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ක ොළඹ විශ්වවිද්යාලය, ශ්රී ලං ාව 

නීති පීඨය  
නීතිකේදී උපාධි පරීක්ෂණය, IV වසර (මාර්ගගත)  - 2021  

නීති විද්යාව 
(පෑ තුනයි) 

 
මුළු ප්රශ්න සංඛ්යාව : 06  

ප්රශ්න තුනකට (03) පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. 
(නනොපැහැදිලි අත්අකුරු සඳහා ලකුණු අඩු නෙනේ.) 

 

1. විධායකය සතු සමාව දීමේ බලමයහි ඇති පරික්ෂා ම ොකළ සහ අසීමාන්තික 

ස්වභාවය සියවස ් ගණ ාවක් එහාට දිව ය  දීර්ඝ කාලී  න තික සහ  

සදාචාරාත්මක  විවාදයක්  නිර්මාණය කර  ඇත. එම බලය ක්රියාත්මක කිරීමට පාදක 

ව  විධායකමයහි අභිප්රාය වයවස්ථාදායකය මහෝ අධිකරණය විසින් ප්රශ්  

ම ොකරයි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමවහි ප්රතිෂඨ්ිත මූලධර්ම සහ වටි ාකේ යටපත් 

කර  ආකාරමයන් සමාව දීමේ විධායක බලය ශ්රී ලංකාව තුළ ක්රියාත්මක කර ඇත.  
 

සුදුසු නීති විදයාත්මක  යායයක්  මහෝ දර්ශ යක් දක්වමින් ඉහත ප්රකාශය ඇසුමරන් 

විධායකය සතු සමාවදීමේ බලමයහි ඇති අසීමාන්තික ස්වභාවයට පක්ෂව සහ 

විපක්ෂව ඔබ විසින් තර්ක කළ  යුතුය.  

 

2. හාට්මේ හඳු ාගැනීමේ රීතිය සහ මකල්සන්මේ මූලික නියාමය පිළිබඳ 

විමේච ාත්මක ඇගයීමක මයමදන් .  මමම සංකල්ප මදක අතර පවති  සමා කේ 

සහ මව ස්කේ අගයන් .  

 
 

3. නීතිය යනු, සංගත සහ සේපූර්ණ රීති හා මූලධර්ම පද්ධතියක් ම ොව   මුත්, පැරණි 

තීන්දු මත පද ේ ව  පුමරෝකථ   සහ අ ාගත විනිසුරුවරුන්  කුමක් සිදුකරයි ද 

යන්  පිළිබඳ  පුමරෝකථ  වලට වඩා වැඩි යමක් ම ොව  බව ඇමරිකානු 

තත්වාකාරවාදය විශව්ාස කරයි.  

 

නීතිය යනු අ ාගත වාකයයක් මේ යැයි ඔබ සිතන්ම හි ද? ඉහත ප්රකාශය ඇසුමරන්  

මහෝේස් විනිසුරුතුමා හඳුන්වා දුන් නීතිය පිළිබඳ පුමරෝකථ   යාය 

විමේච ාත්මකව අගයන් .  ඔබමේ  පිළිතුර ස ාථ කිරීමට ඔබ විසින් උදාහරණ 

සැපයිය යුතුය.   
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4. (අ)  මකොටසට  හ ෝ   (ආ)  මකොටසට පිළිතුරු සපයන් . 

 

(අ)  ලිබරල් නීති  යාමයහි අඩු ලුහුඬුතාවයන් නිරාවරණය කරමින් විමේච ාත්මක 

නීති අධය  ගුරුකුලය විසින් සිදුකර  ලද මමමහවර හඳු ාගන් . 

විමේච ාත්මක නීති අධය   යාය විසින් හඳු ාගත් ප්රශ්  නිරාකරණය 

කිරීමමහිලා එම  යාමයහි ඵලදායිත්වය විමේච ාත්මකව විශ්මල්ෂණය 

කරන් .  

 

(ආ)  ලිබරල් නීති  පද්ධතිය අභිමයෝගයට ලක් කළ කාන්තාවාදී නීති ගුරු කුල මදකක් 

හඳු ා ගනිමින්,  එම  යායයන්  ලිබරල්   කාන්තාවාදමේ  අඩු ලුහුඬුතාවයන්   

ජය ගැනීමට  උත්සාහ  ගන් ා ලද ඕ ෑම අධිකරණ  පද්ධතියක සාර්ථක  

ප්රාමයෝගික උදාහරණ මදකක් සාකච්ඡා කරන් . 

 

   

5. අසීමාන්තික අභිමතයක් ක්රියාමවහි මයදවීම  මවනුවට  අසීරු  ඩු තීරණය කිරීමේදී, 

විනිසුරුවරුන් විසින් හර්කියුලියන් කර්තවයයක් (herculean task) කළ යුතු බව 

මඩෝර්කින් මයෝජ ා කරයි.  

 

ඔබ එකඟවන්ම හිද? ශ්රී ලංකාව තුළ හර්කියුලියන් කර්තවයයක ඇති 

ප්රාමයෝගිකත්වය විමේච ය කරමින් ඉහත ප්රකාශය විශ්මල්ෂණය කරන් .  ඔබමේ 

පිළිතුර අදාල  ඩු තීන්දු උදාහරණ වලින් ස ාථ කරන් .  

 

6. මහොබ්ස් සහ මලොක් මේ  යායයන් තුළ හමුව  හුරුපුරුදු සමාජ සේමුති  යාය 

මරෝල්ස් විසින් සාමා යකරණය කර උසස් වර්ගමේ වියුක්තිකරණයක් කරා රැමග  

ගිය බව කියමේ. පූර්මවෝක්ත  සේභාවය සමාජ සේමුති   යායයන් හා  සැසදීමේදී 

මරෝල්ස්මේ ‘යුක්තිය’ පිළිබඳ සංකල්පයට අදාළ මරෝල්ස්මේ සමාජ සේමුති 

 යාමයහි ඇති රාජයමේ කාර්යභාරය විශ්මල්ෂණය කරන් . එය යුක්තිය සහ 

සාධාරණත්වය වැඩිදියුණු කරන්ම හි දැයි සාකච්ඡා කරන් .  
 

(සෑම ප්රශ් යක්ම 100 න් ලකුණු කරනු ලැමබ්) 

 

************ 


