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1· සංවර්ධන සන්නිවේදනය පිළිබද මතයන් කිහිපයක් පහත දැක්වවයි· 

පහළින් ඉහළට සංවර්ධනය                                    ස්වං විශ්වාසය ව ොඩනැගීම                                     

මාධය කාාබ්ධධතාවය                                           ස්වව්ධීයය දැුමම හා නන මාධය ාාීතතය                   

බලය වබදා  ැනීම       

ඉහත මතයන් ඉදිරිපත් ාරන ල්ධව්ධ, 

^1& ප ෝල් පී ස්ටීවන් විසින්                                                ^2& නයර් හා වයිට්පේ හුවමාරැ මාදිලිය                                     
^3& ගාන්ධිතුමන්පේ සංවර්ධනය පිළිබද සංකල් ය             ^4& චීන ආකෘතිය මගින්ය                                            

^5& f*da,a ලැසාඩ් f*a,aඩ් 

 

2· ග්රාම වසාවා වාොඨාශාශය තම බල රව්ධශය ාර  න්නා ලද 1977 දී ආරම්ා වු රනා සහාාගීත්ව 

සංවිධානය වන්වන්, 

^1& ප්රපශීයය සංවර්ධන ම්ඩලල වයා ා ය                           ^2& සණස වයා ා ය                                                               

^3& සමෘර්ධි වයා ා ය                                                         ^4& ග්රාපමෝදය ම්ඩලල වයා ා ය                                        

^5& ග්රාම සංවර්ධන සතිති වයා ා ය 

3· රනය මගින් ක්රියාත්මා ාරන සංවර්ධන වයාපි ප පිළිබද නනතාව ළ ළ ි ප ර්ර්මත ඉවත් ාර 

විශ්වාසය ි ප කිඑරීමට රෑපවාහිනී මාධය වයොදා  නිිනන් වාි  වාර්තා ිත්රපට ඉදිරිපත් කිරීමට 

එක්තරා රටක් තීරණය ාරන ලදී වමම ක්රියාවය ය වඩාත් සප ප වන සංවර්ධන සන්නිවේදනය පිළිබද 

බටහිර මතවාදය ඉදිරිපත් ාරන ල්ධව්ධ,  

^1& එව ට් එම් ප ොජර්ස්                                                     ^2& ප ෝල් පී ස්ටීවන්                                      
^3& ලැනිපයල් ලර්නර්                                                        ^4& විල්බර් ශ්රාම්                                            
^5& ලුෂන්  ායි 

4· ස්වව්ධශිා ාර්මාණ්ත පිළිබද සුාවාදී ආාල්පයක් ි ප කිරීමට  ාන්ධි ළ මන් උපවයෝගී ාර ුම 

ලැබුවේ, 

^1& ච කය, ලුණු, කදාර් ප දි,  ාම  ාජයය                              ^2& ලුණු,  ාම  ාජයය,  ාජ  ාජය, ච කය                                  

^3& ස්ව  ාජයය, ච කය, ලුණු,  ාම ාජය                                ^4& ස්ව  ාජයය,  ාම  ාජයය,  ාජ  ාජය,ය ලුණු,             

^5& ස්ව  ාජයය,  ාම  ාජයය, ච කය, ලුණු 

5· 1973 බිහි වු ගුවන් විර්ය  සංස්ථාවේ රිච්වේ  පලාරත්න යු වේදී එවාට ක්රියාත්මා වු ව ා 

සංග්රාමය පිළිබද පිවිවිඩ ගුවන්විර්ය ය මගින් නනතා ත ාරන ලදී එහි ශවශයතාවයක් වනොවන්වන්, 

^1& අවම පිරිවැයක් මත භාවිතය  හසු වීම.                                                                                                                                 

^2& ස ල වැලසටහන් ආකෘති භාවිතය.                                                                                                                                

^3& අවම තාක්ෂණය භාවිතය.                                                                                                                                            

^4& කාලානුරෑපීව සිය වැලසටහන් ආකෘති පවනස් කිරීම.                                                                                                 

^5& පුශලික අංශපේ මාධය පකප ි  ුලලික අවධානය තැීම. 
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6· නවවෝත්පාදන විසරණය යුමවවන් හර්න්වන්වන්, 

^1& විල්බර් ශ්රාම් ිදිරි  ක කඅ අදහසකි.                                                                                                                       

^2& පශශ ාලන මත ැති වීම පිළිබද අදහසකි.                                                                                                          

^3& නව පසොයාගැනීම් හා තාක්ෂණය ප්රජාවට හුනන්වා ීමමකි.                                                                                      

^4& නුතන සන්නිපේදන සංකල් යන්පේ ුලලික ලක්ෂණයකි.                                                                                 

^5& නුතන සන්නිපේදන සංකල් යන් හා බැුනණු නිර්වචනයකි. 

7·  පරසාර සංවර්ධනය වඩාත් වැද ත් බව ුමතන සමානවේ පිළි ැනීමයි  පරසාර සංවර්ධනය යුම? 

^1&  ටක් ුලළුමනින්ම කෘෂි කර්මා්ඩතපේ ස්වයං ප ෝෂිත කිරීම.                                                                         

^2& ජාතික සංවර්ධනය උපදසා පගොලනැගිලි හා මහා මාර්ග වැඩි වශපයන් ිදි කිරීමයි.                                           

^3&  රිස ය සු ක්ෂිත කිරීමට සිුනක නු ලබන ක්රියාවලියකි.                                                                              

^4& දිගු කාලීන සංවර්ධන වයා ෘති ක්රියාවට නැංවීමකි .                                                                                              

^5& පගෝලීයක ණයට උචිත  රිදි  ටක ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීමකි. 

8· එවරඨා එම් වරොනර්ස් සංවර්ධන සන්නිවේදනය පිළිබද දක්වන ශදහස් ශළ රින් වැද ත්ම ශදහස 

වන්වන්, 

^1& ජාතික නයාය  රය සැකීම.                                                                                                                      

^2& ජන සන්නිපේදනය හා අධයා ණය අත  ිති සම්බන්ධතාවය,                                                                        

^3& සංවර්ධනය පිළිබද ගැටළු සාකච්ජා කිරීම.                                                                                           

^4& ප ොුන ජනතාව  ාලන තන්රයට සහභාී  ක  ගැනීම.                                                                                                        

^5& නපවෝ ක ාදන විස ණය. 

9· ීත ශස්වුම වනලීම සදහා නිපදවන ලද නව යන්්රයක් ව ොවි නනතාව ශතර රචලය ත කිරීමට ශවශයය 

විය ක සදහා ව ොවි සංවිධානයක් විසින් දිවයිවන් ීත ව ා ාරුම ලබන රව්ධශවල නියු  වයාපි ප 

 ණනාවක් පවත්වන ලදී සංවර්ධන සන්නිවේදන දිෂ්ි  වාෝණවයන් වමම ක්රියාව වඩාත් සප ප 

වන්වන් 

^1& එව ට් එම් ප ොජර්ස්                                                     ^2& ප ෝල් පී ස්ටීවන්                                      
^3& ලැනිපයල් ලර්නර්                                                        ^4& විල්බර් ශ්රාම්                                            
^5& ලුෂන්  ායි 

10· සම්රදායිා සමාන සංවර්ධනය උවදසා සම්රදායිා මාධය වඩාත් වැද ත් වන්වන් කවා  

^1& ප්රපයෝගික නුල ක සංීරර්ණ පනවන නිසාය.                                                                                                         

^2& හුරැ පුරැුන සංඥා සංපක්ත හා සංදර්භ වලින් යුක්ත වන නිසාය.                                                                           

^3& සෑම විටම ස ල සුභාවිතයකින් යුක්ත වන නිසාය .                                                                                            

^4& වලා ක නිර්මාණශිලී වන නිසාය.                                                                                                                       

^5& ප්රතිප ෝෂණ ක්රියාවලිය ක්රියා කමක නිසාය. 

11·සංවර්ධන සන්නිවේදනවේදී රනාව බල ැන්ීතම පිවිස වයොදා වනො න්නා ාාවිතයක් වන්වන් 

^1& ස්වයං විශ්වාසය පගොලනැී ම.                                                                                                                      

^2& යැපීම් මානසික කවය බැහැ  කිරීම.                                                                                                

^3& මාධය ක්රියාවලිය විමධයගත කිරීම.                                                                                                               

^4& ප්රජා සහභාී  කව වර්ධනය.                                                                                                                                 

^5& සංස්කෘතික අනනයතාවය පගොල නැී ම. 
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12· ග්රාප ය රනාව සංවර්ධනය සදහා එලදාීවව සහාාගීවන සංවර්ධන සන්නිවේදන ආාි පය වන්වන්, 

^1& ප්රජා මාධය ආකෘතිය.                                                                                                                                  

^2& මාඕ පසේතුන්පේ චීන ආකෘතිය.                                                                                                                   

^3& ගාන්ධි තුමන්පේ සංවර්ධනය පිළිබද සංකල්ය.                                                                                                 

^4& නයර් වයිට්පේ හුවමාරැ මාදිලිය.                                                                                                                    

^5& *da,a ලැසාඩ් f*a,aඩ්පේ පදපියව  ආකෘතිය. 

13· එවරඨා එම් වරොනර්ස් ඉදිරිපත් ාළ සංවර්ධනය පිළිබද බටහිර මතවාදය වන්වන්,  

^1& ග්රාහකයාපේ ක්රියාකාරී කවය ලබා ගැනීමට සම කවීම.                                                                                    

^2& ප ොුන ජනතාව හැකිතා ක  ාලන තන්රයට සහභාී ක  ගැනීමට ජන මාධය භාවිතය.                                             

^3& ග්රාහකයාපේ ක්රියාකාරී සහභාී  කවය ලබා ගැනීම.                                                                                        

^4& සංවර්ධනය පිළිබද ගැටළු සාකච්ජා කිරීම.                                                                                                               

^5& සම්ප්රදායික සමාජයන්ි  නව හැකියාවන් වයාප්ත ත ක ලීමට ජන මාධය භාවිතය. 

14· යම් රටා පව පන තත්ත්වය වැඩි දියුණූ කිරීවම්දී එම දියුණුවේ ශංශ නීතාරණය සම  සම්බන්ධ 

වේ එම සම්බන්ධතාව විග්රහ කිරීවම්දී වැද ත් වනොවන ශං යක් වන්වන්  

^1& නවීක ණය                                                  ^2& බටි  ක ණය                                                              

^3& විශ්වීයක ණය                                             ^4& නාගරීක ණය                         ^5& කාර්මීක ණය 

15· සු පාාර සින ප වයාපාරවේ ාාර්ය වන්වන්,  

^1&  ජපේ ආහා  සලාක පබදා හැරීම.                                                                                                        

^2& ප්රපශශපේ රැකියා වි ි ත තරැණ පිරිස් එක්ක  ගැනීම.                                                                                           

^3& සෑම අපයකුපේම ුලලික අවශයතා ිුවවන  රිදි සම්  ක පබදා ීමම.                                                                     

^4& ුනප්ත   කකතින් පතො  ශ්රී ලංකාවක් පගොලනැී ම.                                                                                                   

^5& මනුෂ කවය හා ආධයා කතික වනානාකම් පුශගලයා තුඅ ිති කිරීම. 

16· සංවර්ධන ක්රියාවය වේදී රටක් නීතාරණය කිරීමට නනමාධය ශවශයය වන බව ශවධානය ාරන 

ල්ධව්ධ 

^1& ලඩ්ලි සියර්ස්                                                                ^2& ිතිපයල්ද පසෝලා පුල්                                     
^3& ලැනිපයල් ලර්නර්                                                        ^4& විල්බර් ශ්රාම්                                            
^5& එව ට් එම් ප ොජර්ස් 

17· ාර්ාර රව්ධහවේ ග්රාප ය රනාව ස්වබාවිා ආපදා වය න් ආරක්ෂා කිරීමට වයොදා ුම ලබන 

වයාපි පයක් සදහා වඩාත් වයෝ ය ්රමය වන්වන්, 

^1& පුව ක  ක අතිපර්ක  ල කිරීම.                                                                                                                        

^2& නව මාධය භාවිතය.                                                                                                                                 

^3& පගන් පගට ිවිීමම මගින්  ැහැදිලි කිරීම.                                                                                                       

^4& ප ෝස්ටර් හා අ ක  ත්රිකා භාවිතය.                                                                                                                     

^5& ප්රජා ගුවන්විුනලි පසේවා භාවිතය. 
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18· සංවර්ධන සන්නිවේදනවේ නීතන ්රම සම්බන්ධ සවදොස් රාාශය වන්වන්  

^1& ග්රාහා පිරිස නිවැරදිව හර්නාව න ාටයුළ  සැළසුම් කිරීම.                                                                         

^2& වයොදා න්නා ාාෂාව ඉතා වැද ත්ීතම.                                                                                                           

^3& විවශාෂඥයින් විසින් සැළසුම් ාටයුළ  කිරීම.                                                                                                                                               

^4& ග්රාහායන්ට වඩාත් සප ප බවක් දැක්ීතම.      ^5& නීතන තාක්ෂණය සම  ශුමබ්ධධ ීතම. 

19· මාඕ වසාළ න් විසින් දියත් ාළ සංවර්ධන සන්නිවේදන ාාර්යවේදී ක ක රව්ධශවල වවවසන වපොර් 

නනතාව සම  එාට එක්ව සංවර්ධනය සදහා රු තතාවය ලැබිය යුළ  රශ්ණ වතෝරා  ැනීම යුම 

^1& ප්රමාීකක ණය                                                           ^2& සා ාංශක ණය                                                                       

^3& ප්රජානනය                                                                  ^4& ක්රියාවට  රිවර්යනය කිරීම                                                
^5& සහභාී  කව ප්රපේශය 

20· සංවර්ධන සන්නිවේදනය පිළිබද වැරදි රාාශය වන්වන් 

^1&1950 දශකපේ යුපනස්පකෝව විසින් පමම සංකල් ය හුනන්වා පදන ලීම.                                                                                

^2&පදවන පලෝක යුධ සංග්රාමයට ප   පමම සංකල් ය පිළිබද කථිකාව ආ ම්භ විය.                                                           

^3&සංවර්ධනය සදහා සන්නිපේදන ක්රම පයොදා ගැනීම පිළිබද  ර්පේෂණයකි.                                                                   

^4& කාර්තික  ටවල සාර්යක වු තුන්වන පලෝකපේ  ටවල අසාර්යක වු සංවර්ධන ක්රම නිසා ආ ම්භ විය.                      

^5& සංවර්ධනය සදහා නව සන්නිපේදන මාධය පයොදා ගැනීම පමි  අවශයතාවයයි. 

21· ශ්රි ලංාාවේ දැනට ක්රියාත්මා වන රනා ගුවන්විර්ය ය වන්වන් 

^1&රනරට වසාවය                                ^2&වයඹ හඩ           ^3&මහඉළුක්පල්ලම ගුවන්විර්ය ය                                              
^4& රැහුණු වසාවය                               ^5& යාපනය වසාවය  

22· ශ්රි ලංාාවේ සමිර්ධි ශධිාාරියට ශයත් වනොවන ශංශයක් ිළ ළත් වරණය වන්වන් 

^1&ග්රාම සංවර්ධන හා කර්මා්ඩත අංශය                                                                                                              

^2&මහා සංගම් හා සමාජ                                                                                                                              
^3&කෘෂි හා ග්රාම සංවර්ධන අංශය                                                                                                                   
^4& ධීව  හා ස ක කව  ාලන අංශය                                                                                                                                 
^5& ප්රජා  ාලන අංශය 

23·  ැින මාධය සංවර්ධන සන්නිවේදනය සදහා වයොදා  ැනීවම්දී  

A - රනා සහාාගීත්වය ළ ළින් නිර්මාණය ාළ හැකි ීතම                                                                                

B - පවිවිඩය පිළිබද විශ්වාසය ව ොඩන ා  ැනීමට හැකිීතම                                                                                

C - ශවම වියදමක් යටවත් සංව්ධශය ඉදිර්පත් ාළ හැකි ීතම                                                                            

D - රනාවට ඉතා සප ප වන වසා පවිවිඩය සම්වරාශණය ාළ හැකිය  

ඉහත රාාශ ශළ රින් 

^1&A, B, C  මණක් නිවැ දිය                                                 ^2& B, C, D  මණකි නිවැ දිය                      

^3&A, B, , D  මණක් නිවා දිය                                               ^4&   A, B, C, D යන සියල්ල වැ දිය                               

^5& A, B, C, D යන සියල්ල නිවැ දිය 
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24· කුඩා ාණ්ඩායම් නිර්මානය කිරීවමන් ක ළ ළින් සමිර්ධි සින ප ව ොඩනැගීම මගින් ග්රාප ය පවුල් 

වල විාව ශක්තීන් හර්නා  ැනීම හා එම ග්රාප ය නනතාව ශක් පමත් කිරීවම් ශරු වින් ක්රියාත්මා 

වන්වන් 

^1&fi!ඛ්ය අධයා ණ කාර්යාංශය                                                      ^2&ශ්රී ලංකා සමෘර්ධි අධිකාරිය 
^3&සර්පවෝදය වයා ා ය                                                                    ^4&  සණස වයා ා ය                                         

^5& ග්රාපමෝදය ම්ඩලල වයා ා ය 

25· සංවර්ධනය පිළිබද ආාල්පමය  ැටළු හා ශභිවයෝ  කිහිපයක් පහත දැකිවවයි  

A - සංවර්ධන සංකල්  වටහා ගැනීපම් ගැටළුව                                                                                                  

B - ප  දිග සමාජ වලට ආපේණික ස්යායි බව                                                                                

C - පතො තුරැ  රිහ ණපේ ගැටළු                                                                                                                

D - මාධය වානිනාරණය ීතම                                                                                                                   

E - දැඩි ආ ිනා වක්න්දීය බව 

ඉහත ාරැණූ ශතරින් ආාල්පමය  ැටළු පමණකි ි ප වරණය වන්වන් 

 ^1&A, B, C                                        ^2&A, B, E                                      ^3&   B, C, E                                                                

^4& A, D, E                                         ^5&  B, C, D 

26· f*da,a ලැසාඩ් f*a,aඩ් ඉදිරිපත් ාරන ලද වදපියවර ආාි පවේ නනමාධය මගින් ලබා වදන 

වතොරළ රැ ඉන් පසුව  ලායන්වන් 

^1&ග්රාහකයාපේ සිට මාධය ආයතනය පවත                                                                                         

^2& ාලකයාපේ සිට පු වැසියා පවත                                                                                                                 
^3& ජන මාධය මගින් කුලා ක්ඩලායම පවත                                                                                                          

^4& ජනමත නායකයන්පේ සිට අනුගාතිකයන් පවත                                                                                                  

^5&  නිලධාරීන් මගින් ප ොුන ජනතාව පවත  

27·සංස්ාි පා සංවර්ධනවයහිලා විදයාත්මා පදනමකින් යුළ ව වයාපි ප නාතයනතරව ක්රියාත්මා 

ාරුම ලබන රට වන්වන්  

^1&ජාතයන්ත  ක්ෂමා ආයතනය                       ^2&ජාතයන්ත  ුලලය අ ුලදල                                                             

^3& පලෝක බැංකුව                                           ^4& පලෝක fi!ඛ්ය සංවිධානය                                                
^5&  යුපනස්පකෝ සංවිධානය 

28· නීතන සංවර්ධන ්රම සම්බන්ධවයන් පිළි ත හැකි මතය වන්වන් 

^1& නවීන තාක්ෂණය සමග සෘජු සම්බන්ධතාවයක් පනොමැත.                                                                     

^2& සංවර්ධනය සදහා නවීන සන්නිපේදන ක්රම භාවිතය සැඅසුම් කිරීම ඕනෑම අපයකුට කඅ හැකිය.                  

^3& සාම්ප්රදායික සන්නිපේදන ක්රම වලින් වයුක්තව භාවිතා කල යුතුය.                                                  

^4& සම්මන්රණ සාකච්ජා ආදිය පමයට අය ක නැත.                                                                             

^5& නවින සන්නිපේදන ක්රම භාවිතපයීම භාෂාව ගැන සැඅකිලිම ක විය යුතුය. 

29· ර්ප්පත්ාිනන් වතොර සුවපොවාෝගීත්වවයන් වතොර සමානයක් යන දැක්වමන් ක්රියාත්මත වු 

සංවර්ධන සුසමාදර්ශය වනවන්, 

^1&සණස වයාපාරය                                                         ^2& සර්වවෝදය වයාපාරය                                            
^3& fi!ඛ්ය අධයා ණ කාර්යාංශය                                      ^4& සමෘර්ධී වයා ා ය                                                 
^5& ග්රාපමෝදය ම්ඩලල වයා ා ය 
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30· නා පා සංවර්ධන සදහා සහාාගීීතම එයින් වැලකී සිි නවාට වඩා යහපත්ය යන මතය රාාශ 

ාරුම ලැබුවේ 

^1& එව ට් එම් ප ොජර්ස්                                                     ^2& මාශල් මැක්ලුහන්                                           
^3& ලැනිපයල් ලර්නර්                                                        ^4& විල්බර් ශ්රාම්                                            
^5& ලුෂන්  ායි 

 

 

31· රනා සංවර්ධන වැඩසටහනක් සැළසුම් කිරීවම්දී රශස්ථ එළුමම වන්වන්  

^1& විපශේෂඥයන් සකස් ක  ජනමත නායකයනට ලබාීමමයි.                                                                              

^2& ප්රජාව සකස් ක   විපශේෂඥයන්ට ලබා ීමමයි .                                                                                                       

^3& ප්රජා අදහස් හා විපශේෂඥ අදහස් සංකලනය කිරීමයි.                                                                            

^4& විපශේෂඥයන් සකස් ක  ප්රජාවට ලබාීමමයි.                                                                                                     

^5& ප්රජාවපේ අදහස් වලට පශශ ාලන අනුමැතිය ලැීමයි. 

32· සංවර්ධන සංව්ධහ නිර්මාණවේදී රු ත ශවධානයක් වයොු විය යුත්වත්  

^1& පයොදා ගන්නා මාධය පතෝ ා ගැනීම පිළිබදවය.                                                                                        

^2& ග්රාහකයා තුඅ සුභවාීම ආකල් මය පවනසක් ිති කිරීම පිළිබදවය.                                                   

^3& විවිධාකා පයන් නිර්මාණීයලී සංපශශ ිදිරි  ක කිරීම පිළිබදවය.                                                               

^4& ග්රාහක ක්ඩලායම ආකර්ශනීය ක  ගැනීම පිළිබදවය.                                                                                   

^5& සංපශශ නිර්මානයට ගතවන කාලය හා වැයවන ශ්රමය පිළිබදවය. 

33· ඉන්දියාුම වතොරළ රැ ඉන්දියාුම ිසකින් වලෝායට වපන්ීතම වැද ත් බව රානය නායාවයකු 

පැවසුවේය ඔහුවේ මතයට ශුමව කිසියම් රටා වතොරළ රැ වලෝායට වාර්තා ාළ යුත්වත් 

^1& එම  ට පිළිබද සුභවාීම දෘෂ්නාපයනි.                                                                                                

^2& ස්වපශශික ජන මාධය නාලිකා තුළිනි .                                                                                                      

^3&  පට් සංවර්ධන වයා ෘති ප්රවර්ධනය වන අයුරිනි.                                                                                         

^4&  පට් සමාජ සංස්කෘතිය පිළිබද අවපබෝධයකිනි.                                                                                                            

^5& ිහත සියල්ල නිවැ දිය. 

34· සංවර්ධන සන්නිවේදනය සදහා සම්රදායිා මාධය වයොදා  ැනීවම් වාසියක් වනොවන්වන් 

^1& ගැති සමාජපේම බිි වීම.                                                                                                                          

^2& ජන විඥානයට සමී  වීම.                                                                                                               

^3& ප්රතිප ෝෂණ දැක්වීම මදක් ප්රමාද වීම.                                                                                                  

^4& පශශ ාලන පහො පවන ක බල ක්ඩලායම් වලට යට ක පනොපේ.                                                                       

^5& ප කමාවට අදාල අන්තර්ගතයක්  ැවතීම. 
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35· සංවර්ධන සන්නිවේදනය පිළිබද නයර් හා වයිඨාවේ හුවමාරැ ආාි පය පිළිබද සවදොස් රාාශය 

වන්වන් 

^1& පු වැසියන් බල ගැන්වීම.                                                                                                                     

^2& ිහළින්  හඅට සංවර්ධනය.                                                                                                                        

^3& බිම් මට්ටපම් සහභාී  කවය.                                                                                                                 

^4& සහභාී  කව තී ණ ගැනීම.                                                                                                                            

^5& අන්තර් පුශගල විශ්වාසය පගොලනැී ම. 

 

36· සංවර්ධන සන්නිවේදනවේ ු ය ා ලක්ෂණ පිළිබද නිවදොස් රාාශය වන්වන් 

^1& ස්වං විශ්වාසය බිද දමා සාුලි ක විශ්වාසය ිති කිරීමයි.                                                                             

^2& යැපීම් මානසික කවය වර්ධනය කිරීමයි.                                                                                                       

^3& ප්රජා සහභාී  කව වර්ධනයයි.                                                                                                                 

^4& සංවර්ධන ක්රියාවලිය විමධයගත පනොකිරීම.                                                                                            

^5& සංස්කෘතික අනනයතාව බැහැ  කිරීම. 

37· සංවර්ධනය පිළිබද  ැටළුවක් වන වතොරළ රැ ශසමළ ය තතාවයට ශයත් වනොවන්වන් 

^1& වතොරළ රැාරණවේ බටහිර ආදිපතයය.                                                                                                                   

^2& වතොරළ රැ පරිහරණවේ  ැටළු.                                                                                                                           

^3& මාධය වානිනාරණය ීතම.                                                                                                                        

^4& වපරදි  රටවල සම්බන්ධතා සම්රදායිාීතම.                                                                                                  

^5& බටහිර සබදතා යාන්ත්රිා වක්න්දීය ීතම. 

37· සන්නිවේදන සුසමාදර්ශ වලට ශයත් වනොවන්වන්  

^1&සර්පවෝදය වයා ා ය                                                        ^2& fi!ඛ්ය අධයා ණ කාර්යාංශය                                                        

^3& ග්රාපමෝදය ම්ඩලල වයා ා ය                                           ^4& සණස වයා ා ය                                                      

^5& සමෘර්ධි වයා ා ය 

39· සංවර්ධන සංව්ධශය පිළිබද සාවදය රාාශය වන්වන් 

^1&සංවර්ධන සංපශශනය මගින් සමාජ අපඅවික ණයක් සිුනපවයි.                                                                                   

^2& පමි ීම සන්නිපේදකයා ගැන වැඩි අවධානයක් පයොුලපවයි.                                                                             

^3& මාධය තිශ්රයක් භාවිතා ක යි.                                                                                                                   

^4& ජන මාධයය  මණක් භාවිතා පනොක යි.                                                                                                  

^5& සම්ප්රදායික මාධය අවශයය විට භාවිතා කඅ හැකිය. 

 

40· චීන සංවර්ධන සන්නිවේදන ආාි පවේ දළ නා පා නිෂ්පාදිත වැඩි කිරීම පිළිබද පමණක් වනොව 

තවත් නිර්ණායා කිහිපයක් වාවරහි ශවධානය වයොු  ාරයි කවාට ශයත් වනොවන්වන් 

^1& ජාතික සංවර්ධනයට අධාල සැඅැස්මක් ක්රියාවට නැංවීම.                                                                              

^2& නිලධාරී  ැලැන්තිපේ බලය  ැතිරීම අවම කිරීම.                                                                                                                               

^3& කාර්මීක ණයට වහල් පනොවීම.                                                                                                                 

^4& ජනතාව හා  ජය අත    ත ය අවම කිරීම.                                                                                                         

^5& කුලා ක්ඩලායම් වලට ුලලික කවය ලබාීමම. 
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41· මහාචලාර්ය විමල් දිසානායා මහතා සම්රදායිා මාධය ාාවිතය පිළිබද දක්වන ලද ශදහසක් 

වනොවන්වන් 

^1&සම්රදායිා මාධය විශ්වාසනීයත්වවයන් යුක්තය.                                                                                  

^2& සම්රදායිා මාධය ග්රාහායන්වේ ක්රියාාාරීත්වය ලබා නියි.                                                                         

^3& සම්රදායිා මාධය  ැිනයන්ට හුරැුරරැර් සංඥා හා සාධා වය න් යුක්ත නැත.                                                     

^4& නවීන මාධය ත මකට ආගන්තුක වු ස්වභාවයක් ිත.                                                                                           

^5& ප්රභුවවරැන්පේ සිතැගියාව බැහැ  ක යි. 

42· සංවර්ධනය යුම ුමතන වලෝාවේ යක්ෂාවේෂව සිි න බලවේ  කිහිපයාට පහර දීමයි එම 

බලවේ  නම් මන්දවපෝෂණය වරෝ  ුම ත්ාම ු ඩුක්කු විරැකියාව හා සමාන ශසමානතාවයයි යන 

නිර්වචලනය ඉදිරිපත් ාරන ල්ධව්ධ 

^1& එව ට් එම් ප ොජර්ස්                                                     ^2& ප ෝල් පී ස්ටීවන්                                      
^3& ලැනිපයල් ලර්නර්                                                        ^4& විල්බර් ශ්රාම්                                            
^5& ලුෂන්  ායි 

43· ළ න්වන වලෝාවේ රටවලට ශයත් වනොවන රටක් ිළ ළත් වරණය වන්වන් 

^1& ඉන්දියාව, පාකිස්ථානය, නැවමයිාාව,  බං ලාව්ධශය                                                                                       

^2& ශ්රී ලංාාව, රැසියාව, ශප්රිාාව, වසෝමාය යාව                                                                                                   

^3& වසෝමාය යාව, භූතානය, වන්පාලය, ඉන්දියාව                                                                                                         

^4& ශ්රි ලංාාව, පාකිස්ථානය, බං ලාව්ධශය, ඉන්දියාව                                                                                       

^5& වසෝමාය යාව, නැවමයිාාව, ඉ පවයෝපියාව ,සුඩානය 

44· සංවර්ධන යුමවවන් ශවප්ක්ෂා ාරුම ලබන්නට ශයත් වනොවන්වන් 

^1& ආර්ථිා සංවර්ධනය                     ^2& ආ ිනා සංවර්ධනය                         ^3& සමාන සංවර්ධනය                      
^4& ශධයාපවිා සංවර්ධනය               ^5& පරිසරාත්මා සංවර්ධනය 

45· රව්ධශයක් ඉලක්ා වාොට ත් සංවර්ධන වයාපි පයා සමාරම්ාා උත්සවය පිළිබද වපෝස්ටරයක් 

දිවයින ුරරා රදර්ශනය කිරීවමන් බලාවපොවරොත්ළ  වන්වන් 

^1& අවශයතා පිළිබද උ රිම මහජන අවපබෝධය ලබාීමම.                                                                           

^2& පශශ ාලන වාසි ලබා ගැනීමට උ කසාහ දැරීමකි.                                                                                      

^3& මහජන විප ෝධතා ිපතො ක ඒවා අවම ක  ගැනීමට.                                                                                

^4& ප්රපශශපේ ජනතාවට ුලදිත මාධය භාවිතපයන් පුළුල්  අවපබෝධයක් ිති කිරීමට.                                                    

^5& ිහත සියල්ල වැ දිය. 

46· B සමසථ් රනාවවන් සියයට 13.5 ක් වන පිරිස ු ල් ාණ්ඩායම වදස බලා ඉක්මනින් වවනස් වන 

පිරිසයි ඔවුන් හර්න්වන්වන් 

^1& රමාදිත බහුනනතාව                          ^2& මත නායායන්                                                                                       
^3& රු ත බහුනනතාව                             ^4&  රු ත ශුම ාිනායන්ය                                                                     
^5&  රමාදී ග්රාහායන්ය 

47· සම්රදායිා මාධයන්ට ශයත් වනොවන්වන් 

^1&  ැින ක්රීඩා                                        ^2& ශාන් ප ාර්ම                                      ^3& නන සංගීතය                                
^4&  නන නර්ථනය                                 ^5&  ැින නාටය 
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48· රනා සහාාගීත්ව ්රමවේදයන්වේ ස්වාාවයට ශයත් වනොවන්න 

^1& ි යුම                                     ^2& නයාමනය                                           ^3& වැඩ වබදා  ැනීම         
^4&  ාාර්ය වබදා  ැනීම                  ^5& සැළසුම් කිරීම 

49· නීතන සන්නිවේදන ්රමයන් වනොවන්වන් 

^1& නව මාධය                                  ^2& ිත්රපට                                                ^3& ස රා                                       
^4& සාාච්නා                                    ^5&  වැඩු ළු   

 50· සර්වවොදව වයාපාරය විසින් රනාව සම  එක්ව ාරුම ලබන සමම ක්රියාවක්ම පියවර හතකින් 

යුක්තය එයට ශයත් වනොවන්වන් 

^1& ුර්ධ ලයාවේ සංවර්ධනය                                        ^2&  පවුවලහි සංවර්ධනය                                                  
^3& ආසියාවේ සංවර්ධනය                                             ^4& වලෝාවේ සංවර්ධනය                                          
^5&  න රවයහි සංවර්ධනය 

 

  

 

 

 

 

 

 




