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බැ�මට ප) කර ඇ: තන.ර හx,ව,ෙන %මන නමT,ද?

                              

                             1.      ඔBබu�dම,වරයා

                             2.       අගF"සu(

                             3.       කතානායක 

                             4.       Q:ප:


              22.       ගැටuB "රාකරණය ToෙB අෙ\Pෂාෙව, පා�ශවක(ව,ෙR කැමැ)ත මත �රණය `යාවට නැං3ම 
හ�,වන සංකGපය %මPද?


                             1.    ෙ�(B Toම 

                             2.    ෙPවG  Toම 

                             3.    F"qම

                             4.    මැwහ)කරණය




                                                    

                 23        රාජ[යT, ජන සමාජයට ඉටuFය යu. වගSමP ව,ෙ, !, කවරPද


                                     1.          රෙ� සBප) සාධාරණව ෙබJ යන ෙd කටයu. Toම

                                     2.          ෙWශපාලන අවෙබ^ධයT, යu. ජනතාවP �LToම

                                     3.          වංචා ¡ෂණ වD, යu. සමාජයP �L Toම 

                                     4.          යහපාලනයP ෙගාඩ නැෙගන ෙd කටයu. Toම 


                  24         ඇතෑ,d ෙපෟර රාජ[ෙZ ]ධාන පාලන ආයතනය වCෙZ 

                                    

                                     1..     රාජ සභාව                                         2.      පුරවැ@ සභාව 

                                     3.    ම,¢ සභාව                                        4.      ෙසෙන� සභාව

                                                         

                                

                  25.      ෙතාර.( දැනගැQෙB අ?:යට අනuව ජනමාධ[ ජනතාව ෙවත ෙතාර.( ඉw�ප) ToෙBJ 

                                           1.      "දහdව කටයu. Toම අ"වා�යය ෙE 

                                           2.      අපPෂපා�ව කටයu. Toම අ"වා�යය ෙE 

                                           3.      "දහස හා අපPෂපා�ව කටයu. Toම අ"වා�යය ෙE

                                           4.      සත[ ෙතාර.( වගSමT, ෙතාරව වuවද සැප�ම අ"වා�ය ෙE


                   26        සංව�ධනය කරා යන ගමෙ,J ආ��කය ස. සBප) අනාගත පරBපරාව සඳහා සuරP�ත කර!, 
ව�තමාන අවශ[තා ඉටuකරගැQම හ�,ව,ෙ,ච 


                                             1.      සදාචාර සංව�ධනය ෙලසය

                                              2.     සමාජ සංව�ධනය ෙලසය

                                              3.     :රසාර සංව�ධනය ෙලසය 

                                              4.     සංdකෘ:ක  සංව�ධනය ෙලසය


                   27.   .    �,x ගැQෙB `යාවDෙZJ @ය� ෙදනාම සBබ,ධ ව,ෙ, නB එය හැv,Fය හැPෙP

                                          

                                              1.     වs  ]ජාත,gවාදය 

                                               2.    සෘජු ]ජාත,gවාදය 

                                               3.    "ෙය^ජන ]ජාත,gවාදය 

                                               4.    සාමCLක ]ජාත,gවාදය

 


                    28. පුරවැ@ යu.කB lmබඳ අවෙබ^ධයP � ලංකා ]ජාතා,£ක සමාජවාJ ජනරජෙZ ආNඩusම 
ව[වdථාෙE 

                                 (1).  26 වන ව[වdථාෙE සඳහ,ය

                                 (2).  27 වන ව[වdථාෙE සඳහ,ය

                                 (3).  28 වන ව[වdථාෙE සඳහ,ය

                                 (4).  30 වන ව[වdථාෙE සඳහ,ය


                   29.         ''රාජ[ෙZ  ෙහ^ ජනතාවෙR කැමැ)ත ]:ප):වලට හැර3ම), ඒවා `යාවට නැං3ම) කරනu 
ලබන "ෙය^bතයා ආNඩuව ෙE.'' ෙමය කාෙR TයමනPද?


                                                1.        එ�ගාෙP@

                                                2.        qල�

                                                3.        ඒ¤හB D,ක, 

                                                4.        මහාචා�ය ගාන� 




                           

                     30.          ]:ප): මාලාවP පදනB කරෙගන ආNඩu බලය ලබා ගැQම සඳහා සංFධානය වC පුWගල 
කNඩායමP අප හ�,ව,ෙ, 


                                                   1.       ෙWශපාලන පPෂයP ෙලසය 

                                                   2.       FපPෂය ෙලසය

                                                   3.       ආNඩuව ෙලසය

                                                   4.       රාජ[ ෙලසය


                     31.        � ලංකා මැ:වරණයකJ එP ඡ,ද ෙකා�ඨාසයP සඳහා තරග කරන අෙ\Pෂක?,ෙග, 
වැ ම ඡ,ද සංඛ[ාවP ලබා ග) අෙ\Pෂකයා ජය�හකයා ෙලස ප)වන sමය අප හ�,ව,ෙ,


                                              1.     මහ මැ:වරණය න!, 

                                              2.     සමානuපා:ක "ෙය^ජන sමය ෙල@,

                                              3.     මහජන "ෙය^bත sමය ෙල@,

                                              4.     සරල බහuතර "ෙය^ජන sමය ෙල@, 


                     32.     1863. වහG ෙdවෙZ ෙයාදවා @¦ !"සu, "දහd කර ඔවu,ෙR සමාජ සuරP�තතාවය තහවu( 
කළ පූ�වාද�ශ ඇම�කානu නායකය% ෙලස හ�,ව,ෙ,, 


                                               1.      FDයB ෙ��lය�

                                               2.      ඒ¤හB D,ක, 

                                               3.      ඒ¤හB FDයB

                                               4.      ෙත^මd අGවා එ ස,


                         

                      33.      තාPෂ¨ක ෙමවලB භාFතය "සා !"සා ෙකෙරL  බලපා ඇ: අLතකර බලපෑමP වනuෙZ 

                                            

                                            1.     ප�සරය ¡ෂණය ෙEගව)3ම 

                                            2.     සBප) නාd:ය අවම 3ම

                                            3.     සමාජ සබඳතා තහවu( 3මය 

                                            4.     ඵලදා?තාවය ඉහළ ම�ටමක පැව�ම


                          

                        34.     �  ලංකාෙE ඉහළ ම උසාFයT, ෙදනu ලබන �,xවකට එෙරLව එංගල,තෙZ රාජාfකරණය 
ෙවත අ©යාචනා කළ හැT බළය අෙහ^@ කර} ලැබuෙE 


                                             1.      1921 ආNඩusම ව[වdථාව ම_, 

                                             2.      1931 ආNඩusම ව[වdථාව ම_, 

                                             3.       1972 ආNඩusම ව[වdථාව ම_, 

                                             4.       1978 ආNඩusම ව[වdථාව ම_,


                         35.      ෙපාx රාජ[ මNඩලයට අය) වන රටවල මහෙකාමසා�d


                                             1.      ආරPෂක ෙGකB ෙලස හ�,ව?

                                             2.      සභාප:ව(, ෙලස හ�,ව? 

                                             3.      රාජ ¡තය, ෙලස හ�,ව? 

                                             4.      ෙකා,සG ව( ෙලස හ�,ව?




                        36.       1978 ව�ෂෙZ J පළා) සභා lLටuවනu ලැබuෙZ � ලංකා ]ජාතා,£ක සමාජවාJ ජන රජෙZ 

                                                  1.     දහ වන ආNඩusම ව[වdථා සංෙශ^ධනයට අනuව ය 

                                                  2.    ෙදාෙළාd වන ආNඩusම ව[වdථා සංෙශ^ධනයට අනuව 

                                                  3.     දහ.,වන ආNඩusම ව[වdථා සංෙශ^ධනයට අනuව 

                                                  4.     දාසය වන ආNඩusම ව[වdථා සංෙශ^ධනයට අනuව ය


                        


                        37.       £ෙක^ණ අරගල ගැටuB ආකෘ:ය ෙලාවට ඉw�ප) කරන ලWෙW


                                             1.       ෙජාහා, ගැGටu, ය

                                             2.       `d !ෙචGය

                                             3.       ෙලFd ෙක^ෂ� ග

                                             4.       ෙජ^�� @ෙමGෙR

   


                        38.       මධ[ම ආNඩuෙE බලය Fමධ[ගත ToෙB එP ආකාරයP වනuෙය ප�පාලන රටාව Fමධ[ගත 
Toම?.    � ලංකාෙE ජා:ක ම�ටෙB @ට ]ාෙWtය ම�ටම දPවා ප�පාලන බලතල Fමධ[ගත කර ඇ: ආකාරය අනuව 
අනulmෙවD, දැPවC Fට ලැෙබන lm.ර %මPද?


                        1.    ජා:ක ම�ටම- wd£Pක ම�ටම -]ාෙWtය ම�ටම -�ාම "ලධාo ෙකා�ඨාස ම�ටම 

                         2.    wd£Pක ම�ටම -ජා:ක ම�ටම -]ාෙWtය ම�ටම- �ාම "ලධාo ෙකා�ඨාස ම�ටම

                         3.    ]ාෙWtය ම�ටම- �ාම "ලධා� ෙකා�ඨාස ම�ටම -wd£Pක ම�ටම -ජා:ක ම�ටම

                         4.    �ාම "ලධාo ෙකා�ඨාස ම�ටම -]ාෙWtය ම�ටම -wd£Pක ම�ටෙB -ජා:ක ම�ටම


                         39             @ය�ම මනuෂ[ෙය^ "දහdව උපත ලබා ඇත 

                                          ග()වෙය, හා අ?:වා@කBවD, සමාන ෙව: 

                                          යuP:ය අයuP:ය lmබඳ නැiෙම, හා හෘදය සාP�ෙය, යuPත  ඔවu,  ඔවuෙනාවu,ට 
සැලTය යu)ෙ) සෙහ^දර)වය lmබඳ හැªෙම"


                 ඉහත ]කාශය ඇ.ළ) වනuෙZ 


                            1.      එPස) ජා�,ෙR මානව L!කB lmබඳ F�ව ]කාශනෙZ පළෙව" වග,:ෙය

                            2.      ළමා අ?:වා@කB lmබඳ සBමu:ෙZ ෙදවන වග,:ය

                            3.      1978 � ලංකා ආNඩusම ව[වdථාෙE 15 වන ව[වdථාෙE 

                            4.       1924 ළමා අ?:වා@කB lmබඳ bQවා ]කාශනෙZ 13 වන වග,:ය


                            40.                  A.        ෙWtය වශෙය, Q:ය හා සාමය �Sම 

                                                   B.       රජය  සBබ,ධ නඩuවලJ Q: උපෙදd ලබා Jම

                                                   C.        ජා:ක වැදග) අවdථාවල J රජයට සහාය 3ම 

                                                   D.        ආNඩusම ව[වdථාව lmබඳ දැනuව) Toම 


                                                  ඉහත ]කාශය,ෙග, ආරPෂක හමuදාව ම_, සමාජ සuරP�තතාවය සදහා ඉටu            
කරන කා�යය, වනuෙය වනuෙZ.   

                                                  1.    C.  සහ.  D.                             2.       A.   සහ  D.        

                                                  3.    A.  සහ.  C.                             4.       C.  සහ.   B
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ෙදවන පgය 


කාලය පැය ෙදක? 

සැලTය යu.?

පළමuවන ]�නය අ"වා�යෙE

පළමuවන ]�නය හා තව) ]�න හතරP ඇ.nව ]�න පහකට lm.( සපය,න

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1.       (1).     � ලංකාෙE දPනට ලැෙබන ෙවළඳපල ආ��ක sමයක ලPෂණ ෙදකP Dය,න

             

 

             (2).    "�පාwත භාNඩ ෙබදාහැoෙB ]ධාන sම ෙදක නB කර,න


             

              (3     dF�ස�ල,තෙය ව[වdථාදායකය වන සං¬ය මහා මNඩලය සම,Fත වන ]ධාන ආයතන ෙදක නB 
කර,න

  

             

              (4).   එPස) ජනපද ආNඩusම ව[හුය ]ධාන ලPෂණ ෙදකP නB කර,න


             

               (5).   ජා:ක රාජ[ �L3ම ෙකෙරL බලපෑ ෙj. ෙදකP නB කර,න 


              

               (6).   ගැටuB "රාකරණය සඳහා මැwහ)ක(ව% ෙත^රා ගැQෙBJ අවධානය ෙයාමu කළ යu. ක(} ෙදකP 
සඳහ, කර,න


               (7).   ව�තමාන � ලංකාෙE ඉහළම අ©යාචනා අfකරණ බලය සLත ආයතනය සහ එL ]ධා"යා නB 
කර,න


                (8).     පුරවැ@යා ෙකෙරL ආNඩuෙE FFධ dතර ම_, ඉටu කළ යu. යu.කB ෙදකP නB කර,න


                (9).      රටක සංව�ධනය මැQෙB පරමා�ථ ෙදකP නB කර,න


                 

                (10).   සා�P සාමාbක රටවG අතර ඇ: කරෙගන ඇ: ෙවළඳ _FසuB ෙදකP නB කර)ත




2.     (1).     � ලංකාෙE ඡ,ද ෙකා�ඨාස ෙබදා ෙව, Toම සඳහා භාFතා කරන ]ධාන "�ණායක ෙදකP නB කර,න.

       

         (2).     ඡ,ද ෙකා�ඨාශ අනuව "ෙය^bතය, ෙත^රාගැQම "සා අ)වන ]ෙය^ජන .නP සඳහ, කර,න.

       

         (3)      ]ජාත,gවාJ පාලන sමය පව:න රටක ආNඩusම ව[වdථාවට අනuලව කටයu. Toම "සා අ)වන 
වා@ .නP නB කර ඉ, එP ක(ණP පැහැwD කර,න.


3.     (1).     Q:ය `යා)මක වන ආකාරය අනuව ෙකාටd 2T .එය හ�,ව,න. 

        

        (2).     Q: මCලා® .නP නB කර,න.

        

         (3).     Q:ය හා බැxනu සංකGපය හ�,වා එය ෙක¦ෙය, F�හ කර,න.


4.      (1).   �  ලංකාෙE දැනට `යා)මක වන පළා) පාලන ආයතන ව�ග ෙදකP නB කර,න.

         

         (2).   නගරාfප: /සභාප: ස. බලතල හා කා¯ය, .නP නB කර,න.

         

          (3).   පළා) පාලන ආයතන ම_, සපයන ෙdවා .නP නB කර ඉ, එP ෙdවාවP lDබඳව Fdතර කර,න.


5.       (1)    � ලංකාව බහu සංdකෘ:ක සමාජයP 3මට බලපා ඇ: සංsම¨ක ෙj.  ෙදකP නB කර,න.      


          (2).   සංdකෘ:යට අය) අංග .නP නB කර,න.


         (3).    බහu සංdකෘ:ක ජන සමාජයක යහපැවැ)ම සඳහා පුරවැ@ය% F@, ]kණ කළ යu. kණාංග .නP නB 
කර ඉ, එකP ෙක¦ෙය, Fdතර කර,න


6.      (1).   අ,ත�ජා:ක ගැටuB ෙබwය හැT ෙකාටd ෙදක නB කර,න.

         

         (2).   ගැටuB "රාකරණය සඳහා ෙයාදාගනu ලබන සාක°ඡා sමෙයL දැTය හැT ලPෂණ .නP නB කර,න

         

         (3)    මැwහ)ක(ව% ස. Fය යu. kණාංග .නP සඳහ, කර ඉ, එකP පැහැwD කර,න.


7.      (1).   රටක සංව�ධනය මැQෙB පරමා�ථ ෙදකP නB කර,න


         (2).     සංව�ධනය මැQම සඳහා භාFතා කරන සB]දා?ක !නuB .නP නB කර,න


         (3).    සංව�ධනය මැQම සදහා භාFතා කරනu කරන නCතන !නuB .නP නB කර ඉ, එකP lmබඳ Fdතර 
කර,න
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 පළමu ප3ය  
කාලය පැය එක7  

සැල9ය යu:7 
&ය;ම <=න වලට ?@:A සපයBන 
අංක එෙD &ට 40 ෙතD <=නවල F ඇH 1,2,3,4 යන ?@:AවIB JවැKL ෙහN වඩාP ගැළෙපන ?@:ර ෙතNරBන 
ඔබට සපයන ?@:A ප3ෙT එD එD <=නය සඳහා F ඇH කව අ:VB ඔබ ෙතNරාගP ?@:ෙරW අංකයට සැසෙඳන 
කවය :ළ කHර (*). ලXණ ෙයාදBන 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.      රාජ$ පාලන කටයu,සඳහා සෘජුව ෙහ4 ව5ව ජනතාවට සහභා8 9මට ෙදාරටu  <වෘත වන පාලන 5මය= ෙලස 

හැ?@<ය හැ=ෙ=,

        

                  1.     සමාජවාA පාලන 5මය                            2.     Bජාත@CවාA පාලන 5මය 

                  3.     ෙග4CවාA පාලන 5මය                            4.    ධනවාA පාලන 5මය 


2.      හයවන FයවෙG ෙපරHග රටවI පාලන කටයu, සඳහා Bජාත@CවාA ල=ෂණ අනuගමනය කළ බවට සාධක රට 
වනuෙO ඉ@HයාවQ. එම එම ජනපදය වනuෙO


                   1. වST ජනපදය                                        2.  මගධ ජනපදය 

                   3.   අංග ජනපදය                                       4. VWඡ9 ජනපදය


3.       පහත සඳහ@ Bකාශ අතZ@ ම[Vක අQ\වාFක] යන සංකIපය පැහැHV ෙකෙරන Bකාශය ^ම=ද

       

                    1.   මානව _`ක] abබඳ <cව Bකාශනය සඳහ@ Fයdම අQ\වාFක]ය

                    2.   එ"ස$ ජා'( )*( +,ෙගන ඇ1 ෛවක5+ත ස7මu1 වල සඳහ( අ>1වා*ක7ය.

                    3.   මානව @Aක7 අBC( ෙතDරාග$ ආGඩuIම වJවKථා වලට ඇBළ$ කර ඇ1 අ>1වා*ක7 ය.

                    4.  ෙබාෙහD රටව5 මානව @Aක7 Pකාශනය ට අනuRලව සකK කරග$ අ>1වා*ක7 ය


4.      `eසාෙග Fයd fයාකාරක] හා F,] පැ,] අනuව g<තය හැඩ ගGවා ගැiම හj@වනu ලබ@ෙ@


                    1.           gවන රටාව ෙලසය                           2.  සංGකෘ\ය ෙලස

                    3.          ආචාර ධmම ෙලසය.                         4.  ෙපෟoෂpවය ෙලසය


5.       පZසර සංර=ෂණය ස]බ@ධෙය@ පුරවැFය යu,කමq.


                    1.    පZසර අලංකරණයට දායක9ම             2.  පZසර aZවැය ත=ෙGo qrම 




                    3.      පZසර i\ fයාpමක qrමය             4.  පZසරයට සංෙsAව කටයu, qrම

6.       t ලංකාෙs ම[Vක අQ\වාFක] උIලංඝනය qr] ස]බ@ධ පැ`wV <භාග qrෙ] බලය _` අxකරණය 
ව@ෙ@ 

   

                   1.   ෙyzඨාxකරණය                               2. අ|යාචනාxකරණය 

                   3.    මහාxකරණය                                 4. Hසා අxකරණය 


7.  Bජාත@CවාA පාලන 5මය= ,ළ <o}ධ ප=ෂෙය@ ඉටu<ය යu, වැදගp කාmයය ව@ෙ@


                  1.   ආ~ඩu  ප=ෂෙO යහපp කටයu, සාmථක කර ගැiමට සහාය 9ම 

                  2.   ආ~ඩu ප=ෂෙO කාmයය@ eර@තරෙය@ <ෙsචනයට භාජනය qrම

                  3.   ආ~ඩu ප=ෂය <F@ පාmVෙ]@,වට ඉHZපp කරන ෙය4ජනාවලට <o}ධ 9ම

                  4.   ආ~ඩu ප=ෂය <F@ ඉHZපp කරන පල= සඳහා ඡ@දය Aෙම@ වැළ� F�ම 


8.    අ�තෙO Fට t ලංකාව ,ළ බලය <මධ$ගත qrම F� 9 ඇත ඒ අනuව 'ග]බාර' ' ගාමe' වැe eලධාr@ ග] 
පාලනය සඳහා ෙයාදවා ඇpෙp 

 

                 1.  ෙපාෙළා@නo යuගෙO A ය                         2.  අනuරාධපුර යuගෙOA ය 

                 3.  බට_ර අxරාජ$වාA පාලන කාලෙO            4.  මහනuවර යuගෙOAය 


9.       අ@තm භා~ඩ පමණ= ඇ,ළp ab,ර ^ම=ද?


                 1.     ෙපාෙහාර, ඛeජ ,ෙතI, දැව.                      2.   හාIa�, ඇj] පැළj] 

                 3.     ෙපාෙහාර, ඛeජ, ෙතI ,ඖෂධ                    4. හාI ,ය@Cස[C, වාහන 


10.      වාm8කpවය පදන] කරෙගන ඇ\ ව[ ගැටuමකට උදාහරණය= ව@ෙ@ 


                  1.    ඊ�ායල පලG�න ගැටuම                        2. ද^� අ�කානu වmණෙ�ද ගැටuම

                  3.    මැදෙපරHග අmබuදය                             4. ෙස4මාVයාව හා ඉ\ෙය4aයාව අතර ගැටuම


11.   ඔ]බu�Gම@කවරයාෙග@ අෙප=�ත Bධාන කාmයය ^ම=ද?


                   1.     පාmVෙ]@, ම@�වo@ෙ� ගැටd <සඳා ගැiම

                   2.     Fයd පුරවැFය@ෙ� ම[Vක අQ\වාFක] උIලංඝනය 9ම වැළැ=9ම

                   3.     Fයd පZපාලකය@ට සහාය9ම 

                   4.     ජනාxප\ ,මාෙ� කාmය ම~ඩලයට සහාය 9ම


12.    t ලංකාෙs උ,o පළාතට අයp HG�=ක සංඛ$ාව


                     1.    පහq.                             2.   ,නq@

                     3.   හතරq                             4.   ෙදකq


13.      ළමා අQ\වාFක] abබඳ ස]මu\ය අනuව  ළමෙය^ ෙස සැලෙකන �මාව@ෙ@


                     1.    අවuo� 12 ට අඩu               2.     අවuo� 18

                     3.    අවuo� 15ට අඩu                4.     අවuo� 21 ට අඩu 


14.    ෙදවන ෙල4ක සං�ාමෙය@ පසu බට_ර යuෙර4පා රටවල සාම[_ක ආර=ෂාව සඳහා �_කරගp සං<ධානය 
^ම=ද?


                     1.     ආFයානu සං<ධානය             2.ෙ@ෙට4 සං<ධානය 

                     3.    සාm= සං<ධානය                 4.  �]Gෙට= සං<ධානය




15.    රටක සංවmධනය මැiෙ] න[තන `නuම= ව@ෙ@ 


                     1.    ම[mත දළ ජා\ක ezපාHතය            2. ඒක පු}ගල දළ ජා\ක ezපාHතය 

                      3.   ෙභෟ\ක gවන තpව දmශකය         4. ආm�ක සංවmධන ෙsගය


16.        t ලංකාෙs ළමා ආර=ෂාව ස]බ@ධෙය@ උපෙදG ලබා ගැiම සඳහා a_ටuවා ඇ\ �රකථන අංකය ^ම=ද 


             1.       119                                    2.   1919 

             3.     19 29                                   4.  1939


17.       ආ~ඩu5ම B\සංGකරණය= සමඟ t ලාංqකයාට ෙ}ශපාලන කටයu, වලට මැHහp 9මට වැ� අවGථාව= 
උදා ව[ෙO 


               1.    ව$වGථාදායක සභාව a_ටu9ම eසාය          

               2.     ආ~ඩuකාරධ[රය ඇ\ qrම eසාය 

               3.     සmවජන ඡ@ද බලය ලැ�ම eසාය.               

               4.     පාmVෙ]@,ව a_ටu9ම eසාය 


18.    t ලංකාෙs ෙyzඨාxකරණය Bධාeයා ව@ෙ@ 


                1.     i\ප\,මා ය                                            2.   අග<eසuo,මා ය 

                3.    අxකරණ අමාත$,මා                                  4.    ෙසාVGටm ජනරාI ,මා ය


19. මානව සංවmධන දmශකයට අයp emණායකය ව@ෙ@ 


1. ආයu අෙ�=ෂාව සා=ෂරතාවය හා 5ය ශ=\ය මත ගැලපූ ඒක පු}ගල දළ ජා\ක ezපාHතය

2.  ආයu අෙ�=ෂාව මාතෘ මරණ අනuපාතය හා සා=ෂරතාව යQ

3.  ළදo මරණ අනuපා\කය සා=ෂරතාවය හා ආයu අෙ�=ෂාවQ

4.  ආයu අෙ�=ෂාව දළ මරණ අනuපා\කය හා ශ=\ය මත කලපු ඒක පු}ගල දළ ජා\ක ezපාHතය


20.  සංවmxත රටවල ද=නට ලැෙබන ඇතැ] ල=ෂණ සංවmධනය ෙව`@ පව\න t ලංකාෙs ද ද=නට ඇත. t 
ලංකාව ,ළ ද=නට ලැෙබන එවැe ල=ෂණ ෙදක= ඇ,ළp ab,ර ෙත4ර@න


1. ඉහළම මානව සංවmධන දmශකය හා අඩu ජනසංඛ$ා වmධනය

2.   අxක නාගZක ජන සංඛ$ාව හා අඩu ළදo මරණ අනuපා\කය

3.  ඉහළ ආයu අෙ�=ෂාව හා ඉහළ සා=ෂරතා ම�ටම

4.  ඉහළ අධ$ාපeක <යදම හා අඩu මාතෘ මරණ අනuපාතය 


21.   \රසාර සංවmධනය ළඟා කර ගැiෙ] A ඉටu කරගත යu,ය සමාජෙO අවශ$තා ෙදක= ඇ,ළp ab,ර ෙත4ර@න 


A. .ලාභය උපZම කර ගැiෙ] ezපාදන ආකIප පාලනය 

B. ෙවෙළඳෙපාළ පු�I 9ම eසා ඇ\වන තරඟය පාලනය

C.  ම[Vක `eG අවශ$තා ඉටuකරගැiම 

D. පZසර _තකා� ස]පp පZහරණය

E.  සාධාරණpවය ඉටuකර ගැiම


1.  A B.              2. B C.          3.  C E.        4.  D E




22.    ඒ�ය රාජ$ය@ පමණ= ඇ,ළp ab,ර ෙත4ර@න


1. මහ  තාන$ය, ජපානය, Bංශය, ඇමZකා එ=සp ජනපදය 

2. ජපානය, ෙ@පාලය, Bංශය, t ලංකාව 

3. ඉ@Hයාව, t ලංකාව, මහා  තාන$ය, Bංශය

4.  ඇමZකා එ=සp ජනපදය, ඉ@Hයාව, ජපානය, Bංශය


23.   Bජාත@CවාA පාලන 5මය= fයාpමක qrෙ]A ගැටdව= ව@ෙ@


            1.     රාජ$යක  <<ධ ප=ෂ පැවැ�මQ                 

            2.     රාජ$යක ජනගහනය අxක 9මQ 

            3.     eය`ත කාල�මාව ,ළ මැ\වරණ පැවැp9මQ

            4.     පුරවැFය@ෙ� ආදාය] <ෂමතාවය පැවැ�මQ


25.   ජා\ක රාජ$යක Bධාන ල=ෂණය ව@ෙ@ 


1. පාmVෙ]@,වQ                2. <ධායකයQ

3.  ආ~ඩuවQ.                        4. අxකරණයQ


26.  පහත සඳහ@ ab,o අතZ@ Bජාත@Cවාදයද ජන සමාජය ,ළ Gථාaත 9මට බලපාන Bධාන සාධක ෙලස සැලqය 
හැ=ෙ= 


1.  රට ,ළ යහපp ආm�ක ම�ටම= පැව\ම.

2.  ෙ}ශපාලන ප=ෂ රා¡ය= රට ,ළ fයාpමක 9ම.

3.  eය`ත කාලයට මැ\වරණ පැවැp9ම.

4.  ෙ}ශපාලන අවෙබ4ධයq@ යu,ව ජනතාව= F�ම


27.  t ලංකා මානව _`ක] ෙකා`ස@ සභාව a_ටuවන ල}ෙ} ^මන පනත ම8@ද?


1.  1996 අංක 21 දරණ පනත                      

2. 1998 අංක 50 දරන පනත 

3. 1996 අංක 12 දරණ පනත 

4. 1998 අංක 15 දරණ පනත


28  t ලංකාෙs වැ�ම Bාෙ}¢ය සභා සංඛ$ාව= _`ව ඇpෙp


1.  ද^� පළාත-   මාතර HG�=කය

2.  උ,oමැද    - අනuරාධපුර HG�=කයට

3.  වයඹ පළාත -^oණෑගල HG�=කය

4.  වයඹ පළාත -  පුpතලම HG�=කයට ය

 

29. ෛවද$ ,ඉංTෙ@o, ¦o ,සැලසu] ¡I§ යන ¨qයා අවGථා වV@ ^මන <ෂය ධාරාව= හැදෑoව ද ඇ,ළp <ය 
හැq ¨qයාව වනuෙO


1.   ෛවද$                                  2.  ඉංTෙ@o 

3.     සැලසu] ¡I§                         4.  ¦o




30.       රාජ$ය= ස, ම[Vක ල=ෂණ න],


1.    ©`ය ,ජනගහනය, අxකරණය, Gවාªප\ බලය 

2.    ආ~ඩuව ,අxකරණය ,<ධායක ,ව$වGථාදායක 

3.    ©`ය ,ජනගහනය, ආ~ඩuව ,Gවාxපත$ය

4.   ජනගහනය ,අxකරණය Gවාxපත$ය,  ආ~ඩuව


31   ජනාxප\,මා <F@ න]කර පp කරනu ලබන පළාp සභා ධuරය ^ම=ද?


1.     අගමැ\ධ[රය                            2.    Bධාන මහ ඇමැ\ ධuරය 

3.       අමාත$ධ[රය                            4.    ආ~ඩuකාරධ[රය


32.     යහපාලනය සඳහා අත$ාවශ$ අංගය= අඩං¦ ab,ර ෙත4ර@න.


1.   ආ~ඩuෙs fයාකාrpවය abබඳව ෙතාර,o දැන ගැiමට   ජනතාවට අQ\ය= \�ය යu,ය.

2.   ආ~ඩuෙs �@� ගැiම abබඳව ෙතාර,o දැනගැiමට   ජනතාවට අQ\ය= \�ය යu,ය

3.   ආ~ඩuෙs fයාකාrpවය හා �@� abබඳව ෙතාර,o දැනගැiමට ජනතාවට අQ\ය= \�ය යu,ය 

4.   ඉහත එක=වp ෙනා\�ය යu,ය.


33.   රාජ$ය නැමැ\ ආයතනය සැම <ටම fයාpමක ව@ෙ@

        1.   Gථාවර ආයතනය= වශෙයe

        2.  වZ@වර ෙවනG 9] වලට භාජනය වන ආයතනය= වශෙයe 

        3.  ෙවනG9] වලට භාජනය ෙව`@ Gථාවරව පව\න ආයතනය= වශෙය@ 

        4.  බා_ර බලෙsග වලට eර@තරෙය@ භාජනය වන ආයතනය= වශෙයe


34. t ලංකා මැ\වරණයකA එ= ඡ@ද ෙකා�ඨාසය= සඳහා තරග කරන අෙ�=ෂකQ@ෙග@ වැ�ම ඡ@ද සංඛ$ාව= 
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