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Two Hours

සාමානය දැනීම කාලීන ලලෝක දැනුම සහිත ප්රශ්න 30 කි.
ප්රශ්න සියල්ලටම පිලිුරු සපයන්න.
වඩාත්ව නිවැරි වරණය ලතෝරා යින් ( _ ) ඉරක් අඳින්න.
ගණක යන්ත්ත්ර භොවිතයට ඉඩ පෙනු පනොලැපේ.

1. 2019 ක්රිකට් ලලෝක කුසලාන තරඟාවලිය පැවැත්වු රට කුමක් ද?
(1) නවසීලන්තය
(2) එංගලන්තය
(3) බංග්ලාලේශය

(4) පකිස්ථානය

(5) ඉන්ියාව

2. 2019 අලේල් මස 21 වන ින එල්ල වූ පාස්කු ඉරිදා ත්රස්ත ප්රහාරලයන් (Easter Sunday Terrorist Attack) පසු ලමරට සංචාරය
කල පලමු විලේශ රාජ්යය නායකයා මින් කුරුන් ද?
(1) පකිස්ථාන අගමැති ඉම්රාන් ඛාන්
(2) මාලිවයින් ජ්නාධිපති ඉබ්රාහිම් ලමාලහාමඩ් ලසෝලල්
(3) නවසීලන්ත අගමැතිනි ලජ්සින්ඩා ආර්ඩන්
(4) ඉන්ියාලේ අගමැති නලර්න්ර සිං ලමෝි
(5) බංග්ලාලේශ අගමැතිනි ෂීක් හසීනා
3. ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාලේ 19 වන සංලශෝධනය අනුව නියමිත කාලයට ලපර ජ්නාධිපතිවරයාට පාර්ලිලම්න්ුව
විසුරුවාලිය හැක්ලක් වසර කීයකට පසුව ද?
(1) වසර ුනකට පසු
(2) වසර ුනයි මාස හයකට පසු
(3) වසර හතරකට පසු
(4) වසර හතරයි මාස හයකට පසු
(5) වසර පහකට පසු
4. “උග්ර ආර්ික අර්ුදයකින් ලපලලන දකුණු ඇලමරිකානු රටක සමාජ්වාදී පාලනය බිඳ දැමීමට ඇලමරිකාලේ ජ්නාධිපති
ලඩානල්ඩ් ට්රම්් හට දැඩි ුවමනාවක් තිලබන ආකාරයක් ජ්ාතයන්තර ලේශපාලන ලලෝකය ුල පසුගිය කාලලේ දැක ගන්නට
AL/2019/12/S
-2ලැු අතර ඔහු එරට විපක්ෂ නායකවරයාව එරට ජ්නාධිපතිවරයා ලලස නිල වශලයන් පිලිගන්නා ලදී.” ලමම සිදුවීමට අදාල
[ලදලවනි පිටුව බලන්න.
රට කුමක් ද?
(1) කියුබාව
(2) ආර්ජ්න්ිනාව
(3) ලවනිසියුලාව
(4) බ්රසීලය
(5) ලමක්සිලකෝව
5. 2018 වසලර්දී රුසියාලේ පැවති පාපන්දු ලලෝක කුසලාන තරඟාවලිය (FIFA) ජ්යග්රහණය කලල් මින් කුමන රට ද?
(1) ලක්රෝඒෂියාව
(2) ලබල්ියම
(3) රුසියාව
(4) ප්රංශය
(5) බ්රසීලය
6. ලලාව විශාලතම මහ මැතිවරණය පවත්වවන රට වන ඉන්ියාව 2019 වසලර්දී සිය නැවත වරක් සිය නව අග්රාමාතයවරයා ලලස
නලර්න්ර සිං ලමෝි මහතා ලතෝරා පත්ව කර ගන්නා ලදී. ඔහු එරට මහ මැතිවරණය ජ්යග්රහණය කලල් මින් කවර පක්ෂයක්
නිලයෝජ්නය කරමින් ද?
(1) ඉන්ියානු ලකාංග්රස් පක්ෂය
(2) රවිඩ මුන්ලන්ත්රම් කසාගම් පක්ෂය
(3) ඉන්ියානු සමාජ්වාදී පක්ෂය
(4) භාරතීය ජ්නතා පක්ෂය
(5) ශිව ලස්නා පක්ෂය
7. කාන්තාවන් සඳහා දැඩිව පැවති නීති ලිහිල් කරමින්, කාන්තා නිදහස ලබා දීමට කටයුු කරමින් සිින මැදලපරිග රාජ්යය මින්
කුමක් ද?
(1) ලිබියාව
(2) ඕමානය
(3) ලජ්ෝර්දානය
(4) කටාර් රාජ්යය
(5) ලසෞි අරාබිය
8.

ලපර පැවති නජීබ් රසාක් පාලනය විසින් සිදු කල දූෂණ ක්රියාවලට එලරහිව දැඩි ප්රතිපත්වතියක් අනුගමනය කරන බවට
ලපාලරාන්දු ලදමින් හා තම උප අග්රාමාතයවරයා වන අන්වර් ඉබ්රාහීම්ට වසර ලදකකින් බලය පවරන බවට ප්රතිඥා ලදමින්
2018 දී බලයට පත්ව වූ “මහතීර් ලමාලහාමඩ්” මින් කුමන අග්නිිග ආසියාතික රටක අග්රාමාතයවරයා ද?
(1) තායිලන්තය
(2) මැලල්සියාව
(3) ඉන්දුනීසියාව
(4) පිලිපීනය
(5) වියට්නාමය

9. ලහළලේ මහා ගාන්ධාර්වයා ලලස විරුදාවලිය ලත්ව “ඩබ්ලිේ.ඩී. අමරලේව” මහතා පිලිබඳ අසතය ප්රකාශය මින් කුමක් ද?
(1) ඔහුලග් මුල් නම වන්ලන් වන්නකුවත්වත වුලග් ලදාන් ඇල්බට් ලපලර්රා ය.
(2) ඔහු 1972 දී බ්රිතානය එළිසලබත්ව රැිනලග් ආරාධනලයන් "ගුමි සලාම්" නම් වූ මාලිවයින් ජ්ාතික ගීතලේ තනුව
නිර්මාණය කලල් ය.
(3) ඔහු උපත ලබන්ලන් 1927 දී ලමාරටුලේදී ය.
(4) ඔහු පිලිපීනය විසින් පිරිනමන රැලමෝන් මැග්සයිලස් සම්මානලයන් පිදුම් ලැුලේ 2010 වසලර්දී ය.
(5) ඔහු රන් මුු දූව, ගම්ලපලරළිය, ගැටවරලයෝ, ුන්මං හංිය චිත්රපට වල සංගීත අධයක්ෂකවරයා ය.
10. පහත සඳහන් ලලෝක පූිත පුේගලයන් හා ඔුන් නිරත වූ ක්ලෂ්ත්ර පිලිලවලින් පනොගැලප න වරණය මින් කුමක් ද?
(1) ලනල්සන් මැන්ලඩලා - ලේශපාලන ක්ලෂ්ත්රය
(2) ටයිගර් ුඩ්ස් - ක්රීඩා ක්ලෂ්ත්රය
(3) රවින්රනාත්ව තාලගෝර් - සාහිතය ක්ලෂ්ත්රය
(4) චාලි චැ්ලීන් - සිනමා ක්ලෂ්ත්රය
(5) ලබනාසීර් භූලතෝ - වවදය විදයා ක්ලෂ්ත්රය
11. ශ්රී ලංකා රජ්ය විසින් මෑත කාලීනව ලලෝක ලවලඳලපාලල් මිල උච්චාවචන වලට සමපාතව ලමරටද මිල උච්චාවචන පාලනය
කිරීම සඳහා මිල සූත්රයක් (Price Formula) හඳුන්වා දුන්ලන් මින් කවරක් සඳහා ද?
(1) ලපාලහාර
(2) දැව හා ලී බු
(3) ඛනිජ් ලතල්
(4) ජ්ංගම දුරකථන
(5) ආනයනික පලුරු
12. ලලෝකලේ මුස්ලිම් ප්රජ්ාවට පමණක් සුවිලශ්ෂි වන නීති ක්රමය මින් කුමක් ද?
(1) ලත්වසවලාලමයි (2) ලරෝම - ලන්ලේසී
(3) ශරියා
(4) කැලනාන්

(5) අේමිරාල්

13. ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට දැනට එක්කර ඇති සංලශෝධන ගණන කීය ද?
(1) 13 කි.
(2) 17 කි.
(3) 18 කි.
(4) 19 කි.

(5) 20 කි.

14. මත්වරවය නිවාරණය සඳහා ශ්රී ලංකා ජ්නාධිපතිවරයා මත්වරවය ජ්ාවාරම්කරුවන් සඳහා මරණ දඬුවම පසුගියදා ක්රියාත්වමක
කලල්ය. එලස් මත්වරවය ජ්ාවාරම්කරුවන් සඳහා දැඩි නීති ලමන්ම මරණ දඬුවම ක්රියාත්වමක කල “ලරාඞ්රරිලගෝ ඩියුටර්ට්”
(Rodrigo Duterte) මින් කුමන අග්නිිග ආසියාතික රලට් රාජ්ය නායකයා ද?
(1) තායිලන්තය
(2) මැලල්සියාව
(3) ඉන්දුනීසියාව
(4) පිලිපීනය
(5) මියන්මාරය
15. ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාලේ 2015 වර්ෂලේදී සිදු කරන ලද 19 වන සංලශෝධනය අනුව රාජ්ය ලස්වලේ සිදු කරනු ලබන
පත්වවීම් සඳහා ජ්නාධිපතිවරයාට නිර්ලේශ කිරීම සඳහා පිහිටුවන ලද “ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාලේ” සභාපතිත්වවය හිමිවන්ලන්
මින් කවරකු හට ද ?
(1) අග්රාමාතයවරයාට ය.
(2) සභානායකවරයාට ය.
(3) කථානායකවරයාට ය.
(4) නිලයෝජ්ය කාරක සභා සභාපතිවරයාට ය.
(5) විපක්ෂ නායකවරයාට ය.
16. ලමක්සිකානු ලේශසීමාලේ ආරක්ෂිත තා්පයක් ඉිකිරීම සඳහා එරට වයවස්ථාදායකයට ඉිරිපත්ව කල මුදල්
ප්රතිපාදන ඇස්තලම්න්ු එරට වයවස්ථාදායකය විසින් සම්මත ලනාකිරීමත්ව, ඊට එලරහිව වයවස්ථාදායකය සම්මත කරන කිසිඳු
AL/2019/12/S
-3- ලහ්ු ලකාට ලගන 2019 දී දැඩි වයවස්ථාදායක හා විධායක
පනත්ව ලකටුම්පතකට ජ්නාධිපතිවරයා අත්වසන් ලනාතැබීමත්ව
ඝට්ටනය නිසා එරට මධයම රජ්ය අක්රීය තත්වවයක පැවති රට මින් කුමක් ද?
(1) කැනඩාව
(2) ඇලස්කාව
(3) ලමක්සිලකෝව
(4) කියුබාව
(5) ඇලමරිකාව
පිටුවකුමක්
බලන්න.
17. 2019 ක්රිකට් ලලෝක කුසලාන තරඟාවලිලේ අවසන් තරඟාවලියට සුදුසුකම් ලැු රටවල් ේවිත්වවය අඩංගු[ුන්වැනි
පිලිුර මින්
ද?
(1) පාකිස්ථානය - නවසීලන්තය
(2) ඕස්ලේලියාව - දකුණු අප්රිකාව
(3) නවසීලන්තය - ඕස්ලේලියාව
(4) එංගලන්තය - නවසීලන්තය
(5) ඉන්ියාව - එංගලන්තය

18. ලලෝක ලේශපාලනලේ ප්රබල නයෂ්ික බලයක් හිමි රටවල් ේවිත්වවයක රාජ්ය නායකයන් වන ඇලමරිකානු ජ්නාධිපති ලඩානල්ඩ්
ට්රම්් හා උුරු ලකාරියානු නායක කිම්-ලජ්ෝන්-අන් අතර පලමු ඓතිහාසික හමුව සිදුවූලේ මින් ලකාලහ්දී ද?
(1) වියට්නාමලේ හැලනෝයි
(2) දකුණු ලකාරියාලේ ලසෝල්
(3) ජ්පානලේ ඔසාකා
(4) ඉන්දුනීසියාලේ ජ්කර්තා
(5) සිංග්පූරුලේ ලසන්ලතෝසා
19. ශුේලධෝත්වතම ෆ්රැන්සිස් පා් වහන්ලස්, සිවිල් යුේධයකට ලනායන්නැයි ලදපුල් සිප ගනිමින් ඉල්ලීමක් සිදු කල වතිකානුවට
පැමිණි “ජ්නාධිපති සල්වා කීර්” කිනම් රටක රාජ්ය නායකයා ද?
(1) පලස්තීනය
(2) දකුණු අප්රිකාව
(3) ලකන්යාව
(4) දකුණු සුඩානය
(5) ඊශ්රායලය
20. 2018 වසලර් දී ලනාලබල් සාම තයාගය (The Nobel Peace Prize) හිමිකරගත්ව ලදලදනා මින් කුරුන් ද?
(1) රුසියාලේ ේලැේමීර් පුින් - පාකිස්ථානලේ මලාලා යූසෆ්සායි
(2) ඇලමරිකාලේ ලඩානල්ඩ් ට්රම්් - උුරු ලකාරියාලේ කිම්-ලජ්ෝන්-අන්
(3) ස්වීඩනලේ ගිලයටා ුන්බර්ග් - පාකිස්ථානලේ ඉම්රාන් ඛාන්
(4) බංග්ලාලේශලේ ලබගම් කලීඩා ෂියා - ිලබ්ටලේ දලයි ලාමා ුමා
(5) ඉරාකලේ නාියා මුරාේ - ලකාංලගෝලේ ලඩනිස් මුක්වීජ්

21. වැඩිහිියන් අතර ස්ව කැමැත්වලතන් සිදුවන සමලිංගික ලස්වනය අපරාධමය වරදක් ලනාවන බව එක්තරා දකුණු ආසියාතික
රටක ලශ්ර්ෂ්ඨාධිකරණය විසින් ඓතිහාසික නු තීන්දුවක් ලබා ලදමින් 2018 සැ්තැම්බර් මාසලේදී ප්රකාශ කලල්ය. එම රට
කුමක් ද?
(1) භූතානය
(2) බංග්ලාලේශය
(3) ඉන්ියාව
(4) ලන්පාලය
(5) මාලිවයින
22. 2019 වසලර්දී ශ්රී ලංකාව ලවනුලවන් පළමු වරට ඝනක චන්ිකාවක් (cube satellite) නිර්මාණය කර එය කක්ෂගත කිරීමට
ලාංකීය අභයාවකාශ ඉංිලන්රුවන් ලදලදලනකු සමත්ව විය. එම චන්ිකාව නම් කර ඇත්වලත්ව මින් කුමන නමකින් ද?
(1) මහලසන් 1
(2) රාවණා 1
(3) ජ්යබාහු 1
(4) වසභ 1
(5) ගැමුණු 1
23. චීනය මගින් ක්රියාත්වමක ලකාට ඇති “තීරයක් සහ මාවතක් වයාපෘතිය” (Belt and Road Initiative) මගින් සම්බන්ධතාව හා
සහලයෝගීතාවය පවත්වවාලගන යෑමට අවධානය ලයාමු කර ඇත්වලත්ව මින් කුමන රටවල් අතර ද?
(1) ඔලපක් රටවල් අතර
(2) යුලරෝපා සංගමලේ රටවල් අතර
(3) ලන්ලටෝ රටවල් අතර
(4) සලහල් කලාපීය රටවල් අතර
(5) යුලර්සියානු රටවල් අතර
24. 2019 ක්රිකට් ලලෝක කුසලාන තරඟාවලිලේ ඇෆ්ගනිස්ථාන කණ්ඩඩායම පන්දුවට පහරලදමින් සිි අවස්ථාලේ කුල්ල මුවා
කිරීලම් වරදක් සම්බන්ධලයන් සිදුකළ ඉල්ලීමක් තරඟ විනිසුරු අලීම් දාර් විසින් ප්රතික්ලෂ්ප කිරීම ලහ්ුලවන් විනිසුරු
තීරණයකට එලරහිව නුසුදුසු ආකාරලයන් ප්රතිචාර දැක්වීලම් ලචෝදනා මත ජ්ාතයන්තර ක්රිකට් කුන්සිලය විසින් දඩයක් හා
දඞුවම් ලකුණක් නියම කලල් මින් කවර රටක කණ්ඩඩායම් නායකයාට ද?
(1) බංග්ලාලේශලේ මස්රාෆි ලමාර්ටාසාට
(2) ශ්රී ලංකාලේ ිමුත්ව කරුණාරත්වනට
(3) නවසීලන්තලේ ලක්න් විලියම්ස්ට
(4) ඉන්ියාලේ විරාත්ව ලකෝලිට
(5) එංගලන්තලේ ඉයන් ලමෝගන්ට
25. 2018 වසලර් මහ බැංකු වාර්ථාවට අනුව ශ්රී ලංකාලේ ආර්ික වර්ධන ලේගය ආසන්න වශලයන් ලකාපමණ ද?
(1) 8.7%
(2) 4.8%
(3) 3.2%
(4) 2.9%
(5) 7.7%
26. 91 වැනි “ඇකඩමි ලහවත්ව ඔස්කාර් සම්මාන උලලළ” ලලාස් ඇන්ජ්ලීස්හි ලඩාල්බි රඟහලල්දී 2019 ලපබරවාරි මසදී
පැවැත්වවිණි. එහදී ලහාඳම චිත්රපටය (Best Picture) ලලසින් පිදුම් ලැුලේ කවර චිත්රපටය ද?
(1) ග්රීන් ුක් (Green Book)
(2) ද ලෆ්වරිට් (The Favourite)
(3) අ ස්ටාර් ඉස් ලබෝර්න් (A Star Is Born)
(4) බ්ලැක් පැන්තර් (Black Panther)
(5) ද වයිෆ් (The Wife)
27. මාර්ග නීති උල්ලංඝනය හා රියැදුරන්ලග් ලනාසැලකිලිමත්ව බව නිසා සිදුවන රථ වාහන සම්බන්ධ වැරි හතක (7) අවම
දඩය රු. 25,000/- ක් ලලස ප්රකාශයට පත්ව කරමින් ගැසට් නිලේදනයක් ප්රවාහන අමාතයාංශය මගින් පසුගියදා නිකුත්ව
ලකරිණි. ඒ අනුව එම වැරි වලට අයත්ව පනොවන්ත්පන්ත් මින් කුමක් ද?
(1) වලංගු රියැදුරු බලපත්රයක් සහිතව රිය ධාවනය
(2) රියැදුරු බලපත්රයක් ලනාමැති තැනැත්වතන් ලස් වා නියුක්ත කිරීම
(3) මත්වපැන් ලහෝ මත්වරවය භාවිතලයන් අනුරුව රිය ධාවනය
(4) වලංගු රක්ෂණ ආවරණයක් ලනාමැතිව රිය ධාවනය
(5) දුම්රිය මාර්ගය ුළට අපරික්ෂාකාරී ආකාරලයන් ලමෝටර් වාහන ධාවනය
28. 2019 පාකිස්ථාන මහ මැතිවරණලයන් ජ්ය ලැු
එරට හිටපු
(උත්තර
ත්රය) ක්රිකට් නායක ඉම්රාන් ඛාන් එම රටට ලලෝක කුසලානය
ජ්යග්රහණය කර දුන් වර්ෂය කුමක් ද?
(1) 1987
(2) 1990
(3) 1992
(4) 1996
(5) 1999
29. ලබෝ ලනාවන නිධන්ගත ලරෝගයක් වන්ලන් ලම් අතරින් කවර ලරෝගය ද?
(1) සරම්ප
(2) ලාදුරු
(3) ඒඩ්ස්
(4) ියවැඩියාව
30. ලමම ලාංඡනලයන් නිලයෝජ්නය වන්ලන් කුමන සංවිධානය ද?
(1) ඛනිජ් ලතල් අපනයනය කරන රටවල සංවිධානය (OPEC)
(2) එක්සත්ව ජ්ාතීන්ලග් සංවිධානය (UN)
(3) යුලරෝපා සංගමය (EU)
(4) ලලෝක ලවලඳ සංවිධානය (WTO)
(5) කලාපීය සහලයෝගිතාවය සඳහාවන දකුණු ආසියානු සංගමය (SAARC)
***

(5) මැලල්රියාව

