
 

නිපුනතාව 11 : මුල්ය ්රකාානන ිළියෙළළ ිරීමෙදී  හා දිරිපඳ්  ිරීමෙදී  ්රී ල්ාකාා ණුම්දකා   

්රමිතත බාිතත කා ි. 

නිපුනතා භට්ටභ 11.2 : මුල්ය වාර්තාකා  ෙේ සාකාල්ඳනා් භකා  ාමුව ිතග්රහ කා ි. 

පඳොදු ඳරමාර්ථ වශා මුය ලාර්තාකරණපේ අරමුණු .  

වාර්තා කා න ඒකාකාළට දැනට සිටින සහ අෙේක්ෂිත ආෙළෝජකාළන්ට, ළ සඳළන්නන්ට 

අෙනකු්   ළහිමිතළන්ට එභ ඒකාකාළට අදාළව සදඳ්  සැඳයීභ ිළියඵ තී   ගැනීභට අවනය 

වන මූල්ය ෙත  තුු  සැඳයීභි.මූල්ය ්රකාානන ිළියෙළල් ිරීමෙදී  ඳදනද කා ගනු ල්ඵන 

උඳකාල්ඳනළ අඛණ්ඩ ඳැවැ් භි. 

 

 

 

මුය පතොරතුරු ල ගුණාත්මක ක්ණ 

මූලික ගුණාත්මක ක්ණ 

අදාළ ඵව 

ිතන්වාසනීළ 
නිෙළෝජනළ 

ලැඩි දියුණු කිරීපේ ගුණාත්මක ක්ණ 

සාසන්දනා් භකා ඵව 

සතයාඳනළ කාල් හැිර ඵව 

කාාලීන ඵව 

ේ ු දගත හැිර ඵව 

ඳෂාත් අධHdඳන  පදඳාර්තපේන්තුල වබරගමුල - වති ඳාව 

ිතෂළ ණුම්දකා  ළ 

fY%Aණිළ - 13 සකාස් කාෙළේ -H.A.W.N.ල්ක්භාලි , /ිතදයා ාජ ිත. 

සතිළ- 2  



මුය ්රකාන ල මුලිකා ග 

 ව් කාද 

 වගකීද 

 ආදාළද 

 ිතළදද 

 හිමිතකාද 

මුය ්රකාන ල මුලිකා ග ශුනනා ගැීමම ශා මැීමම 

මුලිකාාාග හඳුනා ගැනීභට ඳහත නිර් ාළකා අදාළ කා ගත යුතුළ 

 ව් කාද ෙහෝ වගකීද ළන ඒවාෙේ ්රථිඵපල්ළක් ෙල්ස ඇතිවන නනෑභ ආදාළද, ිතළදද ෙහෝ හිමිතකාද 

ෙවනස්වීභ ිළලිඵ අදාළ ෙත  තුු  සැඳයීභ. 

 ව් කාද ෙහෝ වගකීභකා සහ ඒවාෙේ ්රතිපල්ළක් ෙල්ස ඇතිවන නනෑභ අදාළද, ිතළදද ෙහෝ 

හිමිතකාද ෙවනස්වීභ ිළලිඵ ිතන්වාසනීළ නිෙළෝජනළ සිදුිරීමභ. 

හඳුනාග්  මුලිකාාාගළන් මුල්ය ්රකාාෂන් තුල් භැන දැක්වීභට බාිතතළට ගත හැිර ඳදනද. 

1. ඓතිහාසිකා ිළිපවැළ 

2. ්රවර්තන අගළ 

a. සාධා   අගළ 

b. ්රෙළෝජය අගළ 

c. ්රවර්තන ිළිපවැළ 

 

ගැටළු 

1. ෙඳ දු ඳ භාර්ථ මුල්ළ ්රකාානන වල් අ මුම් සහන් කා න්න 

2. මුල්ළ ්රකාානන ිළියෙළළ ිරීමෙදී  ඳදනද කා නු ල්ඵන මූලිකා උඳකාල්ඳනළ කුභක්ද? 

3. ව් කාභකා ල්ක්ෂ  හා වගකීභකා ල්ක්ෂ  සහන් කා න්න. 

4. මුල්ළ ්රකාානන ෙත  තුු  වල් ඇති මූලිකා ුණ ා් භකා ල්ක්ෂ    ක් හා වැිදිරයුම් ිරීමෙද 

ුණ ා් භකා ගතිල්ක්ෂ    ක් සහන් කා න්න. 

5. මුල්ය ්රකාානන තුල් ඇති මුලිකාාාග හඳුනාගැනීභ සහා සපු ාලිළයුතු ෙකා න්ෙසසි ෙභ නවාද  

6. මුල්ය ්රකාානන වල් මූලිකා මිතනුද ිරීමද සහා ෙළ දාගන්නා ්රභ   ක් සහන් කා න්න. 


