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Lesson I 

         මහජන සම්බන්ධතා 

මහජන සම්බන්ධතා යනු? 

ව්යාපාරාආ තනතන හා විවිධ සිවිධාන නමන්ම ද්ගලයනනන් ව්ෙනනන්ම මහජනනා සමය ාතා සප පාර ත්, 

නමපාරාර්ෙව්නටම ව්ාසි සහයත ත් සම්බන්ධතා පාරව්්ව්ානයන නානම් උපාරාන මාර්ගික සන්නිනේමන ක්රමන් 

නනස මහජන සම්බන්ධතා හදුන්ව්ා දින හැකියි. ද්ගලයනනනකුට තනිව් ජීව්් වින නනොහැ්කා නසේම 

තනතනනකට ම තනිව්ම පාරැව්ැ්ම් නනොමැත. ඕනෑම තනතනන් මහජනනා සමය සම්බන්ධතා 

පාරව්්ව්ානයන නාම ාතා ව්ැමය් නව්යි.මහජන සම්බන්ධතා ඇති කආ යැනීනම් මූලිකම අආමුණ ව්න්නන් 

කිසිනම් තනතනන් පිළිබම ජනතාව් අතආ ාතා නහොම ප්රතිරූපාරන් නිර්මාණන කිරීම සහ එන පාරව්්ව්නයන 

නාමයි. නමහිදී මහජනනා නනස හදුන්ව්න්නන් පාරාරින ෝගිකනා පාරමණ්ම නනොව්න අතආ ව්යාපාරාආනක 

පාරැව්ැ්ම උනමසා ව්යාපාරාආ සහකරුව්න්, තනනෝජකයින්, නකොටස්කරුව්න් සමයම නහොම හිත පාරව්්ව්ානයන 

නාම ව්ැමය්න. 

මහජන සම්බන්ධතා පාරව්්ව්ානයන නානම් දී තනතනික නතොආතුරු තනතනන හා මහජනනා අතආ ාතා 

නහොදින් යනනන වින යුතු අතආ එතී නතොආතුරු හආහා අනේ්ෂා කආන්නන් අමාළ තනතනන පිළිබම මහජනනා 

තුළ ාතා නහොම ව්ැටහීම් හා ප්රතිරූපාරන් ඇති කිරීමයි. 

 

නව්න් තකාආනකින් කිව්නහෝ “මහජන සම්බන්ධතා නනු මහජනනානේ නහොම හිත දිනායැනීම පිණිස 

මනාව් සැනසුම් කආන නම ගලවී පාරාර්ෙවීන සන්නිනේමන ක්රිනාපාරපාපාරාපානකි” මහජන සම්බන්ධතා නිනධාරිනනකු 

නිආන්තආනනන්ම විවිධ සන්නිනේමන මාධයනන් උපාරනනෝී  කආෛයන තම තනතන පිළිබම පාරාරින ෝගිකනා 

තුළ ධනා්මක ප්රතිරූපාරන් හා ඇති කිරීමට්, ව්ඩා ේතිම් සම්බන්ධතාව්න් ඇති කආ යැනීමට් 

උ්සුක නව්යි. මහජන සම්බන්ධතා නිනධාරිනකු මාධයන හආහා හා සෘජු හා ව්ක්ර සන්නිනේමන සැනසුම් 

නනොමානයන තම ාන්කයත මහජනනානේ මනස තුළ අමාළ තනතනන පිළිබම නහොම ප්රතිරූපාරන් හා නහොම 

සම්බන්ධතාව්න් නයොඩනයා යැනීම් එන පාරව්්ව්ානයන නාම් සිදුකආනු නබයි. 

 

මහජන සම්බන්ධතා නනු කිසිනම් තනතනන් ව්ාචික නහෝ ලිඛිත නහෝ මෘෙය නහෝ නව්න කිසිනම් තකාආනක 

සන්නිනේමන උපාරක්රම නනොමානයන මහජනනා නව්ත තනතනික නතොආතුරු සන්නිනේමනන කිරිමයි. නමම 



සන්නිනේමනනේ ප්රමුතතම අආමුණ ව්න්නන් මහජනනා සමය සුහම සම්බන්ධතාව්් පාරව්්ව්ානයන නාමයි. 

නමන තනතනන් හා මහජනනා අතආ ඇතිව්න ගලවී පාරාර්ෙවීන සන්නිනේමනනකි. එම සන්නිනේමනන හආහා 

මහජනනානේ මානසික ත්ව්නන් එ්දිසාව්කට නනොමු කආව්නු නබයි. නම් නිසාම මහජන සමබ්නධතා නන 

විෂනනහි ප්රධානතම අියනන් ව්න්නන් මහජනයා හා සම්බන්ධතා නන්නයි. 

 

නමකී පාරම නමක ව්ැඩිදුආට් විමසා බනමු. "මහජනයා" නනු එකම තකාආනකට සිතන, සම සිතුවිලි ඇති එක 

හා සමාන ප්රේන, අආමුණු, අමහස් හා මතිමතාන්තආ නමන්ම තකල්පාර තදින ඇති කණ්ඩානමකි. මහජනනා 

අතආ විවිධ තොව්න්, නමන්ම කැමති අකමැති මෑ තිබින හැක. තනතනනක පාරාරින ෝගිකනන් නමන්ම එහි 

කාර්නන කආන ව්ෘ්තිනකනන් ම, ව්යාපාරාආ සහකරුව්න්ම, අව්ට නව්නසන පිරිස් නමන්ම ආජන ම නමකී 

මහජනනා යණනනහි නා සැනනකයි. 

 

"සම්බන්ධතා" නනු මානව් අව්ෙයතාව්නකි. මනුෂනන් ව්ෙනනන් සම්බන්ධතා ඇති කආයැනීම හා 

පාරව්්ව්නයන නාම අතයව්ෙනන. සමබන්ධතා පාරව්්ව්ානයන නාමට එකිනනකා න්රුම් යැනීම අතයව්ෙනන. 

එනමන්ම සම්බන්ධතා විවිධාකාආ නව්යි. ඒව්ා ද්ගලයලික සම්බන්ධතා නමන්ම ව්ෘ්තීන සම්බන්ධතා වින 

හැකියි. නීති රීති මත පාරමනම් ත සම්බන්ධතා නමන්ම තචාආ ධර්ම මත පාරමනම් තම හැී ම් මත පාරමනම් තම 

සම්බන්ධතා වින හැකියි. සම්බන්ධතා අක්රින නමන්ම සක්රින වින හැකියි. 

 

තනතනන් හැපානට තම පාරැව්ැ්ම උනමසා විවිධාකාආ පාරාර්ෙව්නන් සමය සම්බන්ධතා පාරව්්ව්ානයන නාම 

ව්ැමය් නව්යි. ඒ සමහා විවිධාකාආ සන්නිනේමන ක්රම   ාවිත කආනු නැනබයි. ඒ අතආ ප්රධාන තනනේ 

ජනමාධයන, නමන්ම මාධනන සාකච්ජා, මාධයන නිනේමන, සම්මුත සාකච්ජා තදින නමන්ම නබොනහෝ 

සන්නිනේමන උපාරක්රම  ාවිත කආන අතආ ව්ර්තමානනේ සමාජ මාධයන ම නම් නව්නුනව්න් බුලනව්ම නනොමා 

යනු නබනව්ා. නම් අනුව් හැකි සෑම තකාආනකින්ම තනතනනක කීර්ති නාමන තආ්ෂා කආමින් මනා මහජන 

සම්බන්ධතාව්් පාරව්්ව්ානයන නාමට ාහත කී සන්නිනේමන උපාරක්රම මහජන සම්බන්ධතා නිනධාරිනකු 

විසින්  ාවිත කආනු නබයි. 

 

 

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

 

 

 

 



මහජන සම්බන්ධතා නිර්වචන 

මහජන සම්බන්ධතා යනු, 

1. “මහජනතාව දැනුවත් කිරීම 

2. මහජනතාව (පෙළඹවීම) කිරීම 

3. මහජනතාව ඔවුපනොවුන් සමඟ එකිපනකට අන්තර් ක්රියාකාරී කීවීමයි. 

-  එඩ්වඩ් බර්නිස් (1961) 

 

“මහජන සම්බන්ධතාව යනු යම් සංවිධානයක් එහි මහජනතාව සමඟ අපනයෝනය අවපබෝධය ඇති කිරීම 

සහ එය ෙවත්වා පෙන යාම සඳහා හිතාමතා ම ඕනෑකමින් ම සංවිධානය කීනු ලබන පමන් ම ෙවත්වා 

පෙන යනු ලබන උත්සහයන් පේ.” 

- ඇමරිකා එක්සත් ජනෙද මහජන සම්බන්ධතා සමාජය (Public Relations Society of America) 

 

“මහජන සම්බන්ධතාවය යනු දර්ශනය,සමාජ විදයාව,ආර්ථික විදයාව,භාෂාව,මපනෝ 

විදයාව,ජනමාධයපේදය,සන්නිපේදනය සහ පවනත් විෂය ක්පෂේත්ර ෙනනාවක සංකලනය ඔස්පසේ මානව 

අවපබෝධය සඳහා වන ක්රමපේදයකි.” 

 

- හර්බට් එම්. පබෝස ්

 

“යහෙත් හදවතක් තුළින් පෙොඩනැපඟන මානව විශිෂ්ටත්වය මහජන සම්බන්ධතාවයි.” 

- චාර්ල්ස් ප්ලැකාඩ් 

 



“සතුටුදායක මතයක් පෙොඩනැඟීපමහිලා පහේතුවන සියලු ම විෂය කරුණු මහජන සම්බන්ධතාව පේ.” 

- පජෝන් එෆ්. පමීඩි 

ඇමරිකානු මහජන සම්බන්ධතා සංවිධානපේ හිටපු සභාෙති 

 

 

“Public Relations is the deliberate, planned and sustained effort to establish and maintain 

mutual understanding between on organization and its publics.” 

 

- Institute of Public Relations, USA 

 

“Public relations is the art and social science of analyzing trends, predicting their 

consequences, counselling organization leaders and implementing planned programs of 

action which will serve both the organization’s and the public interest.” 

- The 1978 World Assembly of Public Relations Associations in Mexico 

 

 

“Public relations is the attempt by information persuasion and adjustment to engineer public 

support for an activity, cause, movement or institution.” 

- Edward L. Bernays 

 

“Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and 

understanding between an organization and its publics.” 

- The Institute of Public Relations (IPR) 1987 

 

 



“Public Relations is a combination of philosophy, sociology, economics, language, 

psychology, journalism, communication and other knowledge into a system of human 

understanding." 

 

- Herbert M. Baus 

 

“Merely human decency which flows from a good heart.” 

- Charles Plackard 

 

“Everything involved in achieving a favorable opinion." 

- George F. Meredith 

Former President of the American Pubic Relation Association 

 

 

“The Management function which gives the same organized and careful attention to the asset 

of goodwill as is given to any other major asset of business.” 

- John W. Hill 

 

"Public Relations is distinctive management function which helps establish and maintain 

mutual lines of communication, understanding, acceptance and cooperation between an 

organization and its publics; involves the management of problems or issues; helps 

management to keep informed on and responsive to public opinion; defines and emphasizes 

the responsibility of management to serve the public interest; helps management keep 

abreast of and effectively utilize change, serving as an early warning system to help anticipate 

trends; and uses research and sound and ethical communication as its principal tools." 

- Rex F. Harlow 

 

 

 



Grunig and Hunt (1984) අනුව් “මහජන සම්බන්ධතා යනු ආයතනයක් සහ මහජනයා අතී 

සන්නිපේදනය කළමනාකීනය කිරීමයි”. නමම නිර්චව්නන Cutlip et al. (2000) විසින් තව්දුආට් 

පාරැහැදිලි කආන නගලනගල නමනසේන: “මහජන සම්බන්ධතා යනු ආයතන හා මහජනයා අතී එකිපනකාට වාසි 

සහෙත වන ආකාීපයන් සම්බන්ධතා පෙොඩනො ෙන්නා කළමනාකීන ක්රියාවයය වන අතී එම 

ආයතනපේ සාර්ථකත්වය පහෝ ෙසුබැස්ම එම මහජන සම්බන්ධතා ක්රියාවයය මත ෙදනම් පවයි”. ඒ 

තකාආනනන්ම, Harlow (1976) සමහන් කආන තකාආනට මහජන සම්බන්ධතා හආහා තනතනන් සහ 

මහජනනා අතආ අනනොනය සන්නිනේමනන් ඇති කආන කළමණාකආණ ක්රිනාව්ලින් ව්න අතආ ඒ සමහා 

පාරර්නේෂණ, සන්නිනේමන තචාආ ධර්ම සහ මූලික සිගලධාන්ත  ාවිත කආනු නැනබයි. නමම නිර්චව්නනනන් 

පාරැහැදිලි කආන තකාආනට මහජන සම්බන්ධතා නනු ාතා සිකීර්ණ විෂන ්නෂත්රනකි. 

1948 පිහිටුව්න නම මහජන සම්බන්ධතා තනතනන 1987 ව්ර්ෂනේ දී පාරහත නිර්ව්චනන ාදිආපාර් කආන නදී. 

“නම්කිසි සිවිධානන් සහ එහි ජනතාව් අතආ අනනයෝනය අව්නබෝධන නයොඩනඟනු පිණිස හා එන 

පාරව්්ව්ානයන නෑම සඳහා සියුම් නනස සැනසුම් කළ අතණ්ඩ උ්සාහන.” 

ාහත නිර්චනනට අනුව් පාරැහැදිලි ව්න්නන් නමම සම්බන්ධතා නිආානාසනනන් සිදුව්න ඒව්ා නනොව් මනාව් 

සැනසුම් කආන නම හා පාරව්්ව්ානයන නන සම්බන්ධතා නම් නව්යි. එනසේම නමම සම්බන්ධතා පාරව්්ව්ානයන 

නානම් ප්රධාන අආමුණ ව්න්නන් ජන්රින  ාව්න නබා යැනීම නනොව් නහොම හිත පාරව්්ව්ානයන නාමයි. නබොනහෝ 

නමනා සිතන පාරරිදි මහජන සම්බන්ධතා නනු ුලනම් එ් ප්රව්ර්ධන උපාරක්රමන් නනොව්න අතආ ඒ හආහා ව්ඩා 

නහොම ප්රතිරූපාරන් අමාළ තනතනන පිළිබම ඇති කිරීමයි. 

මහජන සම්බන්ධතා ්නෂේත රනේ පිනා නනස සැනනකන එඞ්ව්ඞ් බර්නිස ්1923 ව්සනර්දී Crystallizing Public 

Opinion නැමැති ය රන්යනේ පාරැහැදිලි කආන තකාආනට මහජන සම්බන්ධතා නනු, කිසිනම් තනතනන් 

පාර රව්ර්ධනන කිරීම නහෝ මහජනනාට හඳුන්ව්ාදීමයි. නමයින් අමහස් කආන්නන් අමාළ තනතනන නකනආහි 

මහජනනානේ පිළියැනීම නබායැනීමයි. නමන මහජන මහජන නසේව්න් ව්න අතආ ඒ හආහා මහජන හෘම 

සා්ෂින නයොඩනැිවින යුතුයි. 

නම් අනුව් මහජන සම්බන්ධතා පාර රචාආණන, හා මැන්වීම්කආණන, අනනවිකආණනට ව්ව්ා නව්නස් මය් යනු 

නබනව්ා. නකනසේ නව්ත් එකී ්නෂේත්ර නකනආහි මහජන සම්බන්ධතා හආහා නැනබන්නන් මහ් පිටුව්හන්. 

නමමගින් තනතනන් තම අ යන්තආ නමන්ම බාහිආ පාරාර්ෙව්නන් නන සිනල්න සමය අනනයෝනය 

අව්නබෝධන ව්ැඩිදියුණු කආයනිමින් සම්බන්ධතා පාරව්්ව්ානයන නනු නැනබයි. මහජන සම්බන්ධතා හආහා 

තනතනන් පිළිබඳව් මහජනනානේ සිත තුළ නම් ප්රතිරූපාරන් ඇති කආනු නබන අතආ එම ක්රිනාව්ලිනට 

තනතනන පිළිබඳ නම් ව්ැආදි අව්නබෝධන් ඇතිව් තිනබ්නම් එන ම ාව්් කිරීම සිදුකආනු නබනව්ා. 



නකනසේ නව්ත් මහජන සම්බන්ධතාව් හආහා ජනතාව් අනිසි නනස නපාරළඹවීම නහෝ මුනා කිරීම අනේ්ෂා 

නනොකආන අතආ එන තචාආධර්ම නපාරආමැරි කආනයන සිදුකආනු නබනව්ා. මහජන සම්බන්ධතාව් 

ද්ගලයනයින්නේ, තනතන නහෝ සිවිධානව්න සාර්යක පාරැව්ැ්ම නකනආහි අතයව්ෙය ව්න සාධකනකි. 
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පාරැව්රුම 

1. මහජන සම්බන්ධතා නනු කුම්ම? ාහත ම්ව්ා ඇති ඕනෑම නිර්ව්චන 05් ඇසුරින් විමසන්න. ව්චන 800-1000් අතආ 

පිළිතුආ් සපාරනන්න. ව්ැඩිදුආ කිනවීම් සමහා අන්තර්ජානන හා නව්න් ග්රන්ය  ාවිතා කආන්න. ඔනබ් පිළිතුරු පාරහත ඍ්්නම්න 

ලිපිනනට ඔනබ් ලිනාපාරදිිචි අිකන සමය නනොමු කආන්න 

 

 


