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01. රජෙ� �යදම ෙබෙදන �ධාන ෙක�ටස් : �නරාව�තන හා �ා�ධන

02. ලංකාව හා �නය අතර �ථම ආ��ක ���ම : සහ� රබ� ���ම
03. 1989 � ගා�� ෙෆ��ෙස�කා මහතා පා��ෙම��වට ෙ�� ප��ෙ� : මාතර �ස්��කෙය�

04. මහ බැං�ව ��ට� වසර : 1950
05. ෙජ�හා� ෙල�� ���ධ �ඩාව : රග�

06. ලංකාෙ� �� කෙත��ක ර� : ෙද�� �ව� ධ�මපාල
07. ෙල�ව �ගම ජා�ක �ය අය� රට : ��ය

08. උපමා කථා ��ම ස�බ�ධෙය� ����යට ප� තැනැ�තා : ඊෙෂ��
09. ඉ��යාෙ� ජා�ක �ය රචනා කෙළ� : ර���නා� තාෙග��

10. 1945-08-06 �න �ෙර��මාවට ෙහලන ලද පරමා� ෙබ��බය හැ��� නාමය : ��� ෙබ�� හා පැ� මෑ�

11. ෙප�� රාජ� ම�ඩ�ය රාජ� නායක ස��ව පැවැ�ෙව�ෙ� : වසර 2 වර�

12. � ලංකාෙ� අවසාන ල�ෙ�� පාලකයා : ඇ�����
13. ග�වට සැත�� : 4

14. �� �� නගරය ���ෙ� : ඉ��යාෙ�

15. ෙල�ව �ශාලතම �� දමන ප��යා : පැස්බරා
16. ප��ය පනස් ජාතක කතාෙප�ෙ� අඩං� ජාතක කතා ගණන : 547

17. ��සාෙ� ඉල ඇට ගණන : 12
18. ඇෆ්ග�සථ්ානෙ� භා�තා කර� ලබන �ද� ව�ගය : ඇෆ්ග�

19. ව�ම� � ලංකාෙ� �යා�මක �ාම �ලධා� වස� ගණන: 14022 �.
20. ෙල�කෙ� වැ�ම ෙම�ට� රථ �ෂ්පාදනය කරන සමාගම : ජපානෙ� ෙට�ෙය�ටා සමාගම

21. ෙර�ග හ�නා ගැ�මට උපෙය�� කරග� ලබන උපකරණය ව�ෙ� : ස්ෙටතස්ෙක�පය

22. �ද�� ආෙර�පණ අනාවරණය ��මට ෙය�දා ග�ෙ� : ස්ව�ණ ප� �ද�� ද�ශකය

23. ආෙල�කය ච��යාෙ� �ට ෙප�ෙළ�වට වැ�මට ගතවන කාලය ෙක�පමණද : ත�පර1.5
24. ඕෙස�� ස්ථරයට හා� කරන වා� 2� න� : න��ස් ඔ�ස��.�ෙල�ෙර� ��ෙර� කාබ�

25. � ලංකාෙ� ෙබ��ධ ෙක��ය ෙල�ව �ය�ම ෙබ��ධය�ෙ� ආග�ක ෙක��ය බවට ප��ෙ� : �.ව. 1951 �ට

26. ෙදවන ජනරජ ව�වස්ථාවට අ�ව � ලංකාව හ��වා ඇ�ෙ� : � ලංකා �ජා�ා��වා� සමාජවා� ජනරජය
ෙලසය
27. ���ම එවරස්� ක� ��න තරණය කල ප�ස්ථාන ජා�ක කා�තාව : ස�නා ෙබ� (Samina Beg) සහ
ඇයෙ� සෙහ�දරයා

28. ව�ම� � ලංකාෙ� නා�ක හ�දාප�වරයා : ව�ස් අ��රා� ජයනා� ෙක�ළඹෙ� මහතා

29. "ෙද��ෙය�" ෙ��කා නාට� අධ��ෂණය කෙ� : �ස�න �තානෙ�
30. ෙදවන ජනරජ ව�වස්ථාවට අ�ව � ලංකා ජනරජෙ� පරමා�පත�ෙ� සැබෑ ��ක�වා :සාමාන� ජනතාව �

31. "ෙද� ��ෙ� �ග �ක " යන ක� ප��ය රචනා කරන ලද ���ය : ගජම� ෙන�නා ���ය

32. �.ව. 1972 �ට � ලංකාෙ� �යා�මක � ආ���ම ව�වස්ථාෙ� ��මාතෘවරයා ව�ෙ� : ආචා�ය ෙක����
ආ� ද ��වා මහතා
33. ��ස�ෙ� සාමාන� ශ්වසන ෙ�ගය ව�ෙ� : �නා�යකට වාර 16
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34. ෙස��ය� ෙ�ශය �ඳ වැ�ෙම� ප� කැ� ෙව�ව �ය රාජ�ය� ව�ෙ� : කසකස්තානය, ���ස්තානය, 
ත��ස්තානය, උස්ෙබ�සත්නාය  

35. ලංකාෙ� ��� බඩ �ෙ�ශ �තාන� ��ටයට යට� කර ග�නා ල�ෙ� : �.ව. 1802 

36. ප�ස්ථානෙ� අග�වර : ඉස්ලාමාබා�  

37. ජ�ා��ෙ� �යා : ���� 
38. වන ස�� �ක ගැ�ෙ� ෙල�ක සං�ධානය : ෙල�ක වන ස��ව අර�දල  

39. ��යයාෙ� �ට පෘ��යට ඇ� �ර : �ෙල��ටර ��යන 150 � 
40. ලංකාෙ� උසම ෙ��ල : ��ෙට��යා ෙ��ල උස �ට� 122  

41. ෙඩ�නෙම�� ආ�� �මය ආර�භ � ව�ෂය : 1931  

42. ලංකාෙ� �ථම පා��ෙ��� මැ�වරණය පැවැ��ෙ� : 1947-08-23  

43. �ශ්වාස වාතෙ� කාබ�ඩයා�ස�� ��ශතය : 50%  

44. ෙක��ගල මහා �ාඥයා/ ෙහළෙ� මහා ග�ක� : මා�� ��ම�ංහ  

45. ෙල�කෙ� �ශාලතම රබ� �ෂ්පාදකයා  : මැෙ��යාව  

46. ආ�යාෙ� ආෙල�කය : ෙග�තම ��� වහ�ෙස�  

47. බාල ද�ෂ ව�ාපාරෙ� �යා : ෙබ�� පව� සා�  

48. මෙන� �ද�ාෙ� �යා : ��ම� ෙ����  

49. බ�ස් මාමා යන ��දාව�ය ලැ�ෙ� : ඩ�.දහනායක  

50. කද�භ න� න�� හැ��� ගංගාව දැ� හ��වන නම : ම�ව� ඔය  

51. ආහාර සඳහා රස �ව�ධකය� වශෙය� භා�තා කරන අ�ෙන�ෙම�ෙට� රස කාරකෙය� අඩං� රාසයන �ව� 
: ෙම�ෙන�ෙස��ය� ��ටෙ��  (MSG)  

52. ලංකාෙ� �ථම මහ ඇම��ය: ච��කා බ�ඩාරනායක �මාරණ�ංග මැ��ය  

53. ස�මත ක�� මත පැන ��ෙ� තරඟයක තබ� ලබන ක�� ගණන : 10  

54. වැ�ම ජල ප�මාව� �ෙගන යන ගඟ : ඇමස� ගඟ  

55. මහෙප�ළ සංක�පෙ� ��මාතෘ : ල�� ඇ�ල��ද�  

56. සා�� සං�ධානය ආර�භ �ෙ� :  1985  

57. ��රට අ�තකර පාරජ��ල �රණ පෘ��යට ගලා ඒම වළ�වන ඕෙස�� ස්ථරය  19-57 kmවන අතර 

ඉහ�� ��ටා ඇත. 
58. �� පෘ�� තලෙය� �ෙන� ෙදක�ම ජලෙය� වැ� පව�. ඉ��ය ෙග�ඩ�ම ෙ�.  

59. කැනඩාෙ� රාජ� ලාංජනය: ෙ�ප� ෙක�ළය 
60. "මහ�ලා සහ ��ද" යන ප�ව�ථන ��ථෙ� �� ෙප�ෙ� ක�තෘ �.ව. 1961 � �ය �� නසා ග�ෙත�. ෙම�� 
: අ�නස්� ෙහ�ංෙ� 
61. ෙල�ව �පතල මෘ�කාංග �ෂ්පාදන සමාගම� වන ම�ෙ��ෙස�ෆ්� ආයතනෙ� සභාප�: �� ෙ��ස් මහතා  

62. ලංකාෙ� මහා වැ� තැ�ම ආර�භ කළ රජ�මා ක�ද : වසභ ර�  

63. �ජාව�ය සා�ත� කෘ�ය රචනා කරන ල�ෙ� : ම�රපාද ස්ථ�රය�   
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64. ඉ��ය� සාගරෙ� �ශාලතම �පත : මැග�� �පත 
65. ජපානෙ� පා��ෙ���ව හැ��ෙවන නම : ඩය�  

66. පලා� සභාවක ��ය �� අම�ව� ගණන :  5� 

 67. ව� �ර පසෙළ�ස්වක ෙප�ෙහ�ය �නෙ� (ඔ�ෙත��බ�) වැදග�කම : ක�න �වර �ජා �ංක� 
පැවැ��ම.  

68. �ද� ඒකකය ෙලස ෙඩ�ල� භා�තා කරන රටව�: කැනඩාව, ඔස්ෙ��යාව, �ංග���ව  

69. �.ව. 412 � පා�ය� ���� වහ�ෙස� ලංකාවට සැප� වන �ට. ලංකාෙ� රජ කෙළ� :��ධදාස ර� 
70. �ෙද��දය �ශ්ව �ද�ාලෙ� ��මාතෘ වරයා : වැ���ෙ� ෙස�රත ��  

71. ව�ම� � ලංකාෙ� �යා�මක �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ටාශ ගණන : 332 �  
72. වා��කව ෙන�ෙබ� සාම ත�ාගය ��නැෙම�ෙ�: ෙන��ෙ� ඔස්ෙල� නගරෙ�  

73. �වෙන�ස් අය�ස් �ශ්ව �ද�ාලය ���ෙ� : ආ�ජ��නාව 
74. ජග� ��තල �නය : අෙ��� 22  

75. �� කා� 30 කට ෙ�� �මා පාවා ��ෙ�: �දාස් ස්කා�ෙය��  

76. බාල ද�ෂ ව�ාපාරෙ� ආර�භකයා : ෙ�ඩ� පව� සා� වරයා   

77. වන ස�� �ක ගැ�ෙ� ෙල�ක සං�ධානය : ෙල�ක වන ස��ව අර�දල  

78. ෙබ�ර�ෙග�ඩ �ංහයා : ��� �ණව�ධන  

79. ඇම�කා එ�ස� ජනපදෙ� අග�වර : ෙව���ට�  

80. ෙල�ව උසම ක�ද : එවරස්� ක�ද  

81. ෙට�ෙෆ�නය �පදවන ල�ෙ� : ඇෙල�සැ�ඩ� �ැහැ� ෙබ� 
82. සාමාන� ��ගලෙය�ෙ� ��රෙ� අඩං� වන ර� ��රා� සහ �� ��රා� අ�පාතය ව�ෙ� : 600: 1 
83. රජව��ෙ� නාම කා�වල ෙය�ම ආර�භ �ෙ� : �.ව. 1055 �ට බව �යෙ�.   

84. �ෑ���� �ස්ෙව�� �.ව. 1882 - 1945 කාල �මාෙ� �න� රෙ� ජනා�ප� - අගමැ� - චා�සල� � 
��ෙ� ද? : ඇෙම�කාෙ�  

85. "ද ව�� ට�ග� (The White Tiger) " ��ථයට �.ව. 2008 මෑ� �ක� ස�මානය �� කරග� අර��� 
ආ�ගා �න� රෙ� මහා ෙ�ඛකෙය� ද? ඉ��යාෙ�  

86. නව ��ය� 100 ෙන���ෙ� �ෙබන ���ධ ස්ථානය : ෙන�ෙර��ෙච�ෙ� තාප බලාගාර  

87. � ලංකාෙ� පළ� �ශ්ව �ද�ාල�ය ෙක��කාගාරය : ෙ�රාෙද�ය �ශ්ව �ද�ාලය  

88. යකඩ ගැහැ�ය : මා�� තැච�  

89. ෙක��ෙ� �ංහයා යන ��දාව�ය ලැ�ෙ� : ඊ. ඩ�. ෙපෙ�රා  

90. බං�ලාෙ�ශෙ� අග�වර : ඩකා  

91. ෙ� කහට වල අඩං� රසායනය : ටැන�  

92. ��� ප��ෂණ ව�� ඉහළම ල�� ලැ� අයෙ� සංගමය : ෙම�සා ඉ�ට�නැෂන�  

93. � ලංකාෙ� ජා�ක වෘ�ෂය : නා ගස  

94. �ංෙට� ආගම �ච�ත රට : ජපානය  

95. ෙල�කෙ� වැ�ම ෙක�� �ෂ්පාදකයා ව�ෙ� : ��ලය  
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96. " ටාස්" ය� : ��යා� �වෘ� ෙස�වාව�  

97. ම�ෂ� ශ�රෙ� ඇට කැබ� සංඛ�ාව : 202   

98. � ලංකාෙ� මැ�වරණ �ස්��ක ගණන : 22  

99. මාල�ව�ෙ� අදහන ආග� : ��� �ස්�� 
100. ඉ��යාවට �දහස ලැ�ෙ� : 1947-08-15  

101. ෙප�� �ෙක�ණයට අය� �ෙ�ශ 3 : ��තලම ,හලාවත, ��ණෑගල  

102. ෙග�ඩ�ම ෙ�ගෙය� ��ය හැ� ස�වයා : �ටා  

103. ෙ�ගෙය� �යාඹන ප��යා : ස්ප��ෙට� න� වැ� ���යා 

  

104. �තාන� ජා�ක�� ලංකාෙ� ස���ණ බලය අ�ලා ග�නා ල�ෙ� : �.ව. 1815 
105. ��සරණ සා�ත� කෘ�ය රචනා කරන ල�ෙ� : �ද�ාච�ව��  

106. රාජ� ෙස�වෙ� ��වලතා ��බඳ දැ�� ෙදන �රකථන අංකය : 1905  

107. මා�� �ත� ��� ය� : ඇෙම�ක� ක� ජා��ෙ� ව�ාපාරෙ� ආර�භකයා�.  

108. "එකම ෙල�ව�, එකම ��නය� (One World One Dream) " �න� ව�ෂෙ� ඔ���� ෙ�මා පාඨයද ?  
: �.ව. 2008 
109. ආචා�ය ෙලස්ට� ෙ��ස් ��ස් න�� න� කර� ලැ� පාර : ��ම� පාර  

110. ස්පාඤ්ඤෙ� ජා�ක සංෙ�තය ව�ෙ� : ර� කාෙ�ෂ� මල 
111. ලංකාෙ� �රගත � පළ� කථා නාද ��පටය වන "කඩ�� ෙප�ෙර���ව" �රගත �ෙ� : �.ව. 1947/01/21 
දා  

112. ෙල�කෙ� වැ�ම ජන ඝන�වය� ඇ� රට : ෙම�නාෙක� රාජ�ය 
113. ෙල�කෙ� වැ�ම �යම�� �ෂ්පාදකයා : ද�� අ�කාව  

114. �ශාලම �� දමන ප��යා : පැස්බරා  

115. 1917 ��යා� ��ලවයට ෙපර එරට පාලනය කෙළ� : සා� රාජ ප�ල 
116. ෙල�ක �� සැරය� �නය ෙයෙද�ෙ� : ඔ�ෙත��බ� 15  

117. ෙදවන ෙල�ක ��ධ සමෙ� ජප� රට ම�� ෙබ��බ ෙහළන ලද ඇම�කාෙ� ��� වරාය :ප�� වරාය 
118. � ලංකාෙ� ජා�ක ප��යා : ව� ��ළා  

119. �ද�ා�මක �බ�ධ කතාක�ව� ෙලස ෙල�ක�කට � ලාං�ය �ද�ාඥයා : �ම� ආත� �. �ලා� මහතා 
120. සාමය ස�බ�ධ ශාකෙ� නම : ඔ��  

121. �ෂ අ�කම මා�වා : ග� මා�වා  

122. ආහාර ඉරා ගැ�මට උද� ව�ෙ� : රදනක ද� 
123. 11 මාසෙ� 11 �නෙ� 11 වන පැෙ� අ�ස� තැ� ���ම : පළ� වන ෙල�ක සං�ාමය  

124. ෙල�ව �ථම බ�ජා�ක සමාගම : ඕල�ද ෙපර�ග ඉ��යා ෙවළඳ සමාගම 
125. ෙප�� රාජ� ම�ඩ�ය � �ඩා උෙළල ඇරඹූ වසර : 1930  

126. ඉ��යාව� ප�ස්ථානය� ෙව� � අ���ද : 1947  

127. �ෙව��වරය �පද�ෙ� : සැ�ෙව� ෙක��� 
128. ෙල�ව �ඩාම ���ලා : හ�ං බ��  
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129. �ෙඩ� �ඩාව ආර�භ �ෙ� : ජපානෙ�  

130. ප�ස්ථානෙ� භා�තා කර� ලබන �ද� ව�ගය : ප�ස්ථා� ��ය� 
131. ෙස��ය� ��යාෙ� �යා : �. අ�. ෙල��  

132. � ලංකාෙ� පළ� අධ�ාපන ආයතනය : මහා �හාරය   

133. සාගරෙ� ගැ��ම සථ්ානය : පැ��� සාගරෙ� ම�යානා ආගාධය�. ගැ�ර �ටර 12000 �  

134. �ශාලතම �පත : ��ල�තය  

135. ෙල�කෙ� උසම �ය ඇ�ල : ඒ�ජ� �ය ඇ�ල (�ටර 980)  

136. �ව� ��� ය��ය �පදවන ල�ෙ� : ඉතා� ජා�ක ��� එ�ෙම� මා�ෙක��  

137. උ�� ඇෙම�කාෙ� �ශාලතම �ල : ���ය�  

138. ෙස�මා�යාෙ� අග�වර : ෙස�මා�යාව  

139. ඔ���� ඉ�හාසයටම ඔ���� සහ පැරාඔ���� තරඟ ෙදකම එකම ව�ෂය� �ළ �� කරග� එකම රට 
: �නය  

140. ඉ��යාෙ� වා�ජ අග�වර : ෙබ��බාය  

141. ශාක භ�ෂක ෙන�වන ඩ�ෙන�සරයා : ෙවෙල���ස්ට� 
142. ශාවස්�ෙ� ��වරයා යන ��දාව�ය ලැ�ෙ� :��ය� ආත� ද ��වා  

143. ඇෆ්ග�ස්තානෙ� අග�වර : කා��  

144. ස�ෙව�දය ව�ාපාරෙ� ��මාතෘ : ආචා�යය ඒ.�. ආ�යර�න 
145. ප�පාලන  කට�� ��බඳ පා��ෙ��� මහෙක�මසා�ස්වරයා හ��ව�ෙ� :ඔ���ස්ම�වරයා ෙලසය  

146. ෙ�රාෙද�ය �ශ්ව �ද�ාලෙ� පළ� �ඨා�ප� : මහාචා�ය ෙස�නක ��ෙ� ආ�ජ��නාව  

147. බ� �ර පසෙළ�ස්වක ෙප�ෙහ�ය �නෙ� (අෙ���) වැදග�කම: ��ර��ෙ� ෙදවන ලංකා ගමන  

148. එළාර නරප�යා අ�රාධ�රෙ� බලය අ�ලා ග�ෙ� �න� ර� ෙව��ද ? : අෙස�ල ර�ෙ� සමෙ� 

 149. ඉ��යාෙ� �ශාලතම නගරය : ��බා�  

150. සාමය සඳහා ෙන�ෙබ� ත�ාගය, ෙහ� �නා�� සහ ෙෆ� �� පා� යන ෙදෙදනා �� කරග� ව�ෂය ව�ෙ� 
: �.ව. 190  

151. සාරා�ථ සං�හය න� � ෛවද� ��ථෙ� ක�තෘ : ��ධදාස රජ�මා  

152. �ය�නාමෙ� අග�වර : හැෙන�� 
153. ෙල�ව �ඩාම රටව� �න අ���ෙව�� : ව�කා�ව, ෙම�නාෙක�, නා��  

154. �ෙර��ස් ෙර�ගය හා ස�බ�ධ ශ�ර අවයව : අ�මාව  

155. ට�ග� ��ස් ���ධ �ඩාව ව�ෙ� : ෙග��ෆ් �ඩාව 

156. ජා�ක ඕෙස�� �නය ෙය� �ෙබ�ෙ�: සැ�තැ�බ� 16  

157. සඳකඩ පහණ ���ම දැ�යහැ� ව�ෙ� : අ�රාධ�ර �ගෙ�  

158. හඳයා නැමැ� ළමා ��පට අධ��ෂකවරයා 2011 ව�ෂෙ� ඔ�ෙත��බ� මාසෙ� තම ��තෙය� 
ස�ග�ෙ�ය. ඔ�ෙ� නම : ට�ටස් ෙත�ටව�ත  

159. � ලංකාෙ� පළා� සභා සඳහා බලතල ලබා ��ෙ� � වන ව�වස්ථා සංෙශ�ධනයට අ�වද: 13   
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160. පා� ලංකාවට හ��වා�� ජා�ය : පෘ����  

161. ��තරා ෙබ��ය ය� : ��, පෙස���, මහරහ�  

162. ප��ය පනස් ජාතකෙ� අවස� ජාතකය : අප�නක ජාතකය  

163. ෙල�ව �ශාලම �ව�න : ��ල�තය  

164. පංච��ය වාදන භා�ඩ : ආතත,�තත.�තාතත,ඝණය ,�සරය  

165. ඉ����යාෙ� අග�වර : ජාක�තා 
166. මහාවංශය �යන ල�ෙ� : මහානාම ��ය�  

167. � පාද ව�දනාව ��වන ෙප�ෙහ�ය ෙදක ව�ෙ� (අතර ) : උ�ව� හා ෙවස�  

168. �ෙද� ආග�කය�ෙ� ධ�ම ��ථය : ට��� 
169. අ�දෙ� ක�යා ෙස�වය කළ ර� : � �ර පරා�ම නෙ����ංහ  

170. ෙවස� ෙප�ෙහ�ය �නය රජෙ� �වා� �නය� බවට ප��ෙ� : 1885-04-02   

171. �ක �ත�ා කථාවල ��ධයට අ�� ෙදවඟන : මා�ස්  

172. පැර�ම �ංහල �ව�පත : ල��� පහන   

173. ෙ�ටෙ� ඇ� එ�ස�මය : ටය��  

174. � ලංකාෙ� �ශාල�වය : ව�ග �ෙල� �ටර 65,610   

175. � ලංකාෙ� ජා�ක �ෂ්පය : �� මහෙන� මල  

176. ෙල�ව වැ�ම �ල ෙල�හය : ෙ��ය�  

177. ෙල�ව �ගම උමග : ජපානෙ� ෙස�කා�  

178. බ��කලය �පද�ෙ� : ෙ�. මැ��ල�  

179. ෙල�කෙ� �ගම ගඟ : න�� ගඟ  

180. ෙල�කෙ� උසම ක�ද : එවරස්� ක�ද  

181. ෙල�කෙ� �ශාලතම �පත : �� ල�තය   

182. ෙල�කෙ� �ශාලතම සාගරය : පැ��� සාගරය 
183. ආ�යාෙ� �� ��ව : එස්.ඩ�.ආ�.�.බ�ඩාරනායක  

184. �දහස් අධ�ාපනෙ� �යා : �.ඩ�.ඩ�. ක�න�ගර  

185. උ�� අ�ෂාංශයට ළඟා � �ථම ��සා ව�ෙ� : ෙර�බ� ඊ �අ�   

186. ෙන�ෙබ� ස�මානය� �නා ග� �ථම කා�තාව : ෙ��ය� හා ෙප�ෙල��ය� ෙස�යාග� ෙප�ල�ත ජා�ක 
මා���� මැ��ය  

187. ෙන�ෙබ� ත�ාගය ලද මහ�ලා හා ��ද �� ක�වරයා : අ�නස්� ෙහ�� ෙ�   

188. ලංකාවට �නා�ය පැ�� �නය : 2004-12-26 
189. අ��ද� ෙර�� ��� �යන ලද ���ධ ��ථය : ද ෙග�� ඔෆ් ස්ෙම�� �ං�ස ්   

190. ස�පකාර ව�ාපාරය ආර�භ ��මට මාහෑ� ෙස�වාව� ඉ� කළ ��ගලයා : ��ස�� �භ�ංහ  

191. ��ම පා� වහ�ෙස�ෙ� නම : ශා�ත�තර 
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192. ෙප�� රාජ� ම�ඩ�ය �ලසථ්ානය ���වා ඇ�ෙ� : ල�ඩ� �වර 
193. �නහ වා�ව ය�ෙව� හැ��ෙව�ෙ� : න��ස් ඔ�ස��   

194. �ංහ ෙක��ය ජා�ක ෙක��ය ෙලස ��ග�ෙ� : 1950 �ට 

195. ලාං�කය�ට සරවජන �ද බලය �� � වසර : 1931  

196. ලංකාෙ� �ථම ආ�� කාරයා : ස� ඔ�ව� �ණ�ලක  

197. �සල� සඳහා ෙස�� : 32   

198. �තානෙ� අග�වර : ���  

199. ෙන�ෙබ� ත�ාගය �නා ග� �ථම ක� ජා�කයා : ��ෆ් ෙජ��ස�  

200. එ.ජා. සං�ධානය ��� ජග� සා�ෂරතා �නය ෙලස න� කර ඇ�ෙ� : සැ�තැ�බ� 08  

201. එ�ස� ජා��ෙ� �ලස්ථානය ���ෙ� : ��ෙය���  

202. අ�ත�ජා�ක ෙවළඳ සං�ධානෙ� �ලස්ථානය ���ෙ� : ��වා 
203. ��� ආග�ක ��ථය : ෙ�දය�  

204. කාව�ෙස�කරය ��ථෙ� ක�තෘ ව�ෙ� : දඔෙද�ෙ� ෙදවන පරා�මබා� ර�   

205. පා��ෙ��� �මෙ� �ජ�ම ෙලස සලකන රට : එංගල�තය  

206. ඇම�කා එ�ස� ජනපදෙ� �ා�ත ගණන : 51   

207. ඔ���� ව�ණ : ��, කහ ,ක� ,ෙක�ළ, ර� 
208. මහ�ම� �මාෙ� මවෙ� නම : �නා   

209. අ�තෙ� ඇ���යාව න�� හැ���ෙ� : ඉ�ෙය��යාව   

210. ආව��තා ව�ෙ� �ල�ව� : 103 
211. ඉ��යාෙ� ර� ආකර ඇ� �ා�තය : ක�නාටක  

212. වැ�ම �� �මාණය� ඇ� රට �ම�ද : ��ල�තය  

213. ��� වහ�ෙස�ට සමාන ශ�රය� ��ෙ� : මහා කාශ�ප ��ය�ට  

214. ෙ�ගෙය�ම �යාසර කරන කෘ�යාෙ� නම : බ��රා  

215. ෙ�පාලෙ� අග�වර : ක�ම��  

216. ලංකාෙ� ��ම සංෙ�ශ කාව� : ම�ර සංෙ�ශය   

217. නාගව�� ය�ෙව� හ��ව�ෙ� : �ල�  

218. ලංකාෙ� �ථම ආ��කාර වරයා �ෙ� : ස� ඔ�ව� �ණ�ලක 
219. � ලාං�කය�ට සරවජන �ද බලය �� � වසර : 1931  

220. ලංකාෙ� �ථම පා��ෙ��� මැ�වරණය පැවැ��ෙ� : 1947-08-23 
221. ආෙල�කෙ� �ෙ�ගය :ත�පරයට �ට� 2997  

222. ෙල�ව �ශාලතම �ශ්ව �ද�ාලය : ��ෙය�� �ශ්ව �ද�ාලය  

223. �ඩාම මහ��පය : ඔස්ෙ��යා මහ��පය 
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224. ��� ම�ටෙ� �ට සාමාන� උස : අ� 2755  

225. �තාන� ජා�� ලංකාවට පැ��ෙ� : �. ව.1796 226. ���ල කාව� සා�ත� කෘ�ය රචනා කරන ල�ෙ� 
: වෑ�තෑෙ� ��පාණ�  

227. �ඩා ෙ� �ශාල කර බැ�මට ෙය�දාග� ලබ�ෙ� : අ���ෂය  

228. � ක�පන තරංග මැ�මට ෙය�දාග�ෙ� : ��ට� මාපකය 

  

229. ඉ��ය� සාගරෙ� �� ඇටය : � ලංකා  

230. �ෙර�පෙ� ෙක��ම : ස්��ස�ල�තය  

231. මහ � �� පායන රට : ෙන��ෙ� 
232. ෙල�ව මහා �යස්ස : පා�� තැ�න 

  

233. ෙල�ව �ගම ගඟ : න�� ගඟ  

234. �පවා�� ය��ය �පදවන ල�ෙ� : ඇෙම�කා� ජා�ක ෙජ�� ෙල�� ෙබයා�� 
235. ප��ණය සඳහා ෙර�මය ෙව� � මාසය : ෙපබරවා�  

236. තරා�යක සල�ණ ඇ� රා�ය : �ලා   

237. ෙතෙ�සා ම���ය උප� රට : �ෙග�ස්ලා�යාව 
238. ෙල�කෙ� උසම �ය ඇ�ල  : ෙව���ලාෙ� ඒ�ජ� ඇ�ල  

239. ෙල�කෙ� වැ�ෙය�ම පාපැ� �ෂාපාදනය කරන රට : ඉ��යාව 
240. ෙක�ස් මාමා යන ��දාව�ය ලැ�ෙ� : ආත� �. �ෙයස ්  

241. බ� �� �යා යන ��දාව�ය ලැ�ෙ� : ඩ�� ෙස�නානායක  

242. ජා�ෙ� �යා : මහාමාන� �. එස්. ෙස�නානායක   

243. ෙල�කෙ� �ථම වරට ��දර ��� කළ රට : �තාන�  

244. ෙල�කෙ� වැ�ම ජනගහනය� ඇ� රට : �නය 
245. �ත ව�ණය ෙලස හැ��ෙව�ෙ� : කහ ව�ණය 

 246. � ලංකාෙ� �ල නාමය : � ලංකා �ජාතා��ක සමාජවා� ජනරජය 
247. � ලංකාෙ� ��ධාගම අදහන ��ශතය : 70.42 %  

248. ෙ�පාලෙ� භා�තා කරන �ද� ව�ගය : ෙ�පාල ��ය�   

249. ලංකා ක�ක� ව�ාපාරෙ� �යා : ඒ. ඊ. �ණ�ංහ   

250. ප�සෙ� �ය�මා : ම���� ජයෙක�� �ය�මා  

251. � ලංකා ��ණ නාට� කලාෙ� �යා : ��ෙස�න ��� 
252. �නමා ස��� : ගා�� ෙෆ��ෙස�කා  

253. ෙබ��ධ �න��වනෙ� නගරය : පාන�ර 

 254. අ��ංසාවාදෙ� �යා : මහ�මා ගා�� 
255. � ලංකාෙ� ජන�හනය : ��යන 20   

256. ව�ම� � ලංකාෙ� ප�පාලන �ස්��ක ගණන: 25 �  

www.ar
tsa

pi.
lk



  

 

Ashanmadushanka17@yahoo.com  
FB User Name PK Ashan Madushanka 

257. � ලංකාෙ� �ඩාම ප�පාලන �ස්��කය: ෙක�ළඹ   

258. උ�� පලාත සඳහා ෙය��ත �ෂ්ප : �ෂ්��ා�� සහ ව���ච  

259. ෙල�ව �ථමෙය�ම එවරස්� ක�ද තරණය කෙ� : "එ�ම�� �ල� "  

260. එ�ස� ජා��ෙ� �ලස්ථානය ���ෙ� : ��ෙය���  

261. සයෙ� රාජ� ය� : පැර� ෙක�ංෙග�ව  

262. කා���යාව ය� �රාණෙ� �න� රටද ? : කා�ෙබ�ජය  

263. සා� ��ත අධ�ාපන �ද�ා�ඨය ��ටා ඇ�ෙ�: ��ට�ව  

264. �ස්��ලා ග��ලා සං�ධානය අය�වන රට : ෙලබනනය 
265. ෙබ��� ෙස��ද�යය �ෙ�තනය ���ෙ� : මහ�වර  

266. 2016 � අෙ���ත � ලංකා ඒක ��ගල ආදයම: ඇ.ෙඩ�.4000 
267. ෙර�ෙ��යාව ව�ථමානෙ� හැ��ෙවන රට : ��බා�ෙ�  

268. �යාසර කළ ෙන�හැ� ඉතා ෙ�ගෙය� ��ය හැ� ප��යා ව�ෙ�: පැස්බරා 
269. සවාන තෘණ ��ය ���ෙ� : අ�කාෙ� (ද��, මධ�ම හා නැෙගන�ර )  

270. ෙක�����ස් න� � දා�ශණවා�යා අය�වන රට : �නය 
271. � ලංකා රාජ� අමාත�ාංශය ප�පාලන හා ස්වෙ�ශ කට�� අමාත�ාංශය ��� �.ව. 2011 ව�ශය න� කරන 
ල�ෙ� : සංචාරක ව�ෂය ෙලස� 
272. සා� රටව� අ��� ච�ර�ාකාර ජා�ක ෙක��ය� ෙන�මැ� රට ව�ෙ� : ෙ�පාලය  

273. ෙප�� �ෙක�ණයට අය� නගර �න : හලාවත, ෙක�ළඹ, ��ණෑගල 
274. � ලංකා පා��ෙම��ෙ� �ෙය��ත සංඛ�ාව : 

 225 275. �දහස් � ලංකාෙ� �ථම �ද� ඇම�වරයා : ෙ�. ආ�. ජයව�ධන මහතා 

 276. ��ම නවකතාව �ම�ද? �නා   

277.ෙල�කෙ� ෙහ�දම නවකතාව �ම�ද? ��ධය හා සාමය  

278. වඩා�ම තද ස්ඵ�ක පාෂාණ ව�ගය �ම�ද? �යම��  

279.ෙල�ව ����ධ කා� මාස්ෙ� කෘ�ය �ම�ද? ද දාස් කැ�ටා�  

280."ප�සෙ� �ය�මා" යන ��දාව�ය ල� �ය�මා ව�ෙ� ක�ද? ම�ස�� ජයෙක�� �ය�මා 
 281.� ලංකාෙ� ඉ� � �ථම වැව �ම�ද? බසව��ලම වැව  

282."�නා�" යන වචනය �මන භාෂාවකට අය� එක�ද? ජප� භාෂාවට 

 283.ෙප�� සං�තෙ� උපත ඇ� �ෙ� �මන රෙ�ද? ඇම�කා එ�ස� ජනපදය  

284."ෙම�නා�සා" ��ය අ�න ල�ෙ� ක���ද? �යනාෙඩ� ඩා��� 

 285.ඇම�කා එ�ස� ජනපදය� කැනඩ ◌ාව� අතර ��� �ය ඇ�ෙ� නම �ම�ද? නයගරා  

286.ෙල�කෙ� ෙහ�දම නවකතාව ��ෙ� ක�ද?  �ෙය� ෙට��ස්ෙට�� 
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 287.ෙල�කෙ� ෙල��ම ෙප�� සා��ව �ම�ද? ෙප���   

288.ග�ෙපර�ය ��ෙ� ක�ද? මා�� ��ම�ංහ ���   

289.ගංගා ෙර�හණ ව�ණනාව ��ෙ� ක�ද? සමරෙස�කර �සානායක  

290.�මාර�ංග ��දාස මහතා �� ළමා ෙප�� ෙම�නවාද? හ�පණ, ම�� කෑම, ��සැරය  

291.�ංමං හ��ය කෘ�ය රචනා කෙළ� ක�ද? මහගමෙස�කර මහතා   

292.සෙ� ඇ� වන අ�හ� වලට ෙහ�� වන �ව �ෙශ�ෂෙ� නම �ම�ද? ��ර 

 293.� ලංකාෙ� ���ම ��� කළ තැපැ� පෙ� �ල �යද? ශත 3 �  

 

294.� ලංකාෙ� ��ම සංෙ�ශ කාව�ය �ම�ද? ම�ර සංෙ�ශය  

295.ෙල�ක ෙස�ඛ� සං�ධානෙ� �ලස්ථානය ��ටා �ෙබ�ෙ� ෙක�ෙහද? ස්�ස්ටල�තෙ� ��වා �වර

  

296.� ලංකාෙ� �ථම උප �ලප�වරයා ක�ද? �මලා ද ��වා - ජයව�ධන�ර �ශ්ව �ද�ාලය  

297.මහවැ� ගග ��දට වැෙට�ෙ� කවර නගරය ආස�නෙය�ද? ��නාමලය නගරය ආස�නෙයන

  

298.ෙප�ටගනය ය�ෙව� හැ��ෙව�ෙ� �මන ස්ථානය�ද? ඇම�කාෙ� ආර�ෂක අමාත�ාංශෙ� 
�ලස්ථානය  

299.“ෙල�ව මහ �යසස්” ය�ෙව� හ��ව�ෙ� �ම�ද? ෆා�� �ඛරය  

300.ර� �හයා ය�ෙව� හ��ව�ෙ� �මන �හයාද? අගහ� �හයා  

301.ෙක�ෙහ�ඹා කංකා�ෙය� පහළ � නැ�� කලාව �ම�ද? උඩරට නැ�� කලාව  

302.ෙල�කෙ� ෙමෙත� වැ�ම �ටප� �මාණය� අෙල� � ඇ� ��ථය �ම�ද? බ�බලය  

303.���ෙ� �� සමාන ව�ෙ� �ම ස්ථානයක ��ටා අ� �� වලටද? ඉ��යාෙ� අජ�තාෙ� ��ටා 
ඇ� �� වලට 

304ෙල�කෙ� �ගම අ�ත� ඇ� ස�වයා ක�ද? ඔනගෙද�� - ජපානය  

305.ෙද�ර�පාලෙය� සමග �ෙන�ද �මට ෙග�ස් රජකම අ��කර ග� ර� ක�ද? යසලාලක �සස් ර�  

306.ෙල�ව �ථමෙය� ව�ගා ත�වක ගම� මග ෙල�වට ෙහ� කෙළ� ක��� ���ද? එ�ම�� ෙහ�  

307.ෙල�ව �ථම වරට ෙන�ෙබ� ත�ාගය ලැ� අ�සැ� �වළ ව�ෙ� ක�ද? මා� ��� සහ ��� ��� 
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308.��ළ� 100 � �දැ�ෙ� ඇ� ��මට අවශ� ඉඩ �මාණය �යද? අ�කර 1 �.  

309.ෙල�කෙ� පැර�තම අ�� ෛවද� මධ�ස්ථානය �ම�ද? �කා�� ��ගා නැව 

  

310.ෙල�කෙ� වැ�ම කාලය� පැව� ෙ���න �ම�ද? �තාන�ෙ� උ�� ෙ��සෙ� 1979.08.14 - 
කාලය පැය 3 �.  

311.අභ�වකාශයට �ය �ථම ��ගලයා ක���ද? �� ගගා��  

312.පෘ��ෙ� බ�ලවම ඇ� �ල�ව� �ම�ද? ඇ���ය�  

313.ඔ���� ව�ණ ෙම�නවාද? ��, කහ, ක�, ෙක�ළ, ර� 

  

314.මහා �තාන�ෙ� රජ මැ�ර හ��ව�ෙ� �මන නම��ද? බ��හැ� මා�ගාව  

 

315.එක ෙකස් ගස� දහයට පලා ෙව� කෙළ� ක��� ���ද? ඇ��� ෙචස්� - �තාන�ය  

316.ෙල�කෙ� ��ම ව�� ෙබ�තලය හ� � ඇ�ෙ� �මන ස්ථානය��ද? �ංශෙ� ෙබ�ෙඩ� නගරෙ� 
ෙස�ෙහ�� ෙක�ත�� හ� � ඇත  

317.ෙල�කෙ� �ශාලම ��ල� ඇ� කරන ස්තානය �ම�ද? ස�� �ාකාරණ - තා�ල�තය  

318.ෙල�කෙ�,, වැ�ම වජ�ය බා�ය නැ�ම ��ව�ෙ� �මන � �ෙ�ශෙ�ද? ��� ��බඩ  

319.� ලංකාෙ� ෙ�ශ��ක කලාප ෙම�නවාද? පහතරට �ය� කලාපය, පහතරට ෙත� කලාපය, ක�රට 
�ය� කලාපය, ක�රට ෙත� කලාපය  

320.ස�ව ෙල�කෙය �ව� නැ� ස�වයා ව�ෙ� ක�ද? ��ලා  

321.ඉ��ය පා��ෙ���ව හ��ව�ෙ� �මන නම��ද? ෙල�� සභාව 

 322. ර�කළ �ට �සාරණය ෙන�වන ෙල�හ ව�ගය �ම�ද? ෙප�ෙල��ය� 

323. ෙම�ට� රථ ධාවන තරගය� පැවැ� � ෙල�ව �ථම රට �ම�ද? �ංශය   

324.�� රසැ� ජලෙය� �� ගංගාව �ම�ද? ��ග� ගග  

325.��ණ දහනෙ�� �� දැ�ලක ලැෙබන ව�ණය �ම�ද? �� ව�ණය   

326.වැ�ම වාර ගණන� ෙන�ෙබ� ත�ාගය �නාග� අ�ත�ජා�ක සං�ධානය �ම�ද?අ�ත�ජා�ක 
ර���ස සං�ධානය   

327.�ග�� වල �ෙබන ��රට අ�තකර �ෂ රසාය�ක ව�ගය �ම�ද? �ෙක���   
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328.අ�ධ �ං�ව ��ටා �ෙබ�ෙ� ශ�රෙ� �මන අවයවය �ළද? ඇස �ළ   

329.� ලංකාෙ� �ථම රජ�මා  -  �ජය ර�   

330.රජ �මට ෙපර පැ�� � �� ර� - ධා�ෙස�න රජ�මා    

331.ෙප�ෙල���න�ෙ� �ථම ර� - 1 �ජයබා� රජ�මා    

332.එක �න� පමණ� රජක� කල රජ�මා - ෙස���ෙස�න ර�   

333.දඹෙද� රාජදා�ෙ� �ථම ර� - �� වන �ජය බා�   

334.� ලංකාව වැ�ම කාලය� රජ කල ��න - කල�නාව� ��න   

335.අවස� වරට ලංකාව එ� ෙස�ස� කල ර� - සය වන පරා�මබා�  

 336.වැ�ම කාලය� ලංකාව පාලනය කල ර� - ප��කාභය රජ�මා  

 337.බසව��ලම ෙහව� අභය වැව ��මාණය කල රජ�මා - ප��කාභය රජ�මා 

 337.ෙමම වැව ලංකාෙ� �ථම වැව ෙලස සැලෙ�   

338.රාවනා ර�ෙ� අග නගරය ෙලස සැලෙකන නගරය - කැල�ය ල�කා��   

339.ලංකාෙ� පැර�ම � ෙප�ත ෙලස සැලෙක�ෙ� - �යබසල්කර 

 340.ෙප�ෙළ��න� �ගෙ� පළ� වන ෙස�න  ර�  ��� ර�ත  ලංකාෙ� රජ � අවස� �ංහල ර� - � �ර 
පරා�ම නෙ��� �ංහ ර�   

341.ව�තමානෙ�  එ�ස� ජා�ෙ� මහෙ�ක� �රය දර�ෙ� - බැන�� ��    

342.නටා�ස් සහ ෙෆ��ෙඩ�  යන න�ෂ්�ක බලාගාර ��� රට - ඉරානය   

343.�� වල රසාය�ක නාමය - ෙස��ය� �ෙල�රය�   

344.�හස්ප� �හයාෙ� ච��ය� ���ම ���ෂණය කෙ� - ගැ��ෙය� ගැ��  

345.��ෙස�ට සාමානෙය� ඇ� ව�ණ ෙ�හ �මාණය - �ගල 23   

346.මා�� ��� සහ රසාය�ක ���යා සඳහා භා�තා වන සැහැ�� ෙල�හය - ෙබර�යම
 347.ප�නාමවාදය ෙල�වට හ��වා ��ෙ� - චා��ස් ඩා��  

 348.කාබ� වල අඩං� ඝනක�� වැ�ම ෙල�හය  - �යම��  ද�� අ�කාව �ල ෙන�ස� 
මැ�ෙඩලා හ��ව� ලැ� ජන�ය නාමය - මැ�බා   

349.ෙප�ව�ය ඝාතනය �ම ස�බ�ධෙය� ෙච�දනා ලබා �� ද�� අ�කා� �ඩකයා - ඔස්කා 
�ස්ෙට��යස්    

350.ඕස්ෙ��යාෙ� �ෙ�ශ ඇම� - ��යා �ෙෂ��   
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351.ඉ��යාෙ� �ෙ�ශ ඇම�� - �ෂ්මා ස්වරා�   

352.හ�දා �ම��රනනයකට ප� තා�ල�තෙ� අගමැ� �රයට ප� හ�දා ෙක�මා�ඩ� - ��� චා� 
ඔචා   

353.නැ� සහ �ව� යානා අ��ද� වන අ�ලා��� සාගරෙ� ��ටා ඇ� �ෙ�ශය - බ���ඩා 
�ෙක�ණය    

354.��ෙ�නෙ� ජනප� - ෙපෙ�� ෙප�ෙරෙශ��ෙක�   

355.එ�ස� ජා��ෙ� මහා ම�ඩලෙ� සභාප� �රයට ප� උග�ඩාෙ� �ෙ�ශ ඇම� - සෑ� �ෙටසා  

  

356.නව�ද� ��ෙ�ට ප�ව එ�ස� ජා��ෙ� මානව ��ක� ෙක���ලයට ප� ව�ෙ� -ෙජ��දානෙ� 
ෙශ�� අ� �ෙස�� �මරe  

357.�තන ඔ���� ආර�භක වසර - 1896 ෙල�ව �ශාලම �ව�න - ��ල�තය   

358.ජාත��තර �ලය අර�දෙ� ව�තමාන සභාප� - �ස්�නා ලගා�   

359.ෙල�ව �ථම ව�වස්ථාදායක සමාජවා� රජය - ෙස��ය� සංගමය    

3601 වන �ජයබා� ර�  �මට �ථම හැ��� නම - ��� �ම�   

361ඔටා� සං�ධානය ෙලස �ංශ බ�� හ��වන ජාත��තර සං�ධානය - ෙ�ෙට� සං�ධානය  

 362.ෙල�ව �ගම ෙ��ල හරහා බැ� ��කට ෙ��ල - අස්වා� ෙ��ල   

363.�� ��සාෙ� �� වල ෙලස හ��වන රට - �ෙයරා �ෙය��  

364. �ක� �ඩාෙ� �ක�� ෙදක අතර �ර - යාර 22  

365.�ක�  �ඩාෙ� �ක��වක ස�මත උස - අඟ� 28  

366.එ�ස� ජා��ෙ� මහා ෙ�ක� �රයට ප� � �ථම ආ�යා�කයා - �තා�  367.2017 
ආ�යා�ක ෙය��� �ඩා උෙළල පව�ව�ෙ� -  � ලංකාෙ� හ�බ�ෙත�ට  368.ඉ�මක වැ�ම 6 
 සංඛයාව�  එ�ල කල �ඩකයා - ෙර��� ශ�මා   

369.2012 ව�ෂෙ�� � ලංකාව ��� ක�ෂ ගත කරන ලද ච��කාව - ��� සැ�  

370.අ�තෙ�� ෙක��ස්ත���පලය ෙලස හැ�� � ව�තමාන නගරය - ඉස්තා���   

371.ස�ෙව�දය ව�ාපාරෙ� ��මාතෘ - ඒ  � ආ�යර�න  

372.ඇෙඩ�ෆ් ��ල� උපත ලද රට - ඔස්�යාව   

373.ම�ෙ��ෙස�ෆ්� ආයතනෙ� නව �ධායක �ලධා�යා - සත�ා නෙද�ලා   

374.�ථම ඔස්කා� ස�මාන උෙළල පව� �ෙ� - 1929 මැ� 16 �න ෙහ���� .�ස්ෙව�� ෙහ�ටලෙ�   
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375.�ෙනස්ෙක� සං�ධානෙ� �ධාන කා�යාලය - �ංශෙ� පැ�ස්   

376.ෙහ��ට� තැ�න  ��ටා ඇ�ෙ� - මධ�ම පළාෙ�  

377.�ථම ���ය මා�ගය ආර�භ කරන ල�ෙ� - 1867 "ෙක�ළඹ - �වර   

378.ලංකාෙ� �ථම ව�ණ ��පටය - ර����ව -1962  

379.�ෙල��යකරණය කරන ලද �ථම බැට�වාෙ� නම - ෙඩ��   

380.සප�� ක�ෙව�ව �ට ප�ව ඇම�කාෙ� ජනා�ප� බවට ප� ��ගලයා - ඒ�හ� ��ක� - 16 වන 
ජනප�  

381. " ඇම�කාව �තා�ෙය� �දහස ලබා ග�ෙ� - 1776  

382.ඇම�කාෙ� ඇ� �ා�ත ගණන - 50 383.ධවල නගරය ෙලස හ��වන නගරය - ස��යාෙ� අග�වර 
වන  ෙබ�ෙ���   

384.දහස් වැ� රට ෙලස හ��ව�ෙ� - ��ල�තය    

385.ෙල�කෙ� �� බ�න ෙලස හ��ව�ෙ� - ��බාව   

386.කරා� නැ� �ව�න - සැ��බා� �ව�න   

 

387.���දග� ද�ෙව�ෙ� හෘද ස්ප�ධනය ආර�භ ව�ෙ� - �න 21 ��   

388.මැරත� එකක ස�මත �ර - �'�' 42'195  

389.�තන ඔ���� ආර�භෙ� �ට සෑම වසර 4කට වර�ම පැව�ව�. එෙස� ෙන�පව� � වසර �න -1916" 
1940 සහ 1944  

390.ඔ���� ඉ�හාසෙ� "ක� සැ�ත�බර �නය " ෙලස හ��වන �නය - 1972  

 391.ඔ���� උෙළලට කා�තා මැරත� තරගය ඇ�ල� �ෙ� - 1984 ෙල�ස් අ�ෙජ�ස් ��  
 392.ඔ���� උෙළල සං�ධානය කර�ෙ� - ජාත��තර ඔ���� ක��ව   

393.�ථම ඔ���� උෙළලට සහභා� � රගව� ගණන - 14 �  

"394. �ඩකය� 241� රටව� 14 �� ඉ��ප� �ය    

396ඔ���� ෙක��කාගාරය ආර�භ කරන ල�ෙ� - 1993   

397.ඔ���� ෙක��කාගාරය ��ටා ඇ�ෙ� - ස්�ස්ෙ��ල�තෙ�   

398.�ථම ෙය��� �ෂ්ම ඔ���� පැවැ� �ෙ� - 2010 වසෙ�� ය   

399.�ථම ෙය���  �ත ඔ���� උෙළල පව� �ෙ� - 2012 වසෙ�� ය   
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400.ජාත��තර ඔ���� ක��ෙ� සාමා�ක�වය දරන ජා�ක ඔ���� ක�� ගණන - 205
 401.ඔ���� ලාංචනය ��මාණය කර�ෙ� - අ��ාහක රෙ� ඔ���� ක��ව ���   

402.2014 �ත ඔ���� පව� �ෙ� - ��යාෙ� ෙස�� �වර   

403.2014 ඔ���� �� ��යාව ලබා ග� පද�ක� ගණන - 33�  

404.ෙල�ක ඒ�ස් �නය - ෙදසැ�බ� 01  

405.1984 න� කෘ�ෙ� කතෘ - ෙජ��� ඕව�   

406.�ථම ෙන�ෙබ� ත�ාගය ��නැ�ෙ� - 1901 �ය 407. ෙන�ෙබ� සාම ත�ාගය ��නම�ෙ� -
 ෙන��ෙ��යා� ෙන�ෙබ� ක��ව    

408.ෙන�ෙබ� ත�ාගය ලබා �ම ආර�භ කෙ� - ඇ��� ෙන�ෙබ� ��� 

 409. මෑ� �ක� ස�මානය �ථමෙය� ��නමන ල�ෙ� - 1968  

410.ඔසාමා �� ලාඩ� උප� රට - ෙස�� අරා�ය   

411.ෙර��ෙය� ��ය�  කතා වෘතා�තය �� �ෙ� - ෙර�මෙ�ය   

412.ෙල�කෙ� �ශාලම සාගරය - පැ��� සාගරය 

 413. ෙල�කෙ� �ශාලම ෙවරල ��ටා ඇ�ෙ� - ��ලෙ� 

 414. ෙල�ව පැර�ම සහ �ශාලම  ඉස්ලා�ක ෙ�ශපාලන ක�ඩායම වන �ස්�� සෙහ�දර�ව 
ක�ඩායම �� � රට - ඊ���ව   

415.���ධ �ෙව� ෙ��ල ��ට ඇ�ෙ� - ෙක�ලරාෙඩ� ගංගාව හරහාය   

416.ඉ��යාව බං�ලාෙ�ශය හා �නය හරහා ගලන ගංගාව - �හම්��   

417.ඊ���ව �� � �ෂ්ටාචාරෙ� පදනම � ගංගාව - න��  

418.��සාෙ� ශ�ර අභ��තරෙ� ඇ� �ශාලම අවයවය - අ�මාව   

419.��රය කැ� ගැ�මට උද� ව�ෙ� - �ට�� ෙ�   

420.�ම� යන ෙග�රව නාමෙය� ��� ලද �ථම � ලාං�ක ෙබ��ධයා - �ම� � � ජය�ලක   

421.ලංකාවට ස�වජන ච�ද බලය �� �ෙ� - 1931 ෙඩ�නෙම�� ආ���ම ��සංස්කරණ හරහා 
 422.ලංකාව ජනරජය� �ෙ� - 1972 මැ� 22  

423.ලංකාෙ� මහා බැං�ව ආර�භ � ව�ෂය හා පනත - 1950 � 1949 අංක 58 දරන �ද� පනත 
 424.ලංකාෙ� මහබැං�ෙ� �ථම අ�ප� - එ� � ජයව�ධන    

425.ලංකාෙ� �ථම පෘ��� ෙජනරා� වරයා - ෙද�� ෙජර�ෙම� ද අසෙ��   
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426.ලංකාෙ� �ථම ල�ෙ�� ෙජනරා� වරයා - ��ය� ජාෙග�� ෙක�ස්න�   

427.ලංකාෙ� අවස� ඉං�� ආ��කාර වරයා - ෙහ�� ම� ෙ�ස� �ව� 

 428.අවස� ආ��කාරය ෙම�ම �ථම අ�ා��කාර වරයා ෙම��ය    

429.ලංකාෙ� �වෘත  �ද�ාලය ආර�භ කල වසර - 1980 �� 29  

430.� ලංකා පා��ෙ���ෙ� �ථම � ලංකා කතානායක වරයා - �ැ��ස් ෙම�ල�ෙ�   

431.��� ෙස�වයට ප� �ථම � ලාං�කයා - ෙප��න�බල� අ�නාචල�    

432. ෙල�ක ඉ�හාසෙ� �භලම අ�රාජ� වන ෙර�ම අ�රාජෙ� ��මාතෘ - ��ය� �ස� 
 433.ෙල�කෙ� �ථම මැ� �නය පව� �ෙ� - 1886  

434.ෙල�ව �ථම �ස්ත සං�ධානය �� � රට - ස්පාඤය  ඊ � ඒ සං�ධානය   

435.එ�ස� ජනපදෙ� ජනප� �රයට ප� � ෙහ���� රංගන ���යා - ෙර�න�� ෙ�ග�    

436.ක�  ජා�කය� ෙව�ෙව� සට� වැ� ��කට ඇම�කා� ක� ජා�ක �ජක වරයා - ආචා�ය මා�� �ත� 
ක�ෂ්ට  

 437.ෙදවර� ෙන�ෙබ� ත�ාගෙය� ��� ලද ෙභ��ක �ද�ාඥ ව�ය - මා� ���   

438.��යා� ��ලවය ඇ� � වසර - 1917  

439.�ංශ ��ලවය ඇ� � වසර - 1789   

440.�ප�ගා ච�ර�ය ��� රට - �තාන�   

441.ෙන�ෙබ� ත�ාගය �නා ග� �ථම ක� ජා�කයා - මා�� �ත� ���   

442.උ�ෙ� වැ��ය ෙලස හ��වන නගරය - ඇ�සට්�ඩෑ�   

443.ජනතා ච�දෙය� ව�වස්තාදායකයට ෙත� ප� � �ථම  � ලාං�කයා - ෙප��න�බල� රාමනාද� 
 444.එ�ස� ජා��ෙ� මහෙ�ක� �රය දැ� �ථම ��ගලයා - ��ව �   

445.1935 � ඉ�ෙය��යාව ආ�මණය කල ඒකා�ප� පාලකයා - ෙබ�ෙත� �සෙල�� 
 446.ඉ����යාෙ� ජක�තා අග නගරය ෙපර හැ�� � නම - බතා�යාව   

447.�ථම නල ද� උප�� �� � ද�වා - ��ස් ���  1978 �   

448.ජාත��තර �ක� ක���ල ල�ස්�ෙ� ස���ණ සාමා�කය� ගණන - 10  

449.අ�යකට ඇ� ෙස���ටර ගණන - 30'48  

450.ෙහ�ටයාරයකට ඇ� අ�කර ගණන - 2'4710  

451.�ෙල��ටරයකට ඇ� සැත�� ගණන - 0'6214  
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452.�ටරයට ඇ� ආ� ගණන - 3'2808  

453.ෙස��යස් අංශක 1කට  ඇ� ෙෆර�හ�� ගණන - 33'8   

454.� ලංකාව හා ඉ��යාව අතර ඇ� ස�� ස��ය - ෙප�� ස�� ස��ය    

455.ෙස�� අරා�ය සහ ඊ���ව අතර ඇ� ��ද - ර� ��ද  

 456.පෘ�ගාලය හා ස්පා�ඤය අත�� ෙල�ව ෙදකට ෙබ� පා� වහ�ෙස� - හය වන ඇෙල�සැ�ඩ� 
 457.ආජ��නාෙ� ජා�ක ස�වයා - �මා  

458.ඉරාකය ෙපර හැ�� � නම - ෙමසෙප�ෙ��යාව   

459.ෙ�ශපාලන �ද�ාෙ� �යා - ඇ�ස්ෙට�ට�   

460.බට�ර ෛවද� �ද�ාෙ� �යා - �ෙප���ස්   

461.�මාරයා න� කෘ�ෙ� රචකයා - �ෙක�ල� මැ�යාෙව�   

462.ආ�යා� සංව�ධන බැං�ෙ� සභාප� - ජප� ජා�ක ටෙක�ෙක� නකාඕ   

463.ජපානය සහ ද�� ෙක��යාව අතර ඇ� �පත - ෙඩ��ෙඩ� ෙහව� ටෙක�මා   

464.�ෙර�පා සංගමෙ� සාමා�ක රටාව� ගණන - 28  

465.කා�තාව�ට එෙර�ව �ය�ම ෙවනස්ක� �ර�ම ��බඳ ස���ය - �ෙඩ� ස���ය  

 466.වැ�ම රටව� ගණන� ප� කර�� ගලාෙගන යන ගංගාව - ද�ෙ�   

467.ඇම�කා එ�ස� ජනපදය හා ෙම��ෙක� ෙ�ශ �මාව �ෙ� ගලා යන ගංගාව - ද �ෙය� ��ෙ� 
 468.අප ෙස�ර�හ ම�ඩලෙ� ෙ��ම ච��ය� ගණන� �� �හ ෙල�කය - �හස්ප�  

 469.38 වන සමා�තර ෙ�ඛාෙව� ෙව� කරන රටව� ෙදක - උ�� ෙක��යාව සහ ද�� ෙක��යාව 
 470.මාධ� ෙ��  සා�ත� සං�ත යන අංශ ෙවත ලබාෙදන ෙල�ව �ශාලතම ස�මානය - ��ස්ට� ස�මානය 
 471.ලංකාෙ� ෙතවන �ධායක ජනප� - � �  �ෙ��ංග  

472.ෙල�ක බැං�ෙ� ව�තමාන සභාප� - �� ෙය�� ��   

473.බ��කලය �පද �ෙ� - ෙ� මැ��ල�   

474.1883 � �ෙන��ෙය� නවකතාව ��ෙ� - කාෙල� �ෙල��  

475.11 මාසෙ� 11 වන �න 11 වන පැෙ�  අ�ස� තැ� ���ම - පළ� වන ෙල�ක සං�ාමය 
 476.ප��ණය සඳහා ෙර�මෙ� ෙව� � මාසය - ෙපබරවා�   

477.1989 � ගා��  ෙෆ��ෙස�කා  මහතා  පා��ෙ���වට ෙ�� ප� �ෙ� - මාතර �ස්��කෙය� 
 478.ෙල�ව �ථම බ�ජා�ක සමාගම - ඕල�ද ෙපර�ග ඉ��යා ෙවළඳ සමාගම  

 479.ව�ග �මාණෙය� �ශාලම ඉ��ය �ා�තය - රාජස්තා� �ා�තය   
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480.�� �� නගරය ���ෙ� - ඉ��යාෙ� ෙල�ක�ස් 481.ෙල�ක�ස් ජල  ර�සා ද�ශනය ව�ෙ� -
 ස්ෙක��ල�තෙ� ෙල��ෙසස ්  

482.�භ පැ�ෙ� ��ව ���ෙ� - ද�� අ�කාෙ�  

 483.�රා�ද�ා ගෙ�ෂණෙ� �යා - මහාචා�ය ෙසනර� පරණ�තාන   

484.ල�ජා නමැ� ��ථය රචනා ��ෙම� 1993 � ඉස්ලා�ය ෆ�වා �ෙය�ගයට ��ණ ��ෙ� -තස්�මා 
නස්��   

485.ල�බාඩා නැ�ම අය� රට - ��ලය   

486.උෙස�� ෙබ��� උප� රට - ජැෙම�කාව   

487.ෙජ�හා� ෙල�� ���ධ �ඩාව - රග�  

 488.ෙස��ර� 99� මරා රජ � ඉ��ය ර� - අෙශ�ක ර�   

489.එ� �ෙන� ය�ෙන� ෙ��ම - ��� ළමයා   

490.ශාක භ�ෂක ෙන�වන ඩ�ෙන�සරය - ෙවෙල��ර�ට�   

491.�ෙඩ� ආර�භය - ජපානය 492.  

අද ඉරානය අ�තෙ� හැ��� නම - ප��යාව   

493.ජපානෙ� �ෂ වා� පැ�ර  �මට ��ක � ආග�ක නායකයා - ෙස�ෙක� අසහරා  

494. දා� ලෑ�ලක  ෙක�� ගණන - 72  

495.ෙතෙ�සා ම���ය උප� රට - �ෙග�සේල��යාව   

496.�ෙව��වරය �පද �ෙ� - සැ�ෙව� ෙක��� 

  497.ෙය��නකට ඇ� ගව ගණන - 4 498.ග�වට සැත�� - 4  

499.ෙල�ව �ථම ජනප��ය -  ඉසෙබලා ෙපෙර��   

500.�සල� සදහා ෙස�� - 32   

501.ඉස්ලා�ය රටක අගමැ��ය � �ථම කා�තාව - ෙබනා�� �ෙත�   

502.��� ප��ෂණ  ව�� ඉහලම ල�� ලැ� අයෙ� සංගමය - ෙම�සා ඉ�ට�නැෂන� 
 503.ෙමරට �ව� හ�දාෙ� ඉහලම �ලය - එයා� මා�ෂ�  

504.පැර�ම �ංහල �ව�පත - ල��� පහන   

505.ෙ�ගෙය� �යාසර කරන කෘ�යා - බ� �රා   
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506.�ෂ අ�කම මා�වා - ග� මා�වා   

507.ෙල�ක ප�සර �නය - �� 05  

508ෙ� කහට වල අඩං� රසායනය - ටැන�   

509.ෙ�ටෙ� ඇ� එ�ස�මය - ටය��   

510.ආහාර ඇඹ�මට උද� ව�ෙ� - චා�වක ද�   

511.ෙ�ගෙය� �යාඹන ප��යා - ස්��ෙට� න�  ���යා 

ෙ�ශයන�ට අ�ව�ථ නාමය�   

512.ෙල�කෙ� �යස්ස - මධ�ම ආ�යාව  

513.�ෙර�පෙ� අලස ��සා- ���ය  

514.ෙල�කෙ� �� බ�න - ��බාව   

515.සදාත�ක නගරය - ඉතා�ෙ� ෙර�මය  

516.�ෙර�පෙ� ෙක��ම - ස්��ෙස�ල�තය   

517.�� ඇ��ෙ� ��ය - තා�ල�තය  

519.දහස් වැ� බැ� රාජ�ය - ��ල�තය  

520.�ෙදකලා රාජධා�ය - ෙක��යාව  

521.ෙ�� �ව�න - ස්ෙක��ල�තය   

522.කරා�නැ� �ව�න - මැඩගස්ක�   

523.මකර ෙ�ශය - �නය  

524.මහා � �� නැෙගන රට - ෙන��ෙ�  

525.�� ෙන�බ�න ෙ�ශය - මහා �තාන�  

526.උ�ෙ� වැ��ය - ඇ�ස්ෙට�ඩෑ�  

527.අ�� මහා��පය - අ�කාව න�� න�ෙ� තෑ�ග - ඊ���ව   

528.තහන� නගරය - �ෙබටෙ� ලාසා නගරය   

529.��� තටාකය - අ�ලා��� සාගරය   

530.�ෙර�පෙ� ��� ෙග��පල - ෙබ��යම   

531.අහස �රන නගරය - ඇම�කාෙ� ��ෙය��� නගරය   

532.ස�ත ක� නගරය - ඉතා�ෙ� ෙර�ම නගරය  

533.�� ෙ�ශය - කැනඩාව   

534.කැ�ග�ව�ෙ� ෙ�ශය -ඔස්ෙ��යාව  

535.�තල මහා��පය - ඇ�ටා�කාව   
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536.ෙද�ය�ෙ� ෙන�� උයන - �තානය   

537.�� ��සාෙ� �� වල - �ෙයරා �ෙය��  ��ගලය�ට අ�ව�ථ නාමය�  

 538.අ��ංසාවාදෙ� �යා - මහ�මා ගා��   

539.යකඩ ගැහැ�ය - මා�� �ච�   

540.����ෙ� ශා��ව�ය - ෙතෙ�සා ම���ය    

541.ආ�යාෙ� �� ��ව - එස්.ඩ�.ආ�.�. බ�ඩාරනායක  

 542.ෙක�ස් මාමා - ආත� � �ෙයස්   

543.බ� �� �යා - ඩ�� ෙස�නානායක   

.කාශ්�රෙ� �ංහයා - ඉ��යාෙ� ෙෂ�� අ���ලා   

645.ප�සෙ� �ය�මා - ම�ස�� ජයෙක�� �ය�මා   

647.මා�ස්වාදෙ� �යා - කා� මා�ස්  

 648.ෙහළෙ� මහා ග�ක� - මා��� ��ම�ංහ    

 

649.ත�ක ශාස්�ෙ� �යා - ඇ�ස්ෙට�ට� 

 

 650. ප�නාමවාදෙ� �යා - චා�ස් ඩා��   

651.බ�ස් මාමා - �ජයාන�ද දහනායක   

652.ෙබ�ර�ෙග�ඩ �ංහයා - ��� �ණව�ධන  

 653.�ය�නාමෙ� ��මාතෘ - ෙහ� � �ං   

654.ජා�ෙ� �යා - මහාමාන� �.එස්. ෙස�නානායක  ෙල�කෙ� �ගම ගංගා  

655.ආ�� ගංගාව                  - �ග �ෙල� �ටර 8780  

656.න�� ගංගාව                 - �ග �ෙල� �ටර 6671 

 657.ඇම�ස� ගංගාව             - �ග �ෙල� �ටර 6473 

 658.යැං�� ගංගාව               - �ග �ෙල� �ටර 6379  

659.�නා ගංගාව                  - �ග �ෙල� �ටර 4400  

660.පැරාණා ගංගාව              - �ග �ෙල� �ටර 3999  

661.���ස් ගංගාව                - �ග �ෙල� �ටර 3591 ෙල�කෙ� කා�තාර  

662.උ�� අ�කාෙ� සහරා කා�තාරය - ව�ග �ෙල� �ටර 777 0000  

663.�නෙ� ෙග�� කා�තාරය  - ව�ග �ෙල� �ටර 129 5000 664.නැ��යාෙ� න�� කා�තාරය  - ව�ග �ෙල� 
�ටර 287 000  

665.ෙස��ය� ෙ�ශෙ� කරා�� කා�තාරය  - ව�ග �ෙල� �ටර 284 900  

666.එ�ස� ජනපදෙ� ෙම�හෑ� කා�තාරය  - ව�ග �ෙල� �ටර 38 850 �� රෙ� අටකාමා කා�තාරය  
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 ෙල�කෙ� �ධාන �ව� ෙස�වාව�  

670.ස්�ස් එයා�                    - ස්�ස්ට�ල�ත �ව� ෙස�වය  

671.තා� එයා� ෙ�ස්             - තා�ල�ත �ව� ෙස�වය  

672.�ව�� එයා� ෙ�ස්         - �ෙ�� �ව� ෙස�වය  

673.�.අ�.ඒ.                    - ප�ස්ථා� �ව� ෙස�වය  

674.කැෙ� පැ���              - ෙහ�ංෙක�ං �ව� ෙස�වය  

675.එ�.අ�.ඒ.                     - �ංග��� �ව� ෙස�වය  

676.ෙ�.ඒ.එෆ්.                     - මැෙ��යා  

677.�ව� ෙස�වය ග�ඩා                           - ඉ����යා �ව� ෙස�වය  

 

678.�.ඒ.එ�.                       - ජප� �ව� ෙස�වය        

679.�� �ෙප��                  - ජප� �ව� ෙස�වය        

680.�.�.�.                          - �ංශ �ව� ෙස�වය �ස්  

681.අ�                         -  ද�� ෙක��යා �ව� ෙස�වය 682.ඇ�.ඒ.ඇස්.                   - මැෙ��යා �ව� 
ෙස�වය   

683.� ලංකා එ�ෙ��              - � ලංකා �ව� ෙස�වය   

684.අ�තා�යා                     - ඉතා� �ව� ෙස�වය 

 රට රටව� ලැ� ��ද නාම  

685.ෙපර�ග �� ඇටය          - � ලංකාව  

686.ෙපර�ග ෙද�ර�ව             - �ංග���ව  

687.සදාකා�ක නගරය          - ෙ�මය  

688.�ෙර�පෙ� ෙර��යා        - ���ය 

689.අ�� මහ��පය               - අ�කාව  

690.ආ�යාෙ� අ�මානය       - ජපානය  

691.�ෙර�පෙ� ෙක��ම       - ස්�ස්ට�ල�තය 

 ජාත��තර �නය� 692.ෙල�ක ආග�ක �නය                  -           ජනවා� 15  

693.ජාත��තර කා�තා �නය             -         මා�� 08  

694.ජාත��තර පා�ෙභ��ක �නය        -           මා�� 15        

695. ෙල�ක ෙස�ඛය �නය                 -           අෙ��� 07  

 696.ජග� ��තල �නය                   -           අෙ��� 22   

697.ෙල�ත ක�ක� �නය                -           මැ� 01  

698.ෙල�ක ��� සංෙ�ශ �නය           -           මැ� 17 
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 699.ෙල�ක ෛජව ��ධ�ව �නය       -           මැ� 22   

700.ෙල�ක ප�සර �නය                 -           �� 05  

701.ෙල�ක �යවැ�යා �නය             -           �� 27   

802.ජාත��තර �රා�ද�ා �නය         -           �� 07  

803.ෙල�ක ජනගහන �නය              -           �� 11  

804.ජාත��තර ම��ව� �ෙර�� �නය   -           සැ�තැ�බ� 01  

805.ෙන�බැ� ව�ාපාර �නය                -           සැ�තැ�බ� 01  

806.ෙල�ක ආබා�තය�ෙ� �නය      -           සැ�තැ�බ� 03    

807.ඕෙස�� ස්ථරය �ක ගැ�ෙ� �නය-         සැ�තැ�බ� 03 

 808.ෙල�ක ළමා �නය                       -           ඔ�ෙත�බ� 01  

809.ෙල�ක අමද�ප �නය                   -           ඔ�ෙත�බ� 03  

810.ජාත��තර සරණාගත �නය        -           ඔ�ෙත�බ� 04   

811.ෙල�ක ��ව��ෙ� �නය          -           ඔ�ෙත�බ� 06  

812.�� සැරය� �නය                        -           ඔ�ෙත�බ� 15  

813.ෙල�ක ආහාර �නය                    -           ඔ�ෙත�බ� 16   

814.එ�ස� ජා��ෙ� �නය              -           ඔ�ෙත�බ� 24  

815.ෙල�ක ඒ�ස් �නය                   -           ෙදසැ�බ� 01  

816.මානව අ��වා�ක��නය            -           ෙදසැ�බ� 10 

Do you know, Founders of these Important Portals...? 

01. Google - Larry Page & Sergey Brin 

02. Facebook - Mark Zuckerberg 

03. Yahoo - David Filo & Jerry Yang 

04. Twitter - Jack Dorsey & Evan Williams  

05. Internet - Robert E Khan & Vint Cerf  

06. Email - Shiva Ayyadurai 

07. WhatsApp - Brian Acton and Jan Koum 

08. Wikipedia - Jimmy Wales & Larry Sanger  

09. You tube - Steve Chen, Chad Hurley & Jawed Karim 

10. Skype - Niklas Zennstrom & Janus Friis 

ත� පද (ඡ� පද)   

901. ෙහ�ර ෙබ�� වංචා ෙන��යන - අවංක  

902.���ම ෙග� හටග� - නා��  

903.�ස නැ� මළ කද - කව�ධ  

904. ස���ණෙය� වසා දමන ආවරණය - ��වැස්ස   
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 905.�ශ්ණය� ම� �  �ට ජනතාව නගන හඩ - උ�ෙඝ�ෂණය  

906.අශ්වයාෙ� හඬ - ෙහ�ෂාරාවය 907.ෙදවතාව� උපත ලැ� - ��ජ  

 908.�� ෙකෙන�� නැ�ව ෙගෙවන නරක කාලය - අ��දස්ස කා ෙ�  

909.රජ ෙකෙන� ෙන�මැ� කාලවකවා�ව - අරාජක  

910.තද අ�ව ඇ� �ට ෙප�ළව ම��ට ජලය ෙම� ෙපෙන�න �ෙබන චායාව - ���ව 

 911.ජල ෙ� උප� - ජලජ  

912.ජලෙ� හැ�ෙරන - ජලචර 

 913.ආකාශෙ� හැ�ෙරන - ආකාශචා� 

 913.රා� කාලෙ� හැ�ෙරන - �ශාචර 

 914.වනෙ� හැ�ෙරන - වනචර 

 915.තම�ෙ� යහපත ගැන පමන� �තන - ආ�මා�ථකා�  

916.අ��ෙ� යහපත ගැන �තන - පරා�ථකා�  

917.අ��ෙග� යැෙපන - පර��  

918.අ� සය� ඇ�ෙත� - සව�  

919.ආහාර �ග කාලය - ����ෂය  

920.අ�� කරන ෙදය කර�නා - අ�කරණය  

921පා ෙන�මැ� - අපා  

922.ඇතාෙ� නාදය - �ංචනාදය  

923.අශ්වයා �ට ගම� කර�නා  - අස�වා  

924.ෙවන� ෙ�ශයකට අය� - �ජා�ක  

925.� ව�� කරන ලද   - දැවමය  

926.ස�� බලා ග�නා තැනැ�තා      - එෙ�රා  

927සප�� මස�නා     - සපෙ��වා  

928.�ය�ල ද�නා � - ස�වඥ 

 929.සැමදාම ෙක�ළපාට ෙගන �ෙබන - සදාහ�ත  

930.�� උදා�මට පළ�ව දැ�ය හැ� ආෙල�කය - අ�ණ�  

931.රට� බලෙය� අ�ලා ගැ�ම - ආ�මණය  

932.ෙර� �යන,මහන තැනැ�තා - ස�නා�යා  

933.යක��ම සාදා ඇ� ද�වැල - යදම 

 934.යම� දැන ගැ�ෙ� ආශාව - ��හලය  

935.යක��ම කරන ලද ෙද�ර - යෙද�ර  

936.ෙම�නරාෙ� නාදය - ෙ�කාරාවය 
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 937.මෑ,ෙබ�ං� ව�ග අය� ශාක �ලය - ර�ල  

938.��ද ප�ෙ� ඇ� ගැ�� ම �ශාල �ෙ�ශය - ආගාධය  

939.මෙඩ� උප� - පංකජ 

 940.මහන � �ට ��� හ�න ලද - උපැ��  

941.��තරය�� උප� - අ�ඩජ  

942.ෙබ�ෙහ� කාලය� පව�න - �රස්ථා�  

943.�මාණය කළ ෙන�හැ� - අප��ත  

944.�ස්ෙක�ෙළ� අ�� �යන �ර - ප��ද  

945.අ��ෙග� ෙප�ෂණය වන - පරපෙප��ත  

946.අ�ශාසනා ෙදන තැනැ�තා - අ�ශාසක   

947,.�නට කැම� - �ණ�කා� 

 948.පාරව� ෙදක� එකට හ�වන තැන - ෙදමංසල  

949.කටට ආ ෙ� �යන - වාචාල  

950.ක�ද� මැ�� වැ� ඇ� �ෂ්කර පාර - ����ගය  

.කළ�ණ ෙන� සලක�නා - අකෘතඥයා  

952.උපස�පදා ෙන�� ���ව - සාමෙ�ර  

 

953.පාර ෙස�යා ගැ�මට ෙන�හැ� - මං�ළා  

954.�දා ගැ�මට ඇ� කාමරය - සයනාගාරය  

955.නැ�වල බ�වලට බ� අය කරන ස්ථානය - ෙ��ව  

 

956.�තර කථාෙව� ඇ�� - ෙද�ඩම� 957.ගසක මැද �ෙබන තද ෙක�ටස - අර�ව  

958.ග�ෙද� කාරය� අතර �ට ලාභ ලබන අය - තැ��ක�ව�  

959.�රා �ය ��� ඇ�� - වැරහැ�  

960.තම�ට අ�� - ස්ව�ය  

971.��තය ඇ� තා� ක� - යාව�ව  

972.�නපතා පැවැ��ය �� - ෛද�ක 

 973.ෙ��� ගැ�මට ඉතා අමා� - ගැට�  

974.ෙබ�ෙහ� �ර ක�පනා කරන - �රද��  

975.��ෙව�ට ෙදෙව� ෙන�වන - අ���ය 

976.ජා�ය ෙකෙර� ඇ� ඇ�ම - ජාත�ාලය  

www.ar
tsa

pi.
lk



  

 

Ashanmadushanka17@yahoo.com  
FB User Name PK Ashan Madushanka 

977.��ෙය� කරන ලද - රජතමය  

978.බලා ෙප�ෙර��� ෙන�� කරදරයකට ��ණ �මට ���ම - අකරතැ�බය  

979.��ව�කාර ෙලස �යා ��ම - අ�තෙන�ම�ක  

979.�ය �� �ය මඩව�ර - ව�රාව 

 980.ඉතා අ� ඇ� �� ෙ� ඇ� - අ�පශෘත  

981.වැඩකට ෙන�මැ� �ස් බස-් �ලාප  

982.ම�පැ� ෙපරන ස්ථානය - ස්කාගාරය 

 983.�� පැ� ස�ප� ෙදන මැ�ක - ���ණ  

984.කා�තාරෙ� ඇ� සාරව� �� ෙක�ටස - �ෙෂ�ම��ය 

 

 985.ස�ට උෙදසා ෙදන තෑ�ග - පා�ෙත��තය  

986.තාපසය� වාසය කරන ස්ථානය - අස�ව  

987.ක� තැ�මට ෙන�හැ� - �ක�  

988.��දා ෙන��රන - අජරාමර  

989.ෙප�ළව පාලනය කරන - �ප�  

990.���ෙව� කළ - ව�මය  

991.බලාෙප�ෙර��� කඩ �ම - ඉ�ඡාභංග�වය  

992.පැයක කාලය - ෙහ�රාව  

993.�වාහ � ද�ව� ෙන�ලද ස්�ය - වදකත  

994.ප�ලක ���ම උප� - ����  

995.උසට ස�ලන මහත ඇ� - ආෙර�හ ප�නාහ  

996.�ෙබ�පෙභ�ගෙය� ෙත�ර - �රා�ෂ  

999.එ� ප�ෂයකට බරව කට�� කරන - ප�ෂ�ා�  

1000.ෙද� ���� ස�ත - සනරාමර 

1001.අ�නස්� ��වා මහතා ස�� ��ලභ ��දරය - ��� �ව�� පැ�ස ��දර  
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1002.1883 � �ෙන��ෙය� නවකථාව ��ෙ� - කාෙල� �ෙල�� 

1003.11 මාසෙ� 11 �නෙ� 11 වන පැෙ� අ�ස� තැ� ���ම - පළ�වන ෙල�ක සං�ාම  

1004ප��ණය සදහා ෙර�මෙ� ෙව�� මාසය - ෙපබරවා� 

1005.1989 � ගා�� ෙප��ෙස�කා මහතා පා��ෙ���වට ෙ�� ප��ෙ� - මාතර �ස්��කෙය�  

1006.ෙල�ව �ථම බ�ජා�ක සමාගම -ඕල�ද ෙපර�ග ඉ��යා ෙවළද සමාග   

1007.ව�ග �මාණෙය� �ශාලම ඉ��ය �ා�තය - රාජස්ථා� �ා�තය   

1008.�� �� නගරය ���ෙ� - ඉ��යාෙ�  

1009.ෙල��නස් ජල ර�සා ද�ශනය ව�ෙ� - ස්ෙක��ල�තෙ� ෙල��ෙසස  

1010.�භ පැ�ෙ� ��ව ���ෙ� - ද�� අ�කාෙ�  

1011.�රා �ද�ා ගෙ�ශණෙ� �යා - මහාචා�ය ෙසනර� පරණ�තාන මහතා 

1012.තරා�යක සළ�ණ ඇ� රා�ය - �ලා  

1020ල�ජා නැම� ��ථය රචනා ��ෙම� 1993 � ඉස්ලා�ය ෆ�වා �ෙය�ගයට ��ණ ��ෙ� - තස්�මා 

නස්�� 

1021.ඩ��� . ��ව�ධන මහතා 1959-1970 ද�වා නායක�වය ලබා�� �ඩාව - ෙව��ෙබ�� 

  

1022.ල�බාඩා නැ�ම අය� රට - ��ලය 

1023.උෙස�� ෙබ��� උප� රට - ජැෙම�කාව 

 1024.ෙජ�හා� ෙල�� ���ධ �ඩාව - රගර  

1025ෙස��ර� 99 � මරා රජ� ඉ��ය ර� - අෙශ�ක ර� 

1030.එ� �ෙන� � ෙ��ම - ��� ළමයා  

1031.ශාක භ�ෂක ෙන�වන ඩ�ෙන�සරයා - ෙවෙල����ටර 

 1032.KLM �ව� ෙස�වය අය� රට - ෙනද�ල�තය 

1033�ෙඩ� ආර�භය �මන රටකද - ජපානය  

1034,අද ඉරානය අ�තෙ� හැ���ෙ� - ප��යාව  

1035.ජපානෙ� �ෂවා� පැ�ර�මට ��ක � ආග�ක නායකයා - ෙස�ෙක� අසහාරා  

1036.2012 ඔ���� පැවැ�� රට - එංගල�තය  

1037.දා� ලෑ�ලක ෙක�� ගණන - 72 1038.ෙතෙ�සා ම���ය උප� රට - �ෙග�ස්ලා�යාව 

1039.ලංකාෙ� අවසාන ල�ෙ�� පාලකයා - ඇ�����  

1050.මහ බැං�ව ��ට� වසර - 1950  

1051.�ෙව��වරය �පද�ෙ� - සැ�ෙව� ෙක��� 

1052.ෙය��නකට ග� �යද - 4 1053.ග�වට සැත�� - 4  
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1054.ෙල�ව �ථම ජනප��ය - ඉසෙබලා ෙපෙර��  

1055.��� ප��ෂණ ව�� ඉහලම ල�� ලැ� අයෙ� සංගමය - ෙම�සා ඉ�ට�නැෂන�  

1056.ෙමරට �ව� හ�දාෙ� ඉහලම �ලය - එයා� මා�ෂ�  

1057.�සල� සදහා ෙස�� �යද? - 32 

1058.මැ�ය� �ෙ� ��යයා උදාවන රට - ෙන��ෙ�  

1059.අමාව�ර කෘ�ෙ� ක�තෘවරයා - ���ෙග��  

1060.�තානෙ� අග�වර - ��� 

1061.ප�සෙ� �ය�මා ��දාව� ල� �ජක�මා ක�ද? ම�ස�� ජයෙක�� �ය�මා  

1062.පැර�ම �ංහල �ව�පත - ල��� පහන  

1063.ෙ�ගෙය� �යාසර කරන කෘ�යා - බ��රා  

1064.�ෂ අ�කම මා�වා - ග� මා�වා  

1065.ෙල�ව �ඩාම ���ලා - හ�ං බ��  

1070.ෙග�ඩ�ම ෙ�ගෙය�ම ��ය හැ� ස�වයා - �ටා 

1071.ෙල�ක ප�සර �නය - �� 5  

1072.ෙ� කහටවල අඩං� රසායනය - ටැන�  

1073.ෙ�ටෙ� ඇ� එ�ස�මය - ටය�� 

1074.ආහාර ඇඔ�මට උද�ව�ෙ� - චා�වක ද�  

1075.ආහාර ඉරා ගැ�මට උද�ව�ෙ� - රදනක ද�  

1076.ලංකා පා��ෙ���ෙ� පළ� සභා වාරය - 1948 ෙපබරවා� 10 

1077.ලංකාෙ� පළ� ජන සංගනනය ���ෙ� -  
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