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උපදද්ම් - දගග ප්රශ්න ප්ර  A , B හා C ව්ශද න් දකරාටම් තුනකින් යුක්තදේ. A දකරාටම දකරටි ප්රශ්න 20 කින් මගන්විත 

ව්න අතණ මම්පූර්ය පිළිතුණක් මඳහා ලකුණු 1 ක්ද් අර්ධ පිළිතුණක් මඳහා ලකුණු ½ ක්ද් හිමිදේ. A දකරාටම මඳහා හිමිව්න 

මම්පූර්ය ලකුණු ප්රගාය  20 කි. A දකරාටම මඳහා පිළිතුරු දගග ප්රද ග මපපීමග කරල යුතු දේ. B හා C දකරාටම් 

ව්ුහ ත ණානා ප්රශ්න අටකින් (08) කින් මගන්විත දේ. එක් දකරාටමකින් ප්රශ්න දද්කර බපගින් (02) දතෝණාද න ප්රශ්න 

හතණකරට (04) පගයක් පිළිතුරු මපපීමග කරල යුතු දේ.   

 A දකරාටම. 

01. පුේ ල ාදේ දේශපාලන හපසිරීග තීණය  දකරදණන දේශපාලනිකර දනාව්න මාධකර දද්කරක් ලි න්න. 

I. ............................................................................................................................

.................. 

II. ............................................................................................................................

.................. 

02. ාර් ාව්ාද්  දහ්තුදව්න් දේශපාලන විද්යාව්ට එකරතු ූ නව්තග වි   කරරුණු දද්කරක් ලි න්න. 

I. ............................................................................................................................

.................. 

II. ............................................................................................................................

.................. 

03. “ප්රාද ෝගිකර වාවිත  දනාව් ගනලකරපිතපිත ව්ාද්  අධයන  කරණි.” 

“ දේශපාලන ක්රග ක් ද ානනපී  ති  ව්ුහ න් හා ාව්ා ගගින් ු ක කරණනා කරාර්  න් මගම්ථ ක් 

දලම ද න අධයන  කරණි.” දගග අධයන ක්රග දද්කර දගානව්ාද්  

I. ............................................................................................................................

.................. 

II. ............................................................................................................................

.................. 

04. නූතනද  ණාවයකර පව්ි න රර්ථිකකර ුසුණණුව්ණ 02 ක් ද්ක්ව්න්න. 

I. ............................................................................................................................

.................. 

II. ............................................................................................................................

.................. 

05. දේශපාලන ව්යාකරණය  හා තිි ද  මාණ  කරාදේ කරෘතීන්ද්  

I. ............................................................................................................................

.................. 

Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් 

ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science 

ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political 

Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  

Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් 

ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science 

ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political 

Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  

Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් 

ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science ශිණාන් ණලව  Political Science 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දේශපාලන විද්යාදේ ලිලිකර සිේධාන්ත (අනුගාන)- 2018 A/L 

 22   S   11 

 

01 ප්ර  කරාල  පප  03 ි. 



                                 දේශපාලන විද්යා නව්යකරණයද  වව්  මග  ුසුවූ අනුගාන  2018 උ.දපළ             

II. ............................................................................................................................

.................. 

06. බලතල දබදීදම්ප දද් ාකරාණ  ද්ක්ව්න්න. 

I. ............................................................................................................................

.................. 

II. ............................................................................................................................

.................. 

07. “ව්යව්ම්ථාද්ා කර  හා විධා කර  අතණ මීපප මම්පබන්ධතාව් ක් පව්තී.” 

“විධා කර බලතල ක්රි ාව්ට නපලමේදම්ප ව් ම ග හා බල  එක් පුේ ල විධා කර කරට පපව්දර්.” දගග 

රණ්ඩුක්රග රකරෘතීන් දගානව්ාද්  

I. ............................................................................................................................

.................. 

II. ............................................................................................................................

.................. 

08. “ප්රාන්ත ණාවයන් තග ම්ව්ාිපපි  බල  ා ාකරාණද න්ග රණක් ා කරණ  නිමින් මගහණ කරරුණු 

මම්පබන්ධද න් එක්මත්ව් ක්රි ා කරණි..”  

“ණාවයද  මව්්ාිපපි  බල  ක්රි ාව්ට නපලමේගට ප්රාදේය   බල ගධයම්ථාන කිහිප ක් ද ානන ා  ති.”           

දගග රණ්ඩුක්රග රකරෘතීන් දද්කර ද්ක්ව්න්න. 

I. ............................................................................................................................

.................. 

II. ............................................................................................................................

.................. 

09. රණ්ඩුව්ක් විසින් ු කකරණනු ලබන බාහිණ කරාර්  න් දද්කරක් ද්ක්ව්න්න. 

I. ............................................................................................................................

.................. 

II. ............................................................................................................................

.................. 

10. මගානුපාි කර නිද ෝවන ක්රගද  ප්රදධධ දද්කරක් ද්ක්ව්න්න. 

I. ............................................................................................................................

.................. 

II. ............................................................................................................................

.................. 

11. සිවිපිත මගාව කර ලක් ය දද්කරක් මඳහන් කරණන්න. 

I. ............................................................................................................................

.................. 

II. ............................................................................................................................

.................. 

12. 1920 ගපනිල ව්යව්ම්ථාද්ා කර මවාදේ ප්රාදේය   ලිල ක්රග  දබදද්න දද් ාකරාණ  හා මාගාිකර මලඛ්යාව් 

දකරාපගයද්  

I. ............................................................................................................................

.................. 

II. ............................................................................................................................

.................. 

13. 1947 පාර්ලිදම්පන්තුදේ ධූණකරාල  හා 1972 වාි කර ණාවය මවාදේ ධූණකරාල  ද්ක්ව්න්න. 
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I. ............................................................................................................................

.................. 

II. ............................................................................................................................

.................. 

14. 1947 දමදනට් ගන්ී ගණ්ඩනල ට අාණ්ඩුකරාණව්ණ ා නාගකරණයද න් මාගාිකර න් පත්කිරීගට 

බලපෑ දහ්තු දද්කරක් ද්ක්ව්න්න. 

I. ............................................................................................................................

.................. 

II. ............................................................................................................................

.................. 

15. 1972 ප්රථග වනණව ව්යව්ම්ථාව් තුල ණාවය දම්ව්  විිපගත් කිරීග මඳහා  ත් පි ව්ණ දද්කරක් ලි න්න. 

I. ............................................................................................................................

.................. 

II. ............................................................................................................................

.................. 

16. 1978 ව්යව්ම්ථාව් තුල වනතා පණගාිපපතයට අ ත් බලතල දද්කරක් ද්ක්ව්න්න. 

I. ............................................................................................................................

.................. 

II. ............................................................................................................................

.................. 

17. 1978 ව්යව්ම්ථාව්  ටදත් වනාිපපි ව්ණය දපත්මම්ප හා පාර්ලිදම්පන්තු ගපි ව්ණය දපත්මම්ප විවා  

කරණන ර තන දද්කර ද්ක්ව්න්න. 

I. ............................................................................................................................

.................. 

II. ............................................................................................................................

.................. 

18. එක්මත් වාතීන්දේ මලවිධානද  ගහා ගණ්ඩනලද  කරාර්  න් පහුව කරණීමග මඳහා පව්ි න කරමි ක 

දද්කරක් ලි න්න. 

I. ............................................................................................................................

.................. 

II. ............................................................................................................................

.................. 

19. මාර්ක් මලවිධානද  අණුසණු දද්කරක් ලි න්න. 

I. ............................................................................................................................

.................. 

II. ............................................................................................................................

.................. 

20. රසි ානු මලව්ර්ධන බපලකුව් ගගින් ලලකරාව්ට ලබා දී ති  රධාණ ව්පනමටහන් දද්කරක් ද්ක්ව්න්න. 

I. ............................................................................................................................

.................. 

II. ............................................................................................................................

.................. 

                                                                                                      (ලකුණු 1 x 20 -20 ) 
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B හා C දකරාටසින් ප්රශ්න දද්කර බපගින් දතාණාද න ප්රශ්න හතණකරට පගයක් පිළිතුරු මප න්න. 

B දකරාටම. 
 

1. දේශපාලන විද්යාදේ ම්ව්ාවාව්  පහත ගාතෘකරා  ටදත් විගමන්න. 
I.ණාවය හා බල  පිළිබඳ හද්ාණි. 

II.අන්තර් වි  ාත්ගකර ව්ශද න් ද්ක්ව්න මබඳතාව්  

                                                                                                         (ලකුණු 10 x 2 - 20 ) 

2. පහත ාව්ාින් දද්කරක් විගමන්න. 

I. දේශපාලන මලම්කරෘි   
II.  හපාලන  

III. ඝෘජු ප්රවාතන්්රව්ාදී උපක්රග 

IV. රණ්ඩුක්රග ව්යව්ම්ථාව්කර තතුලත් වි  යුතු කරරුණු 

V. අිපකරණය ප්රි නිරීක් ය                                                               (ලකුණු 10 x 2 -20 ) 

 

3. පහත ාව්ා අතුරින් දද්කරක් විගමන්න. 
I. තගරිකරානු දමදනට් ගන්ී ගණ්ඩනලද  බලව්ත් වාව් . 

II. ප්රලශ වනාිපපි ව්ණ ාදේ බලතල හා කරාර්  න් 

III. ුන්දී  වනාිපපි ව්ණ ාදේ බලතල හා කරාර්  න් 

IV. ම්විම්ටර්ලන්ත මලධී  මවාදේ බලතල                                                    (ලකුණු 10 x 2 -20 ) 

 

4. පාර්ලිදම්පන්තු කරපබිනට් ක්රග කර දහෝ වනාිපපි  ක්රග කර ව්ාසි හා අව්ාසි මාකර්ඡා කරණන්න.                                                                                                                           
                                                                                                                              (ලකුණු 20 ) 
 

C දකරාටම. 
 

5. 1833 - 1931 බ්රිතානයන් විසින් දගණට හුනන්ව්ාුනන් ප්රි මලම්කරණය නිමා සිුවූ රර්ථිකකර, මගාි , 

දේශපාලන දව්නම්කරම්ප විගමන්න.                                                                           (ලකුණු 20 ) 
 
 

 

6. පහත ාව්ාින් දද්කරක් විගමන්න. 

I. 1947 නාමිකර විධා කරද  බලතල 
II. 1947 ුවළු වාතීන් රණක් ා කිරීගට  ත් පි ව්ණ 

III. 1947 ණාවය දම්ව්  දහෝ අිපකරණය මව්්ාධීනත්ව්                               (ලකුණු 10 x 2 -20 ) 
 

7. 1972 ප්රථග වනණව ව්යව්ම්ථාදේ අිි ව්ාසිකරම්ප තුලනාත්ගකරව් ත ීමගක් කරණන්න.            
                          (ලකුණු 20 ) 
 

8. 1978 දද්ව්න වනණව ව්යව්ම්ථාව් තුල පහත ාව්ාින් දද්කරක් විගමන්න. 
I. 1978 වනාිපපි ව්ණ ා ුව්ත් කිරීදම්ප ක්රගදේද්  

II. 1978 ව්යව්ම්ථාව්  ටදත් ණාවය දම්ව්  ම්ව්ාධීන කිරීගට  ත් පි ව්ණ 
III. 1978 ව්යව්ම්ථාව්  ටදත් අිපකරණය පේධි  . 
IV. 1978 ව්යව්ම්ථාව් තුල පාර්ලිදම්පන්තුදේ බලතල හා කරාර්  න්. 

                                                                                                      (ලකුණු 10 x 2 -20 ) 
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