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     මඳයදන 
 

ෘ්තතීඹ භහර්ම ෝඳමේලන විමඹහිදී තභන්මේ රුචි රුචිකද, සුදුසුකද වළිරඹහන්ට 

 ළරමඳන ෘ්තතිඹක් මතෝයහ  ළනීභ පිණි කටයුතු ිරරීමදදී කළභති,  ළරමඳන, සුදුසුකද 

හිත මතෝයහ  ්ත රැිරඹහ රඵහ  ළනීභට ප්රධහනතභ හධනීඹ ඳරියඹ ිරර්භහණඹ කයු 

රඵන්මන් භෘදු කුරතහ මනො එමේනද ජීන කුරතහයි.  

රැිරඹහට ඳභණක් මනො එිමනදහ හභහනය ජීවිතමදදී ඳහ ඳවසුමන් තභන්මේ 

කහර්ඹඹන්, ලයතහ ටටු කය  ළනීභට භෘදු කුරතහ තයහලයඹ. මභී  කුරතහ ආති 

කය යුතු මභන්භ ප්රගුණ කශ යුතු ව ආති කය  ත වළිර වහ ප්රගුණ කශ වළිර 

කුරතහඹන් මයි. 

මිිරහ භහජීඹ ්තමඹක් ිරහභ යංචු, කණ්ඩහඹද මර ජී්තීමභ ඳරිනහභමද සිටභ 

පුහුණු කශ චලර්ඹහිර. මද ු භෘදු කුරතහ එකමර සිඹළු කහරඹන්හිදී සිඹළු 

ත්ත්තඹන් වමුමේ ළද ්ත වූ ඵ්ත වහ නහ තමදදී ද ඒහ ළද ්ත න ඵ්ත 

ඳළවළිිතඹ. 

භහනසික වනඹ, අතතිමඹන් මිදීභ මභන්භ ඳවසු හභකහමී ව තුටින් පිරි ජීවිත  ත 

ිරරීභටද භෘදු කුරතහ තයලයයි. භෘදු කුරතහඹන් ජීවිතඹ ඳවසු කයන ඵ්ත 

විහදහ්තභක පිළි ත යු්තතිර. 

මභභ මභොඩියුරඹ ිරර්භහණඹ කය තිමඵන්මන් තයලයඹ භෘදු කුරතහඹන් 

වඳුනහ ළනීභ ව පුහුණු ිරරීමද ප්රහමඹෝගික ක්රිඹහකහයකදද හිතඹ. මභයින් ෘ්තතීඹ 

හර්ථක්තඹ්ත ටන් ඔබ්ඵට තුටින් පිරි භහජඹක් ම ොඩනළඟීභට්ත හනහ්තභක මර 

මේක්ෂිතඹ. 
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කතුළිරඹ. 

භෘදු කුරතහ පිළිඵ්ත, එී  කුරතහඹන්හි ළද ්තකභ පිළිඵ්ත ර්තභහන මරෝකමද ළඩි 

ධහනඹක් මඹොමු තිමබ්. මිිරහ භහජභඹ ලමඹන් හුදකරහීමභ වහ තහක්ණික ියුණු භඟින් 

මිිරහ හුදකරහඵට ඳ්ත ිරරීමද ඳරියඹක් ිරර්භහණඹ ිරරීභ භත ඳ තු ඳතින භෘදු කුරතහ 

භ ීමභට්ත, ටම ිරඹ යුතු තලය භෘදු කුරතහ ්තවළය දළමීභට්ත මවේතු කහයක වූ ඵ 

ඳළවළිිතඹ. 

මභභ ත්ත්තඹ න ඳයදඳයහ මකමයහි තිලඹ ඵළරෑරුද මර ඵරඳහ ආති ඵ ඔවුන්මේ චලර්ඹහන් 

ධයඹනඹ ිරරීමදදී  භයභහන මේ. ළඩමරෝකඹ වළභවිටභ කණ්ඩහඹද ළඩ මේක්හ කයයි. 

ළඩමරෝකමද මඵොමවෝ ජඹග්රවණ හමුහික ප්රඹ්තනඹන්හි ප්රතිපරඹන් මති. ටමරක්මරෝිරක, 

තහක්ණික ඩිජිටල්කයණීඹ භහජඹ මිිරහ හුදකරහ කය තිමබ්. ළඩමරෝකමද ටල්ලුද කයන 

පුේ රඹහ්ත ඩිජිටල්කයණඹ තුශ හුදකරහ වූ පුේ රඹහ්ත තය හිඩළ පියීමභට භ්තන සුවිමලේෂි 

මභරභ භෘදු කුරතහඹන් මති. මභී  භෘදු/ ජීන කුරතහ ර තයලයබහඹ රකමින් මභභ 

මභොඩියුරඹ දඳහදනඹ කය තිමබ්. 

මභභ මභොඩියුරඹ මවොඳින් ව පර්මඹන් ඳරිශීරනඹ කයමින් පුහුණු ළඩටවන වහ සදහනද විඹ 

යුතුඹ. එමභන්භ  මභභ මභොඩියුරඹ පුහුණු ළඩටවන වහ භ  ිරඹහඳහන ්තමඳොතක් ඳභණි 

භතය දළුභ එක්කය  ළනීභ පුහුණු කරුහමේ ්තවළරිඹ මනොවළිර  ී භිර. එභ න දළුභ මභභ 

මභොඩියුරඹ භ  මිශ්ර ිරරීමදදී මිතක වයඹට වහිරඹක් මනොන මර වහ සඹං විංහදී මර 

දහර මකොටස එක් ිරරීභ මනොකර යුතුඹ. ඒ පිළිඵ ද දළඩි ධහනඹිරන් කටයුතු ිරරීභ පුහුණු 

කරුහමේ  ී භිර. හර්ථක, පරදහයී පුහුණුක් ිරරීභට ඔඵට ලක්තිඹ රළමබ්හ! 

ඔඵට ජඹ ! 
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01 මකොට 

පුහුණුකරුන් වහ උඳමදස. 

මඳොදුමේ රඵහ දුන් උඳමදස තය තිමඵන මභොඩියුරඹ පුහුණු ිරරීමද කහරඹ පිළිඵ දවස මභභ 

මභොඩියුරඹට්ත අමේල කය  ළනීභ සුදුසුඹ. පුහුණුන්නන්මේ දක්තහඹ, දළුභ වහ ත්ත්තඹ 

ඳහදක කය  ිරමින් පුහුණුමේ කහරඹ පිළිඵ තීයණඹ ිරරීමද  ී භ පුහුණු  කරුහ විසින් දළරිඹ 

යුතුඹ.  

එමභන්භ තභ ්තදළී ද ිතන් මභොඩියුරඹ මඳෝණඹ කයමින් පුහුණුන්නන්මේ ප්රතිචලහයරට 

හර්ථක ප්රතිචලහය දක්මින් ඩහ හර්ථක පුහුණුක් ක්රිඹහ්තභක ිරරීභට්ත,එමර ක්රිඹහ්තභක  

ිරරීමභන් ඩහ්ත ඹවඳ්ත ප්රතිපර ්තඳ්ත කය ළනීභ්ත ඳමේ මේක්හයි. 

මඳොදු වහ සුවිමලේෂි යමුණු. 

ළඩමරෝකමද මේක්හක් කයන භෘදු කුරතහ ිතන් මවඹි තරුණ ශ්රමිකඹන් ළඩමරෝකඹට 

දහඹහද ිරරීභ. 

පුහුණු මභොඩියුරමද යමුණු. 

   

 

 

 

පුහුණුමේ සහබහඹ වහ පුහුණු කහරඹ. 

 

සබහඹ කහරඹ මන්ත 

ධහරිතහ ර්ධන පුහුණු ළඩමුළු. ින තුනයි. මන්හසික 

ඳසු විඳයද පුහුණු ළඩමුළු.  ින එකයි. මන්හසික 
 

Learning objectives - පුහුණු යමුණු. 

මභභ පුහුණු මභොඩියුරඹ වළදෆරීමභන් ඳසු වබහගිකඹන්ට ඳවත වන් ටරක්ක කයහ රඟහීමභට වළිර මේ. 

1. Soft Skills ඹු මභොනහද? ඹන්න ඳළවළිිත කර වළිරඹ. 

2. Soft Skills එිමනදහ ජීවිතමදදී බහවිතඹට  ත වළිර අකහයඹන්  

3. ජීවිතමද මුහුණමදන භිමඹෝ  වහ විලසහමඹන් යුක්ත මුහුණ දීමද වළිරඹහ 

4. කභළති පුේ රඹන්ට වහ කභළති සථහ රට ඳහ හර්ථක මුහුණ දීමද වළිරඹහ 

5. ිරර්භහණශීලී මර තභ වළිරඹහන් ප්රකට ිරරීමද වළිරඹහ. 

6. භනහ පුේ ර කරභනහකයණඹ තුිතන් නහඹක්ත කුරතහ වඳුනහ  ළනීභට වහ ප්රකට ිරරීමද 

වළිරඹහ. 

7. පුේ ර ංමේදනහ භනහමර වසුරුහ  ිරමින් ෘ්තතීභඹ වහ භහජ ඳරියඹ තුර කළපීමඳමනන 

පුේ රඹන් ඵට ඳ්තීමමද වළිරඹහ. 

     

 

භෘදු කුරතහිතන් මඳෝෂිත ව ප්රහමඹෝගික කණ්ඩහඹද භඟ ඹවඳ්ත  ණුමදුිරන් 

න් අඹතිරක ටරක්කඹන් ජඹ  ළනීභට වළිර ළඩමරෝකමද ශ්රමික මේක්හ 

වළිර උඳරිභමඹන් තෘේත ිරරීභ. 
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02 මකොට 

Soft Skills 

භෘදු කුරතහ (වළඳින්ීමභ / ිරර්චලනඹ ිරරීභ) 

පුේ රමඹකු එිමනදහ ජීවිතමදදී මුහුණ මදන භිමඹෝ  ව ඵරඳෆද රට හර්ථක මර මුහුණ මදමින් ඒ 

වහ ධනහ්තභක ු තීමභ වහ ලය න වළිරඹහන් භෘදු කුරතහ මර වඳුන්හිඹ වළිරඹ.මභභගින් 

ජීන භිමඹෝ  රට පුේ රමඹකුට ඩහ්ත පරදහයී මර මුහුණ දීභට ලය අ්තභ විලසහඹ ම ොඩන හ 

 ළනීභට වළිරමේ. 

ත්ත ිරර්චලන ිරහිඳඹක් ආසුමයන් භෘදු කුරතහ පිළිඵ ඳළවළිිත චිත්රඹක් භහ  ිරමු  : 

1) පුේ රඹන් ිරච්ඡහුක වහ පුරුේදක් මර ප්රදර්ලනඹ කයන චලර්ඹහන් වහ චලරිත ර්ෂණඹන් භෘදු 

කුරතහඹන් ඹ. 

(Daytona Beach Community College)  
 

2)  භෘදු කුරතහ රැිරඹහමේ හර්ථක්තඹට භෘදු කුරතහ 85% ිරන් දහඹක න තය තහ්ෂිරක 

කුරතහ 15% ිරන් ඳභණක් දහඹක මේ.  
 
 

3) භෘදු කුරතහ බහවිතමඹන් වහ ්තදළී ද ුහයමඹන් ටම න  ිරයි. 

(DDI International) 
 

4) රැිරඹහමේ පරදහයී ෘ්තතීභඹ මේඹක් රඵහදීභ වහ තහ්ෂණික කුරතහඹක් රඵහ මදමින් භෘදු 

කුරතහ ඔඵ රැිරඹහමේ ටවරට ම න ඹයි. 

ජීන භිමඹෝ  ජඹ ළනීභ වහ ටවල් න ප්රමු  භෘදු කුරතහ ිරහිඳඹක් මභභ මභොඩියුරඹ භඟින් 

වඳුන්හමදමු. 

භෘදු කුතහර ළද ්තකභ පිළිඵ වබහගිකඹන් භ  හකච්ඡහ කයන්න.ඔවුන්මේ දවස 

මඳර සන්න.ඳසු ජීන කුරතහ ර ළද ්තකභ ඳවත භහතෘකහ රට ු හකච්ඡහ කයමින් ඔවුන්ට 

ධහයණඹ කයන්න. 

භෘදු කුරතහ ර ළද ්තකභ : 

 න්තර් පුේ ර ඵතහ ම ොඩන හ  ළනීභ වහ ර්ධනඹ ිරරීභට. 

 කහමරෝචිත / ර්ථහන්විත තීයණ  ළනීභට. 

 පරදහයී න්ිරමේදනඹට. 

 ෘ්තතීභඹ ංර්ධනඹට ඹවඳ්ත ඵරඳෆද ිරරීභට. 

 පරදහයී, කහර්ඹ්ෂභ, ටවර කහර්ඹ හධනඹන් ආතිකය  ළනීභට. 

 

භෘදු කුරතහඹන්.  

1. තභහ වඳුනහ ළනීභ. 

2. නය ිරර්භහණශීලී චින්තනඹ. 

3.  ළටලු කශභනහකයණඹ. 

4. පුේ ර අතතිඹ ව චි්තතමේ  කරභණහකයණඹ. 

5. නහඹක්තඹ. 

6. කණ්ඩහඹද ත ීමභ.( සථහ 04 ) 

7. න්ිරමේදනඹ. 
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01.    තභහ වඳුනහ ිරමු. 

පුේ රමඹකු තභ ජීන භිමඹෝ  / ටරක්ක කයහ රඟහීමමදදී මුහුණ මදන ප්රධහන  ළටලුක් න්මන් 

තභන් කේද? ඹන්න මනොදළනීභයි.එභ මනොදළනීභ ිරහභ තභ පුේ ර යමුණු කයහ ර හ ීමමදදී ඳළන 

නළම න  ළටලු හර්ථක විදහ  ළනීභට මවෝ ඒහමද හසි හසි රකමින් තර්කහුකූර ිරළයි 

යමුණකට ඹහභ පිළිඵ තභන් ිරළයි තීයණ  ළනීභට මඳොමවෝත මේ.එභ ිරහ මභභ 

භහතෘකහ තුිතන් පුේ රමඹකුට තභ වළිරඹහන්,භිභතීන් ගුණහං  ව මඳෞරුඹ ඹනහිඹ 

වදුනහ ළනීභට කහලඹ රමු. 

ක්රිඹහකහයකභ වහ උඳමදස 

වබහගින්නන් සිඹලු මදනහටභ ංක 1 අකෘති ඳත්ර ඹ ු ළකසුණු මජොවහරී කවුළුමේ අදර්ල 

පිටඳත ඵළගින් රඵහමදන්න. එහි ආති මකොටු වතය පිළිඵද මඵෝධඹක් ද ඔවුන්ට රඵහමදන්න. 

ංක 1 මකොටුමේ ඔඵ පිළිඵ ඔඵ්ත මවොින් දන්නහ මභන්භ න් ඹ්ත මවොින් දන්නහ මේල් 

ටවන් කයමු. 

ංක 2 මකොටුට ඔඵ ඔඵ  ළන මනොදන්නහ එමව්ත න් ඹ ඔඵ  ළන දන්නහ සිතන දෆ (ඔඵට 

තක්මේරු) ටවන් කයමින් දපර්ණ කය  ිරමු.මසු වබහගිකඹන්ට විෘත අයහධනඹක් ිරරීභ 

තුිතන් මභභ මකොටු දපර්ණ කය ත වළිරඹ. 

ංක 3 මකොටු දපර්ණ ිරරීමදදී ඒ දවහ ආතුර්තවිඹ යුතු කරුණු න්මන් ඔඵ  ළන ඔඵ ඳභණක් 

දන්නහ කරුණු න තය එභ කරුණු න් ඹ ිරසිමේ්ත මනොදළන සිටිඹ යුතුඹ.එඹ යවය මතොයතුරු 

මකොටු මේ. 

ංක 4 මකොටු  ඔඵ ඔඵ  ළන්ත මනොදන්නහ න් ඹ ඔඵ  ළන මනොදන්නහ මකොටුයි.එඹ 

න්ධකහය මකොටුයි.එඹද වදුනහ ළනීමභන් කුඩහ කය  ළනීභට උ්තහව කයමු. 

මභභ ක්රිඹහකහයකභ අශ්රමඹන් ධහනඹට  ත යුතු කරුණු : 

1. එහිදී ංක 2 මකොටුට (ඔඵ මනොදනී එමව්ත න් ඹ දනී ) ළඩි ධහනඹක් මඹොමු කයමින් න් 

ඹ ඔඵ මකමයහි දක්න සුබහදී අකල්ඳ තුිතන් තභහමේ ලක්තිඹ වදුනහ න්න.සුබහදී අකල්ඳ 

තුිතන් දුර්රතහ වදුනහම න ඒහ ලක්තීන් ඵට ඳරිර්තනඹ කය  ළනීභට පිඹය  ිරමු. 

2. ංක 3 මකොටු ( භභ දනී න් ඹ මනොදනී ) දඵන්ධමඹන් ධහනඹ විමලේමඹන් මඹොමුකර 

යුතුඹ.එඹට ඔඵ යවයඹළයි ිරඹහ සිත භවය කරුණු න්ඹ දළන සිටිඹද භවය විට එභ මකොටු 

භහජඹ භ  හර්ථක කටයුතු ිරරීමදදී කුඩහ විඹ වළිරඹ. 
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ංක 01 අකෘතිඹ. 

 

                                     න් ඹ දනී                     න් ඹ මනොදනී                                                                          

                                    Others Know                       Others Don’t Know 

                              

  

I Know  

භභ දන්නහ 

 

  

  

  

  

I Don’t now 

භභ මනොදන්නහ 

 

 

 

 

02. නය ිරර්භහණශීලී චින්තනඹ 

පුේ රමඹකු තභ ජීවිතමදදී මුහුණ මදන  ළටලු ඵහධක ව භිමඹෝ  හර්ථක මර ජඹ ළනීභට 

දප්ර දහුකූර ක්ර භමේදඹන්ම න් ඵළවළය ිරර්භහණශීලී චින්තනඹකට නළඹුරු විඹ යුතුමේ.ඒ 

භගින් තභ ජීවිත ටරක්ක කයහ නය ක්ර භමේද බහවිත කයමින් න් ඹට ඩහ සුවිමලේෂී 

අකහයඹිරන් භ ලක්තිඹිරන් ඳවසුමන් ර හවිඹ වළිරඹ.දප්ර දහයික සිතුවිිත,අකල්ඳ ිතන් 

මිදී ිරර්භහණශීලී්තඹ ර්ධනඹ කය  ළනීභට වළිර ක්රිඹහකහයකද ිරහිඳඹිරන් සිදු කයමු. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 භම  නභ ,  භ 
 

 ගීත  හඹන වළිරඹහ 
 

 භමේ මඳුභ 
 

 භමේ ගුණහං  

 

 

 

White 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Color 

3. උදහ : 

 

 තයහ ශීලී පුේ රයින් 
 

 භහජශීලී 

 

 
 

Green 

4.  

 

 

 

 

 
 

Black 
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ක්රිඹහකහයකභ 02 

ති්ත නමද  ළටළු. 

යමුණ : 

 ළටළුක විඳුභ වහ මඵොමවෝ දුයට එහි සීභහමන් පිටතට ඳළමිණිඹ යුතු ඵ ව පුළුල් චින්තනඹක 

ලයතහඹ මඵෝධ කයීමභට 

වබහගික ං යහ : 

වබහගී කය  ත වළිර ප්රභහණඹක් මභභ ක්රිඹහකහයකභ වහ මඹොමු කය ත වළිරඹ. 

කහරඹ : 

විනහඩි 25 ිර. 

ලය උඳකයණ : 

කළුරෆල්රක් මවෝ සුදු රෆල්රක් ව ං යහ ු මකොශ ව ඳෆන් කහට්ත මඳමනන මේ පුරුක 

මභළිර ති්ත නමද ටවන් කර යුතුඹ. 

ටිරිඳ්ත කයන අකහයඹ : 

මභභ ති්ත නඹ මර් හ වතයිරන් කඳහ දක්න මර උඳමදස රඵහිඹ යුතුඹ.එහිදී ඳෆන මනොඑමින් 

මනොකඩහ එක ි ට මර් හ 04 ටවන් ිරරීභට්ත, ඳෆන මනොටසසීභ්ත එකභ මර් හ භත ඹිත ඳෆන ම න 

මනොඹන මරට්ත ධහයණඹ කර යුතුඹ. තභහ තු ආති කඩදහසි භත මභභ මකොන්මේසි ු භනඹ 

කයමින් මප්රමවේිතකහ වින මර්ත, විඳුභ මොඹහ ්ත ඳසු කඩදහසිඹ මනක් ඳ වයහ තඵන මරට්ත 

උඳමදස රඵහිඹ යුතුඹ. මද වහ විනහඩි 8ක කහරඹක් ප්රභහණ්ත මේ. 

මභඹ දුසකය මර දළුනහ ද ඹන්න හකච්ඡහ කර යුතුඹ.මඵොමවෝ මදනහට එමේ න්නට ආ්තම්ත යහමුමන් 

මකොටුමන් පිටතට ඹහභට තිබ කභළ්තත ිරහ ඵ්ත,එමව්ත එළන්නක් රක්න මකොන්මේසිඹක් 

මනොතිබ ඵ්ත ඳළවළිිත කර යුතුඹ. 

අදර්ලඹ : ඹභක ඹථහර්තඹ විභර්ලනඹ ිරරීමදදී දභත යහමුමන් පිටතට  භන් ිරරීභටද සිදුු ආති ඵ 

ටවහ  ළනීභට්ත දප්ර දහයික යහමුමන් ඵළවළය ිරර්භහණශීලී මර පිළිතුරු මොඹන්මන් නද ඳ වමුමේ 

ආති භිමඹෝ   ළටලු රට හර්ථක මුහුණ ිඹ යුතු ඵ්ත වබහගිකයින්ට ඒ්තතු  ළන්විඹ යුතුඹ. 
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ක්රිඹහකහයකභ  03 

පුරුක් වම්ත භහර කෆල්ර  

ඵංමකොමරෝත වූ  යහඳහරිකමඹක් න යඹ ්තවළය  භට ඹනවිට රෑ මඵෝීම ආති ඵළවින් නහතළනක් 

මොඹහ ළනීභට උ්තහව කයයි.එහිදී එභ තයභළි න යඹ තභ යහඳහරික කටයුතු නළත ආයඹීභ වහ 

මඹෝ ය දළයි  ඳරීකහ කය ඵළලීභ වහ ින ිරහිඳඹක් එභ න යමද රැදී සිටීභටද ඔහු ළරසුද කයයි.  

හනමද කහන්තහක් විසින් ඳ්තහම න ඹන නහතළන් මඳොරක් වමුමේ.කහන්තහ විසින් නහතළන් 

ළඳයිඹ වළිර ඵට යහඳහරිකඹහට දන්න තය ඒ දවහ මුදල් ලය ඵද දන්යි.දුේඳ්ත යහඳහරිකඹහ 

තභන් තු මුදල් මනොභළති ඵ ආඹට ඳන තය යන් භහරඹක පුරුක් වතක කෆල්රක් තිමඵන ඵ්ත 

එයින් එක් පුරුකකට ිනක් නහතළන් මදන මර ටල්රහ සිටියි. කහන්තහ එක් පුරුකකට ිනක් නහතළන් 

දීභට එකඟ න නමු්ත එභ කහන්තහ ඒ වහ මකොන්මේසිඹක් ද දක්යි. එනද භහරපුරුක් 07 තළන් 

මදකිරන් ඳභණක්  කඩන මර වහ  සිටින එක් ිනක් මුමන් එිනභ පුරුක ඵළගින් රඵහදීභ එභ 

මකොන්මේසිඹයි. ඒ ු දුේඳ්ත යහඳහරිකඹහ පුරුක් 07 සථහන 02 ිරන් කඩහ එක් ිනකට එක පුරුක 

ඵළගින්  ුමදු කය ින 07 භ නහතළන්  ිරයි. 

ප්ර ලසනඹ : භහර කෆල්ර කඩන සථහන 02 ව කහන්තහට දදිරක කහභය  හසතු ම වූ අකහයඹ ඳළවළිිත 

කයන්න. 

වබහගිකඹන් භ  මඵදහ ත යුතු අදර්ලඹ : 

භිමඹෝ ඹක් ඳළමිණි විට වහිරඹ භ කය  ිරමින් ප්ර තිරහබඹ උඳරිභ කය  ිරමින් කටයුතු ිරරීභට 

ිරර්භහණශීලී්තඹ පිටුවරක් මේ. 

 

පිළිතුය : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පුරුක් 01 ක් වහ 02 ක් මර සථහන මදකිරන් කඩු රළමබ්.ඳශමු පුරුක ඳශමු ද වහ 

ම න තය ,මදන ිනමදදී පුරුක් 02 රඵහදී ඳශමු ින රඵහදුන් භහර පුරුක නළත ටල්රහ 

 ු රළමබ්.මතන ිනමදදී නළත තිර පුරුක රඵහමදු රළමබ්.සිේන ිනමදදී පුරුක් 04 

මකොට රඵහදී පුරුක් 02 ව 01 මකොටස මදකභ නළත ටල්රහ  ු රළමබ්.ඳසන ිනමදදී 

තිර පුරුමකන් කහභයමද මිර ම ු රඵන තය ඹන ිනමදදී නළත පුරුක් 02 රඵහදී 

තිර පුරුක ටල්රහ  ු රළමබ්.්තන ිනමදදී තිර පුරුමකන් කහභය කුිතඹ ම ු රළමබ්. 
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03.  ළටලු කශභනහකයණඹ : 

එිමනදහ ජීවිතමදදී  ළටලු රට මුහුණ දීභ ඳමේ ින චලර්ඹහමේ මකොටක් නමු්ත  ළටලු ිරසිඹහකහය 

වදුන ත මනොවළිර ිරහ පුේ රයින්මේ  ඵරහමඳොමයෝතතු කඩීමද ව හනමදදී ජීවිතඹ නහ ළනීභට 

ඳහ මඳශඹුණ සථහ තිමබ්.එභ ිරහ  ළටලු කරභනහකයණඹ ද  ඳට භෘදු  කුරතහඹක් මර පුරුදු 

පුහුණු ිරරීභ ිරහර්ඹ ීම තිමබ්. 

 

ක්රිඹහකහයකභ 04  

මකමල් මමශන්දහමේ කථහ (තිර පුේ ර බයහඹිර.) 

දක් මකමල් යහඳහරිකමඹක් මකමල් කළන් විිරණීභට දවහ ම න ඒභ දවහ ඳහරුිරන් 50m ඳරශ 

 ඟ තයණඹ කය දඳතකට පිවිසිමදඹ. නතුරු ඔහු දඳම්ත මකමල්  හ කයන ම ොවිඹහ්ත එක් තළනකට 

ම ඩි 50 ඵළගින් තිමඵන මකමල් කළන්  02 ක් මිරදී ම න  එඹ රැම න  ං ටවුයට ඳළමිණිඹහ. 

මකමල් කළන් මිරදී  ්ත යහඳහරිකඹහ  ඟ තයණඹ ිරරීභ වහ මතොටිඹහම න් මකමල් කළන් 02 

එම ොඩට ම න ම ොස මදන මර ටල්රහ සිටින රදී. එවිට මතොටිඹහ ඒ දවහ ප්රහවන කුිතඹ ලමඹන් එක් 

මකමල් කළනක් මීටයඹක් දුය ම නඹහභට එක් මකමල් ම ඩිඹක් ලය ඵ දළන්ීමඹ. එඹට යහඳහරිකඹහ 

එක විඹ. 

යහඳහරිකඹහ එකඟතහඹ ඳනමනොමවරමින්  මඟන් එම ොඩ ීම මකමල් ම ඩි ප්රභහණඹක්ද ටතිරි කය 

 ්තම්තඹ.  

ප්ර ලසනඹ  

       1.  ඟ තයණඹ කරහට ඳසු යහඳහරිකඹහට මකමල් ම ඩි ී ඹක් ටතිරි ීමද ? 

       2. ටතිරි වූමද නද මකමල් ම ඩි  ණන ී ඹද? 

       3. මකමල් ම ඩි ිතන් ප්රහවන කුිතඹ මතොටිඹහට ම වූ අකහයඹ ඳළවළිිත කයන්න.  

 

ටවත  ළටලු විදීභ දවහ ඳවත පිඹය ු භනඹ ිරරීභට වබහගිකමඹක් මඳොශමන්න. 

1.  ළටලු ිරළයි වදුනහ ළනීභ. 

 

2.  ළටලුට මවේතු මොඹහ ඵළලීභ. 

 

3.  ළටලු විදීභ දවහ ආති විකල්ඳ උඳරිභ මර වඳුනහ ළනීභ. 

 

4. විකල්ඳ තරින් මවොදභ විකල්ඳ මතෝයහ  ළනීභ. 

 

5. එී  විකල්ඳඹ ක්රිඹහ්තභක ිරරීභ ව ආ යීභ. 

 

ඹන  ළටළු විදීමද ඳස ළදෆරුද ක්රභමේදඹන් පිළිඵ ද ඳළවළිිත කයන්න.එී  පිඹයඹන් එිමනදහ  ළටළු 

විඳීභ වහ මඹොදහ ත වළිර අකහයඹද ඳළවළිිත කයන්න.එඹ පුරුේදක් මර මඹොදහ ළනීභට ධන 

උඳසථදඵනඹක් වබහගිකඹන් තුර ආති කයන්න. 
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ක්රිඹහකහයකභ 05 – ආභරිකහු මප්රේභඹ  

( කණ්ඩහඹද බයහඹිර) 

වබහගීන්නන් 6 මදමනකු ඵළගින් එක කණ්ඩහඹභකට ආතුර්ත න මේ සිඹලුභ වබහගිකඹන් මඵදහ 

ඔවුන්ට ඳවුරක් මර කටයුතු ිරරීමද භූමිකහ යං නඹක් මභභ ක්රිඹහකහයකභ තුිතන් වඳුන්හ මදන්න.එහිදී 

එභ ඳවුර තුර දභහ, තහ්තතහ, අච්චි, දු, මරොකු පුතහ ව ඵහර පුතහ ඹන චලරිත රට කණ්ඩහඹභ මඵදහ 

ඔවුන්ට ඳවත  ළටලු වඳුන්හ මදන්න. 

 ළටලු : තභ ඳවුමල් මරොකු පුතහ ආභරිකහු තරුණිඹක භඟ මඳද දඵන්ධතහඹක් ඳ්තහම න ඹහභ. 

මභභ ක්රිඹහකහයකභ තුර ඳවුමල් හභහජිකයින් වට  ළටලු තභ ඳවුමල් හභහජිකයින් තය හකච්ඡහ කය 

එකඟතහඹකට ඳ්තීමභ සිදුවිඹ යුතුඹ. එක් එක් චලරිතමද නද ව අකල්ඳ වන් කය තිමඵන කහඩ්ඳ්ත 

පුහුණුකරු විසින් දහර භූමිකහ යඟ දක්න්නන් මඵදහිඹ යුතුඹ. (ඒ වහ පුහුණුකරු කිතන් කහඩ්ඳ්ත 

කහම න සදහනද සිටිඹ යුතුඹ.) 

 

මභභ ක්රිඹහකහයකභ තුිතන්  ළටළු විදීමද ක්රභමේදමද පිඹයඹන් වඳුනහ ත වළිරඹ.  

1.  ළටලු වඳුනහ ළනීභ 

 

2. ළටලුට මවේතු වඳුනහ  ළනීභ. 

 

3. ළටලු වහ විකල්ඳ වඳුනහ  ළනීභ. 

 

4.විකල්ඳ ආ යීභට රක් ිරරීභ. 

 

5.සුදුසු විකල්ඳඹක් මතෝයහ  ළනීභ. 

 

6.මතෝයහ ්ත විකල්ඳ 06 ක්රිඹහ්තභක ිරරීභ. 

 

7.ආ යීභ වහ ඳහරනඹ. 

 

ඹන  ළටළු විදීමද ්ත ළදෆරුද ක්රභමේදඹන් පිළිඵ ද ඳළවළිිත කයන්න.එී  පිඹයඹන් එිමනදහ  ළටළු 

විඳීභ වහ මඹොදහ ත වළිර අකහයඹද ඳළවළිිත කයන්න. එඹ පුරුේදක් මර මඹොදහ ළනීභට ධන 

උඳසථදඵනඹක් වබහ හකඹන් තුර ආති කයන්න. 

 

(මභභ මකොටමේදී ඒ දවහ මිතක මඵෝධඹක් රඵහමදන තය මභභ භහතෘකහ පිළිඵ ළඩි දළුභක් රඵහ 

 ළනීභ වහ 04 මභොඩියුරඹ ඳරිශීරනඹ ිරරීභ මඹෝ ය ඵ ිරර්මේල කයමු.) 
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04. පුේ ර අතතිඹ ව චි්තතමේ  කශභනහකයණඹ. 

පුේ රමඹකුමේ ළඩ ඳරියඹ ව ංී ර්ණ වහ පුළුල් භහජ ඳසුඳනභ අතතිඹ වහ ඵරඳහන 

ප්රධහනතභ හධකඹන් මදකිර.එමභන්භ කහර කශභනහකයණඹ වහ අතති කහරභනහකයණඹ තය 

ෘජු ඵතහඹක් ඳතී.ඳභණ ටක්භහ ළඩ,එනද රැිරඹහමේ ිරයුතු කහරඹ තුර වභහය කර 

මනොවළිර ළඩ ප්රභහණඹ , ඳභණ ටක්භහ එනද තභ ළඩ ධහරිතහඹ ටක්භවූ ළඩ ඹන හධකඹන් 

ඔඵමේ අතතිඹ ර්ධනඹට ෘජුභ දඵන්ධ ඹ. 

පි රැිරඹහට ඹන්මන් මේ මඳෞේ ිතක  ළටලු යහශිඹක් හිභත තඵහම න න තය එයින් 

රැිරඹහ කහර්ඹක්භ වහ පරදහයී ටටුකයලීමද  ළටලු භතුමේ.එමභන්භ ඳ නළත ිරට 

ඳළමිමණන්මන් රැිරඹහමේ  ළටලු මභන්භ රැිරඹහමේ පරදහයී මර මනොමඹදීභ භත ආතිකය ්ත න 

 ළටලු ව ත ත්තඹන්ද හිභත දයහම නඹ. මභභ ත්තඹ විභ  චලක්රඹක් මර ක්රිඹහ්තභක න 

ඵළවින් ටසීභ,දයහ ළනීභ හීනන තය භනමහි ිරයන්තය විමේී  ඵක් මභන්භ ඒ වයවහ 

චලර්ඹහර කරඵරකහරී ඵ්ත ිරරඳණඹ මේ. 

 ළටුද ටවර ඹහභ, ළටලු වහ විකල්ඳ පිළිතුරු භ මර මඳනී ඹහභ,ිරර්භහණශීලී්තඹ ඩු 

ඹහභ, න්තර්පුේ ර ඵතහ දුර්රීමභ භත හුදකරහ ඵට ඳ්තීමභ ළිර ත්තඹන් මභන්භ භහනසික 

 ළටලු රට මුහුණ දීභ දක්හ ර්ධනීඹ ත්තඹනට පුේ ර අතතිඹ ඳ්තවිඹ වළිරඹ. 

පුේ ර අතතිමද ලය අතතිඹ මර ධනහ්තභක ප්රමේලඹක්ද ඳතී. උදහවයණඹක් මර 

විබහ ඹකට ආති ඳනඹ භත වට න්නහ අතතිඹ ිරහ ඳහඩද ිරරීභට / ධයඹනඹ ිරරීභට මඳශඹීභ 

මඳන්හ ිඹ වළිරඹ. 

මකෝඳඹ, දුක, තුට ළිර චි්තතමේ ඹන් කශභනහකයණඹ ද අතති කශභනහකයණඹ භ  ෘජුභ 

දඵන්ධ මේ. ිරදවස වහ විමේී  භන මකෝඳමඹන් ඔඵ දුයස කයයි. එමභන්භ තභන්මේ 

චි්තතමේ ඹන් න් ඹටද තභන්ටද වහිරඹක් මනොන ඳරිි කශභනහකයණඹ ිරරීභ මවො 

මඳෞරුඹක රක්ණඹන් මති. 

චි්තතමේ ඹන් කශභනහකයණඹ ඹු දහර චි්තතමේ ඹන් පිටිරරීභට ටඩමනොදීභ මනොමේ.එනද 

දුක දළුන විට වළඬීභ, තුට දළුු විට සිනහසීභ මවෝ වඬන හ සිනහසීභ ළිර දෆ වහ ටඩ රඵහිඹ 

යුතුඹ. මභහිදී ධහයණඹ කයුමද තභන්ටද, න් ඹටද වහිරඹක් මනොන ඳරිි චි්තතමේ  

පිටිරරීභ මවෝ ඳහරනඹ ඵ වබහගිකඹන්ට ටවහ ිඹ යුතුඹ. විමලේමඹන් වළඬීභ පිරිමින් වහ 

මඹෝ ය මනොන ඵද එඹ ඌන මඳෞරු ර්ෂණඹක් ඹළයි න භහජ මිතයහද ඳන මවිතඹ යුතුඹ. ඒ 

පිළිඵ වබහගිකඹන්ට ඳළවළිිත කය ිඹ යුතුඹ. 
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ඔඵමේ  අතතිඹ  කශභනහකයණඹ  කය න්න ඔඵට ඳවසුක් දළමන්වි. 

 ප්රලසන භතුන විට කල්ඹහභට මනො එමේනද ළඩි ර්ධනීඹ සථහ රට ඳ්තීමභට ටඩමනොදී ඒහ 

ිරයහකයණඹ කය ළනීභ. 

 ඹථහර්ථහදී ඵරහමඳොමයෝතතු ඳභණක් ආතිකය  ළනීභ.එනද ටටුකය  ළනීභට ිරසිමරිරන් 

මනොවළිර ඳභණ ටක්භවූ ඵරහමඳොමයෝතතු ිතන් මතොය පර කය තවළිර ඵරහමඳොමයෝතතු භ  

ජී්තීමභ. 

 රැිරඹහමන් පිටත ඔඵ උනන්දුකයන  ක්රිඹහකහයකද ආතිකය  න්න.එමභන්භ විමනෝදහංලඹක් 

ආතිකය  න්න ඒහමද ිරයතන්න. 

 ිනඳතහභ මකටිකහරඹක් මවෝ  ළවළල්ලු ීමමද බයහඹක් ප්රගුණ කයන්න. 

 ිරයන්තය යහඹහභ ර මඹමදන්න. 

 විලසහන්ත මිතුයන් භඟ වකරු/වකහරිඹ භඟ  ළටලුකහරී ත්තඹන් මඵදහ  න්න.හකච්ඡහ 

කයන්න.ඔවුන් භඟ ජීවිත මේක්හ හකච්ඡහ කයන්න. 

 මවොද ළරසුභක් කස කය න්න. ඒ තුිතන් කහරඹ කරභනහකයණඹ කය න්න. 

 ෆභ ඳළඹ මදකකටභ යක් ළඩිතන් මකටි විමේකඹක්  න්න. 

 ලය ප්රභහණඹට ිරන්ද රඵහ න්න. 

 ඔඵ  න්නහ අවහයමේර මෞ යභ්ත දළයි විභහ ඵරන්න. මෞ යභ්ත මනොමේ නද මෞ යභ්ත 

අවහය මේරකට අවහය යටහකට පුරුදුන්න. 

 හර්ෂික පර්ණ දදය ඳරීක්ණඹකට බහජනඹ න්න. 

 ජරඹ ලය ඳභනට (දදය ිරර්මේලඹ ු) ඳහනඹ කයන්න. 

 ජරඹ ඳහනඹ ිරරීමද පුරුේදක් ආතිකය  න්න. 

 ඳහදඹ මඳොරට සඳර්ල න මේ ආවිින්න.(ළිත මඳොමරො,තණමකොර ළවුන මඳොමරො,උඳුපිඹිතඹ 

ළවුන මඳොමරො. 

 එමරසින්භ විඹ යුතුභයි,එමර ීමභ ිරහර්ඹයි ඹන සිතුිත ිතන් ඵළවළය ීමභ. 

 

පුහුණුකරුමේ භළිව්ත ීමභ. 

තිර පුේ රමඹකු මර ඳරමු ක්රිඹහකහයකභට්ත,කණ්ඩහඹභක් මර මදන ක්රිඹහකහයකභ්ත ිරරීමදදී 

 ළටලුක් විදීමද දී ආති ඳවසු ඵ වහ ඒ වහ  ත යුතු මමව පිළිඵ සිතීභට්ත ආ යීභට්ත 

වබහගිකයින්ට මඹොමුකයන්න. එතුිතන් එභ කුරතහඹ වබහගිකඹන් තුර ප්රභහණ්ත මර ම ොඩනළගී 

තිමබ්ද? ඹන්න පිළිඵ තක්මේරුකට එශඹීභට ඔවුන්ට වඹ න්න. එිමනදහ ජීවිතමද වමුන  ළටලු 

විදීභ වහ ටවතින් මඹෝජිත ක්රභමේදඹ වහ එහි පිඹයඹන් ු භනඹ ිරරීමභන් ඳවසුිරන් මතොය 

ඳවසුමන්  ළටලු කරභණහකයණඹ කය  ළනීභට ආති වළිරඹහ වබහගිකඹන්ට ඒ්තතු  න්න්න.. 
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05. නහඹක්තඹ 

නහඹක්තඹ පිළිඵ ංකල්ඳඹන් වඳුනහ ිරමු.එහිදී ඳවුමල් ,භහජමද ,අඹතනමද,මඳොදු යමුණක් ටසඨ 

කය  ළනීභට දහඹක න පුේ රඹන් භනහමර වසුරුමින් ිරසිඹහකහයමඹන් මඳොශමමින් ටරක්ක ත 

යමුණු රඟහ කය  න්නහ පුේ රඹහ නහඹකඹහ මර ර්ථ ළන්විඹ වළිරඹ. 

ද භහජමද මඵොමවෝ මදමනක් තභන් තුර ඳතින නහඹක්ත කුරතහ වඳුනහ  ළනීභට මඳොමවෝත ීමභ 

භත නහඹක්තඹ රළමඵන තුරු ඵරහ සිටින ත්තඹකට ඳ්ත ආත.නහඹක්තඹ රළබුණද එඹ ඳ්තහම න 

ඹහභද භිමඹෝ හ්තභකඹ.එඵළවින් නහඹක්ත කුරතහ භෘදු කුරතහක් මර ර්ධනඹ කය ත යුතු ත්ත 

ළද ්ත ගුණහං ඹිර. 

 

ක්රිඹහකහයකභ 06 . 

නහඹක්තඹ වඳුනහ ළනීභ.  

මභභ නහඹකයින්  ළන ඔඵ දිරන දෆ 

1. මනල්න් භළන්මඩරහ 

 

2. භව්තභහ  හන්ධි 

 

3. ආමඩොල්ෂස හිට්රර් 

 

4. භහර්ටින් ලතර් ිරං 

 

5. යතු ටන්ිඹහු නහඹක සිඹළමටල්  

 

06.  කණ්ඩහඹද  තීමභ. 

 

 මභහිි කණ්ඩහඹභ ඹන්න වඳුනහ ළනීභ ළද ්ත මේ. 

 පුහුණුරහභීන් භඟ කණ්ඩහඹභක රක්ණ වඳුනහ ළනීභ වහ හකච්ඡහක මඹමදන්න. 

 එී  රක්ණ වබහගිකඹන්මේ එකඟතහඹ ු මඳර සන්න. 

 නතුරු ඳවත ිරර්චලනඹන්හි න්තර් ත කණ්ඩහඹද රක්ණඹන් භ  පුහුණුරහභීන් 

ටිරිඳ්ත කශ රක්ණඹන් න්න. 

 මඳොදු යමුණක් තිබීභ. 

 මඳොදු යමුණ ජඹ ළනීභ වහ හභහජිකඹන් එිරමනකහමේ දහඹක්තඹ 

ලය ීමභ. 

 හභහජිකඹන් එිරමනකහ තය න්තර් ක්රිඹහ සිදුිරරීභ. 
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කණ්ඩහඹද පිළිඵ ත්ත ිරර්චලන ිරහිඳඹක් රකහ ඵරමු.  

එිරමනකහ තභතභන්මේ භහජික්තඹ පිළිඵ්ත, මනයෝනය යමුණු කයහ ඹහභ පිණි උ්තහව දළරීමදදී 

ඔවුන්මේ ධනහ්තභක න්තර් ඹළපීද පිළිඵ්ත දළු්ත වූ මසු හභහජිකඹන් පිළිඵ්ත දමු  

න්තර්ක්රිඹහර මඹමදන මදමදනකු මවෝ  ට ළඩි ං යහක් කණ්ඩහඹභිර. 

                                                    (මජොන්න් ව මජොන්න් 1987,8) 

කණ්ඩහඹභක් ඹු එිරමනකහ තය කහර්ඹබහය දඵන්ධතහඹිරන් මවඳන සථිය  මනයෝන් ඹ ඵළඳීභිරන් 

යුතු,ඹද භහජ තයහතියභිරන් යුතු පුේ රඹන් මවඹිර. 

කණ්ඩහඹභක් ඹු ඳළවළිිත ප්රකහශිත ව යං මඹන් ඳ්තනහ ආ යීද මවෝ දභහනඹන්ම න් යුතු ෆභ 

හභහජිකඹකුමේභ වළසිරීද විධිභ්ත ඳ්තහ ිරමින් එභ කණ්ඩහඹභට භ ලමඹන් මවෝ ළද ්තන 

කරුණු ු මඵදහවදහ ්ත අකල්ඳ,භමනෝබහ,භිරහලඹන,ටරක්කරට දහශ ිරළක ලමඹන්භ කහ 

වට්ත මඳොදු දභතඹක් ආති පුේ ර මවඹිර.    (මවොේ ව අබ්රවදස 2001) 

කණ්ඩහඹභක ංර්ධන ධි. 

 

ඳශමු ධිඹ   - කණ්ඩහඹද  තීමභ. 

  භහජිකඹන් එකට එකතුීමමද ව එිරමනකහ වඳුනහ ළනීමද ධිඹඹ. 
 

මදන ධිඹ - කුණහටු භඹ. 

භූමිකහ ව ක්රිඹහලීන් පිළිඵ හකච්ඡහ මකමයන, තර්ක මකමයන වහ නහඹක්තඹ   

පිළිඵ තයඟකහරී්තඹක් ආති මකමයන ධිඹයි. 
 

 

මතන ධිඹ - ප්රතිභහන ළකසීභ. 

භහජිකඹන් එකතු ීම, එකඟ්තඹක් හිත චලර්ඹහන් ිරර්චලනඹ මකමයන ව 

ක්රිඹහකහරි්තඹ වහ චලර්ඹහන් සථහඳනඹ කයන ධිඹයි. 

 
 

සිේන ධිඹ - කහර්ඹඹන් ටටුිරරීභ. 

කණ්ඩහඹද තභ කහර්ඹඹන් ටටුිරරීභ අයදබ මකමයන වහ සථහය්තඹක් මඳන්න 

ධිඹයි. 

 

ඳසන ධිඹ - කල් දළමීභ/මලෝක න/විසිය ඹහභ. 

විසිය ඹහභට උ්තහව කයන ව කණ්ඩහඹභ තදුයට්ත ඳ්තහම න ඹහභට උ්තහව 

කයන්නන් තය  ළටුද වට න්නහ ධිඹයි. 

                      (කර්ට් මරවින් 1930 USA) 
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පරදහයී කණ්ඩහඹභක රක්ණඹන්. 
  

 යමුණු ව කහර්ඹඹන් ටසට ිරරීභ. 

 මඳොදු යමුණු ව කහර්ඹඹන් ටසට කය ළනීමද දවසින් (බයන්තරික)ඳ්තහම න 

ඹහභ. 

(කහර්ඹඹන් මභන්භ න්තර් ඵතහ ඳ්තහ  ිරමින් කණ්ඩහඹද නඩ්තතුද 

භඵයතහඹිරන් යුතු ඳ්තහම න ඹහභ.) 

 පරදහයීතහඹ ටවශ ඹන අකහයඹට ංර්ධනහ්තභක මනස ීමභ. 

 

ටවත කණ්ඩහඹදර ධි පිළිඵ්ත, පරදහයී කණ්ඩහඹභක රක්ණ පිළිඵ්ත වබහගිකඹන්ට ටවශ 

මඵෝධඹක් එමභන්භ අඹතිරක යමුණු වහ ටරක්කඹන් රඟහකය ළනීභ කණ්ඩහඹද ක්රිඹහිතඹක් 

ඵ්ත,කණ්ඩහඹමද හභහජිකඹන් එිරමනකහට ිරසිමේ්තභ භහන මනොවූ මනස වූ මඳෞරුඹන් වහ 

චලර්ඹහිතන් මවඳන ඹ ඵ්ත ඔවුන් භ  එකට ළඩ ිරරීභ කරහක් ඵ්ත ඳළවළිිත කය න්න. 

   

පරදහයී කණ්ඩහඹභක පරදහයී හභහජිකඹකු මර අඹතිරක ටරක්කඹන් ද තභන්මේ මඳෞේ ිතක 

ිරසඨහන් ද ශඟහ කය තවළිර ඵ ඳළවළිිතඹ. ඳමේ මඳෞේ ිතක ටරක්කඹන් ජඹ  ළුභ ද හුමදකරහ 

කශ මනොවළිර තය ඒ වහ ද එිරමනකහමේ වමඹෝ ඹ තයහලය ඵ වබහගිකඹන්ට ඒ්තතු 

 න්න්න. 
 

පරදහයී කණ්ඩහඹභක්, 

 න් ටරක්කඹ වහ යමුණු කණ්ඩහඹමද සිඹළුමදනහ මවොඳින් වඳුනහම න, මඵෝධ 

කයම න සිටිති. එී  යමුණු කණ්ඩහඹමද හභහජිකඹන්මේ යමුණු වහ  

ඵේධ මභන්භ න්තර් ඹළපීද වහ උස භට්ටද කළඳීමභක් ශඟහකය තවළිර ඒහ විඹ යුතුඹ. 

 කණ්ඩහඹභ තය පරදහයී න්ිරමේදනඹක් තිඳනඹ යුතුඹ. 
 

 

 නහඹකඹන් මවෝ හභහජිකඹන් තුශ ළඟවුණු යමුණු වහ නයහඹ ඳත්රඹන් මනොතිඳනඹ යුතුඹ. 

 සිඹළුභ හභහජිකඹන්  ී ද දළරිඹ යුතුඹ. ී ද වහ යුතුකද ිරඹමිත අකහයමඹන් ිරඹමිත 

කහර සීභහමේදී ටටු කශ යුතුඹ. වබහගි්තඹ වහ නහඹක්තඹ හභහජිකඹන් තය මඵදී ඹහ 

යුතුඹ. තභන්මේ හභහජික්තඹ පිළිඵ හභහජිකඹන් තෘේතිභ්ත විඹ යුතුඹ. 

 මඳොදු එකඟතහ තිඳනඹ යුතුඹ. ඒහ සිඹල්රන් රැිරඹ යුතුඹ.සථහුකූර උචිත තීයණඹන් ද 

 ත යුතුඹ. 

 ඵරඹ ව ඵරඳෆභ භහන තිඳනඹ යුතුඹ. 

 විරුේධ භත ව දවස  ළටීභ ප්රර්ධනඹ කශ යුතුඹ.එඹ ගුණහ්තභත තීයණඹන් වහ 

මඳෝණඹ ඳඹයි. 

 හභහජිකඹන් තය වමඹෝ ඹ, මනයොනය විලසහඹ, එකමුතුඵ, පිළි ළනීභ, එිරමනකහ 

මකමයහි ප්රිඹභනහඳබහඹ වහ ම ෞයඹ තිඳනඹ යුතුඹ. 

  ළටළු විඳීභ ටවශ භට්ටභිරන් තිඳනඹ යුතුඹ. 

 කණ්ඩහඹ මද පරදහයී වහ ංර්ධනහ්තභක ක්රිඹහකහරි්තඹ ආ යීභ පිණි ක්රභමේදඹක් 

මභන්භ පුේ ර දහඹක්තඹ, කළඳීමභ වහ ආ යුද ක්රභමේදඹන් ද සථහපිත තිඳනඹ යුතුඹ. 
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කණ්ඩහඹද ම ොඩනළගීභ 

ක්රිඹහකහයකභ  07 

 

කළඩුණු චලතුයශ්ර  (ඩු ධහනමද සිට භධයසථ ධහනභ දක්හ) 

නීතිඹ ක්රිඹහ ිරරීමද ෘ්තතිඹ ආකඩමිමද ංසකයණඹක් භත ඳදනද කයම නඹ. 

www.union.k12.us/leca/instructor/brokensquares.doc 

 

මභභ බයහ වහ ිරසි මේරහට මඳය සුළු සදහනභක් ලය මේ. 

පුවණ ළඩටවමන්දී ඳශමු කණ්ඩහඹභ කුඩහ කණ්ඩහඹද රට මඵදහ න්න. ඔඵ විසින් පිහිටුු රඵන 

ෆභ කුඩහ කණ්ඩහඹභකටභ කළඩුණු චලතුයශ්ර කට්ටරඹ ඵළගින් ඳවත දක්හ ආති ඳරිි සදහනද කශ 

යුතුඹ.මන්ටිමීටර් 15 x 15 ඳභණ කහඩ්මඵෝඩ්  චලතුයශ්ර ඳවක් කඳහ න්න.ඳසු ඳළන්මරන් කුරු ව ටරි 

භකහ දළමීභට වළිරන ඳරිි ත බුරුමරන් රකුණු කයන්න. 

ටරි ආඳිඹ යු්තම්ත කඳහ මන් කශ විට “a” ලමඹන් රකුණු කයන රද ෆභ කළඵළල්රකභ එකභ ප්රභහණමද 

න තය “c” ලමඹන් රකුණු කයන රද ෆභ කළඵළල්රිරන්භ ිරඹභ ලමඹන් එකභ ප්රභහණඹට සිටින 

ඳරිේමදිර. 

භචලතුයස්රර ටරි ආඳීමභන් ඳසු ව  ටංග්රීසි කුරුිතන් රකුණු ිරරීමභන් නතුරු රකුණු කය ආති 

අකහයඹටභ ෆභ චලතුයස්රඹක් භ කුඩහ ඒහ ප්රමවේිතකහමේ මකොටස න ඳරිේමදන් කඳහ  න්න. 

1,2,3,4 වහ 5 ලමඹන් කය ඳවක් රකුණු කයන්න. කහඩ්මඵෝඩ් කළඵළිත ඳවත වන් ඳරිි කය ඳව 

තමර් මඵදහවරින්න. 

 1 කයඹට I,H,Eකළඵළිත ඹ්තඹ. 

 2 කයඹට A,A,A කළඵළිත ඹ්තඹ. 

 3 කයඹට A,J කළඵළිත ඹ්තඹ. 

 4 කයඹට D,Fකළඵළිත ඹ්තඹ. 

 5 කයඹට G,B,F,C කළඵළිත ඹ්තඹ. 
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එක් එක් කළඵළල්මල් ඳළන්මරන් ිතඹන රද කුය භකහ දහශ කයමද ටරක්කඹට ිතඹන්න මභමේ 

ිරරීමභන් ඳසුකණ්ඩහඹභක් මත ඳයන රද කහර්ඹඹ දපර්ණ ිරරීමභන් නතුරු කළඵළිත ිරඹමිත 

කයඹට ඳවසුමන් දළමිඹ වළිරඹ. 

 

 

එක් කණ්ඩහඹභකට වබහගී න්නන් ඳස මදමනකු ආතුශ්තන ඳරිි කණ්ඩහඹද හදහ, ිරරීක්ණඹ කයන 

තීයකයඹකු ඳ්ත කයන්න. භතය වබහගී න්නන් සිටී නද තීයකරුන් එක් මඹකුට ළඩිමඹන් ඳ්ත කශ 

වළිරඹ. 

 එක් එක් කණ්ඩහඹභට කළඩුණු භචලතුයස්ර ආතුශ්ත කය ඳව ඵළගින් මදන්න. 

 (ඳවත දක්හ ආති) කළඩුණු භචලතුයස්ර කණ්ඩහඹද උඳමදස ඳත්රිකහමේ පිටඳතක් ඵළගින් එක් එක්  

කණ්ඩහඹභට මදන්න. 

 ිරරීක්ක/ තීයක උඳමදස ඳත්රිකහමේ පිටඳතක් ිරරීක්කඹන්ට මදන්න. (ඳවත ඳඹහ ආත.) 

 ඳයන රද කහර්ඹඹන් ටටු ිරරීභ වහ ව එක වහ භහන භචලතුයස්ර ඳවක් ෆදීභ වහ එක් 

කණ්ඩහඹභකට විනහඩි 20ක් රළමඵන ඵ දන්න්න. 

 නීතිරීති පිළිඳින ඵට වතික කය ළනීභ වහ ළඩ ධීක්ණඹ කයන්න. 

 

ඳයන රද කහර්ඹඹ කණ්ඩහඹද විසින් දපර්ණ කශ ඳසු රද ්තදළී ද හකච්ඡහ කයන්න. ිරරීක්කරුන් 

දුටු මේ කණ්ඩහඹභ මඵදහවදහ  ළනීභට ටඩ රසන්න. ළඵෆ මරෝකමද ත්ත්තඹන්ට මභභ ක්රිඹහකහයකමද 

්තදළී භ දඵන්ධ කයන්න. භ මඳන්ීමභ වහ ප්රලසන ඳවත දළක්මේ. 

 බයහමදදී ඔඵට ආතිවුු භවය වළඟීද මභොනහද? 

 මන්ත කණ්ඩහඹද භ  ළඩ කයන විටදී ඔඵට මද වහ භහන වළඟීද ආතිීම තිමබ්ද? 
 

 ඔමබ් ළඩරට මවෝ ප්රජහමේ ඳතින ත්ත්තඹන්ට බයහමද ආති දඵන්ධතහඹ කමර්ද? 

 

වමඹෝගීතහඹ ඹුමන් දවස කයන්මන් කුභක්ද? ඹන්න හකච්ඡහ කය  ළටළු විඳීමද දී හර්ථක 

වමඹෝගිතහඹ පිළිඵ කල්පිත (hypothesis) ම ොඩන න්න. උේ ත විඹ වළිර ළද ්ත කරුණු ුමද, 

 

 ෆභ පුේ රඹකුභ දපර්ණ  ළටලුභ මඵෝධ කය ත යුතුඹ. 

 ෆභ පුේ රඹකුභ  ළටලු ිරයහකයණඹ ිරරීභ පිණි දහඹක න්මන් මකමේ ද ඹන්න ම්තරුද ත 

යුතුඹ. 

 මනකු්ත පුේ රඹන්මේ දහඹක්ත ලක්තීන් පිළිඵ  ළටළුට දඵන්ධ ෆභ හභහජිකමඹකුභ 

දළු්ත විඹ යුතුඹ. 
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කළඩුණු භචලතුයස්ර කණ්ඩහඹද උඳමදස ඳත්රිකහ. 

 

ඔඵ එක් එක් ඹකු ශඟ චලතුයශ්ර ෆදීභ වහ කහඩ්මඵෝඩ් කළඵළිත ආතුශ්ත කයඹක් ආත.පුහුණුකරු විසින් 

අයදබ කයන මර ංඥහක් දුන්විට ඔඵ කශයුතු කහර්ඹඹ න්මන් භහන චලතුයශ්ර ඳවක් ෆදීභඹ. එක් එක් 

පුේ රඹහ එනද ඔහු /ආඹ ටිරිමද වරි වතරැස එකභ ප්රභහණමද මකොටුක් ිරක් කණ්ඩහඹමද 

හභහජිකඹන් ටිරිමද දපර්ණ කයන මතක් කහර්ඹඹ න් මනොමේ. 
 
 

කණ්ඩහඹභ මත ඳනු රඵන ිරලසචිත නීති. 

1. ිරසිදු හභහජිකඹකු කතහ මනොකශ යුතුඹ. 

2. ිරසිදු හභහජිකඹකු මන්ත හභහජිකඹකුම න් කළඵළල්රක් ටල්රහ මනොසිටිඹ යුතු තය ඔහු/ආඹ 

විසින් මන්ත හභහජිකඹකුට කළඵළල්රක් තභහට මදන මර ංඥහක් කශ යුතු ද 

නළත.(හභහජිකඹන්ට තභ කළභළ්තමතන් මනක් හභහජිකඹන්ට කළඵිත ිඹ වළිරඹ) 

 

කළඩුණු චලතුයශ්ර  ිරරීක්ක/ තීයණ උඳමදස ඳත්රිකහ. 

 

ඔඵමේ කහර්ඹඹ මකොටක් ිරරීක්ක, මකොටක් තීයක මේ. වබහගී න ෆභ පුේ රඹකුභ ඳවත වන් 

නීති පිළිඳින ඵට තීයක ලමඹන් ඔඵ  ඵරහ ත යුතුඹ. 
 

 කතහ ිරරීභ මවෝ ංඥහ ිරරීභ මවෝ මන්ත න්දමද න්ිරමේදන ිරසික් මනොකශ යුතුඹ. 

 මන්ත වබහගී න්නන්ට ෘජු කළඵළිත දීභට හභහජිකඹන්ට වළිරඹ. එමව්ත මන්ත 

හභහජිකඹන්ම න් කළඵළිත රඵහ තයුතු නළත. 

 වබහගීන්නන් විසින් මන්ත වබහගීන්නන්ට ඳහවිච්චි ිරරීභ වහ කළඵිත භළින් තළඳනඹ යුතු 

නළත. 

 ඔහු/ආඹ දළනටභ්ත භචලතුයස්රඹක් ිරර්භහණඹ නය ආත්ත ඔහුමේ/ආඹමේ ප්රමවේිතකහමේ කළඵිත 

සිඹල්රභ දීභට සථහ තිමබ්. 

 

ිරරීක්කඹකු ලමඹන් ඳවත කරුණු පිළිඵ ළරිරිතභ්ත න්න. 
 

 චලතුයශ්රමද කළඵළිත දීභට කළභති පුේ රඹහ කමයක් ද? 

  ිරසිඹද පුේ රඹකු තභ චලතුයශ්රමද දපර්ණ ිරරීමභන් නතුරු කණ්ඩහඹද  ළටලු විඳීමභන් 

ට්ත න්මන් ද?  

 ඔහුමේ/ආඹමේ කළඵිත භ  ිගින් ි ටභ ළකසීභට මමවමන එමව්ත කළඵිත එකක් මවෝ 

සිඹල්රභ දීභට කළභති ඹභකු සිටීද? 

 පුේ රඹන් මකොතයද ං යහක් චලතුයශ්ර කළඵිත එකතු ිරරීමද කහර්ඹමඹහි ක්රිඹහකහරී මර ිරයත 

ීම සිටී ද? 

 ටච්ඡහබං  ව මනොන්සුන් භට්ටභක් තිමබ්ද? 

 කණ්ඩහඹභ වමඹෝගී කටයුතු ිරරීභ අයදබ ිරරීභ වහ එභගින් මභමතක් සිදුවූ ක්රිඹහිතඹ මනස 

න සථහක් තිබුමණ්ද? 

 මනකු්ත වහඹක හභහජිකඹන්ට  ළටලු විඳීභට උඳකහය ිරරීමද භහර් ඹක් ලමඹන් ිරසිඹද 

පුේ රඹකු කතහ ිරරීභ මවෝ ංඥහ ිරරීභ භගින් නීති උල්රංඝනඹ ිරරීභට ප්රඹ්තන දයන්මන් ද? 
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 ළටුද භථකයණඹ/ කශභණහකයණඹ 

 ළටුභ ඹන්මනන් කුභක් දවස මේද? 

 

එඹ ිරර්චලනඹ ිරරීභට උ්තහව  න්න.එී  ිරර්චලනමද වන් විඹ යුතු කරුණු මඳශ  සන්න. 

ඳසු ඳවත ිරර්චලනඹන් භඟ ඔඵමේ උ්තහවඹ දන්න. 
 

 ළටුභ ඹු එක් ඳහර්ලඹක් විසින් ත්ත ඳහර්ලඹක් මත විමලේමඹන් රකහ ඵරන මදඹක් 

දඵන්ධමඹන් හිතකය අකහයමඹන් ඵරඳෆභක් ආතිවිඹ වළිර සථහක් තුළින් ආතින ත්තඹිර. 

                                       ( මයොඳනන්ස එද එල්, 1994) 

 

 ළටුභ යර  තමවෝත මකොටස මදකකට මඵමේ. 

1. කහර්ඹඹක් පිළිඵද ආතින  ළටුද 

කහර්ඹඹක් කයන්මන් මකමේද ඳළනනගින ක්රිඹහකහරි්තමද එක තහඹකට මනොඳළමිණීභ භත 

ආතින  ළටුද.  

 

2. දඵන්ධතහ භත ආතින  ළටුද. 

පුේ රමඹක් මවෝ කණ්ඩහඹභක් තය පර් එිරිහිකද භත ආතින  ළටුද. 

විවිධ  ළටුද තරඹන් 

1. න්ත:පුේ ර  ළටුභ  - පුේ ර බයන්තයමද ඔහුමේභ විඥහනඹ තුර ආතින  ළටුභ. 

2. පුේරහන්තය  ළටුභ 

3. කණ්ඩහඹභක් තුශ ආතින  ළටුභ. 

4. කණ්ඩහඹද තය  ළටුභ. 

 

සථහ 1       සථහ 2             සථහ 3              සථහ 4                         සථහ 5 

 ළටුභ වහ           ළටුභ                              ළටුභ  ළන                      ළටුද                                   ළටුදර  

ආති විබඹ           වදුනහ ළනීභ                   කටයුතු ිරරීමද                සථහන්හි                       ප්රතිපරඹ  

    ක්රභමේද    වළසිරීභ 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

න්ිරමේදනඹ 

ිරර්භහණඹ 

පුේ ිතක 

මනොමඹකු්ත  

ිරඹත මේ 

ප්රතයක් 

දිරන  ළටුද තයඟකහරී ීමභ 

වමඹෝගීතහ 

එකඟතහඹට

කටඑරඹීභ 

භඟවළරීභ 

සථහුරඳ 

උඳකහය ිරරීභ 

 ළටුභ ප්රකට 

ිරරීභ 

 කණ්ඩහඹමද 

වළසිරීභ 

න්ඹමේ 

වළසිරීභ 

කණ්ඩහඹදර 

ළඩි ියුණුවූ 

ක්රිඹහකහරී්තඹ 

දළණුු  ළටුද 

කණ්ඩහඹද ර 

ඩු වූ 

ක්රිඹහකහරි්තඹ 



22 
 

 

 ළටුද වළසියීමමද දලලීන් 

මිිරසුන් විසින්  ළටුද පිළිඵ කටයුතු කයන්මන් මකමේද ?  ළටුභ භනඹ ිරරීමදදී ටතහ සුදුසු ක්රභමේද 

මභොනහද? එමේභ කුභන උඳක්රභ ර්ථක වූමද ද? මද යටහන් මවෝ උඳක්රභ සිඹල්ර මිිරසුන්මේ දවස වහ 

ඔවුන් මේ ංජහනන ව ිරසිභ වළසිරීද ක්රභ එක් කර වළිර ඒහ විඹ යුතුයි.ිරසිඹද  ළටුභක් එක්තයහ 

ක්රභඹකට ු  විඳීභ වහ මිිරසුන් විසින් මඹොදන උඳක්රභරට දහශ කල්ඳනහකහරී  න්නහ තීයණ 

ඔවුන් විසින්  ළටුද විඳීභ වහ රළබ පුහුණුමේ ප්රතිපරඹ විඹ වළිරඹ. එක්තයහ ක්රභඹකට මභඹ ඥහණහන්විත 

උඳක්රභශීලී බහඹක් වුද භවය විට ඒහ තළනට ඔඳනන ඒහ මභන්භ මනොමවොඹිනහ ඒහ ද විඹ වළිරඹ. 

 ළටුද විඳීභ වහ ආ්තම්ත එකභ භහර් ඹක් ඳභණක් මනොන ඵ ඹන වළඟීභ ටතහ ළද ්ත ඹ. එඹ යහ 

ඳ්තමන් දහර ත්තමද ඳතින ිරලසචිත මකොන්මේසි භතඹ.එමේ වුද එඹ යහ ඳ්තමන් දහශ ත්තඹ 

භතඹ.ඒ වහ ටතහ සුදුසු න්මන් ිරසිඹද අකහයඹක මවෝ දලිතඹක  ළටුද විදීමද ක්රභමේදඹක් ඹ. 

ටතහ හර්ථක යුරින්  ළටුභක් විඳීභ වහ ඕනෆනමින් හිතහභතහ මතෝයහ න්නහ විඳුද දලිතඹ එඹ 

හර්ථක විහ  ළනීමද භහර් ඹ ඵ ටවහ  ළනීභ ලය මේ. ළටුද ත්තමද මනකු්ත ප්රධහන චලරිතර 

මවෝ චලරිතමද වළසිරීද යටහට ුකූර ප්රතිචලහය දළන්ීමභට මඳය , ප්රථභමඹන් ඔඵ විසින් ඔවුන්මේ 

ඵරහමඳොමයෝතතු මභොනහදළයි උඳකල්ඳනඹ මකොට ඔවුන්මේ එභ මඹෝජනහ භත ඔමබ් උඳක්රභ මභොනහදළයි 

ඔඵ විසින් ඳදනද කය  ත යුතුමේ. මභහිදී  ළටුභට දහශ මකොටසර දවස භනහ විලසමල්ණඹ ිරරීභ ටතහ 

ළද ්ත න්මන් මභභ  ළටුභ එක් ඳහර්ලඹිරන් උග්ර ිරරිභට උ්තහව  න්නහ තය මනක් ඳහර්ලමද 

ක්රිඹහන් තුිතන් ඒ පිිතඵ ළයි ඵරහමඳොමයෝතතු ටිරිඳ්ත ිරරීභට ද ටඩ ආති මවයිිර.මභහිදී ඔඵ විසින් 

ඔඵමේභ භතකඹට  ත යුතු එක් කරුණක් නද මිිරමකුමේ චි්තතමේ  උණුසුද ිරමඳන සුළු වූ විට 

ඔහුමේ වළසිරීද විරහඹ භගින් ඔහුමේ මේක්හ මඵොමවෝවිට ිරළයි මර පිළිඳනඹු මනොන ඵයි. 

 

  ළටුද මනොභළත              වමුිතන්භ නහ  

                දභන  ළටුභ  

 

සුළු භතමේද  විෘත ප්රලසන තර්ජනඹ ිරරීභ  ළටුභක් ආති  මනක් ඳ්ෂඹ 

මවෝ  නළගීභ මවෝ ව න්තිභ ිරරීභට ලහරීරික විනහල ිරරීභට 

දුයමඵෝධඹ භිමඹෝ  ිරරීභ ිරමේදනඹ ටිරිඳ්ත       ඳවයදීභ  න්නහ විෘත 

 ිරරීභ උ්තහවඹ 

 

සටීන් පී මයොඳනන්ස (1974)  “ ළටුද ප්රඵරීමභ මනොන්තහ කය ම න ඹහභ “  ඹන ග්රන්ථමඹන්  ළටුද 

වළසිරීමද ර්ධනඹ ීමභ පිළිඵ කල් ආති දළන  ළිරමද භහර්  ටිරිඳ්ත කයයි.  
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    කෘතයහදී ීමමද ප්රතිපර  
 

 න්නහ වූ තීයණර ගුණහ්තභක බහඹ ළඩි ියුණු වූ විට ; (  ළටුභ කහර්ඹ ඵේධ මේ) ජනතහ 

නතභ, ිරර්භහණහ්තභක ඩහ්ත උඳක්රභශිිත ප්රමඵෝධභ්ත වූ සථහන්හිදී ; තභහ  ළනභ 

ආ යීභකට ඳහත්ර ීම දධර්ඹභ්ත වූ විට ; මනස විද ිරහ උ්තම්තජනඹ වූ විට ආතින  ළටුද 

කහර්ඹ ඵේධ මේ.සුළුතය කණ්ඩහඹද දයණ දවසරට ුඵර දුන්විට ව ඔවුන් සිතන මේ 

ළද ්ත තීයණරට දඵන්ධකය  ්තවිට  ළටුද ආතිීමභ සථිය ඹ. 

 ළටුභ භගින් එක තළන රැඳී සිටිභ නළළ්තවිඹ වළිර න තය කණ්ඩහඹභක් විසින් තීයණ  ළනීමදදී 

ිරසිඹද ප්රලසණඹකට දහශ සිඹළු ංල අයණඹ නහ මභන්භ එඹ ළද ්ත තීයණ  ළනීභට ද 

අධහය මේ.භවහ ඳරිභහණමද කටයුතුර දී  ළටුභ ඕනෆභ තයහතහයභක ඹ භිමඹෝ ඹට රක් කයන 

තභ භවජනතහමේ ලයතහ ව ප්රතිචලහය ු යටර ව මේලඳහරන ඳක ර 

ඔවුමනොවුන්මේ ප්රතිඳ්තති ව ළඩටවන් නළත ංමලෝධනඹ ිරරීභට භ්ත මේ. 

උදහවයණඹක් ලමඹන් නළදඳනඹහ ර්  ණනහක ඳළති දරුණු  ළටුදිතන් නතුරු ටතහ 

ඳවසු ව ප්රන්න න්දමින් ප්රජහත්තත්රහදඹ කයහ එරඹුණ ඵහුජන හර්ගික භහජඹිරන් යුතු 

යටිර.ිරදව රඵහ ර් තුනකට ඳසු එනද 1993 ර්මද දී මභයට මඳොදුයහජය භණ්ඩරමද තභන් 

ළිර ප්රචලණ්ඩකහරී ක්රිඹහ කළශඹිිත තතන්ඹකට ඳහත්ර මනොවූ න් යටරට ප්රථභමඹන්, ජහතික 

තරුණ ප්රතිඳ්තතිඹක් පිිතමඹශ ිරරීමද කටයුතුර ිරයතවූමද එළිර මදඹක්  ළන ේ යටල් 

දවස ිරරීභට්ත මඳයහතුඹ. 

සී.යි.පී. ප්රිකහු භධයසථහනමද හිටපු ධයක්යඹහ න රිචලඩ් මිකන්දවිඹර් එකට 

තළදඳනඹහමේ තරුණ කටයුතු ව ක්රීඩහ කටයුතු පිිතඵ ආභති මඳන්ඩුී ිර ටතහනහ භව්තමිඹ 

මුණ ළසී මභමේ ජහතික තරුණ ේ යතිඳ්තතිඹක් පිළිමඹර ිරරීමදදී උේ තන ප්රලසන  ළන හකච්ජහ 

කය ආත.  
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 ළටුද න් ිරරීභ. 

සථිය  ළටුභ ංසිඳුීමමද ප්රිකහු භධයසථහනඹ (ඒ.සී.සී.ඕ.අර්.ී))භගින් ර් 1998 දී පිළිමඹශ කය ආති 

 ළටුද කශභනහකයණඹ, භළිව්ත ීම මබ්රුද ිරරීද ව දවස හුභහරු කය ම න මබ්රුද ිරරීභ ඹන 

ග්රන්ථමඹහි දක්හ ආති අකහයඹට  ටුද භථඹකට ඳක් කය හන ිරරීභ වහ ආ්තම්ත මිතක ප්රමේල 

ක්රභ තුනක් ඳභණි. 

1. ඵරඹ ඳහවිච්චි ිරරීභ 

ඵරඹ ිරළයිඹ ඹන ප්රමේලඹ. මද ක්රභඹ ඳ සිඹළුමදනහටභ සුපුරුදු එකිර.මභමේ විලහර ප්රභහණමඹන් 

න් ිරරීභ ිරතයහුකූර මර රකු රළමබ්. එමේ වුද මභමේ ක්රිඹහ කය අයවුල් විඳීමභන් 

මදඳහර්ලඹටභ තුටුදහඹක න යුරින් ප්රතිපර ම න දීභක් සිදුන්මන් ටතහභ්ත කරහතුයිරන් මේ. 

 

2. යිතිහසිකද මවෝ ප්රමිතීන් ු කටයුතු ිරරීභ  

ධිකයණ උහවි ව නීති දඳහදනඹ ඳදනද මකොට ආ්තම්ත , ඵරඹ ඳසුඳනද මකොටම න එශමමු 

රඵන තීයණර ඵයඳතරකභ ඩු ිරරීද වහ මභන්භ, ඒ ඒ ඳහර්ල ර  ඹ විසින් තභ ඵර ඳයහක්රභඹ 

මඹොදහ ිරමින්  ු රඵන තීයණ, දහශ වූ විවිධ සථහන් හි ඳ්තනහ කරුු ර හමේක් කුරතහ 

භත ඳදනද විඹ යුතුඹ ඹන්න ව දහචලහයහ්තභක ප්රතිඳ්තතිඹ භතඹ. ප්රජහතහන්තික ක්රභඹ ඹටම්ත නීතිඹ 

ඳඹන්නහවූන් ව යජඹ තය දඵන්ධතහඹක් මනොභළති න්මන් ිරසිඹද සථහක රඵඹ ආති 

ඳහර්ලඹක් විසින් යජමද ඵරඹ තභ ඵරඹ මර මඹොදහ ඔවුන්ට ්තඳ්ත කය  ළනීමද වළිරඹහක් 

ඳතින ිරහඹ. ඒ ු ිරසිඹද  ළටුභකට ඳසුඳනද න ඳහර්ලඹන් විසින්භ තභන්ට මුහුණඳෆභට 

සිදුන්මන් ඔවුන් විසින්  ු රඵන තීයණ ු ිරනද සථහකට වුද හනමදදී නීතිඹට න 

කටයුතු ිරරීභට සිදුන ඵන මඵෝධ කය ත යුතු ආත. හභහනය යවහයමදදී යජඹ විසින් තභන්මේ 

ඵර ඳයහක්රභඹ තදුයට්ත පුළුල් කය  ළනීමද යමුණින් නීතිමද සිභහන් ටක්භහ ඹෆභට  උ්තහව කයන 

සථහ ද නළ්තම්ත මනොමේ. උදහවයණඹක් ලමඹන් ගුන් තනහමභන් මඵොක්ක අශ්රිත ිරළසි 

පුේ රයින් ත්රසත්රහදීන් ඹළයි ිරඹන විලසහඹ භත ආභරිකහ එක්්ත ජනඳද යජඹ විසින නඩු විභසීභිරන් 

මතොය සියබහයඹට  ළනීභ මභහිදී මඳන්හ ිඹ වළිර මේ.මභභ ක්රිඹහට ආභළරිකහ එක්්ත යහජධහිරඹ 

ආතුශතභ භවජනතහ විසින් ටතහ ප්රඵර මර විමයෝධඹ ප්රකහල මකොට ආති තය එඹට මුළු භව්ත මරෝ 

හසීන් ද විමයෝධඹ ඳහ ආත. මකමේ වු්ත ධිකයණමද ඵරඹ වහ යජඹ විසින් පිටුඳ සිට ඵරඹ රඵහ 

දීභ හභහනය ක්රභඹක් මේ. 

මභළිර තීයණ  ළනීමදදී ධිකයණඹ ප්රධහන සථහනඹක් ම න ආත. එමේ වුද භහජමද මඵොමවෝ ජන 

මකොටසර  සිටින ඵර්ත ව ඵරයහිත මකොටස තය ඳ්තනහ භධයසථ භත සථහඳනඹ ීම ආත. 

මීට උදහවයණඹක් ලමඹන් කමතෝිතක ඳල්ිතඹ ව ටසරහද අ භ දවන කහණ්ඩ ඔවුන්මේ ඵර්ත 

ඵරඳෆභ භත ඔවුන් තය නීතිඹට පිටු ඳහ කටයුතු කයන මකොටස ව කුරිරු ඹ ඳහරනඹ කය ආත. 

භධයභ ආභරිකහමේ කමතෝිතක ඳල්ිතඹ ව මෝභහිතඹහමේ ටසරහද අ භ දවන ඹ විසින් ර් 2006 

දී ඒ යමට්  ුය ක්රිඹහ්තභක වූ දණමඹන් මවඳන ඵර්ත යුධ කහමින් විනහල මකොට  ුයට 

හමේක් ලමඹන් න්සුන් බහඹක් රඵහ දී ආත. 

 

3. එකඟීමභ-  

 ළටුභට දඵන්ධ ඳහර්ල එකට එකතු ීම ඳහර්ල මදකටභ එකඟ විඹ වළිර විකල්ඳ භහර් ඹක් වහ 

කටයුතු ිරරීභ ලමඹන් වළින්විඹ වළිරඹ. මද ු මද ක්රිඹහභහර්  වහ මකොටස මදකභ දඵන්ධ ීම 

එකමුතු තීයණ  න්නහ රද මවයින් ඒහ ක්රිඹහ්තභක ිරරීමභන් සිඹල්රටභ මවො ප්රතිපර ඹ්තන ඵ 

ප්රතය්ෂ මේ.  ළටුභ විඳීමදදී මද අකහයමද විධිභ්ත විකල්ඳ ක්රභමේද ටිරිඳ්ත ීම ආ්තම්ත ටතහ 

භෆතකදීඹ. ඳසුගිඹ ර් විසක ඳභණ කහරඹක සිට තුන්න ඳහර්ලඹන්මේ භළිව්තීමමභන් ර්ධනඹ 

ීම ආති හකච්ජහ ිරරීද ව භළිව්ත ීම ප්රලසන ිරයහකයණඹ ිරරීමභන්  ළටුද විඳිභ කය ආති ඵළේ ඳ 

විසින් දළක ආත. 
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හකච්ජහ කය තීයණ රට එශඹීමද කුරතහ. 
 

මේ ිනඳතහ ජීවිතමද ඳ විසින් හකච්ජහ කය තීයණරට එශඹීද කය ආත්ත, එභ ඳශපුරුේද ප්රතිපර 

දහඹක ගිවිසුදරට එශඹීභක් මර ළරිරඹ වළිර මනොමේ. ඒ භක් ිරහද ඹ්ත ඒ වහ ලය ිරලසචිත 

දකතහ ඳ විසින් ිරසිඅකහය මර ර්ධනඹ කයම න මනොභළති ිරභහමනොමේ. මකමේමත්ත ඳට 

ප්රතිපරදහයී මර  ළටුද ිරයහකයණඹ ිරරීභට ලය න්මන් නද, ගිවිසුද රට එශඹීමදදී ඒ වහ ඳ 

මත දක්තහ ළඩි ියුණු කය  ත යුතඹ. 

ඩඩ්ිත ීමක්ස (1992) විසින් යචිත  ළටුභ විඳීභ වහ න තයලය ට ළදෆරුද පිඹය ඹන ග්රන්ථමද ඔහු 

විසින් න්තර් පුේ ර දඵන්ධතහ ප්රතිපරදහයී යුරින් විඳීභ වහ ට ළදෆරුද ක්රිඹහ ඳේධතිඹක් මඹෝජනහ 

කය වදුන්හ දී තිමබ්. 

1. වවුල්කහය හතහයණඹක් ආති කය  ළනීභ - 

  ළටුභට දඵන්ධ ඳහර්ල ිරඹත ලමඹන් භ ප්රලසනඹ ිරයහකයණඹ ිරරීමද මකොටසකරුන් ඹන 

වළඟීභ ඔවුන් තුශ ආති ිරරීභට  ලය හතහයණඹක් ිරර්භහණඹ ිරරීභ. ළටුද විඳිමද 

ක්රිඹහභහර් මද මභඹ තිලයින් ළද ්ත පිඹයක් මේ.මද අකහයමද හතහයණඹක් ආති කය  ළනීභ 

වහ ඔඵ විසින් ටතහ ප්රමේලදකහරී රකහ ඵළලීභක් ිරරීමභන් මනයෝනය එකඟතහඹකට 

ඳළමිණිමද ත්තඹකට ඳළමිණීභට මඵොමවෝ යුරින් ටඩ ප්රසථහ ළරමේ. ළටුද විඳීමද ක්රිඹහිතඹට 

පිවිසීමදදී ඔඵ විසින් ඒ වහ ලය ඳසුඳනභ ව තභහ්ත සදහනද විඹ යුතුන තය රැසීමභ 

ඳළළ්තමන මේරහ , සථහනඹ ව ඔඵ විසින් මද කරුණ පිිතඵ ප්රථභමඹන් කථහ ිරරීමදදී 

මඹොදහ න්නහ චලන ිතන් ද ටතහ ිරළයි භමනෝබහඹක් ිරර්භහණඹ මකමර්. 

 

2. ංජහනනඹන් ඳළවළිිත කයහ  ළනීභ-  

 ළටුභට දඵන්ධ සිඹල්රන් විසින්භ දයණු රඵන දවස ඳළවළිිත කයහ  ත යුතුඹ.උේ ත ීම ආති 

ප්රලසනඹ පිළිඵ දවස මභොනහද ඹන්න ිරඹත ලමඹන් මනොදළන ඔඵට එභ ප්රලසනඹක් විඳිඹ 

මනොවළිරමේ.තද මනක් ඳහර්ලඹන්මේ ඒකහකහරිතහට ධහනඹ මඹොමු මනො මකොට ඔවුන් 

විසින් ප්රකහල කයන කරුණු රට ඳභණක් ිරඹත ලමඹන් න් මදන්න.මනක් ඳහර්ලමද 

ලයතහඹන් ිරඹභ  යුරින් වඳුනහම න ඒහමද ආති ගුණහ්තභකබහඹ පිළිඵ එකඟතහඹකට 

මනොඳළමිණිඹ්ත ඒහට  රුකයන්න.ඔවුන් දළනට මුහුණ ඳහ ආති ත්තඹ පිළිඵ ංමේදනහ්තභක 

ධහනඹ මඹොමු කයන්න.විමලේමඹන් හකච්ජහ තයතුය දී ිරසිඹද දුර්භතඹක් ආති ීම තිමබ් නද 

ඒහ කල් තිඹහ ඳළවළිිත කයන්න. 

 

3. පුේ ිතක ව මඳොදුමේ ආතින ලයතහ  ළන ධහනඹ මඹොමු ිරරීභ -  

ඔඵ ව මනක් ඳහර්ලඹන් තය ආති මඳොදු වඹතහ යහේත කය මඳන්න්න. ළටුභ පරදහයී 

යුරින් විඳිභ වහ සිඹළුමදනහමේභ අධහයඹ ලය ඵ ම්තරුද  න්න.ඔඵ කහරඹහමේ 

ආෆමභන් කල්ඳනහ ිරරීමදදී මඵොමවෝවිට ලයතහ කහ වට්ත මඳොදුමේ මඵදහ ත යුතු ඵ ඔඵ 

විසින් පිළි ු රළමබ්. 

 

4. මඳොදුමේ හුභහරු කය ්ත ධනහ්තභක ඵරඹ ියුණු ිරරීභ- 

 න් ඹට තභන්මේ ඵර ඳයහක්රභඹ මඳන්නහට ඩහ එිරමනකහ තය ඳ්තනහ ඵරඹ  ළන 

සිතීභට උ්තහව කයන්න. ළටුභට දඵන්ධ වූ ඳහර්ලඹන් තය මභළිර අකල්ඳඹක් ආති 

තයමභළිර අකල්ඳඹක් ආති තය ඒ භගින් ඔවුමනොවුන් තය මඵදහ ්ත ිරලසචිත ඵරඹ ඳහවිච්චි 

ිරරීභට දධර්ඹඹභ්ත කර වළිර මේ.මභභගින්  ළටුභට දඵන්ධ සිඹළුමදනහටභ හන ලමඹන් 

හසිඹක් ්තකය මේ.භක්ිරහද ිරමවෝත ෆභ මඹක් මතභ ිරලසචිත මර ඳ්තනහ ඵරඹ 

ටිනහකභක් ආති විඳීභකට ඳහවිච්චිකර වළිර ිරහ මේ. 
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      5. ර්තභහනඹ ව නහ තඹ  ළන ධහනඹ මඹොමු කය තීතමඹන් ඳහඩද ටම න  ළනීභ- 

තීතමද ආති වූ සුඵහදී  ළටුද භත රැදී ජී්ත මනොන්න. එමේ වුමවෝත ර්තභහනමද මවෝ 

නහ තමද එක් එක් ඳහර්ලඹන් භඟ ප්රහමඹෝගික ලමඹන් කටයුතු ිරරීභට මනොවළිරනහ ආත. 

තීතමද සිදු වූ මේල්  ළන  ණන් මනොම න ඒහ ම්තරුද  ළනීභට උ්තහව කය, එභ ළරැේදභ 

නළත ිරරීමභන් ළරී  සිටින්න. 

6. විකල්ඳඹන් ආති කය  ළනීභ-   

            කිතන් ආතිකය  ්ත දවස ු පිළිතුරු දීමභන්  ප්රමේලද න්න. ළටුභට දඵන්ධ වූ 

සිඹළුමදනහටභ ඵරඳහන යුරු මඳොදු පිළිමතක් කයහ සිත මඹොමුිරරීභට වතික න්න. එකඟවිඹ 

මනොවළිර කරුණු ඳමිරන් තඵහ ඵතහ ඳවසුමන් ක්රිඹහට නළංවිඹ වළිර මර දන්නහ විකල්ඳ 

භඟවරින්න. මද ක්රිඹහභහර් ඹ ු භනඹ ිරරීමභන් නලය මර කරුණු  ිේ ළසමන 

අකහයමද  ළටුද භ  වළමර්. 

 

7. කර වළිර මේල් ංර්ධනඹ ව ඒ පිළීඵ එකඟීමභ- 

 ිරසිඹද කටයු්තතක් හර්ථක ටටු කය  ළනීභ වහ ඹවඳ්ත සථහක් රඵහ  ළනීමදදී කශවළිර 

මේල් රට  ප්රථභ සථහනඹ දීභ කශවළිර මේල් ලමඹන් වළඳින්විඹ වළිරඹ. හර්ථක ප්රතිපර 

රඵහ ළනීභට ආති මවොභ සථහ එභ දවස දළක්ීමභ මේ. මද භගින් මදඳහර්ලමදභ හධහයණ 

හසි රඵහ ළනීභ  වහ ප්රඹ්තන දළරීමද උඳක්රභ මවෝසි කශ යුතු මේ. කරවළිර මේල් ඳදනද ීම 

ආ්තම්ත  ළටුද වහ දඵන්ධ ීම ආති සිඹළුභ ඳහර්ලඹන්මේ දවස භත   මේ. එමවයින් ඒහ 

භමේ මඵදහවදහ  ත යුතු ලයතහ මර ළරමක්. 

 

8. මනයෝනය ප්රමඹෝජන වහ මඹෝජනහ ව එකඟතහ ර්ධනඹ  ිරරීභ - මනයෝනය ලමඹන් 

ප්රමඹෝජන රඵහ මදන්නහ වූ ගිවිසුද විමලේෂිත  ළටුද භථඹකට ඳ්තකය  ළනීභ වහ සථියහය 

විඳුද මර ළරිරඹ යුතුමේ.තද ඒහ ප්රතිපරදහයී ගිවිසුදරට හන ලමඹන් මේන්දු 

ීමභිර.මභමේ ගිවිසුදරට එශඹීභ ඩහ්ත ප්රහමඹෝගික අකහයමඹන් ඳහර්ල තය ඳ්තනහ 

මනසකද පිළිඵ කටයුතු ිරරීභට්ත ව ිමනන් ින ළඩි ියුණු න දඵන්ධතහ ර අයදබඹක් 

ද ු ආත. 

 

07. න්ිරමේදනඹ 

            මිිරහ උඳම්ත සිට භයණඹ දක්හ සිඹළු ක්රිඹහකහයකද න්ිරමේදනඹ බහවිත කයමින් සිදු කයයි. 

න්ිරමේදන කුරතහමද දුර්රතහ භත සිඹලු අකහයමද  ුමදු ිරරීද මභන්භ මඵොමවෝ  ළටළුකහරී 

ත්තඹන්ට භහන ප්රජහ මුහුණඳහ තිමබ්.මභභ කුරතහමද දුර්රතහ භත මනකු්ත සිඹළු භෘදු 

කුරතහඹන් ර්ධනඹ කය  ළනීභට ආති වළිරඹහ ද භ මේ. එභ ිරහ භනහ න්ිරමේදකඹකු ීමමද 

ලයතහඹ තයලයඹ මභභ ඒකකඹ භඟින් එභ කුරතහඹ ියුණු කය  ළනීභ වහ භඟමඳන්ීමභට 

ඵරහමඳොමයෝතතු මේ. 

භහන ඵතහ ම ොඩන හ  ළනීභ පිණි න ප්රධහන හධකඹ න්ිරමේදනඹයි.ලක්තිභ්ත න්ිරමේදන 

කුරතහ හිත පුේ රඹන් ඹවඳ්ත භහන ඵතහ ම ොඩන හ  ිරති. 

1. න්ිරමේදනමද භහධය වහ එහි ඳරිණහභඹ හකච්ඡහ ිරරීභ. Video Clip 

2. න්ිරමේදන ක්රිඹහිතඹ වදුනහ  ළනීභ. 

 ඒක ඳහර්ලීමඹ න්ිරමේදනඹ  

 ේීම ඳහර්ලීමඹ න්ිරමේදනඹ 
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ක්රිඹහකහයකභ 07 

ඒක ඳහර්ලීමඹ න්ිරමේදනඹ 

            ංමක්ත බහවිත කයමින් රඵහමදන උඳකයණ මනක්  ඹහට විසතය කයයි.ප්රලසන ආසීභිරන් 

මතොය රඵහමදන උඳමදස භත දහර උඳකයණඹ චිත්රඹට නළගීභ. චිත්රඹ ින පුේ රඹහ ව උඳකයණ 

වදුන්න පුේ රඹහ තය මදමදනහට මදමදනහ  මනොමඳමනන මර ඵහධකඹක් තඵහ ආත. 

 

              

                          

                     

 

 

 

 

 

මද අශ්රමඹන් ඒක ඳහර්ලසීමඹ න්ිරමේදනමද දුර්රතහ පිළිඵ වබහගිකඹන් භ  හකච්ඡහ මකොට 

දළු්ත ිරරීභ සිදුකර යුතුඹ. 

ඒක ඳහර්ලීමඹ න්ිරමේදනඹ තුර ඳණිවුඩඹ ිරසිඹහකහය න්ිරමේදනඹ මනොවුන ඵ ද මභහි තිමඵන 

මන්ත  දුර්රතහ ද වදුනහම න ේීම ඳහර්ලීමඹ න්ිරමේදනඹ තුිතන් හර්ථක න්ිරමේදන ක්රිඹහිතඹ 

සිදුන ඵට වබහගිකඹන්ට ඒ්තතු  ළන්විඹ යුතුඹ. 

ේීම ඳහර්ලීමඹ න්ිරමේදනඹ 

එක් ඳහර්ලඹක් ඳණිවිඩඹ රඵහමදන්න.ඳණිවිඩඹ රඵහදුන් ඳසු මවෝ රඵහමදන තයතුය ග්රහවකඹහ ප්රලසන 

විභමින් ඳණිවිඩඹ නහථ ිරරීභක් සිදුකයයි.එභගින් ඒක ඳහර්ලීමඹ න්ිරමේදනඹට ඩහ ේීමඳහර්ලීමඹ 

න්ිරමේදනඹ පරදහයී  ඵ ටවහ ිඹ යුතුඹ.   
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පරදහයී න්ිරමේදනමද 7CS, 

පරදහයී න්ිරමේදන ක්රිඹහිතඹක් වහ තයලය හධකඹ පිළිඵ වබහගිකඹන් භ  හකච්ඡහ 

කයන්න.හකච්ඡහමන් ඳසු  7CS වඳුන්හ මදන්න. 

Completeness - ඳරිපර්ණ්තඹ 

Conciseness  - මකටිඵ 

Consideration - ටිනහකභ / ළද ්තකභ 

Clarity  - ඳළවළිිත ඵ 

Concreteness  - සථීය්තඹ 

Courtesy  - අචලහයශීලී ඵ 

Correctness  - ිරයදයතහඹ 
 

පරදහයී න්ිරමේදනඹකට න ඵහධහ. 
 

පරදහයී න්ිරමේදනඹක් වහ න ඵහධහන් කමර්ද ඹන්න හකච්ඡහ කයන්න.එඹ රළයිසතු ත 

කයන්න.ඳසු ඳවත දක්හ ආති ඵහධහන් භ  වබහගික කණ්ඩහඹභ ටිරිඳ්ත කශ ඵහධහන් රළයිසතු 

මින් හකච්ඡහ කයන්න. 

 මඳොදු එකඟතහ ම ොඩන හ  ළනීමද ඵහධහ. 

 ංකබහමද දුර්රතහ/ංකබහඹ ප්රකට මනොීමභ. 

 ධිකහරී්තමද ඩුඳහඩුකද. 

 ඳළවළිිතතහමද ඩුඳහඩුකද. 

 දුර්ර ටිරිඳ්ත ිරරීමද කුරතහ. 

 මඵෝධ කය ළනීමද/ටවහ ළනීමද දුර්රතහ. 

 ඳහරිරික ඵරඳෆද. 
 

ක්රිඹහකහයකභ 08 
 

කටකතහ ී භ. 
 

යමුණ: 
 

ඳණිවුඩඹක් පුේ රඹහම න් පුේ රඹහට න්ිරමේදනඹ කය ළනීභ මනස න්මන් මකමේද? ඹන්න 

පිළිඵ මඵෝධඹක්  රඵහ දීභ. 
 

වබහගිකඹන් ං යහ: 20-25 තය ප්රභහණඹක්. 
 

කහරඹ: ලය ඳරිි මඹොදහ න්න. 
 

ටිරිඳ්ත කයන අකහයඹ:  

කණ්ඩහඹභට කහකහය ටද  ළනීභට රසන්න. කඹකට හි ්ත ඳසු මභමවඹන්නහ විසින් තයභක් 

ංී ර්ණ ඳණිවුඩඹක් එක් ඹකුමේ කණට කය යවසින් ිර යුතුඹ.ඔහු මවෝ ආඹට එඹ මදළන්නහට ද එමේ 

ී භට උඳමදස මදන්න. හන පුේ රඹහ දක්හභ එිරමනකහට ඳණිවිඩඹ ී භට උඳමදස මදන්න.මභමේ 

ටඹ හනඹට එන ඳණිවුඩඹ හන පුේ රඹහට ලබ්ද න හ ඳයි.එමේ කශ ඳසු හනමද දී 

ිරඹවුණු ඳණිවුඩඹ්ත, මුර ඳණිවුඩඹ්ත මින් හකච්ඡහ කයන්න. 
 

අදර්ලඹ: 

ඳණිවුඩඹ මනස ීම ආ්තනද ඒ මකමේද? එමේ මනස ීමභට ඵරඳෆ හධකඹන් මභොනහද? ඹන්න 

හකච්ඡහට බහජනඹ කශ වළිරඹ.මභහිදී ඳණිවුඩඹක් ඳළසීභ මුට චිත්රඹක් මඳන්හ එහි විසතයඹ කටින් 

කට ඹළීමභද සිදුකශ වළිරඹ. 
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මේවභඹ බහහ. (Body Language)  

 

භහජ ඵතහ ම ොඩනළගීමදදී න් ඹ මත තභන්මේ ලහරීරික ටරිඹේ වයවහ පුේ රඹන් න්ිරමේදනඹ 

කයු රඵන ඵට ඳළවළිිත කයන්න.එඹ මුහුමණ් ටරිඹේ වහ ලහරීරික ටරිඹේ මර මන මනභ රළයිසතු ත 

කයන්න.මුහුමණ් ටරිඹේ ව ලහරීරික බහහ න් ඹ මත න්ිරමේදනඹ කයන ඳණිවුඩඹ වයවහ ඹවඳ්ත 

ඵතහ ම ොඩනළගීභට ටවල් න අකහයඹ වබහගිකඹන් භ  හකච්ඡහ කයන්න. 

 

ඳවත උදහවයණ ආසුරින් මේවභඹ බහහ ඳළවළිිත ිරරීභට පිඹය  න්න. 

 

 සිට  න්මන් මකොමවොභද? 

How to stand? 

 ආවිින්මන් මකොමවොභද? චලරනඹන් මකමේද? 

             How to move? 

 ඔඵ මිිරසුන් මුමන් මඳනී සිටින්මන් මකමේද? 

How you appear to people? 

 ඔඵ මින්සුන් මද ඵරන්මන් මකමේද? 

             How you look at to people? 

 ඔමබ් ලබ්දඹ  

Your Sound. 

 

මේවභඹ බහහ ළද ්තන්මන් ආයි ඹන්නද වබහගිකඹන්ට ඳළවළිිත කයන්න.ඔවුන්ට ඒහ තිර තිර 

රළයිසතු ත කයන මරට දන්න්න.ඒහ කණ්ඩහඹද මර හකච්ඡහ ිරරීභට කටයුතු කයන්න.විධිභ්ත ඳරිි 

මඳර සන්න. 

 පුේ ර ධහනඹ මඹොමුකය  ළනීභ වහ 

 

 ඹවඳ්ත හතහයණඹක් ිරර්භහණඹ කය  ළනීභට 

 

 වළිර උඳරිභමඹන් ඵරඳෆභක් ිරරීභ. 

 

න්ිරමේදන ක්රිඹහිතඹ හර්ථක වහ පරදහයී ිරරීභ වහ ආහුදකන් දීභ ිරහර්ඹ ං ඹිර.ඳණිවිඩකරු 

මකොමතක් ඳළවළිිත ඳණිවිඩඹ රඵහදුන්න ද ග්රහවකඹහ ඳණිවිඩඹට ආහුදකන් මනොදුන්මන් නද ආතින 

ත්තඹ හකච්ඡහ කයන්න. 

ආහුදකන් දීභ පිළිඵ වබහගිකඹන්ට ඳළවළිිත කයන්න.  

 චලන වහ හකය ර න්තර් තඹ/ ම්තරුභ මභොරඹ භගින් මලෝණඹ කය  ළනීභයි. 

 

 ආහුදකන් දීභ කරුණු වහ දවස මඵෝධ කය ළනීභට ප්රමු  ක්රිඹහකයයි. 
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ක්රිඹහකහයකභ 09 
 

ිරළයි න්දීභ 

යමුණ:  

ඹවඳ්ත නහඹකඹකු තු සුවිමලේ ගුණඹක් මර වහ සිඹළු මදනහටභ එිමනදහ ජීවිතඹටද තයහලය ගුණඹක් 

මර න් දීමද කුරතහඹ ර්ධනඹ ිරරීභට. 

වබහගිකයින් ං යහ: 

ප්රභහණ්ත ඳරිි මඹොදහ න්න  

කහරඹ:  

සීමිත කහරඹක් මඹොදහ න්න.  

ලය උඳකයණ:  

උඳකයණ ලය මනොමේ.  

ටිරිඳ්ත කයන අකහයඹ:  

ළයි න් දීමද පුරුදු කණ්ඩහඹමභන් හ කහට්ත මඳමනන මේ ටවන් කර යුතුඹ.(භහතෘකහ මනස 

ිරරීභ න්දීමද මනොළරිරල්ර, පුයහයභකට මනකහමේ කතහ භහතෘකහ කය  ළනීභ අිඹ)නතුරු 

මදමදනහ ඵළගින් කණ්ඩහඹද මකොට එක් මඹකුට තභහමේ ඹද  ළටළුක් (භනඃකල්පිත මවෝ) ප්රිඹ කයන 

ක්රීඩහක් ගිඹ විමනෝද  භනක් ඹන භහතෘකහ තුරින් එකක් පිළිඵ විනහඩි 3ක් කතහ ිරරීභට ිඹ යුතුඹ. 

මදළන්නහ කිතන් සදහනද වූ ඳරිි ළයි න් දීමද පුරුේදිරන් යුතු වළසිරිඹ යුතුඹ. විනහඩි 3කට ඳසු 

මදමදනහ භූමිකහ භහරු කය ත යුතුඹ. මද ිඹමර්දී ළයි න් දීභ පිළිඵ වඳුනහ ත වළිර තය මදන 

ිඹමර්දී මද යුරින්භ ිරළයි න්දීභ මව්ත ළරිරල්මරන් න් දීභ ප්රගුණ කර වළිරඹ. 

 

ආහුදකන් දීමභන් ඔබ්ඵට ක්රිඹහකහරී න් දීභ න්ිරමේදන මද පරදහයී්තඹට කයු රඵන ධනහ්තභක 

ඵරඳෆද ඳළවළිිත කයන්න. ක්රිඹහකහරී න් දීභ ප්රදර්ලනඹ කයු රඵන චලර්ඹහන් මභොනහද 

වබහගිකඹන්ම න් විෘත ප්රලසනඹ විභන හකච්ඡහ කයන, ඳවත කරුණු වහ ඳදනමින් හකච්ඡහ 

ටිරිඹට ම නඹන්න. 
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ක්රිඹහකහරී න්දීභ ප්රදර්ලනඹ කයන චලර්ඹහන්: 

 විෘත ලහරීරික බහහමන් යුතු, 

 ආහුදකන්මදන ඵ වඟන මුහුමණ් ටරිඹේ 

 භදක් ටිරිඹට (ඳන්නහ මත) නළඹුරු න 

 ඵළ මනො ්ත දෆ්ත 

 ලය ඳරිි හි මොරන්න 

 භද සිනවිරන් යුතු (යහජ සිනවක්/සථහුකූර) 

 හචික ටඟි මදමින් මඳරමීමභ/ිරි ළන්ීමභ(ඔේ, ඔේ,ිරඹන්න, ට ඳසමේ,ටතිං) 

 මවො ආස මඹොමුක් ඳ්තහම න ඹන්න. 

 ඔඵට මභමතක් ඳළස මදඹ මඵෝධ වූ ඵ වඟන/ ප්රතිඳනමිඵනඹ න ප්රලසන න්න 

 ටවන් කය න්න 

 හයහංල මකොට නළත ටිරිඳ්ත කයන්න.  

 

ඔඵ මවො ආහුදකන්මදන්මනක් වහ පරදහයී න්ිරමේදකඹකු වු ද න්ිරමේදන ක්රිඹහිතඹ පරදහයී ීමභට 

නද ඔඵමේ ඳණිවුඩඹ ආසීභට න් ඹ උනන්දු කයවිඹ යුතුඹ.නයඹන් ඒ වහ ිරිභ්ත කශ යුතුඹ. ඒ 

වහ ඳට ු භනඹ කශවළිර කමර්ද ඹන්න හකච්ඡහ කයන්න.ඒහ රළයිසතු ත කයන්න.ඳවත 

රළයිසතු භ  දන්න. 

 

ඔඵට ආහුදකන් දීභට න්ඹ උනන්දු කයීමභට, 

 ඔඵ මවො ආහුදකන් මදන්නකු න්න. 

 උනන්දු ආතින යුරින් ඳන්න. 

 මවො ආස මඹොමුක් (eye contact)ඳ්තහම න ඹන්න. 

 තය ඳන්න. 

 විලසහමඹන් ඳන්න. 

 ිරළයි බහහ බහවිතහ කයන්න.(ම්තරුද  තවළිර/ඳළවළිිත) 

 න්නහමේ නභ ලය ෆභවිටභ මඹොදන්න.  
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ක්රිඹහකහයකභ 10 

ක්රිඹහකහරී න් දීභ. 

යමුණු: 

ිරසිකු වළඟීදඵය කතහ කයනවිට  ට ප්රතිචලහය දළක්විඹ යු්තම්ත මකමේද ඹන්න මඵෝධ කය ළනීභට 

මඹොදහ ත වළිරඹ. මභහිදී “ප්රතියහඹ” පිළිඵ උඳක්රභමද ළද ්තකභ්ත තර්කහුකූර කතහ ිරරීමභන් වහ 

හද ුලහනහ තිරීමද ප්රතිපර හර්ථක න ඵ්ත ධහයණඹ මකමර්. 

 

වබහගිකඹන් ං යහ: 

ටයට්මට් ං යහක්. (උඳරිභඹ 20ිර.) 

 

කහරඹ: 

විනහඩි 45යි. 

 

ලය උඳකයණ: 

උඳකයණ ලය මනොමේ. 

 

ටිරිඳ්ත කයන අකහයඹ: 

මදමදනහ ඵළගින් කහණ්ඩ ත ීම ඳශමුළන්නහ විසින් මදළන්නහට වළඟීදඵය ප්රකහලඹන් තුනක් ිරඹයි. 

මදළන්නහ එඹ ප්රතියහඹ කයමින් යි. ටන්ඳසු භූමිකහ භහරු කය ත යුතුඹ. එයින් ඳසු මදමදනහ විසිය ම ොස 

මන්ත මදමදනකු වහ එක්ීමභ භගින්ද මභඹ කශ වළිරඹ. මභමේ ප්රතියහ දළක්ීමමදදී ආතින වළඟීද 

හකච්ඡහ කශවළිර “ප්රතියහඹ” ිරරිභ, මඵෝධඹ, ටසීභ වහ දඹහමන් යුතු මි ඹහන්ත්රික සිදුමනොවිඹ 

යුතු ඵ ධහයණඹ කශ යුතුඹ. 
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ළසි ළරළසභ 

 

විඹ ම්ෂේත්රඹන් 
 

භෘදු කුරතහ සථහනඹ  

කහරඹ ින 03 යි ටරක්ක කණ්ඩහඹභ වහ ප්රභහණඹ  

 

ු ංකඹ කහරඹ 
උඳ විඹ ම්ෂේත්රඹන් 

 
ක්රභමේදඹ උඳකහයක 

      01 ඳළඹ 02 
 

භෘදු කුරතහ වළින්ීමභ. ටිරිඳ්ත ිරරීභ Multimedia  
Laptop 

      02 ඳළඹ 04 භභ කේද ඹන්න වදුනහ ළනීභ තුිතන් 

තභහ  ළන තක්මේරුකට ඳළමිණීභ 

මජෝවහරී කවුළු පියීමමද ක්රිඹහකහයකභ ටිරිඳ්ත ිරරීභ 

කණ්ඩහඹද කර වළිර පුේ ර ක්රිඹහකහයකද 

අකෘති ඳත්ර   1 

Flip chart board  

Marker pen 

Multimedia  

Laptop 

03  
ඳළඹ 03 

ිරර්භහණශීිත්තඹ ධි කයමු ටිරිඳ්ත ිරරීභ අකෘති ඳත්ර 02 ,03 
Flip chart board  
Marker pen 
Picture Card 
Multimedia 

04 ඳළඹ 03 
 

 ළටළු කශභනහකහරි්තඹ තිර පුේ ර ක්රිඹහකහයකභ I  
කණ්ඩහඹද ක්රිඹහකහයකභ (Simulation) 

කණ්ඩහඹද ිරරීභ 
Role card 
ක්රිඹහකහයකද 02 

05 ඳළඹ 04 
 

නහඹක්තඹ වහ නහඹක්ත දලලීන් 

වදුන්හ දීභ 
ටිරිඳ්ත ිරරීභ   

     06 ඳළඹ 04 
 

කණ්ඩහඹද වළගීභ ක්රිඹහකහයකභ II ඳළවළිිත ිරරීභ  
කණ්ඩහඹද රට ඵහයදීභ 

 

07  
ඳළඹ 06 

න්ිරමේදනඹ ක්රිඹහකහයකද I  
ක්රිඹහකහයකද II 

Flip chart 
Marker pen 
Laptop 
Multimedia 

 

 


