* භහධය භඟින් භඟින් භහජඹට එල්ර කශ ඵරඳෆවම් සබහඹ.
(3) * රඳහහිනිඹ නිහ ශභයින්වේ භහජ ම්ඵන්ධතහ දුයස න ඵ.
* තභ වේදනහන් දුයස කය ගළනීභට බහවිත කයන ඵ.
* වදභේපිඹන් භග අඬ දඵය ඇති කය ගන්නහ දරුන් වනොරිසසුම් වළඟීම්යකන් ඳරහ ඹහභට රඳහහිනිඹ
බහවිත කයන ඵ.

(4) 1. න්නිවේදනඹ
* වතොයතුරු හුභහරු න්නිවේදනඹයි. ජීවී වභන්භ ක්රීඹ විඹ
ඳළළත්වීවම් අතයලය ව ප්රමුඛ්තභ වභරභකි.

වේත්රඹකි.භහන අන්තර් ම්ඵන්ධතහ

න්නිවේදනඹ පිළිඵ නිර්චන, න්නිවේදනවේ ඳදනභ, කහර්ඹබහයඹ, න්නිවේදන ර්ග, ආකෘති,
නයහඹහත්භක කරුණු, ප්රහවඹෝගික බහවිත කුරතහ පිළිඵ අධහනඹ වඹොමු කිරීභ ඹනහදිඹ වභභ විඹ වකොටට
අඹත් වේ. වභභ කරුණු වදක විසතය කශ යුතුයි.

2. භහධය අධයඹනඹ
* විචහයශීලීත්ඹ යුත භහධය ඳරිවයණඹ කිරීභට අලය අවඵෝධඹ ව ශි ණඹ භහධය අධයඹනඹ භගින්
රඵහ වදයි.
* එවභන් භ භහධය හ යතහ ර්ධනඹ කය ගත වළකිඹ.
* භහධය පිළිඵ ඉවගනීභ වළදෆරීභ භහධය අන්තර්ගතඹ භහධය ක්රිඹහකහරීත්ඹ වළඳින්වීභ.
* භහධය පුද්ගරඹහට භහජඹට ංසකෘතිඹට ඵරඳහන ආකහයඹ වළදෆරීභ වභයින් සිදුවේ.වභභ කරුණු
වදක විසතය කශ යුතුයි.

5.
(1) * වදහිර කනිසඨ විලසවිදයහරඹ
* පුත්ඳත් කරහවේදඹ
(2) * වේදනහත්භක වද් පිළිඵ දරුන්වේ ංවේදීතහ අඩු වීභ.
* දරුන් ඔවුන් ජීත් න ඳරියඹ වහ අට වරෝකඹ පිළිඵ බිඹ

ඇති කය ගළනීභ.

* අන් අඹ භඟ කටයුතු කිරීවම් දී ඉ භනින් ආක්රභණශීලී වීභ වහ ආයවුල් ඇති කය ගළනීභට නළඹුරු වීභ.
(3) * ප්රහථමික භහජඹන්හි විස ජනඹහ සිඹ යර අලයතහ ඉටු කය ගළනීභට විවිධ ංඥහ, ලේද, ංව ත බහවිත
කයමින් අදවස ප්රකහලනඹ.
* ජනභහධයඹ ර්ධනවේ සිට වම් ද හ වකටිවඹන් ඳළවළදියක කශ යුතු ඹ.
(4) * භහජ ප්රගභනඹ වහ ක්රීඹ දහඹකත්ඹ.
* ගවේණශීලී බහඹ වහ විචහයශීලී චින්තනඹ දියුණු වීභ.
* විචහයශීලී  භහධ්ඹ ඳරිවයණඹ කිරීවම් කුරතහ ර්ධනඹ.
* අලය, අදහශ වතොයතුරු වතෝයහ වේයහ ගළනීභට. ( ශ්රී රංකහට අදහශ  ඳළවළදියක කයන්න)

