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සාමාන්ය දැනීමම ද්රනන් දාා දිළිතුරු  ද350  

1. පඳොත් දවහ නිකුත් කයන ජහතයන්තතය ්රමිති  ංකකඹ වදුන්තන්තපන්ත ිනන්  ඉක්රීසි අ ංකුරු 4න්ත ද  ISBN 

2. ඳශමුන පරෝක යුද්ධඹ පවේතුපන්ත පනොඳළළත්වුපේ ිනන්  පේ ඔලි් පික් උපශරද  1916 

3. ශික්හ භහේගඹ පඳොත් පඳශ යචනහ කපේ කවුද  කුභහයතුකග මුනිදහ 

4. යුපයෝ 2016 ඳහඳන්තදු ශුයතහඹ දිනහ ගත්පත් ිනන්  යටද  ඳෘතුගහරඹ 

5. 2018 පරෝක ඳහඳන්තදු ශුයතහ ඳත්නු රඵන්තපන්ත පකොපවේද? – රුසි අඹහ 

6. ශ්රී රකකහපප ඳහේ ෂයඹ භහරහට ්ක්  න නතභ ෂයඹ කුභක්ද? තහක්ණ ෂයඹ 

7. පඳනිසි අලීන්ත පොඹහ ගත්පත් කවුද  ඇපරක්ළන්තඩේ ෂසපරමිතන්ත 

8. ංන්තතේජහි ක යුක්ි  ංධිකයණපේ මුරසථහනඹ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද  පනදේරන්තතපේ පවේග් 

නුය 

9. පරෝක ගුරු දිනඹ කුභක්ද? ඔක්පතෝ් ඵේ 05 

10. රකකහපප ජහි ක ෂයද්ඹහපීට ගණන -19 

11. 2017 ේපේ ඳළි  ේබිඹහනු ජනහධිඳි යණපඹන්ත ජඹගත්පත් කවුද  Aleksandar Vucic 

12. ශ්රී රකකහපප ගුරු දිනඹ භයන්තපන්ත කදහද? ඔක්පතෝ් ඵේ 06 

13. පද්ශීඹ ෂයබහග ක්රභඹ රය් බ කපශේ කුභන ේපේද? 1862 

14. ශ්රී රකකහපප ්රථභ ෂයබහග පකොභහරිස ජනයහේ - රතේ පදමුේර භවතහ 

15. ශභහ මිතතුරු ඳහේ දවහ රධහය රඵහ පදන ංන්තතේජහි ක කෂයධහනඹ කුභක්ද? යුනිපෂස 

16. යජපේ ලිඹහඳදිකචි කර මුේභ සි අකවර පුත්ඳත - රක්මිතණි ඳවන 

17. ශ්රී රකකහපප ංධයහඳන පදඳහේතප් න්තතු රය් බ කපේ  කදහද? 1899 දී 

18. ෂයදුලි ඳකකහ පරොට වදුන්තහ දුන්තපන්ත  කවුද  යිරේ ්ස.ෂයරේ 

19. සි අසුන්තට පනොමිතපේ ඳහේ පඳොත් දීභ රය් බ කපේ කදහද? 1980 

20. රසි අඹහනු කේධන ඵළකකුපප මුරසථහනඹ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද  පිලිපීනපේ භළනිරහ නුය 

21. යහගභවදය ෂයදයහරඹ ංඹත්න ෂයලසෂයදයහරඹ කුභක්ද? කළරණිඹ ෂයලස ෂයදයහරඹ 

22. ශ්රී  රකකහපප මුේභ භධය භවහ ෂයදයහරඹ කුභක්ද? භතුගභ භධය භවහ ෂයදයහරඹ 

23. රකකහ ෂයලස ෂයදයහරපේ ්රථභ උඳකුරඳි යඹහ කවුද?ේ නිකුරස රටිගර 

24. ෂයපදයෝදඹ පිරිපන රය් බ කර ේඹ - 1873 

25. ඵළක්ටීරිඹහපොඹහ ගත්පත් කවුද  ඇන්තතනී ෆන්ත ලියුපන්තපගොස 

26. හක් කෂයධහනපේ මුරසථහනඹ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද පන්තඳහරපේ කත්භන්තඩු නුය 

27. ඳහේ පකොමිතභ පිහිට න ේඹ- 1834 

28. පරෝක තළඳළේ කෂයධහනපේ මුරසථහනඹ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද  සෂයසටේරන්තතපේ ඵේන්ත නුය 

29. දු් පකොශ ර ඇි  ෂය වදුන්තන්තපන්ත කුභන නභිනන්තද නිපකොටින්ත 

30. ෂයදයහරකකහය පිරිපන රය් බ කර ේඹ - 1875 

31. ඳහේ පකොමිතභ ඇි  කර ේඹ - 1834 

32. පටොපයන්තපටෝ ෂයලස ෂයදයහරඹ  පිහිටිපේ කය යටකද?කළනඩහ 

33. පෝපඵෝන්ත ෂයලස ෂයදයහරඹ පිහිටි යට කුභක්ද?්රකලඹ 

34. පකොන්තපගෝ යහජයපේ හිටපු ංගභළි යපඹකු සි අහිීමභට රුසි අඹහපප පිහිට න ෂයලස ෂයදයහරඹ 

කුභක්ද?ලුමු් ඵහ ෂයලසෂයදයහරඹ 

35. කටුඵළද්ද කහේමිතක ෂයදයහරඹ රය් බ කපේ කදහද? 1944 

36. රකකහ ෂයලස ෂයදයහරපේ ඳශමු සි අකවර උඳකුරඳි යඹහ කවුද? නිකුරස රටිගර 

37. පභොයටු ෂයලස ෂයදයහරපේ ඳශමු උඳකුරඳි යඹහ කවුද? භවහචහේඹ ෂයලී පභන්තඩිස 

38. ෂයිනලික් ස  පබ් ංඩෂයපේ නිේභහතෘ- ජලිඹන්ත ංන්තඡ් 

39. 6 සි අට 11 ය දක්හ න ෂයඹ භහරහ වදුන්තහ දුන්ත ේඹ - 2015 

40. ෂයබහග පදඳහේතප් න්තතුපප පකටි දුයකථන ංකකඹ - 1911 

41. ්රසි අද්ධ ඉගළන්තීම්  පදඳහේතප් න්තතු පිහිට  න ේඹ - 1869 

42. ශ්රී රකකහපප ෂයලසෂයදයහර ශියයින්තට පිරිනළපභන ්රධහන ශියත්ඹ කුභක්ද?  භවපඳොශ ශියත්ඹ 
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43. ෂයදයහරකකහය පිරිපන ේතභහනපේ වදුන්තන්තපන්ත පකපේද? කළශණි යෂයඹ 

44. ඉන්තදිඹහපප ි බු ්රකට ෂයලසෂයදයහර පභොනද? නහරන්තදහ’,තක්ෂිරහ, ජගද්දරහ, පෝභපුය 

45. මිතශ්ර සි අකවර පවෝඩිපේ ඇි  සය ගණන ීයඹද? 18 යි 

46. ශ්රී රකකහපප පඵෞද්ධ ංධයහඳනඹට ෂයලහර පභපවයක් කර ඇභරිකහනු ජහි ක කහන්තතහ කවුද?භහරි 

මිතයුසි අඹස 

47. ංධයහඳනඹ රළබීභට ඇි  ංයිි ඹ තවරු කර පරෝක ් මුි ඹ කුභක්ද? 1989 පරෝක භහන හිමිතක්   

් මුි ඹ 

48. ශ්රී රකකහපප ප්  න ෂයට ඳි න ජහි ක ඳහේ ගණන පකොඳභණද? 353 

49. හගය ෂයලස ෂයදයහරඹ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද? තකගේර 

50. ගුරුරුන්ත ඇගයීභට රක් කයන ් භහන උපශර කුභක්ද? ගුරු ්රි බහ 

51. 2017 ේපේ පරෝකපේ පවොදභ ගුරුරිඹ කවුද? Maggie Macdonell (canediyan) 

52. ශ්රී රකකහ ෂයෘත ෂයලස ෂයදයහරපේ ්රධහන ලහාහ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද? නහර 

53. බහහ ගළටළු ෂයදීභට උඳකහය න පකටි දුයකථන ංකකඹ කුභක්ද? 1954 

54. ජහන තහක්ණපඹන්ත බිහි  න මුේභ ජීෂයඹහ- පඩොලී 

55. 2018 පඳොදු යහජය භ්ඩඩලීඹ ක්රීඩහ උපශර ඳළළත්පන යට - ඔසපේලිඹහ 

56. 2018 ශීත ෘතු ඔලි් පික් උපශර ඳළළත්පන යට - දකුණු ංප්රිකහපප 

57. 2019 පරෝක ක්රික ශ ශුයතහලිඹ ඳළළත්පන යට- ්කගරන්තතපේ 

58. පරො උසි අන්තභ පිහිටි ගුන්තපතොටුඳශ කුභක්ද  ඉන්තදිඹහපප රඩහන්ත ගුන්තපතොටුඳර 

59. IRQUE යහඳෘි පේ ංයමුණ - ්රථභ උඳහධි ංධයහඳනපේ ංදහශත්ඹ ව ගුණහත්භක බහඹ ේධනඹ. 

60. හේක් ෂයලස ෂයදයහරඹ පිහිටි යට - ඉන්තදිඹහ 

61. ංබයකහලඹට ියඹ ඳශමු කහන්තතහ- ළරන්තටිනහ පතපයසපකොහ 

62. ඉන්තදිඹහපප 29 න ්රහන්තතඹ- පතපරන්තගහනහ 

63. යහජය පතොයතුරු පක්න්ත්රපේ දුයකථන ංකකඹ - 1919 

64. ශ්රි රකකහපප ්රථභ ෂයදුවේඳි නිඹ - ංනුරහ භළණිපක් උදරහගභ භවි මිතඹ. 

65. ශ්රි රකකහපප ්රථභ ංධයහඳන ංභහතය යඹහ -  C.W.W. කන්තනකගය භවතහ 

66. ශභහ ංධයහඳනපේ පිඹහ කවුද? පෂඩ්රික් නුගපර 

67. රේථික ෂයදයහපප පිඹහ- ඇඩ්  සමිතත් 

68. රඵන පේ සි අට පඳය ඳහේ වහ ඳහේ රට වදුන්තහ දීභට නිඹමිතත නතභ ෂයඹ- භ සි අතන්තන 

69. ඳහේ ශභයින්තට දිහ රවහයඹ රඵහ දීභ රය් බ කර ේඹ - 1950 

70. උස පඳශ ෂයඹ කායහ 4 සි අට 3 දක්හ ංඩු කපේ ිනන්  පේද? 1998 

71. ශ්රී රකකහපප ංධයහඳන කරහඳ ගණන-98 

72. ශ්රී රකකහපප ඉවරභ ංධිකයණඹ-පලේසටහධිකයණඹ 

73. නීි  ෂයදයහරපේ ේතභහන ෂයදුවේඳි නිඹ- ඉන්තදියහ භයසි අකව 

74. රකකහපප ඳශමු දව්  ඳහළර රය් බ කයන රද්පද්-1895 ංපගෝසතු 03 

75. 2017 ේපේ දකුණු රසි අඹහනු උඳ කරහපීඹ රේථික වපඹෝගීතහපේ යටර මුදේ ංභහතයරුන්තපග් 

වමුඳළළත් න යට- ඉන්තදිඹහ 

76. ශ්රී රකකහ පඵදහ ඇි  ංධයහඳන දිසරික්ක කායහ ීයඹද? 30 

77. ංධයහඳනඹ රළබීප්  ංයිි ඹ තවරු කර පරෝක ් මුි ඹ- 1989 පරෝක භහන හිමිතක්  ් මුි ඹ 

78. ශ්රී රකකහපප ්රථභ වරිත ෂයලසෂයදයහරඹ- පවෝභහගභ පිටිඳන 

79. ජහතයන්තතය හක්යතහ දිනඹ - ළප්තළ් ඵේ 08 

80. පරො දිගභ ජහි ක ගීඹ ංඹත් යට -්රීසි අඹ 

81. නිදවස ංධයහඳනඹ රය් බ වු ය කුභක්ද? 1945 

82. 20/20 ක්රික ශ තයග රදී ශ්රී රකකහ පනුපන්ත ළඩිභ රකුණු රඵහ ඇි  ක්රීඩකඹහ- ටී.්් .ඩිේහන්ත 

83. ංජන්තටිනහපප බහෂයතහ න නිර බහහ- සඳහඤසඤ 

84. පචස ක්රීඩහපප ංි ෂයශිසටඹන්ත ළඩිභ කායහක් බිහිකශ යට කුභක්ද  රුසි අඹහ 

85. ඉන්තදිඹහට ංඹත් උභ කන්තද -කන්තපචන්තජුන්තගහ 
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86. බ්රිතහනයපේ ්රථභ ංගභළි  - පයොඵ ශ පොේපඳෝේ 

87. පජෝේදහනපේ ංග නගයඹ - ං් භහන්ත 

88. භළපේසි අඹහපප බහෂයතහ න මුදේ ඒකකඹ- රින්තිය ශ 

89. ඉක්රීසි අ වහ භහන කළනඩහපප බහෂයතහ න ංපනක් නිර බහහ කුභක්ද  ්රකල 

90. න්ති ඹහපගෝ න්  ධීයඹහපග් චරිතඹ මුණ ගළපන්තපන්ත ංේනස ශ පවමිතන්තපේපග් කුභන කෘි පේද  

භවේරහ ව මුහුද 

91. ද භතදී ක්රීඩහ කයන්තනට පඹදුනු ්කභ ක්රීඩහ කුභක්ද  පගොේෂස 

92. යි ශ භවුන්තටන්ත ිනන්  යප ශ උභ කන්තද  ්රකලඹ 

93. චීනපේ ේතභහන ජනඳි  - සී ජින්තපින්ත 

94. සී.ංයි.ඒ. කෂයධහනපේ ්භ ංකුරු තුපනන්ත වළදින්තපන ඉක්රීසි අ චන තුන කුභක්ද  පන්තරේ 

ඉන්තපටලිජන්තස ඒජන්තසි අ 

95. පඵේජිඹප්  ංග නගයඹ- බ්රේස 

96. ඕසපේලිඹහපප බහෂයතහ න ්රධහන නිර බහහ- ඉක්රීසි අ 

97. පරෝක වජ ෂයෂයධත් දිනඹ -පදළ් ඵේ 29 

98. 1992 පරෝක කුරහන ක්රික ශ තයගහලිපේ ශ්රී රකකහ ක්ඩඩහඹප්  නහඹකත්ඹ දළරුපප කවුද  

ංයෂයන්තද ද සි අේහ 

99. ්රීසි අඹට ංඹත් උභ කන්තද - භවුන්ත ශ ඔලි් ඳස 

100. සඳහඤසඤපේ ංග නගයඹ - භළද්රිද් 

101. තතභහන උස ංධ්ඹහඳන ඇභි  කුද? රක්සභන්ත ිනරිඇේර 

102. ඳහේ රට ඇතුරත් කයන ඹ ංවුරුදු 5 සි අට 6 දක්හ පනස කයන රද්පද් කුභන 

යකදීද? 1987 

103. ඳහේ ඳද්ධි ඹට ්කතු  න නතභ කකේඳඹ කුභක්ද? “ශගභ ඳහර පවොදභ ඳහරයි”  

104. ඳහේ ංධයහඳනඹ ංනිහේඹ ඹස සීභහ කුභක්ද? ංවුරුදු 5 සි අට 14 දක්හ 

105. ශ්රී රකකහපප ඳශමු ඳහේ ෂයදයහ පකෞතුකහගහයඹ කුභක්ද? පතෝරකගමු භධය භවහ ෂයදයහරපේ 

පකෞතුකහගහයඹ 

106.  පෞන්තදේඹ ෂයලස ෂයදයහරපේ  උඳකුරඳි යඹහ කවුද? කගීත් නිපුන්ත නත් නන්තදසි අරි භවතහ 

107. ශ්රී රකකහපප ්රථභ ෂයලස ෂයදයහරඹ කුභක්ද? රකකහ ෂයලස ෂයදයහරඹ 

108. රුහුණු ෂයලස ෂයදයහරපේ ඉකජිපන්තරු පීටඹ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද? ගහේපේ වපුගර 

109. ශ්රී රකකහපප ගුරු සි අසු ංනුඳහතඹ ීයඹද? 1:18 

110. පඹලීනහ ඉසි අන්තපඵෝහ ිනන්  ක්රීඩහපප කහන්තතහ පරෝක හේතහ උසුරන්තනීද  රිටිඳළනීභ 

111. යුපදප බහහ නිර බහහ න පරො ්කභ යට කුභක්ද  ඊශ්රහඹරඹ 

112. ්ඩ්භන්තඩ් ඩහන්තප ශ න්  චරිතඹ වමුන්තපන්ත ඇපරක්ළන්තඩේ ඩුභහපග් ිනන්  චරිතපඹන්තද  

පභොන්තත ක්රිසපටෝ සි අටුයඹහ 

113. පරො ළඩිභ ෘත්තීභඹ ංයිස පවොීය ක්රීඩකයින්ත කායහක් බිහි ීම ඇත්පත් ිනන්  යපටන්තද  

කළනඩහ 

114. චීනඹට ංඹත් උභ කන්තද  ්යස ශ 

115. ඉන්තදිඹහපප ්රථභ ජනඳි - යහපේන්ත්ර ්රහද් 

116. සි අරිඹහපප ංග නගයඹ කුභක්ද  ඩළභසකස 

117. ඵකග්රහපද්ලපේ බහෂයතහ න මුදේ ඒකකඹ- ටකහ 

118.  

119. ශ්රී රකකහ ංධයහඳනපේ මුලික නිපුනතහ ීයඹද? 8 

120. ශිය පක්න්ත්රීඹ ංධයහඳන ක්රභඹ ඹනු කුභක්ද? ශියඹන්ත මුේ කයගත් ංධයහඳන ක්රභඹයි 

121. භවපඳොශ ශියත් ක්රභපේ නිේභහතෘ- රලිත් ඇතුරත්මුදලි භවතහ 

122. ෂයෘත ෂයලස ෂයදයහරඹ රය් බ කර ය -1980 

123. ංධයහඳන ංභහතයකලඹ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද? ඉසුරුඳහඹ 

124. ඳහේ දවහ පනොමිතපේ පඳොත් ඳත් රඵහ දීභ රය් බ කර ේඹ -1980 
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125. ශ්රී රකකහපප ්රථභ දව්  ඳහර කුභක්ද? ගහේර ෂයජඹහනන්තද දව්  ඳහළර 

126. 1834 පේ ඳහේ පකොමිතභ පිහිටුනු රළබුපේ කුභන පකොමිත්  නිේපද්ල භතද? 

පකෝේඵෘක් පකොමිතප්  නිේපද්ලඹ 

127. ශ්රී රකකහපප ේතභහන ංධයහඳන ඇභි  -ංිනර ෂයයහේ කහරිඹ්  

128. මිතනිස සි අරුපේ ඵහුරභ ඇි  මුර්රය -ඔක්සි අජන්ත 

129. කළු ජහි ක ංයිතීන්ත පනුපන්ත වඩනළගු ්රමුා ක්රිඹහකරුපකු න ඩහකස පවෝීම නිපඹෝජනඹ 

කර යට- බ්රිතහනය 

130. පරො ්රධහන සබහෂයක යඵේ නිසඳහදක යට - තහයිරන්තතඹ 

131. කෂයඹන්තපග් පද්ලඹ නමිතන්ත ෂයරුදහලිඹ රත් යට කුභක්ද  චිලී 

132. පටස ශ ව ්ක්දින ජහතයන්තතය ලතක ්කතු 100 සීභහට රගහ  න ්කභ පිි කරුහ - චින්ත 

පතන්තදුේකහන්ත 

133. ේ් පුේණ යිඵේ ෂයධහන ඒකකඹක් ක්රිඹහත්භක කයන ඳශමු NATO හභහජික යට- 

ජේභනිඹ 

134. ජුයහසි අක් ඳහක් නකතහ යචනහ කපේ- වදය භයිකේ ක්රයිටන්ත 

135. පරො ෂයලහරතභ දළ නිසඳහදක යට -ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදඹ 

136. හිරුපග් පද්ලඹ ඹන ෂයරුදහලිඹ රත් යට - ජඳහනඹ 

137. 2017 පේ මිතඹමී ෂයෘත පටනිස ශුයතහලිපේ පිරිමිත ඒකර ශුයතහ දිනහ ගත්පත් කවුද  

පයොජේ පෂඩයේ 

138. ේතභහනපේ පටස ශ ය්  හිමිත ක්රික ශ ක්ඩඩහඹ්  ගණන- 10 

139. පරො ළඩිභ න නහලඹට පගොදුරු න යට- බ්රසීරඹ 

140. තභ යප ශ ගනුපදනු දවහ යවහය නීතයනුකුර මුදේ පර Bitcoin පඹොදහ ගන්තනහ රද ්රථභ 

යට - ජඳහනඹ 

141. ශ්රී රකකහපප ්රථභ උඳකුරඳි රිඹ කවුද? ෂයභරහ ද සි අේහ 

142. කළරණිඹ ෂයලස ෂයදයහරපේ ෂයද්ඹපීටඹ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද? යහගභ 

143. රුහුණු ෂයලස ෂයදයහරපේ වදය පීටඹ පිහිටහ ඇත්පත් - ගහේර කයහපිටිඹ 

144. ඳහපේ ඇි  ළදගත් සි අදුීම්  ලිඹහ තඵන පඳොත කුභක්ද? පරොග් ටවන්ත පඳොත 

145. ්රථභ තහක්ණ ෂයදයහ පීටඹ රය් බ කර  ෂයලස ෂයදයහරඹ -ංග්නිදිග ෂයලස ෂයදයහරඹ 

146. ්රසි අද්ධ ඉගළන්තීම්  පදඳහේතප් න්තතුපප ්රථභ ංධයක්ක යඹහ කවුද? J.S.පරෝේ 

147. රකකහපප ෂයලහරතභ ෘත්තීඹ ංධයහඳන ්රදේලනඹ කුභක්ද? Edex Expo 

148. ශ්රී රකකහපප ඳශමු ංධයහඳන රඹතනඹ කුභක්ද? භවහ ෂයවහයඹ 

149. ශ්රී රකකහපප මුේභ භධය භවහ ෂයදයහරඹ කුභක්ද? භතුගභ භධය භවහ ෂයදයහරඹ 

150. ඳළරිස ඳහේ රය් බ කයන රද ඳහරන ක්රභඹ - රන්තපද්සි අ 

151. 2017 බි් පඵෝ් ඵ පිළිඵද දළනුත් ීමප්  ජහතයන්තතය දිනපේ පත්භහ- භහන පක්න්ත්රීඹ 

ක්රිඹහකහරීත්ඹක ංලයතහඹ 

152. ඹහඳනපේ හින්තදු ෂයදයහරපේ නිේභහතෘ කවුද? ශ්රී රරුමුග්  නහරේ  

153. පොලිපඵෝේ ක්රීඩහපප ්ක් පිරකට ක්රීඩහ කර වළින උඳරිභ ක්රීඩකයින්ත ගණන- 06 

154. යගේ ක්රීඩහපප ්ක් පිරකට ක්රීඩහ කර වළින උඳරිභ ක්රීඩකයින්ත ගණන- 15 

155. ක්රික ශ ක්රීඩහපප ්ක් පිරකට ක්රීඩහ කර වළින උඳරිභ ක්රීඩකයින්ත ගණන- 11 

156. පවොීය ක්රීඩහපප ්ක් පිරකට ක්රීඩහ කර වළින උඳරිභ ක්රීඩකයින්ත ගණන- 11 

157. පබ්සපඵෝේ ක්රීඩහපප ්ක් පිරකට ක්රීඩහ කර වළින උඳරිභ ක්රීඩකයින්ත ගණන- 09 

158. දළේඳන්තදු ක්රීඩහපප ්ක් පිරකට ක්රීඩහ කර වළින උඳරිභ ක්රීඩකයින්ත ගණන- 07 

159. ්ේපේ ක්රීඩහපප ්ක් පිරකට ක්රීඩහ කර වළින උඳරිභ ක්රීඩකයින්ත ගණන- 16 

160. ඵහසක ශ පඵෝේ ක්රීඩහපප ්ක් පිරකට ක්රීඩහ කර වළින උඳරිභ ක්රීඩකයින්ත ගණන- 05 

161. ඳහඳන්තදු ක්රීඩහපප ්ක් පිරකට ක්රීඩහ කර වළින උඳරිභ ක්රීඩකයින්ත ගණන- 11 

162. රකකහ ෂයලසෂයදයහරපේ ්රථභ උඳකුරඳි  - ංයිේ පජනිස 

163. ශ්රී රකකහපප මුළු ංධයහඳන පකො ශටහල කායහ - 304 
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164. ජරභීි කහ පයෝගඹට ්න්තනත පොඹහ ගත්පත් කවුද  ලුීම ඳහසචේ 

165. ශ්රී රකකහ පනුපන්ත රසි අඹහි ක ක්රීඩහ උපශරක යන්ත ඳදක්කභක් දිනු ්රථභඹහ- නහගලිකග්  

්දිරිීමයසි අකව්  

166. ංභහලඹ තුර ංවහය ජීේණඹ දවහ උඳකහය න ං් රඹ - වයිපඩෝක්පරොරික් ං් රඹ 

167. ජුයහසි අක් ඳහක් චිත්රඳටඹ ංධයක්ණඹ කපේ - සටීන්ත සපිේඵේග් 

168. දකුණු ඇභරිකහ භවහද්ීමඳපේ පිහිටහ ඇි  උභ කන්තද- ංපකොන්තකහගුහ 

169. පරො ්ක්දින ක්රික ශ තයග ළඩිභ ගණනක් ඳත්හ ඇි  ක්රීඩහකගනඹ කුභක්ද  ඇභරිකහ 

්ක්ත් ජනඳදපේ හජහ 

170. පෝපඵෝන්ත ෂයලස  ෂයදයහරඹ පිහිටහ ඇත්පත් කුභන යප ශද  ්රකලඹ 

171. ංදහඹභ ංි න්ත පරො ෂයලහරභ භහගභ කුභක්ද  පෝේ භහ ශ සුපිරි පශද ේ භහගභ 

172. නළපගනහිය ජේභනිඹ වහ ඵටහිය ජේභනිඹ ඒකහඵද්ධ වුපේ ිනන්  පේද  1990 

173. රඝු ගණක චක් යඹ ඉදිරිඳත් කපේ කවුද  ේ පජෝන්ත පවේපිඹේ 

174. ශ්රී රකකහ ෂයපද්ලඹකදී රළබ ්රථභ පටස ශ ක්රික ශ ජඹරවණඹ රළබුපේ කුභන යටට ්පයහිද  

නසීරන්තතඹ 

175. ජඳහනපේ ්රචලිත කඩදහසි අ නළීමප්  කරහ වදුන්තන්තපන්ත ිනන්  නමිතන්තද  ඔරිග්  

176. බ්රිතහනය ඳහරන භපේ පභයට මුේභ යහඳහරික ගහ වුපේ - පකෝපි 

177. නළපගනහිය ඳිනසථහනඹ ඵකගරහපද්ලඹ ඵට ඳත් වුපේ ිනන්  පේද  1971 

178. පරො ්රධහනතභ යිකේ හරි තයගඹ ඳත්න්තපන්ත ිනන්  යප ශද  ්රකලඹ 

179. රකකහපප පඳොත් දවහ ්රමිති  ංකකඹ නිකුත් කයන රඹතනඹ කුභක්ද  ජහි ක පුසතකහර ව 

්රපේාන පේහ භ්ඩඩරඹ 

180. පරො ෂයලහරතභ ජහි ක ණඹකට හිමිතක්  ිනඹන යට - ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදඹ 

181. 1852 දී පරො ්රථභ ෂයදුලි පෝඳහනඹ නිඳද නපේ කවුද  ්ලීහ ඕ ශස 

182. පටෝිනපඹෝ නුයට පඳය ජඳහනපේ ංගනුය වුපේ - ිනපඹෝපටෝ 

183. සප්රින්තපඵොක්ස ඹන ංන්තේථනහභපඹන්ත වළදින්තපන යග්බි ක්ඩඩහඹභ ංඹත් යට - දකුණු 

ංප්රිකහ 

184. 2016 රිපඹෝහි ඳළළත්වුපේ ිනන්  ිය් වහන ඔලි් පික් උපශරද  28 

185. ෂයිනපීඩිඹහ පබ් ංඩෂයපේ රය් බකඹහ - ජි්  පපේස 

186. පරො ්රථභ පටස ශ ක්රික ශ තයගඹ ඳළළත්වුපන්ත කුභන යටේ ංතයද  ්කගරන්තතඹ වහ 

ඔසපේලිඹහ 

187. ග්ලුපකෝස ළදී ඇි  මුර්රය - ඔක්සි අජන්ත, වයිඩ්රජන්ත,කහඵන්ත 

188. පදන පරෝක යුද්ධ භපේදී ඳේේ යහඹට පඵෝ් ඵ දළ් ප්  කුභන යටක් ෂයසි අන්තද  ජඳහනඹ 

189. ගළරඳගස දුඳත් ංඹත් න්තපන්ත ිනන්  දකුණු ඇභරිකහනු යටටද  ඉක්පදෝයඹ 

190. ංන්තතේජහි ක චිත්රඳට උපශරකට වබහගී  න ්රථභ ශ්රී රකිනක චිත්රඳටඹ - පේාහ 

191. ඇභරිකහපප ජනහධිඳි යණඹකට තයග කයන්තනට ්රධහන ඳක්ඹක නහභපඹෝජනහ රළබ ්රථභ 

කහන්තතහ- හිරරි ක්ලින්තටන්ත 

192. ඇභරිකහනු ජනහධිඳි යණඹට ්රථභ යට ංපප්ක්ෂිකහක් ඉදිරිඳත් වුපේ ිනන්  

ලතේපේද  19 න ලතේපේ 

193. ඇට ඇක් මුළු පරොභ ංන්තධ කයයි ඹනුපන්ත ඳළිගළනීප්  ක්රිඹහලිඹ ඵළවළය කර 

ංෂයහිකහදී ජහි ක නහඹකඹහ - භවත්භහ ගහන්තධි තුභහ 

194. වදය ්රි කහය රට ් ඵන්තධ ්් .රේ.ංයි. සකෆනින්තහි ්භ ංකුරු තුපනන්ත ංදවස න්තපන්ත 

- භළග්නටික් පයපොනන්තස ඉප් ජින්ත 

195. ඇභරිකහ ජහි ක රයක්ක ඒජන්තසි අඹ පුයළසි අඹන්තපග් වහ පරෝ ළසි අඹන්තපග් පතොයතුරු ්ක් රැස 

කයන ඵට පරොට පවළි කර ්භ ඒජන්තසි අපේභ පේඹ කර ඇභරිකහනු ජහි කඹහ - ්ඩ්ේඩ් 

සපනෝපඩන්ත 

196. පිහිනු්  ඉප ර දළනට ළඩිභ ඔලි් පික් යන්ත ඳදක්ක්  ගණනක් දිනහ ඇි  පිහිනු්  ශුරිඹ 

කවුද  පජනී පතෝ ප්න්ත 

197. පරෝක වජ ෂයෂයධත් දිනඹ  කදහද පදළ් ඵේ 29 
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198. පඵේජිඹ්  ජහි ක වේපග් ෂයසි අන්ත නිේභහණඹ කයන රද ීමය කහටුන්ත චරිතඹ -ටින්තටින්ත 

199. පචස ක්රීඩහ උඳත රළබුපේ ිනන්  යප ශද ඉන්තදිඹහ 

200. මිතනිස සි අරුපේ ඵරින්ත ළඩිභ ංඹඹ -භ 

201. පවොදභ නිළිඹ දවහ ළඩිභ ඔසකහේ ් භහන ්රභහණඹක් දිනහ පගන ඇි  යකගන ශිේපිනිඹ 

කවුද  කළතරින්ත පවප්ඵේනේ 

202. වළරී පඳෝටේ කතහ භහරහ ඇසුරින්ත නිභ න චිත්රඳට ්රභහණඹ -8 

203. “ද බිග් ඇඳේ” ඹනුපන්ත වළදින්තපන පරෝකපේ ්රධහන නගයඹ -නිවුපඹෝක් 

204. “පගෝේඩන්ත පග්ප බ්රිේ” ඹනුපන්ත වළදින්තපන ඳහරභ ඇත්පත් පකොපවද  ඇභරිකහපප 

කළලිපෂෝනිඹහ ජනඳදපේ 

205. ංවුරුදු 10 දී නිවුපඹෝක් නුය ඒක පුද්ගර චිත්ර ්රදේලනඹක් ඳළළත්ීමභට භත්  න රසි අඹහපප 

ංරගනය චිත්ර ශිේපිපඹකු පර ජහතයන්තතය ීයේි ඹට ඳත් ශ්රී රකිනක කරහකරුහ- පේනක 

පේනහනහඹක 

206. “සපටෝන්තපවන්තේ” න්  ්රහග් පපි වහසි අක සභහයකඹ පිහිටහ ඇි  යට කුභක්ද  ්කගරන්තතඹ 

207. පුේණ දවනඹකදී ියනි දළේරක දක්නට රළපඵන ේණඹ කුභක්ද  නිේ 

208. ශ්රී රකකහ 20/20 ක්රික ශ පරෝක කුරහනඹ දිනහ ගත්පත් කුභන ක්රික ශ නහඹකඹහපග් 

මුලිකත්පඹන්තද  රසි අත් භහලිකග 

209. පරෝක සුදු ළයඹටි දිනඹ කදහද  ඔක්පතෝ් ඵේ 15 

210. ඳකච ක්රීඩහපපදී පඹොදහ ගන්තනහ කඩි කායහ ීයඹද  06 

211. ර් ඵහඩහ නළටුභ ංඹත් යට කුභක්ද  බ්රසීරඹ 

212. ජේභහනු යහජයපේ නහඹකඹහ වදුන්තන නිර නහභඹ කුභක්ද  චහන්තරේ 

213. පරො උසි අන්තභ පිහිටි ංග නගයඹ කුභක්ද  රහ ඳහස (පඵොලීෂයඹහ) 

214. 2016 පේ මිතඹියඹ තහයිරන්තත යජු -භමිතපඵෝේ ංදයරහපද්ලස 

215. පරෝකපේ යටේ ංතරින්ත චතුයශ්රහකහය වළඩඹක් පනොගන්තනහ ජහි ක පකොඩිඹක් ඇි  යට -

පන්තඳහරඹ 

216. ඳළනභහ ඇශ තළනීභට මුේ  න ඇභරිකහනු ජනහධිඳි යඹහ- ි ඹපඩෝේ රුසපේ ශ 

217. බ්රිතහනයපේ ේතභහන ංගභළි නිඹ කවුද  පතපේහ ප්  

218. 1982 හහිතය දවහ පනොපඵේ තයහගඹ දිනු පකොපරෝ බිඹහනු ජහි ක පේාකඹහ කවුද  

පවබ්රිපඹේ ගහේසි අඹහ භහේපක්ස 

219. “උඩින්ත උඩින්ත උඩු ගුනින්ත පගනහහ-බිමිතන්ත බිමිතන්ත බි්  තළන්තපනන්ත පගනහහ” ඹනුපන්ත 

ංදවස න්තපන්ත කය ලහන්ති කේභඹද  රිද්දි ඹහගඹ 

220. පරො ්රථභපඹන්තභ ්යස ශ කන්තද තයණඹ කපේ කවුද  ්ඩ්භන්තඩ් හිරරි  

221. පරො දිගභ පද්ල සීභහේ ඇි   යටේ පදක කුභක්ද  ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදඹ වහ 

කළනඩහ 

222. පරො පපගත්භ ක්රීඩහ- ංයිස පවොීය 

223. බුකේ ් භහනඹ ්රධහනඹ කයන යට කුභක්ද  ්ක්ත් යහජධහනිඹ 

224. ඔලි් පික් ශලු 05න්ත ංදවස න්තපන්ත කුභක්ද  භවද්ීමඳ 05 

225. ඳෘථිෂයඹ වළරුණු ෂයට ෘතු ර ඵරඳෆභ ඇි  ංපනක් ්කභ රවපරෝකඹ - ංගවරු 

226. ංමිතර ළසි අ ර ංඩකගු ්රධහන කඝටකඹ කුභක්ද  ේෆියුලික් ං් රඹ 

227. ශ්රී රකකහට ේජන ජන්තද ඵරඹ හිමිත වුපේ -1931 

228. පඳනිසි අලීන්ත පොඹහ ගත්පත් කවුරුන්තද  ඇපරක්ළන්තඩේ ෂසපරමිතන්ත 

229. තළප්රෝපබ්න්ත නමිතන්ත ංතීතපේ ශ්රී රකකහ වළදින්තවුපේ ිනන්  ජහි කඹන්තද  ්රීක ජහි කයින්ත 

230. හසඳ දු් රිඹ ්න්තජිභ නිඳද නපේ කවුරුන්තද  පජෝේේ සටීන්තන්ත 

231. UNDP ඹනුපන්ත වදුන්තන්තපන්ත කුභක්ද  ්ක්ත් ජහතීන්තපග් කේධන ළඩටවන 

232. පරො දිියන්ත ළඩිභ භගත උභක දු් රිඹ භහේගඹ පිහිටහ ඇත්පත්- සෂයසටේරන්තතඹ 

233. පතොයතුරු රට ්රපපල ීමප්  ංයිි ඹ රඵහ දීභ පිණි ශ්රී රකකහ ඳහේලිප් න්තතු ් භත කර 

ඳනත- පතොයතුරු දළනගළනීප්  ඳනත 
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234. පරො ඳශමු ජනහධිඳි නිඹ ඳත්  න යට -රජන්තටිනහ 

235. ශ්රී රකකහපප ඳළයණිභ පද්ලඳහරන ඳක්ඹ -භ භහජ ඳක්ඹ 

236. පරො ළඩිභ මිතර පරෝවඹ කුභක්ද පේඩිඹ්  

237. ංතීතපේ සි අඹභ  නමිතන්ත වළදින්තවුණු යට ේතභහනපේ වළදින්තපන නභ- තහයිරන්තතඹ 

238. පරෝක ක් කරු කෂයධහනපේ මුරසථහනඹ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද  ජිනීහ 

239. පනොඵේ තයහගඹ දිනහ ගත් ්රථභ කහන්තතහ - භහරි ිනයුරි 

240. ඉන්තදිඹහ වළය හින්තදු රගභ ්රධහන රගභ  න හේක් කරහඳපේ ංපනක් ්කභ යට - පන්තඳහරඹ 

241. පෝෂයඹ ශ පද්ලපේ ංන්ත ජනහධිඳි යඹහ - මිතකහයිේ පගොේඵපචොප් 

242. ඳශමු පරෝක යුද්ධඹ ඳළතුපන්ත කුභන කහර සීභහපපදීද 1914-1918 

243. ඇභරිකහ ඇපරසකහ මිතරදී ගත්පත් ිනන්  යපටන්තද  රුසි අඹහ 

244. ශ්රී රකකහපත් කහරඹක් හඹ කර පරෝ සුඳතර චිලී ජහි ක කෂයඹහ - ඳළබ්පරෝ පනරුඩහ 

245. දකුණු ඇභරිකහ භවහද්ීමඳපේ පිහිටහ ඇි  උභ කන්තද  ංපකොන්තකහගුහ 

246. උතුරු පකොරිඹහත් ෆින්තරන්තතඹත් තභ පද්ලසීභහ කයගත් පරො ්කභ යට -රුසි අඹහ 

247. ෂයදයහ දවහ පනොපඵේ තයහග 2ක්  දිනහ ගත් ්රථභ ෂයදයහඥයාඹහ -භහරි ිනයුරි 

248. වදය ෂයදයහපප පිඹහ- හිපඳොක්රටීස 

249. පයන්තඩිබ් නමිතන්ත ංතීතපේ ශ්රී රකකහ වළදින්තවුපේ ිනන්  ජහි කඹන්තද  ංයහබි ජහි කයින්ත 

250. රහන්තසපඳෝභයඹ නිභවුපේ කවුද  භයිකේ ෂළයපඩ් 

251. ංතීතපේ බුරුභඹ නමිතන්ත වළදින්ත න යට ේතභහනපේ වළදින්තපන්තපන්ත කුභන නභිනන්තද  

මිතඹන්තභහයඹ 

252. පරෝක පෞාය කෂයධහනපේ මුරසථහනඹ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද  ජිනීහ 

253. සි අෂයේ ංයිි හසි අක්  දවහ ටන්ත කර පනොපඵේ හභ තයහගඹ දිනහ ගත් කළු ජහි ක 

ඇභරිකහනු නහඹකඹහ - භහටින්ත ලුතේ ිනක 

254. ශ්රී රකකහ වළය පඵෞද්ධහගභ ්රධහන නගයඹ  න හක් කරහඳපේ ංපනක් ්කභ යට- භතහනඹ 

255. රුසි අඹහපප ඳශමු ජනහධිඳි  - පඵොරිස පඹේටිසි අන්ත 

256. පදන පරෝක යුද්ධඹ ඳළි  කහරසීභහ -1939-1945 

257. ශ්රී රකකහපප කුඩහභ දිසරික්කඹ -පකොරඵ 

258. ශ්රී රකකහපප ළඩිභ ජනගවනඹක් ඇි  දිසරික්කඹ - ග් ඳව 

259. ප්  ශරන්තඩ් ර්ඩඩුකහයයඹහ ංනහගත රක්රභණඹට ංලය ඳසුබිභ කහ ගළනීභ දවහ 

පඹොදහ ගත් පද්ශීඹ සි අරිත් ෂයරිත් දත් කහේඹශුය සි අෂයේ පේකඹහ - පජෝන්ත පඩොයිලි 

260. ඉන්තදිඹහපප ජනඳද ගණන -29 

261. කළප්පඳටිපඳොර දිහ ඉක්රීසි අන්තපග් ංත්ංඩකගුට ඳත් වුපේ ිනන්  ේපේ ඳළි  නිදවස 

ටනින්තද  1818 ටන 

262. ්රමිති  ් ඵන්තධ ්ස.්ස.්ේ. වි කඹ ංනු ්ස.්ස.්ේ ඹනුපන්ත පකටිපඹන්ත 

වළදින්තපන්තපන්ත ිනන්  චන තුනද  ශ්රී රකකහ සටෆන්තඩේඩ් 

263. ජකගභ දුයකථනඹ නිභවුපේ කවුද  භහේටින්ත කුඳේ 

264. පරො ්රථභ දිහ යහ්රී පටස ශ ක්රික ශ තයගඹ ජඹරවණඹ කපේ ිනන්  යටද  ඕසපේලිඹහ 

265. ඳෘතුෂයපේ මිතරිදිඹ 70%- 80% ත් ංතය ්රභහණඹක් තළන්තඳත් ීම ි පඵන්තපන්ත ිනන්  සබහෂයක භ 

ගේබ කසි අද්ධිඹකද  ග්රළසි අඹයඹ 

266. පයොඩ්රිපගෝ ඩුපතේපත් ිනන්  යටක ජනහධිඳි යඹහද  පිලිපීනඹ 

267. ්රකහල ෂයදයුත් රයණඹ ් ඵන්තධපඹන්ත පබෞි ක ෂයදයහ දවහ  න පනොපඵේ තයහගපඹන්ත 

පිදු්  රද්පද්- ඇේඵේ ශ ංයිසටයින්ත 

268. භවහකලඹ යචනහ කර හිමිත නභ -භවහනහභ හිමිත 

269. භහර දියිපන්ත යහජය බහහ -දිපපහි 

270. රුසි අඹහපප බහෂයතහ න මුදේ ඒකකඹ - රඵේ 

271. පඵන්ත පනෂයස ඹනු ිනන්  යප ශ උභ කන්තදද  ්ක්ත් යහජධහනිඹ 

272. උේදු බහහට ංභතය ඳිනසථහනපේ නිර පර පිළිගළපනන ංපනක් බහහ- ඉක්රීසි අ 
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273. ඇභරිකහපප ඳළළත්වුණු ්රථභ ිය් වහන ඔලි් පික් උපශර ඳළළත්වුපේ ිනන්  පේද  1904 

274. ෂයන්තන්ත භළසි අෂස ිනන්  භවහද්ීමඳපේ උභ කන්තදද  ඇන්තටහක්ටිකහ 

275. භමිතපඵෝේ ංදුේඹහපදේ ිනන්  රසි අඹහි ක යප ශ යජුද  තහයිරන්තතඹ 

276. 2001 ළප්තළ් ඵේ 11 පනි දින ඇභරිකහට ්ේර න ංේ ායිඩහ ්රවහයඹ පවේතු පකොට පගන 

ඇභරිකහ ්භ පේභ යුද්ධඹක් රය් බ කපේ ිනන්  යටට ්පයහිද  ඇෂසගනිසථහනඹ 

277. පනොනළසී ඳි න පරො ඳළයණිතභ ළසි අ නහන්තතයඹ -පඩ්න්තට්රි ළසි අ නහන්තතයඹ 

278.  

279. 20/20 ක්රික ශ තයගඹකදී ලතකඹක් රැස කර ්රථභ පිි කරුහ -ක්රිස පග්ේ 

280. පරො ෂයලහරතභ ෘක් ේගඹ - පයඩ්වුඩ් ගස 

281. පිඹහය කයන ්කභ ක්ෂීයඳහයී ත්ඹහ -වුරහ 

282. ශ්රී රකකහපප පකටිභ කහරඹක් ංගභළි  ධුයඹ පවඵ නපේ-  ෂයජඹහනන්තද දවනහඹක භවතහ 

283. ඳහඳන්තදු පරෝක ශුයතහඹ ළඩිභ යක් දිනහ ඇි  යට - බ්රසීරඹ 

284. පවේලිපග් ේගහ තරු දළක ගත වළක්පක් ය ීයඹකට යක්ද  75 

285. ජඳහනඹ ළදී ඇි  ්රධහන දුඳත් ගණන -4 

286. ර් පඵෝියනි පභෝටේයථ නිඳදන්තපන්ත ිනන්  යපටන්තද  ඉතහලිඹ 

287. රිඳබ්ලික් න්  රන්තථඹ ලියු ්රීක දහේලනිකඹහ- ප්පේපටෝ 

288. ඇභරිකහනු චරන චිත්රඳට ව ෂයදයහ ඇකඩමිතපඹන්ත පිරිනභන ් භහනඹ වදුන්තන ංන්තේථ 

නහභඹ-ඔසකහේ 

289. පක්ඹස නමිතන්ත ්රචලිත  න ශ්රී රකිනක කෂයඹහ - හගය ඳරන්තසුරිඹ 

290. “ංයි” ඹන යහඹනික කපක්තපඹන්ත වදුන්තන්තපන්ත ිනන්  මුර්රයද  ංඹීනන්ත 

291. පනොඵළදි ජහතීන්තපග් යහඳහයඹ රය් බ ිනරීභට මුලිකත්ඹ දළර යුපගෝසපරෝෂයඹහනු 

නහඹකඹහ- භහේ ටිපටෝ 

292. ශ්රී රකකහපප ි යගත  න ්රථභ සි අකවර ේණ චිත්රඳටඹ කුභක්ද  යන්තමුතු දු 

293. ංේථ ලහසත්රඹ ලියු බහයතීඹ ඳඩියඹහ - පකෞටිරය 

294. “පී” ඹන යහඹනික කපක්තපඹන්ත  වළදින්තපන මුර්රය - පඳොසඳයස 

295. ්ක්ත් ජේභනිපේ ්රථභ චහන්තේයඹහ- පවේමු ශ පකෝේ 

296. ශ්රී රකකහ පනුපන්ත ළඩිභ ්ක්දින ජහතයන්තතය ක්රික ශ තයග කායහකට වබහගී ීම ඇි  

ක්රීඩකඹහ- භපවේර ජඹේධන 

297. ශභහ සුඵහධනඹ වහ රයක්හ දවහ ඇි කශ රඹතනඹ-ශභහ රයක්ක ංධිකහරිඹ 

298. ඇටකහභහ කහන්තතහයඹ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද  චිලී 

299. 1962 රකකහපප පිහිට න තහඳ ඵරහගහයඹ- කළරණිි ස 

300. වහපපඹහ බ්රසීලිපඹන්තසීස ඹන ෂයදයහත්භක නහභපඹන්ත වළදින්තපන්තපන්ත කුභක්ද  යඵේ 

301. ෂයපලේ ංධයහඳනඹ පනුපන්ත ඳහාභහරහ ඳළළත්පන ජහි ක ංධයහඳන ෂයදයහපීාඹ- වහපිටිගභ 

ංධයහඳන ෂයදයහපීාඹ 

302. ශ්රී රකකහපප පදන උභ කන්තද- ිනරිගේපඳොත්ත 

303. ්ක්ත් ජහතීන්තපග් රයක්ක භ්ඩඩරපේ නිතය හභහජිකත්ඹ දයන ්කභ රසි අඹහි ක යට- 

චීනඹ 

304. පකොරඵ ෂයලහාහ ෂයදයහරඹ රය් බ කපේ කුභන පේද  1917 

305. 2007 දී ඳශමුන 20/20 ක්රික ශ පරෝක ශුයතහඹ දිනහ ගත් යට- ඉන්තදිඹහ 

306. ශභහ ංධයහඳනපේ පිඹහ- පෂඩ්රික් පනොපඵේ 

307. ඔසපේලිඹහට ංඹත් උභ කන්තද- පකොසි අයුසපකෝ 

308. සුබහෂිතඹ යචනහ කයන රද ඳඩියඹහ - ංරියඹන්තන මුකපපටි 

309. 1950 රකකහපප ඉදි කර ජර ෂයදුලි ඵරහගහයඹ- රක්ඳහන 

310. කළමිතලිඹහ සි අපන්තන්තසීස   ඹන ෂයදයහත්භක නහභපඹන්ත වළදින්තපන්තපන්ත ිනන්  ගද  පත් 

311. ශ්රී රකකහපප පදන දිගභ ගග -භේතු ඔඹ 

312. G-7 කෂයධහනඹට ංඹත් ්කභ රසි අඹහි ක යට- ජඳහනඹ 
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313. පරො දිගභ පයශ තීයඹ ංඹත් යට - කළනඩහ 

314. ඳරිනහභහදඹ පරොට වඳුන්තහ දුන්තපන්ත - චහේේස ඩහෂයන්ත 

315. පරො ළඩිභ චිත්රඳට ්රභහණඹක් නිසඳහදනඹ කයන යට  -ඉන්තදිඹහ 

316. නුතන චිත්රකරහපප පිඹහ -ඳළබ්පරෝ පිකහපෝ 

317. රකකහ ඳහේලිප් න්තතුපප ඳශමු ෂයඳක්නහඹක -N.M. පඳපේයහ 

318. නළප තළනීප්  කේභහන්තතපේපරො ්රමුාඹහ - දකුණු පකොරිඹහ 

319. පරෝකපේ පවොදභ ෂයලසෂයදයහර 25 න 17 ක්භ ංඹත් යට -ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදඹ 

320. නටහන්තස ව පෂොරිපඩෝ  ඹන නයසටික ඵරහගහය පිහිටි යට - ඉයහනඹ  

321. ක්රික ශ ක්රීඩහපප ෂයක ශටු පදක ංතය දුය - ඹහය 22  

322. ්යස ශ කන්තද ්රථභපඹන්ත තයණඹ කර කහන්තතහ  න ජුන්තපකෝ ටපඵයි කුභන ජහි කපඹක්ද  

ජඳන්ත 

323. පඵොරැේර ංඹත් න්තපන්ත පකොරඵ ීයඹටද  පකොරඵ 8 

324. ඉයහකඹ ංඹත් භවහද්ීමඳඹ - ංසි අඹහ භවහද්ීමඳඹ 

325. කභත් බහහට ංනු කටදළඩිඹහ පරසි අන්ත වදුන්තන්තපන්ත කවුද  ඵේරහ 

326. දකුණු ඳශහතට ංඹත් දිසරික්ක ගණන -03 

327. පභොයහජි පද්ලහයි ිනන්  යටක සි අටි ංගභළි යපඹක්ද  ඉන්තදිඹහපප 

328. පකන්තඹහ වයවහ ගරහ ඹන පරො දිගභ ගකගහ- නයිේ ගග 

329. 1982 පේ පභයට ඳතී ඳශමු ජනඳි යණපඹන්ත ජඹ ගත්පත් කවුද  J.R.ජඹේධන භවතහ 

330. ංවුරුද්දට දින 31 ක් න භහ ීයඹක් ි පබ්ද  භහ 07 

331. ශ්රී රකකහ ඳහේලිප් න්තතුපප පකපකෝරඹ නිේභහණඹ කපශේ කවුද  ්ස.ජී.චහේස භවතහ 

332. පවේහයඹ කයන්තපන්ත කය ත්පඹක්ද  ංලසඹහ 

333. පරෝක ජර දිනඹ කදහද  භහේතු 22 

334. භනර රය ඹන ක්රීඩහ කුභක්ද  පිහිනු්  ක්රීඩහ 

335. නළපගනහිය ඳශහතට ංඹත් න දිසරික්ක ගණන ීයඹද  03 

336. රහේ ඵවදුේ ලහස්රී කය යටක සි අටි ංගභළි යපඹක්ද  ඉන්තදිඹහ 

337. ශ්රී රකකහපප රරකභන්තදහ පර ෂයරුදහලිඹ රද්පද් කුභක්ද  සීියරිඹ 

338. 2015 පේ යග්බි පරෝක කුරහනඹ දිනු යට - නසීරන්තතඹ 

339. පරෝක ඳරිය දිනඹ කදහද  ජුනි 05 

340. තභ ඳරිශීරකයින්ත දවහ මුේ යට ියගහ ඵයි ශ 1ක ංකහලඹක් රඵහ දුන්ත පරො ්රථභ පබ් 

්ක භත ඳදන්   න ඊප් ේ පේහ - ජීප් ේ 

341. පටන්තසි අන්ත ජිඹහටිපෝ ඹන රගමිතක නහභපඹන්ත වළදින්තපන්තපන්ත ිනන්  රත්මීඹ නහඹකඹහද  

දරහයි රහභහ 

342. ඳන්තදු ඕය 60,50.වහ 20 ක්රික ශ පරෝක ශුයතහ දිනු පරො ්කභ යට -ඉන්තදිඹහ 

343. පරො ෂයලහරතභ ංඳනඹනකරුහ -චීනඹ 

344. පරෝක ඉි වහපේ ළඩිපඹන්තභ පොයහ ගළනීභට රක්ීම ි පඵන්තපන්ත ිනන්  චිත්ර ශිේපිඹහපග් 

චිත්රද  ඳළබ්පරෝ පිකහපෝ 

345. හහිතය ෂයඹ දවහ පනොපඵේ තයහග ළඩිභ කායහකට හිමිතක්  ිනඹන යට -්රකලඹ 

346. ජනහධිඳි  ධුයඹ යටක යහජය නහඹක ධුයඹ පරත් ජනහධිඳි යඹහ යප ශ යහජය නහඹකඹහ 

පරත් පරො මුේයට පතෝයහ ගත් යට- ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදඹ 

347. ේතභහනපේ පරො ළඩිභ ංදහඹ්  රඵන ක්රීඩකයින්ත 50 පදනහ ංතයට ඇතුරත් න ්කභ 

ක්රීඩිකහ කවුද  පරීනහ ෂයලිඹ් ස 

348. භයිපක්රොපොෂස ශ භහගභ මිතරදී ගත් යහඳහරික භහජ ජහර පබ් ංඩෂයඹ කුභක්ද  ලින්තක්ඩ් ඉන්ත  

349. රපරෝක ංන්තීමක්ඹක ඇට රන්තන කහචඹ වදුන්තන්තපන්ත කය නභිනන්තද  උඳපනත 

350. මිතයපේ ඇි  මිතනිස හික් ව සි අකව සි අරුයක් හිත දළළන්තත කේපිත නිේභහණඹ කුභක්ද  

සපින්තක්ස ්රි භහ 
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351. සීියරි සි අතු්  ලින්ත නිරුඳනඹ න්තපන්ත ප් ඝරතහ වහ ෂයේජුරතහ ඵ ්රකහල කපේ කවුරුන්තද  

භවහචහේඹ පනයත් ඳයණෂයතහන 

352. පනොපඵේ තයහගඹ දිනහ ගත් ්රථභ කළු ජහි කඹහ - භහටින්ත ලුතේ ිනන්තග් 

353.  

354. පදන පරෝක යුද්ධඹ පවේතුපන්ත ඔලි් පික් ක්රීඩහ උපශර පනොඳළළත් න ය පදක කුභක්ද  

1940,1944 

355. සි අෂයේ පේඹට ඳත් ්රථභ ශ්රී රහකිනකඹහ - පඳොන්තන් ඵර්  ංරුනහචර්     

356. පරො පක්රඩි ශ කහඩ් ඳතක් මුේයට නිකුත් කර භහගභ - ඩයිනේස ක්රබ් 

357. ෂයදුලි ඵේඵඹ මුේයට නිභවුපේ කවුද  පතෝභස ංේහ ්ඩින්ත 

358. භහේටින්ත ෂයක්රභසි අකව භවතහ ලියු මුේභ නකතහ - ලීරහ 

359. ඉසරහමීඹ යටක ංගභළි නිඹ  න ්රථභ කහන්තතහ - පඵනහසීේ බුපතෝ 

360. සි අරිඹහපප  බහෂයතහ න මුදේ ඒකකඹ කුභක්ද ? සි අරිඹන්ත ඳවු්  

361. ක්රිසටිඹහපනෝ පයොනේපඩෝ ිනන්  යට නිපඹෝජනඹ කයන ඳහඳන්තදු ක්රීඩකපඹක්ද  ඳෘතුගහරඹ 

362. ්ක්දින තයග ඉි වහපේ ළඩිභ දළීමඹහ්  ගණනකට හිමිතක්  ිනඹන කඩුලු යිනන්තනහ කවුද  

කුභහේ කගක්කහේ 

363. පරො මුහුදු භ ශටප්  සි අට උසි අන්තභ පිහිටි මිතරිදිඹ ෂයර -ටිටිකහකහ ෂයර 

364. රචහේඹ පරසටේ පේ් ස පීරිස ෂයසි අන්ත ංහනඹට ංධයක්ණඹ කර චිත්රඳටඹ- ං් භහරුපන්ත 

365. පවොීය ක්රීඩහ උඳත රළබුපප -්කගරන්තතඹ 

366. ශ්රී රකකහට නිදව රඵන ෂයට බ්රිතහනයපේ ංගභළි  ධුයඹ පවඵ නපේ කවුද  ක්පරභන්ත ශ ඇ ශලි 

367. රුසි අඹහපප ංහන හේ යජු- පදන නිකරස හේ යජු 

368. ංවුරුදු 10දී පවොදභ වඹ නිලිඹට හිමිත ඔසකහේ ් භහනඹ දිනහ පගන ්භ ් භහනරහභී 

රහඵහරතභ පුද්ගරඹහ ඵට ඳත්  න ශභහ නිළිඹ - ටළටු්  ඕ නීේ 

369. පරෝක ්රකට රුසි අඹහනු හහිතය කෘි ඹක්  න ඇනහ කයලිනහ කෘි ඹ යචනහ කපේ - ලිපඹෝ 

පටෝේසපටෝයි 

370. ලබ්දපේ පපගඹ ඉක්භහ පිඹහය කර වළින  න මුේභ භගී ගුන්ත ඹහනඹ  න පකොන්තපකොඩ් ඹහනඹ 

ිනන්  යටේ පදකක වපඹෝගපඹන්ත නිභ වුපේද  බ්රිතහනය වහ ්රකලඹ 

371. ්ක්ත් ජහතීන්තපග් භව පේක්  න ඇන්තපටෝනිපඹෝ ගුපටපයස ිනන්  යටක ජහි කපඹක්ද  

ඳෘතුගහර 

372. 1911 පේදී පේ.්් .ඵළරි ෂයසි අන්ත යචනහ කර පරෝ සුඳතර සුයකගනහ කතහ පඳොත- පීටේ ඳෆන්ත 

373. 1900-1920 ත් ංතය කහරසීභහ තුර ිය් වහන ඔලි් පික් තයගහලිඹට ඇතුරත් ශ්රී රකකහපප 

සි අකවර පදභශ ංලුත් ංවුරුදු ක්රීඩහ කුභක්ද  කම ඇදීභ 

374. ංත්රහන්ති ක් හගයපේ කළරීබිඹහනු මුහුපද් ඇි  දුඳත් මුවඹ ංතරින්ත දු් රිඹ ගභන්ත භහේගඹක් 

ඇි  ්කභ දුඳත - ිනයුඵහ 

375. ි කහනු පනොරකහ වළරිඹපවොත් නිර ංගනුයක් පනොභළි  පරෝකපේ ්කභ යට - නහවුරු 

376. ශ්රී රකකහපප ්රථභ කහේමිතක ජනඳදඹ පිහිටවුපේ පකොපවේද  ඒකර 

377. පවොීය ක්ඩඩහඹභක ්ක යකට ්ක පිරකට ක්රීඩහ කර වළින ක්රීඩකඹන්ත ගණන- 11 

378. 2016 පේදී “wisdon leading cricketer ් භහනඹ දිනහ ගත්පත්- Virat koli 

379. ශ්රී රකකහපප ඳහේලිප් න්තතු හේතහ වදුන්තන නභ -වළන්තහඩ් හේතහ 

380. ශ්රී රකකහපප පත් ඳේපේණහඹතනඹ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද  තරකළපේ 

381. ඳළසි අඳන්තදු ක්රීඩහපප ්ක් යකට ්ක් පිරකට පකොඳභණ ක්රීඩකඹන්ත ගණනකට ක්රීඩහ කර 

වළිනද  5 

382. ටි් ඵක්ටු පිහිටහ ඇත්පත් ිනන්  ංප්රිකහනු යප ශද  භහලි 

383. පචස ක්රීඩහපප ්ක් ක්රීඩකපඹකුට හිමිත ඉත්තන්ත ගණන - 16 

384. පඳෝලිපඹෝ ්න්තනත පොඹහ ගත් ඇභරිකහනු ජහි ක ෂයදයහඥයාඹහ- පජෝනහස පෝක් 

385. භනුය පකස ර ංඩකගු කඝටකඹ කුභක්ද  පකයටීන්ත 

386. පචස පඵෝඩ් ්කක ඇි  කළු සුදු මුළු පකොටු ගණන - 64 
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387. ශ්රී රකකහපප ්රථභ කෘෂිකහේමිතක ජනඳදඹ පිහිටවුපේ පකොපවේද  මිතන්තපන්තරිඹ 

388. ශ්රී රකකහපප යඵේ ඳේපේණහඹතනඹ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද  ංගරත්ත 

389. රකකහපප ඳශමු කපද්ල කහය - භයුය කපද්ලඹ 

390. 2012 ේපේදී ශ්රී රකකහ ෂයසි අන්ත කක් ගත කයන රද චන්තරිකහ - සුප්රී්  ළ ශ  

391. භෆන්ත බුකේ ් භහනඹ ්රථභපඹන්ත පිරිනභන රද්පද් - 1968  

392. නිදව රළබීපභන්ත ඳසු පභයට සථහපිත කර ්රථභ ජර ෂයදුලි ඵරහගහයඹ- රක්ඳහන 

393. බ්රිතහනය ව ්රකලඹ පන්ත කයන මු්ර න්තධිඹ- පඩෝේ 

394. භවළලි ගග මුහුදට ළපටන්තපන්ත -රිකුණහභරඹ 

395. ශ්රී රකකහපප ජර ෂයදුලි ඵරපේ පිඹහ - ීන.පේ.ෂයභරසුපේන්ත්ර 

396. සි අපයෝසි අස පයෝගඹ වහ ් ඵන්තධ ලරීය ංඹ  කුභක්ද ංක්භහ 

397. වළ් ර ශ නහටය යචනහ කපේ කවුද  ෂයලිඹ්  පලේක්සපිඹේ 

398. පරෝකපේ ෂයලහරතභ පඩේටහ කුභක්ද ගළන්තගස පඩේටහ 

399. රුසි අඹහ ව ඇභරිකහ පන්ත කයන මු්රන්තධිඹ - බීරින්ත 

400. ජළක් කහටිපේේ න්  ්රකල පද්ල ගපපලකඹහ 16 න ලතේපේදී මුේ යට පොඹහගත් පද්ලඹ 

ේතභහනපේ වළදින්තපන්තපන්ත කුභන නභිනන්තද  කළනඩහ 

401. පෝෂයඹ ශ රුසි අඹහපප පිඹහ කවුද ෂය. ංයි. පරනින්ත 

402. 2000 සි අඩ්නි ඔලි් පික් උපශපේ කහන්තතහ මීටේ 200 යන්ත ඳදක්කභ දිනුද තවන්  උත්පත්ජක 

බහෂයතඹ පවේතුපන්ත ්ඹ ංහිමිත කය ගත් ක්රීඩිකහ- භළරිඹන්ත පජෝන්තස 

403. රකකහපප ්රථභ භව ඇභි නිඹ: චන්තරිකහ ඵ්ඩඩහයනහඹක කුභහයණතුකග භළි ණිඹ 

404. ෂයඹ ශනහභපේ ංගනුය කුභක්ද වළපනොයි 

405. ලුණු ර යහඹනික නහභඹ - පෝඩිඹ්  ක්පරෝයඹඩ් 

406. ශ්රී රකකහ ඳහේලිප් න්තතුපප ්රථභ ශ්රී රකකහ කතහනහඹක යඹහ - ෆ්රළන්තසි අස පභොරමුපේ 

407. 1688 දී ෂයලිඹ්  ඩළ් පිඹේ න්  ඉක්රීසි අ ජහි කඹහ පගොඩ ඵළසි අ පද්ලඹ ේතභහනපේ 

වළදින්තපන්තපන්ත ිනන්  නමිතන්තද   ඕසපේලිඹහ 

408. ්භහ,පන්තස ඇන්තඩ් පන්තසි අබිලිටි න්  කෘි  යචනහ කර ්ක්ත්යහජධහනිපේ පජෝේජිඹහනු 

යුගපේකතුරිඹ- පේන්ත ඔසටින්ත 

409. රුසි අඹහපප ඳශමු ජනහධිඳි  - පඵොරිස පඹේටිසි අන්ත 

410. සි අ් ඵහබ්පප ්ක්දින ක්රික ශ තයග ඉනිභකදී ංඩුභ රකුණු කායහකට දළීම ියපේ ිනන්  යට 

වමුපපද  ශ්රී රකකහ 

411. ෂයදයහචක්රේතී බුත්යණ යචනහ කපේ ිනන්  යහජධහනි යුගපේද  පඳොපශොන්තනරු යුගපේදී 

412. ඳශමු පඳශ ක්රික ශ තයග ඉනිභකදී රකුණු 500 ක් රඵහ ගත් ්කභ පිි කරුහ- බ්රඹන්ත රහයහ 

413. හිටපු ජනහධිඳි  ඵළයක් ඔඵහභහපග් පිඹහ ිනන්  ංප්රිකහනු යප ශ ජහි කපඹක්ද  පකන්තඹහ 

414. ළඩිභ ඔසකහේ ් භහන ගණනකට හිමිතක්  ිනඹන පුද්ගරඹහ - පෝේ ශ ඩිසනි 

415. ශ්රී රකකහපප ගුන්ත ෂයදුලි පේඹක් මුේයට රය් බ කපේ ිනන්  පේද  1925 

416. ලිබිඹහපප ංගනුය- ට්රිපඳොලි 

417. දකුණු ංප්රිකහපප බහෂයතහ න නිර මුදේ ඒකකඹ - රැන්තඩි 

418. ශ්රී රකකහ පනුපන්ත පටස ශ ක්රික ශ තයග ඉනිභකදී පවොදභ ඳන්තදු ඹළීමභ හේතහ කර ඳන්තදු 

ඹන්තනහ- මුත්තයිඹහ මුයලිදයන්ත 

419. පරිටහස ්රෘත්ි  පේඹ ංඹත් යට- පිලිපීනඹ 

420. යකට නිසඳහදනඹ කයන චිත්රඳටි ගණනින්ත පරො පදනිඹට ඳත්න යට- ඇභරිකහ ්ක්ත් 

ජනඳදඹ 

421. පටස ශ ඉනිභකදී කඩුලු 10භ දහ ගත් ්රථභ ඳන්තදු ඹන්තනහ- ජි්  පේකේ 

422. පරෝක ළඩිහිටි දිනඹ -ඔක්පතෝ් ඵේ 1 

423. ඇනපකොන්තඩහ   ංපපනික න්තපන්ත ිනන්  භවද්ීමඳඹටද  දකුණු ඇභරිකහ 

424. කළයකහස ිනන්  දකුණු ඇභරිකහනු යප ශ ංගනුයද  පනිසි අයුරහ 

425. පිලිපීනපේ බහෂයතහ න නිර මුදේ ඒකකඹ - පප්පෝ 
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426. ඵේමිතයුඩහ රිපකෝණඹ පිහිටහ ඇත්පත් ිනන්  හගයපේද  ංත්රහන්ති ක් හගයඹ 

427. ක්රික ශ ක්රීඩහපප පිි කරුපකු දළීම ඹහ වළින රකහය ගණන- 10 

428. ්රි ලක්ි  ෂයදයහපප පිඹහ- ේ ්ඩ්ඩ් පජනේ 

429. සුරිඹ ්න්තනත පොඹහ ගත් වදයයඹහ කවුද  ේ ්ඩ්ඩ් පඳනේ 

430. භධයධයනී මුහුදත් යතු මුහුදත් ඹහ කයන මිතනිසුන්ත ෂයසි අන්ත තළනු ඇශ කුභක්ද  සුස ඇශ 

431. ්දහ පවශදි නමිතන්ත සි අකවරඹට ඳරිේතනඹ  න රන්තථඹ යචනහ කර ඉක්රීසි අ ජහි කඹහ- පයොඵේ ශ 

පනොක්ස 

432. 2020 ඔලි් පික් ක්රීඩහ උපශර ඳළළත්පන්තපන්ත ිනන්  නගයපේද  පටෝිනපඹෝ 

433. ්ක්ත් ජහතීන්තපග් දිනඹ කදහද  ඔක්පතෝඵේ 24 

434. බුපනෝස ංඹේස ිනන්  යප ශ ංගනුයද  රේජන්තටිනහ 

435. පභෝටේ යථ රට රයක්ෂිත ්ඹහේඵෆග් මුේයට වදුන්තහ දුන්ත පභෝටේ යථ භහගභ- පෂෝඩ් 

436. ශ්රී රකකහ පනුපන්ත 20/20 ජහතයන්තතය ක්රික ශ තයගඹකදී ලතකඹක් රැස කර ්රථභ 

පිි කරුහ - භපවේර  ජඹේධන 

437. ජහතයන්තතය ංඳයහධ ංධිකයණඹ පිහිටහ ඇත්පත් ිනන්  නගයපේද  පවේග්-පනදේරන්තතඹ 

438. කහන්තතහයපේ කුසුභ නමිතන්ත සි අකවරඹට නළගුනු පඩේ ශ ෂසරේ න්  කෘි ඹ යචනහ කර 

පේාකඹහ - පොරිස ඩඹරි 

439. 1996,2000 ඔලි් පික් උපශරර යන්ත ඳදක්ක්  දිනහ ගත් ඉි පඹෝපිඹහනු ජහි ක දිගු දුය ධහන 

ශුයඹහ - පවේලි පග්ඵේසි අරහසි අ 

440. 1666 දී ේණහලිඹ මුේයට වදුනහගත් ෂයදයහඥයාඹහ කවුද  ංයිළක් නිවුටන්ත 

441. පරෝක පෞාය කෂයධහනඹට ංනු පරො ළඩිභ රයු කහරඹක් ඇි  මිතනිසුන්ත පපන යට -

පභොනහපකෝ 

442. කහන්තතහ රිටි ඳළනීප්  පරෝක හේතහට හිමිතක්  ිනඹන රුසි අඹහනු ක්රීඩිකහ - පඹලීනහ 

ඉසි අන්තඵහපේහ 

443. පරො පදනිඹට ළඩිභ ජනගවනඹක් ඇි  යට - ඉන්තදිඹහ 

444. පරො ළඩිභ පටස ශ කඩුලු කායහක් දහපගන ඇි  පරග් සපිස ඳන්තදු ඹන්තනහ - පේන්ත 

පෝන්ත 

445. ංක්ෂිදහන කගභපේ ්රය් බහකඹහ - වදය වඩ්න්ත සි අේහ 

446. පරො ඵහුරභ ඳි න පරෝවඹ - ඇලුමිතනිඹ්  

447. පටස ශ ක්රික ශ තයග ඉි වහපේ දකුණත් පිි කරුපකු ෂයසි අන්ත ඉනිභකදී රැස කයන රද ළඩිභ 

රකුණු කායහකට හිමිතක්  ිනඹන පිි කරුහ- භපවේර ජඹේධන 

448. ්ක් කහර කරහඳඹක්  හිමිත යටේ ංතුරින්ත භුමිත ්රභහණපඹන්ත ෂයලහරභ යට - චීනඹ 

449. උත්සපපදනඹ ඹනු ලහක ඳත්ර ලින්ත ිනන්  ්රයක් පිටන ක්රිඹහලිඹද  ජර හසඳ 

450. මිතසි අසි අපි ගග ිනන්  භවද්ීමඳඹට ංඹත්ද  උතුරු ඇභරිකහ 

451. බ්රිතහනයයින්ත රකකහපප පත් ගහ කපේ ිනන්  පබෝගඹ ෂයනහලඹට ඳත් ීමභ පවේතුපන්තද  

පකෝපි 

452. ඉන්තදිඹහපප  නිදවස දිනඹ පඹපදන්තපන්ත කුභන භහඹටද  ංපගෝසතු 

453. භළවුරිරුන්ත ිනන්  යප ශ සපදශිකයින්තද  නසීරන්තතඹ 

454. ජේභනිපේ බහෂයතහ න නිර මුදේ ඒකකඹ -යුපයෝ 

455. පේසි අඹස ංකලක 0 ෂළයන්තවයි ශ ංකලක ීයඹද  32 

456. ඳිනසථහනපේ නිදවස දිනඹ පඹපදන්තපන්ත කුභන භහඹටද  ංපගෝසතු 

457. පිග්මිත පගෝරිකයින්ත ංඹත් භවහද්ීමඳඹ- ංප්රිකහ 

458. ඇභරිකහපප ඳහේලිප් න්තතු වදුන්තන නභ -පකොන්තරස භ්ඩඩරඹ 

459. ේපෝදඹ යහඳහයපේ නිේභහතෘ- රචහේඹ ඒ.ටී .රරිඹයත්න 

460. පඩන්තභහේකපේ ංගනුය කුභක්ද  පකෝඳන්තපවේගන්ත 

461. පවොන්තපකොන්ත ර බහෂයතහ න නිර මුදේ ඒකකඹ  -පවොන්තපකොන්ත පඩොරේ 

462. නුතන තහයකහ ෂයදයහපප පිඹහ- නිකරස පකොඳේනිකස 
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463. භවුන්ත ශ භළිනන්තලි ඹනු ිනන්  භවද්ීමඳඹට ංඹත් උභ කන්තදද  උතුරු ඇභරිකහ 

464. ්ක්දින  ක්රික ශ තයග ඉනිභකදී ංඩුභ රකුණු කායහකට දළීම ියඹ යට - සි අ් ඵහබ්පප 

465. ේඹකට ඳහර ඳළළත්ෂයඹ යුතු දින ගණන? 210 

466. පරසටේ පේමිතස පීරිස ංධයක්ණඹ කර ්රථභ ෘතහන්තත චිත්රඳටඹ - පේාහ 

467. රුසි අඹහනු යජපේ යවස ඔත්තු පේඹ වදුන්තනු රඵන නභ - පක්.ජී.බී 

468. ඇභරිකහ භවද්ීමඳර සපද්ශිකයින්ත වළදින්තපන්තපන්ත ිනන්  නභිනන්තද  ඉන්තදිඹහනුන්ත 

469. ශ්රී රකකහ පනුපන්ත ළඩිභ පටස ශ රකුණු රැස කය ඇි  පිි කරුහ- කුභහේ කගක්කහේ 

470. ජහතයන්තතය කහන්තතහ දිනඹ- භහේතු 08 

471. ්රථභ ෂයබහග පකොභහරිස - L.L.K ගුණතුකග 

472. ඉන්තදීඹ ංගභළි  නපේන්ත්ර පභෝදී ංඹත් න පද්ලඳහරන ඳක්ඹ- බහයතීඹ ජනතහ ඳක්ඹ 

473. ්ක්ස ිනයණ පොඹහගත් ෂයදයහඥයාඹහ - ෂයේපවේ්  පයොසමිතන්ත 

474. බීරින්ත මු්ර න්තධිපඹන්ත පන්ත කයන යටේ පදක කුභක්ද  ඇභරිකහ වහ රුසි අඹහ 

475. පරෝක ශභහ දින පත්භහ 2017 - භහපිඹ ළඩිහිටි පපනව යදමු,පොඳුරු පරොක් පත 

දරුන්ත කළදමු 

476. ශභහ උඳකහයක පේහ රඵහ පදන පකටි දුයකථන ංකකඹ - 1929 

477. ශිය පක්න්ත්රීඹ ංධයහඳනඹ ඹනු- ශියඹහ මුේ කයගත් ංධයහඳනඹ පප. 

478. පරො ළඩිභ සි අසුන්ත කාහක් ඉපගන ගන්තනහ ෂයලස ෂයදයහරඹ න්තපන්ත - ඉන්තදිඹහපප ඉන්තදියහ 

ගහන්තධි ෂයෘත ෂයලස ෂයදයහරඹ 

479. ඳහළේ ඳද්ධි ඹට ්ක් න නතභ කකේඳඹ? ශඟභ ඳහර පවොභ ඳහරයි 

480. යතු චතුයශ්රඹ පිහිටිපේ ිනන්  යප ශද? රුසි අඹහ-පභොසකප 

481. ඔලිේ ටිෂයස ශ ශභහ කතහ ලියු යචකඹහ කවුද? චහේස  ඩිකන්තස  (්කගරන්තතඹ) 

482. වළරී පඳෝටේ  කතහ භහරහට  ංඹත්  රන්තථ ගණන ? 7 

483. ඔලි් පික් පකටි දුය  ධහන ඳථපේ  භකතීරු ගණන ? 8 

484. ංඩි 1000ක් උ පරො උභ පපේර පිහිටහ ඇත්පත් ිනන්  යප ශද? චීනඹ 

485. නළපගනහිය ජේභනිඹ වහ ඵටහිය ජේභනිඹ ඒකහඵද්ධ  න ය?1990 

486. යුපයෝඳහ භවහද්ීමඳපේ උභ කන්තද? ්ේඵෲස කන්තද 

487. ළ් බිඹහ වහ සි අ් ඵහබ්පප ංතරින්ත කඩහ වළපරන දිඹඇේර?ෂයක්පටෝරිඹහ 

488. ංලිතහලිඹහ ගුන්ත පේඹ ංඹත් යට ? ඉතහලිඹ 

489. ක්රික ශ පරෝක කුරහනඹ මුේයට රසි අඹහපප ඳළළත් න ය?1987 

490. ඉන්තදිඹහනු හගයපේ ෂයලහරතභ දියින ? භළඩගසකහේ 

491. පොලිපඵෝේ ක්රීඩහ පරොට වදුන්තහ දුන්ත යට? ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදඹ 

492. පරො දිගභ ඳහරභ පිහිටහ ඇි  යට? චීනඹ  

493. ඊශ්රහඹරපේ ජහි ක බහහ? හීඵෘ පවෝ යුපදප බහහ 

494. පරො උභ පගොඩනළියේර? බේේ කලීෂහ 

495. පද්ල සීභහ යහශිඹිනන්ත ටීම ඇි  යට? චීනඹ 

496. භධයධයී  මුහුපද් පිහිටි දුඳත? පභෝේටහ 

497. ඉන්තදිඹහපප ළඩිභ ජනගවනඹක් ජීත් න ්රහන්තතඹ? උත්තය ්රපද්ල 

498. පන්තඳහරපේ ජහි ක ත්ඹහ?සි අකවඹහ 

499. පෞයරව භ්ඩඩරපේ උසණත්ඹ ළඩිභ රවපරෝකඹ? සි අකුරු 

500. පරෝකපේ ෂයලහර ලපඹන්ත ජර ෂයදුලිඹ නිඳදන යට-  පනොේපප 

501. පරො ළඩිභ නයසටික ංෂය ්රභහණඹක් තු යට        - ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදඹ 

502. ශ්රී රකකහපප ර්ඩඩුකහයධුයඹට ඳත් ්රථභ රහකිනකඹහ - ශ්රීභත් ඔලිේ ගුණි රක 

503. ශ්රී රකකහපප ඳහේලිප් න්තතු හේතහ වදුන්තන නභ       - වළන්තහඩ් හේතහ 

504. සඳහඤසඤපේ ජහි ක ක්රීඩහ          -  ගපඳොය 

505. ඵළද්පද්ගභ කෘි ඹ ලිීමභට පරනහඩ් වුේෂස ඳහදක කය ගත්පත් ිනන්  දිසරික්කඹ ද? 

ව් ඵන්තපතොට 
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506. හින්තදු බක්ි කඹන්තපග් භවහ ධේභ රන්තථඹ                - බගත් ගීතහ 

507. භවළලි කේධන යහඳෘි පඹන්ත ඉදිවුන ෂයලහරතභ ජරහලඹ  - යන්තපදණිගර 

508. යතු චතුයශ්රඹ පිහිටිපේ ිනන්  යප ශද ? රුසි අඹහ-පභොසකප 

509. ්යස ශ කන්තද තයණඹ කර මුේභ කහන්තතහ  - ජුන්තපකෝ ටපඵයි 

510. ිනයුඵහනු ෂයප්රඹට නහඹකත්ඹ දී ්හි යහජය නහඹකඹහ ඵට ඳත් වුපේ ? ෆිපදේ කළසපත්රෝ 

511. හින්තදු රගභට ංනු ධනඹට ංධිඳි  පදගන   - රක්සමිත 

512. පරො ්රධහන සබහෂයක යඵේ නිසඳහදක යට    - තහයිරන්තතඹ 

513. ංේ ායිඩහ කෂයධහනපේ ංේ ායිඩහ ඹන චනපේ පත්රුභ - ඳදනභ (Base) 

514. භවළලි ගග මුහුදට ළපටන ්රපද්ලඹ   - රිකුණහභරඹ 

515. කළනඩහත් ඇභරිකහත් ංතය පද්ල සීභහක් න ්රකට දිඹ ඇේර? නඹගයහ 

516. ඳයභහණු ඵරහගහය ළඩිභ කායහක් ඇි  යට ? ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදඹ 

517. ශ්රී රකකහපප ්රථභ ර්ඩඩුක්රභ යසථහ ් ඳහදනඹ කපේ කවුද ? ේ ංයිේ පජනින්තස 

518. පරො ළඩිභ උසණත්ඹක් ඇි  යට - ලිබිඹහ 

519. ශ්රී රකකහපප ජීත්  න ෂයදයහඥයාපඹකු  න රතේ සී ක්රහක් පග් ජන්තභ භුමිතඹ ිනන්  යටද? බ්රිතහනය 

520. ගීතහකජලී කහය කරවඹ ් ඳහදනඹ කපේ කවුරුන්තද? යීමන්ත්රනහත් තහපගෝේ 

521. පේක ංේථ හධක ංයමුදර ශ්රී රකකහට වදුන්තහ දුන්ත පද්ලඳහරනඥයාඹහ කවුද? 

ටී.බී.ඉරකගයත්න 

522. රළෂේඩහ චතුයශ්රඹ පිහිටිපේ ිනන්  යප ශද? ්කගරන්තතඹ -රන්තඩන්ත 

523. ්යස ශ කන්තද තයණඹ කර මුේභ කහන්තතහ  න ජුන්තපකෝ ටපඵයි ිනන්  යටක කහන්තතහක්ද? 

ජඳහනඹ 

524. ිනයුඵහනු ෂයප්රඹට වඹ දුන්ත රේජන්තටිනහ ජහි ක ෂයප්රහදිඹහ කවුද? ංේනස ශ පේ. 

කුපපයහ 

525. තුක්කු ඵදු, ඇග ඵදු ,ඵලු ඵදු ඳළනවුපේ ිනන්  හමිතයඹහද? පටොරින්තටන්ත හමිතයඹහ 

526. තභ පදපනත් ංන්තධ  න ඳසුත් තභ පොයුරිඹපග් උඳකහයපඹන්ත පේාණ කරහපප පඹදුනු 

රකිනක පේාකඹහ - ජී.බී .පේනහනහඹක 

527. ඵටහිය ඉන්තදීඹ පකොපදවු ක්ඩඩහඹභට දහඹකත්ඹ දක්න දකුණු ඇභරිකහනු භවහද්ීමඳපේ 

පිහිටි ්කභ යට - ගඹනහ 

528. කහන්තතහය ළඩිභ ගණනක් ඇි  යට   - ඔසපේලිඹහ 

529. පගොන්තගහපේපගොඩ ඵ්ඩඩහ ,පුයන්ත ංප්පු, ඩින්තියයහශ ළනි නහඹකයින්තපග් පභපවඹීමපභන්ත 

නිදවස ටන දිඹත් කපේ ිනන්  ේපේද? 1848 

530. සි අඹ්  යප ශ යජුපග් රධහය ඇි  පභයට පිහිට  න ඳශමු පඵෞද්ධ මු්රණහරඹ - 1862 දී පිහිටනු 

රළබ ගහේපේ රකපකෝඳකහය මු්රණහරඹ 

531. දන්තපනෝ බුදුන්තපග් ගීතඹ ිනන්  නහටයකට ංඹත්ද? සි අරිගපඵෝ 

532. ටන්ත නළු ඵෲසලි උඳන්ත යට - ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදඹ 

533. “ංන්තන ඵරන්ත ද” ගීතඹ ංඩකගු නහටය - කු්ඩඩරපක්ශී 

534. ෂයකට නළු චහලි චළප්ලින්ත ඉඳදුනු යට - ්කගරන්තතඹ 

535. පරො ෂයලහරතභ භත්යඹහ              - තේභස පභෝයහ 

536. පරො ඵහුර ඳි න පරෝවඹ        - ඇලුමිතනිඹ්  

537. ංන්තධ පුද්ගරඹන්ත දවහ ඇි  ජහතයන්තතය කපක්තඹ- සුදු ළයඹටිඹ 

538. භ වළරුණු ෂයට මිතනිස සි අරුපේ ෂයලහරතභ රන්තථිඹ   - ංක්භහ 

539. උදහ තරු, ඉයඵටු තරු, ඳවන්ත තරු ඹනහදී න්  ලින්ත වළදින්තපන ංවපේ ඇි  දීප්ි භත්භ 

තරු -සි අකුරු තරු 

540. ෘජුපකෝණික වළඩඹක් පනොගන්තනහ ජහි ක පකොඩිඹක් ඇි  ්කභ යට   - පන්තඳහරඹ 

541. ජඳන්ත ඳහේලිප් න්තතු වදුන්තන්තපන්ත ිනන්  නමිතන්තද? ඩඹ ශ බහ 

542. “ භට ලීයඹකුත් ඳඹ තඵහ ගළනීභට තළනකුත් රඵහ දුනපවොත් භභ ඳෘතුෂයඹ පොරහ 

පඳන්තන්තන් ” ඹනුපන්ත ඳළසු ෂයදයහඥයාඹහ - රිනමිතඩිස 
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543. පී.ීම.සී. බහ්ඩඩ ර පී.ීම.සී. ඹනුපන්ත වළදින්තපන චන තුන කුභක්ද? පඳොලි ෂයනිේ 

ක්පරෝයයිඩ් 

544. බහයතපේ පකෝිනරහෂයඹ ඹනුපන්ත වළදින්තවුණු කහන්තතහ නිදව පනුපන්ත කළඳ ීම ක්රිඹහ කර 

්රකට ිනෂයදිඹපග් නභ - පයෝජිනී නහයිදු 

545. පරො ටහ ඹහත්රහ කර ්රථභ ඹහරිකඹහ      -  ෂේඩ්නන්ත භළගරන්ත 

546. චරනඹ දවහ ලරීයපේ ෘජු ් ඵන්තධ න ඉන්ත්රීඹ ඳද්ධතීන්ත - ංසථි ඳද්ධි ඹ/ පප්ශි 

ඳද්ධි ඹ/ ලසන ඳද්ධි ඹ 

547. 60 දලකපේ ෂයනහල කයන රද සි අියරි චිත්ර නළත ්රි කසකයණඹ කයන රද ඉතහලි ජහි ක චිත්ර 

ශිේපිඹහ කවුද?  ලුසි අඹහනහ භපයන්තසි අ 

548. මිතනිහපග් පඵේපේ ඇි  ංසථි පකොටස ගණන - වතින 

549. රකකහ දු් රිඹ පදඳහේතප් න්තතු මුේභ දු් රිඹ ගභන්ත රය් බ කර ේඹ - 1864 

550. ත්පයේ ංයිරන්තඩ් නළතපවොත් ් ඳත් දුඳත ශභහ ීමය කතහ යචනහ කර ඉක්රීසි අ ජහි ක 

පේාකඹහ - පයොඵේ ශ ලුෂයස සටීන්තස 

551. ශ්රී රකකහ ෂයපද්ලඹකදී රළබ ්රථභ පටස ශ ක්රික ශ ජඹරවණඹ රළබුපේ ිනන්  යටට ්පයහිද? 

නසීරන්තතඹ 

552. ීනේ ්න්තජිභ නිඳද නපේ කවුද? රුපඩොේෂස ීනේ 

553. පඩි පඵපවත් මුේයට නිඳද නපේ ිනන්  ජහි කපඹක්ද? චීන ජහි කයින්ත 

554. පචස ක්රීඩහ උඳත රළබුපේ ිනන්  යප ශද? ඉන්තදිඹහ 

555. නළපගනහිය ජේභනිඹ වහ ඵටහිය ජේභනිඹ ඒකහඵද්ධ වුපේ ිනන්  පේද? 1990 

556. ජරඹ ළදී ඇත්පත් ඔක්සි අජන්ත භග කුභන මුර්රය ් ඵන්තධ ීමපභන්තද? වයිඩ්රජන්ත 

557. පරෝකපේ ළඩිභ ජනගවනක් පපන නගයඹ - ජඳහනපේ පටෝිනපඹෝ 

558. පරෝක ්රකට පක්් බ්රිේ ෂයලස ෂයදයහරඹ පිහිටහ ඇත්පත් ිනන්  යප ශද? ්කගරන්තතඹ 

559. කබුින වහ පනෝ නහටය ් ්රධහඹ රපපණික යට   - ජඳහනඹ 

560. ජුයහසි අක් ඳහක් චිත්රඳටඹ ංධයක්ණඹ කපේ කවුද? සටීන්ත සපිේඵේග් 

561. යග්බි ක්ඩඩහඹභක ්ක් යකට ්ක් පිරකට ක්රීඩහ කර වළින ක්රීඩකඹන්ත ගණන - 15 

562. ඔලිේ  ශෂයස ශ ශභහ කතහ ලියු ්කගරන්තත ජහි ක යචකඹහ කවුද? චහේස ඩිකන්තස 

563. පතෝභස ංේහ ්ඩින්ත ිනන්  යටක ජහි කපඹක්ද? ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදඹ 

564. ශ්රී රකකහ ්රථභ ෂයපද්ශීඹ පටස ශ ජඹරවණඹ රළබ තයගපේ ීමයඹහ කවුද? චමිතන්තද හස 

565. හසඳ ්න්තජිභ නිඳද නපේ කවුරුන්තද? පේ් ස පො ශ 

566. ඩයිනභයි ශ මුලින්තභ නිඳද නපේ කවුද? ඇේෆ්රඩ් පනොපඵේ 

567. පවොීය ක්රීඩහ උඳත රළබුපේ ිනන්  යප ශද? ්කගරන්තතඹ 

568. නළපගනහිය ඳිනසථහනඹ ඵකග්රහපද්ලඹ ඵට ඳත් වුපේ ිනන්  පේද? 1971 

569. ග්ලුපකෝස ළදී ඇත්පත් ඔක්සි අජන්ත ව වයිඩ්රජන්ත භග ිනන්  මුර්රය ් ඵන්තධ ීමපභන්තද? 

කහඵන්ත 

570. ශිසටහචහයපේ පතොටිේර ඹන ෂයරුදහලිඹ රත් යට - ඉයහකඹ 

571. භපගෝලීඹ වළඩඹ පවේතුපන්ත උ ඳත්තු ඹන ෂයරුදහලිඹ රත් යට- ඉතහලිඹ 

572. ංන්තකේ ෆ්  ඹන ෂයරුදහලිඹ රත් යට- ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදඹ 

573. බ්රළක් ටියුලිප් කෘි ඹ යචනහ කර ්රකල පේාකඹහ - ඇපරක්ළන්තඩේ ඩුභහ 

574. ළඩිභ යටේ ගණනකට පිඹහය කයන ගුන්ත පේඹ - ටේිනස ්ඹහේරයින්තස 

575. පයොබින්තන්ත කෘපෝ කෘි ඹ යචනහ කපේ කවුද ඩළනිපඹේ ඩිපෂෝ 

576. හක්යතහඹ ංි න්ත පරො ඳවළින්තභ ඇි  යට -දකුණු සුඩහනඹ 

577. යතු භකයහ ඹන ෂයරුදහලිඹ රත්යට - චීනඹ 

578. පඩ්ෂයඩ් පකොඳේෆීේඩ් කෘි ඹ යචනහ කපේ කවුද  චහේස ඩිකන්තස 

579. හක්යතහඹ 100% හිමිත යටේ සි අඹේරංඹත්  න භවහද්ීමඳඹ - යුපයෝඳහ භවහද්ීමඳඹ 

580. කන තුර ඇි  ංසථි ගණන ීයඹද  3 

581. කළු  ංලසපඹකුපග් ීමයකතහ ංරරහ ලියු ජනප්රිඹ කෘි ඹ- බ්රළක් බියුටි 
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582. ිනසි අෂයටක නින්තදට පනොඹන නගයඹ - නිවුපඹෝක් 

583. පරෝකපේ ෂයලහරතභ ගුන්ත වමුදහ ංඹත් යට -ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදඹ 

584. පරෝ ්රකට පෝපඵෝන්ත ෂයලස ෂයදයහරඹ පිහිටහ ඇත්පත් ිනන්  යප ශද? ්රකලඹ 

585. කතකලි නළටු්  ් ්රධහඹ ංඹත් යට - ඉන්තදිඹහ 

586. පවොීය ක්ඩඩහඹභක ්ක් යකට ්ක් පිරකට ක්රීඩහ කර වළින ක්රීඩකඹන්ත ගණන - 11 

587. ෂයේඳත්තු ජහි ක පනෝදයහනඹ ංඹත් දිසරික්ක පභොනද? පුත්තරභ වහ ංනුයහධපුයඹ 

588. ෂයධහඹක ජනහධිඳි  ධුයඹ ශ්රී රකකහපප සථහපිත පකරුපන්ත කුභන යසථහ කපලෝධනපඹන්තද? 

1972 පදන යසථහ කපලෝධනඹ 

589. ඳහඳන්තදු පරෝක කුරහනඹ ඇයබි ේඹ   - 1930 උරුගුපදී 

590. ඔසකහේ ් භහන උපශර ඳත්න සු්රකට ලහරහ කුභක්ද? පවොලිවුඩ් ර “පඩොේබි ි ඹටේ” 

591. චිත්රහගහයඹිනන්ත පිටත රගත කර මුේභ සි අකවර චිත්රඳටඹ - පේාහ (1956) 

592. ශ්රී රකකහ බ්රිතහනය ඹටත් ෂයජිතඹක් ඵට ඳත් වුපේ කය පකොමිත්  පඹෝජනහ භතද? ද 

මිතයුයන්ත 

593. දළනට ශ්රී රකකහපන්ත රළබී ඇි  ඳළයණිතභ පේ ලිපිඹ කුභක්ද? ිනත්සි අරිපභන්ත යජු කර 

පිහිටුන රද පතෝනිගර පේලිපිඹ 

594. පරො ෂයලහරතභ චිත්රඹ පර ළරපකන “ංන්ත ෂයනිලසචඹ”  කහපග් නිේභහණඹක්ද? භයිකේ 

ඇන්තජපරෝ 

595. “පඩ්ෂයස” කුරහනඹ පිරිනභන්තපන්ත කය ශුයතහඹක් දවහද? පටනිස 

596. පරො ්රසි අද්ධ “යුද්ධඹ වහ හභඹ” න කතහපප චරිත පකොඳභණ පපද? 539 

597. “ඵහමිත රමිත” ඹනුපන්ත වදුන්තහගන්තපන්ත කය ක්රික ශ ක්ඩඩහඹභක පරෝලින්තද? ්කගරන්තතඹ 

598. 1960 දී දිඹ ඹටින්ත පරො ටහ ගභන්ත කශ ්රථභ බ්භළරීනඹ වළදින්ත න නභ - රයිටන්ත 

599. පරෝකපේ ගළඹුරුභ ංගහධඹ න “ භරිඹහනහ” පිහිටහ ඇත්පත් ිනන්  හගයපේද? ඳළසි අපික් 

හගයඹ 

600. ංන්තතේජහර තහක්ණපේ නිේභහතෘ කවුද? ටී්  ඵේන්තස ලී 

601. ළතපුභක ඹහය ිනඹක් දක්නට රළපබ්ද? 1760 ින. 

602. පරො ෂයලහරතභ දුඳත පර ළරපකන ්රීන්තරන්තතඹ ංඹත් න්තපන්ත කය යටකටද? 

පඩන්තභහේකඹ 

603. ඳෘථිෂයඹ භත ඇි  ගුරුත්හකේණඹ, ද භත ඇි  ගුරුත්හකේණඹ පභන්ත රන්තන 

ලපඹන්ත ින ගුණඹක් පයිද? වඹ ගුණඹින 

604. ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදපේ ජනහධිඳි  ධුය ංපප්ක්කපඹකු ෂයසි අන්ත ළපිරිඹ යුතු ංභ ඹ 

ිනඹද?35 

605. පෞයරව භ්ඩඩරපේ පිඹෂය ඇසි අන්ත දළිනඹ පනොවළින රවපරෝකඹ කුභක්ද? පනප්චුන්ත 

606. පේාහ චිත්රඳටිපේ ් භහනනීඹ ගීත යචනහ කපේ කවුරුන්තද? භේලින්ත ජඹපකොඩි පිඹතුභහ 

607. ඌ ඳශහපත් නිර පුසඳඹ - ගුරුළුයහජ භර 

608. භපනෝ ෂයලසපේණපේ පිඹහ - සි අග්භන්ත ප්රොයිඩ් 

609. පරො ්රථභ ංන්තතේජහි ක ක්රික ශ තයගඹ ය 1844 දී ඳළළත්වුපන්ත ිනන්  යටේ පදකක් 

ංතයද? ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදඹ වහ කළනඩහ 

610. ඳරිගණකපේ පිඹහ - ේ චහේස ඵළපබ්ේ 

611. යඵේ ගපේ භප භුමිතඹ - බ්රසීරඹ 

612. රළෂේඩහ චතුයශ්රඹ පිහිටිපේ ිනන්  යප ශද? ්කගරන්තතඹ 

613. කහන්තතහය ළඩිභ ගණනක් ඇි  යට- ඔසපේලිඹහ 

614. ශ්රී ඳහද න්තදනහ රය් බ කර යජතුභහ කවුද? ඳශමුළනි ෂයභරධේභසරිඹ යජු 

615. පයොයිටේ පුත් පේඹ රය් බ කපේ කවුද? පඳෝේ ජුලිඹස 

616. ශ්රී රකකහ ්රථභ ජන කගණනඹක් ඳළළත්වුපේ ිනන්  පේද? 1871 

617. ඇභරිකහ පොඹහ ගත් ක්රිසපටෝඳේ පකොපරෝ ඵස කුභන ජහි කපඹක්ද? ඉතහලි ජහි කපඹක් 

618. පේ පුද්ගරඹහ පතෝයන සු්රකට ජහතයන්තතය ගයහ කුභක්ද? ටයි් ස ගයහ 
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619. ඔලි් පික් ක්රීඩහ උපශරක් ඳළළත් න ්රථභ රසි අඹහි ක යට - ජඳහනඹ 

620. සුදු පගෝනහ, සුදු ළද්දහ, න යණ රන්තථ යචනහ කර පේාකඹහ කවුද? වදය 

රේ.්ේ.සපි ශේ 

621. ඳේසි අඹහ ේතභහනපේ වළදින්තපන්තපන්ත කය නභිනන්තද? ඉයහනඹ 

622. වළරී පඳෝටේ කතහ භහරහට ංඹත් රන්තථ ගණන - වතයි 

623. පදන පරෝක යුද්ධපේදී මිතත්ර ඳහේලඹට පද්ලඳහරන නහඹකත්ඹ දුන්ත බ්රිතහනය ංගභළි යඹහ 

කවුරුන්තද? ෂයන්තසටන්ත චේචිේ 

624. ංබයකහලඹට ියඹ ්රථභඹහ කවුරුන්තද? යුරි ගගහරින්ත 

625. ඉන්තදිඹහපප භදුයහසි අඹ නගයඹ ේතභහනපේ වළදින්තපන නභ- පචන්තනහයි 

626. පරො ්රථභ ජනහධිඳි රිඹ කවුද? ඉපපඵරහ පඳපයොන්ත (රේජන්තටිනහ) 

627. ්රීක පවෝඩිපේ මුේභ ංකුය කුභක්ද? ඇේෂහ 

628. 1957 ඔක්පතෝ් ඵේ 4  ංබයකහල  ගත කර පරො ්රථභ කෘතීභ චන්තරිකහ කුභක්ද? 

සපුටිනික් 1 

629. 1973 පභෝටපයෝරහ භහගප්  කහේඹපේ නියුතු සි අටිඹදී පරො ්රථභ ජකගභ දුයකථනඹ 

නිඳද නපේ කවුද? භහේටින්ත කූඳේ 

630. ළ් බිඹහ වහ සි අ් ඵහබ්පප පද්ල සීභහ ංතරින්ත කඩහ වළපරන දිඹ ඇේර කුභක්ද? ෂයක්පටෝරිඹහ 

631. ළඩිභ සහධීන යටේ ගණනක් ඇි  භවහද්ීමඳඹ කුභක්ද? ංප්රිකහනු භවහද්ීමඳඹ 

632. ඳළසටරීකයණඹ පරොට වදුන්තහ දුන්ත ්රකල ජහි ක යහඹන ෂයදයහඥයාඹහ කවුරුන්තද? ලුීම ඳහසචේ 

633. FM පේඩිපඹෝ තයකග ර FM ඹනුපන්ත පකටිපඹන්ත වදුන්තන නභ - ෆීකුන්තසි අ 

පභොඩියුපේන්ත 

634. භහේටින්ත ෂයක්රභසි අකව ශුරින්ත යචනහ කර ්රථභ නකතහ කුභක්ද? ලීරහ 

635. ඇඳේ ඳරිගණක භහගප්  රය් බ කර නපොත්ඳදකඹහපග් නභ - සටීප පජොබ්ස 

636. ඉන්තදිඹහපප වහ ඵකග්රහපද්ලපේ ජහි ක ගී යචනහ කපේ කවුද? යීමන්ත්රනහත් තහපගෝේ 

637. කුණු කන්තදක් නහඹ ඹහපභන්ත  භයණ සි අදු  න ෂයපදස යට - ඉි පඹෝපිඹහ 

638. පරෝක භහධය නිදව පිළිඵ දේලකපේ ඳශමු සථහනඹ දිනහ ගත් යට - පනොේපප 

639. ංලුි න්ත බිහි  න ඉන්තදිඹහනු ්රහන්තතඹ  - පතපරන්තගහනහ 

640. බ්රිතහනය ංගභළි  පතපේහ ප්  නිපඹෝජනඹ කයන පද්ලඳහරන ඳක්ඹ - කන්තේපපටිප 

ඳක්ඹ 

641. ඉන්තදිඹහපප න ජනහධිඳි යඹහපග්  පද්ලඳහරන ඳක්ඹ - හින්තදු ජහි කහදී බහයතීඹ ජනතහ 

ඳක්ඹ 

642. 2017 පේදී ඇභරිකහ ඉත්  න ඳරිය ් මුි ඹ- ඳළරිස පද්ලගුණික ් මුි ඹ  

643. ශ්රී රකකහපප ්රථභ පඳොේ ඳරිපේණහගහයඹ පිහිටහ ඇත්පත් -ලුණුෂයර 

644. භයික් පයෝපොෂස ශ ක් පියුටේ රඹතනපේ නිේභහතෘ යඹහ - බිේ පග් ශස 

645. පරෝක භහධය නිදව පිළිඵ දේලකපේ  ශ්රී රකකහට හිමිත සථහනඹ - 141 

646. සි අයගත න තමිතේනහඩු භව ඇභි  ංපප්ක්ෂිකහ- ලෂිකරහ නඩයහජන්ත 

647. නළපගනහිය ජේභනිඹ ව ඵටහිය ජේභනිඹ ්කහඵද්ධ වු ය -1990 

648. රසි අඹහපප ඳළයණිතභ ෂයලස ෂයදයහරඹ - තක්ෂිරහ 

649. ශ්රී රකකහපප ඳශමු ංධයහඳන රඹතනඹ කුභක්ද? භවහ ෂයවහයඹ 

650. පඩ්රෝන්ත ්රවහයඹිනන්ත භරුමුට ඳත්  න ංයිසි අස  ත්රස ත කෂයධහනපේ ්රධහන ංළුපගෝසුහ - ජිවහද් 

පජෝන්ත 

651. ශ්රීරකකහපප ේතභහන ංරහභහතය , යනිේ ෂයක්රභසි අකවඹන්ත මුලින්තභ ඳහේලිප් න්තතුට පත්රීඳත් න 

, භළි යණ පකො ශාහඹ කුභක්ද ? බිඹගභ 

652. ශ්රී රකකහපප ඳශමු ෂයලසෂයදයහලීඹ පකෞතුකහගහයඹ කුභක්ද?පප්යහපදණිඹ ෂයලස ෂයදයහරඹ 

653. බුපනෝස ංඹේස ෂයලසෂයදයහරඹ පිහිටිපේ කය යටකද? රජන්තටිනහ 

654. පඳොදු යහජය භ්ඩඩලීඹ නහඹක මුළු ඳත්න්තපන්ත ය ීයඹකට යක්ද?ය 2 කට යක් 

655. දුණ පචෝදනහ ලින්ත නිදවස  න භළපේසි අඹහනු ංගභළි - නජිබි යහක්  
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656. ේතභහන ඉි පඹෝපිඹහ ංතීතපේ වළඳින්ත න නභ කුභක්ද ? ඇබ්සීනිඹහ 

657. පරො ෂයලහරභ ෂයලස ෂයදයහරඹ කුභක්ද?නිපපඹෝේක් ෂයලස ෂයදයහරඹ 

658. යුපයෝඳපේ ්රථභ ෂයලසෂයදයහරඹ පිහිට න තළනළත්තහ කවුද?ප්පේපටෝ 

659. ශ්රී රකකහපප ්රථභ පද්ලඳහරන ඳක්ඹ කුභක්ද? රකකහ භ භහජ ඳක්ඹ 

660. පරෝකපේ පභපතක් ළඩිභ පිටඳත් ්රභහණඹක් ංපරෂය ීම ඇි  රන්තථඹ කුභක්ද? ඵයිඵරඹ 

661. පරෝකපේ කුඩහභ දුඳත් යහජයඹ - නහවුරු 

662. පනොපඵේ තයහගඹ දිනහ ගත් ්රථභ කලු ජහි කඹහ : රැේෂස පජොන්තන්ත 

663. ශ්රී රකකහපප ්රථභ උඳ කුරඳි යඹහ කවුද? ෂයභරහ ද සි අේහ - ජඹේධනපුය ෂයලස ෂයදයහරඹ 

664. පරො ්රතභ ජනහධිඳි නිඹ න්තපන්ත-රේජන්තටිනහපප භහරිඹහ ඉපඵේ පඳපයෝන්ත 

665. ෂයලස ෂයදයහර රට සි අසුන්ත ඇතුරත් කය ගළනීප්  දුසකය දිසරික්ක රයිසතුපප ඇි  ඉතහභ 

දුසකය දිසරික්කඹ කුභක්ද? මුරි ප 

666. ශ්රී රකකහපප නිදවස ංධයහඳනඹ රය් බ ිනරීභට මුලික වුපේ කවුද?සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්තනන්තගය 

භවතහ 

667. යීමන්ත්රනහත් තහපගෝේතුභහ රය් බ කශ ්රසි අද්ධ ඉන්තදීඹ කරහඹතනඹ  කුභක්ද? ලහන්ති  

නිපක්තනඹ 

668. ශ්රී රකකහපප පිහිටුන රද ්රථභ ෂයලසෂයදයහරඹ කුභක්ද? රකකහ ෂයලස ෂයදයහරඹ 

669. ඥයාහනහේථ ්රදීඳඹ පුත්ඳත රය් බ වුපේ කදහද?  1866 

670. හිසබුේරහ ගරිේරහ කෂයධහනඹ ංඹත්න යට : පරඵනනඹ  

671. රකකහපප ්රථභ ර්ඩඩුකහය යඹහ  නපේ : ේ ඔලිේ ගුණි රක 

672. ජි ක ංධයඳන රඹතනඹ පිහිටුහ ඇත්පත් පකොපවේද? භවයගභ 

673. 2009/09/04 දින දිනක් තුශ ඇපේ සුද ඉත්ිනරීප්  ලරඹය කේභඹ පයෝගීන්ත 196පදපනකු 

දවහ ිනරීභ භියන්ත රකකහපප ංක්ශී පයෝග ෂයපලේඥයා වදයයපඹකු පරෝක හේතහක් පිහිටුන ේදී. 

්තුභහ කවුරුන්තද ? shamintha amarathunga 

674. පරෝක පෞාය කෂයධහනපේ මරසථහනඹ පිහිටහ ි පඵන්තපන්ත පකොපවද? සෂයසටරන්තතපේ 

ජිනීහ නුය 

675. ංන්තතේජහි ක පශ කෂයධහනපේ මරසථහනඹ පිහිටිපේ : ජිනීහ 

676. රකකහපප ළඩිභ ඳහේ ගණනක් ඇි  ඳශහත කුභක්ද? ඵසනහහිය ඳශහත 

677. රකකහපප ංඩුභ ඳහේ ගණනක් ඇි  ඳශහතකුභක්ද? උතුරු ඳශහත 

678. ශ්රී රකකහපප ්රථභ ංධයහඳන ඇභි යඹහ කවුරුන්තද’? සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්තනන්තගය 

679. ශ්රී රකකහපප ්රථභ ශභහ ගයහ කුභක්ද? ඵහර ්රදීඳ 

680. පෝපඵෝන්ත ෂයලස ෂයදයහරඹ පිහිටි යට කුභක්ද? ්රකලඹ 

681. ශ්රී රකකහපප ්රථභෂයදුවේඳි නිඹ කවුද? ංනුරහ භළණිපක් උදරහගභ 

682. පටොපයන්තපටෝ ෂයලසෂයදයහරඹ පිහිටි යට කුභක්ද? කළනඩහ 

683. පනොපඵේ ් භහනඹක් දිනහ ගත් ්රථභ කහන්තතහ : පේඩිඹ්  වහ පඳොපරෝනිඹ්  පොඹහගත් 

පඳෝරන්තත ජහි ක භහරිිනයුරි භළි ණිඹ 

684. ශ්රී රකකහපප ෂයලහරතභ ංධයහඳන ෘත්තීඹ ්රදේලනඹ - EDEX  EXPO 

685. ඔලි් පික් ඉි වහඹටභ ඔලි් පික් ව ඳළයහඔලි් පික් තයඟ පදකභ ්කභ ේඹක් තුශ හිමිත 

කයගත් ්කභ යට : චීනඹ  

686. ළඩිභ හය ගණනක් පනොපඵේ තයහගඹ දිනහගත් ංන්තතේජහි ක කෂයධහනඹ 

කුභක්ද?ංන්තතේජහි ක යතුකුරු කෂයධහනඹ 

687. පඳ් ි ඹ ඝහතනඹ ීමභ ් ඵන්තධපඹන්ත පචෝදනහ රඵහ සි අටි දකුණු ංප් රිකහනු ක්රීඩකඹහ - 

ඔසකහ පිසපටෝරිඹස  

688. ංවපේදී වෘදඹහඵහධඹිනන්ත මිතඹ ියඹ පදි ඹහනහපප නිඹමුහ-   ලිද් බින්ත පභොපවොභඩ් 

689. ංන්තතේජහි ක පශද පක්න්ත්රපේ රය් බක ේඹ- 1964 

690. ශ්රී රකකහ භවහ ඵළකකුපප ඵළදු් කය කචහට පචෝදනහ ්ේර න භවහ ඵළකකුපප හිටපු 

ංධිඳි යඹහ - ංේජුන්ත භපවේන්ත්රන්ත භවතහ 
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691. ඇභරිකහපප ේතභහන යහජය පේක්  - පයක්ස ටිරේන්ත 

692. ශ්රී රකකහපප හගය ෂයලස ෂයදයහරඹ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවද? තකගේර 

693. යහජය පතොයතුරු පක්න්ත්රපේ පකටි දුයකථන ංකකඹ- 1919 

694. භෆතකදී යුපයෝඳහ කගභපඹන්ත ඉත් ීමභට ජනභත ෂයචහයණඹක් ඳළළත් න යට - බ්රිතහනය 

695. යුද බිප් දී තුහර රත් පඵළුන්ත කඩිනමිතන්ත ්රහවනඹ ිනරීභ වහ ඊශ්රහඹරඹ ෂයසි අන්ත නිඳද න 

නිඹමුන්ත යහිත පඩ්රෝන්ත ඹහනහ - ්ඹහේ මුපේ  

696. ගුපන්ත පිඹහය කයමිතන්ත ි බ ඵළලුන්ත පදකක්  ංතය ක් බිඹක්  ඔස පේ ඹළභට උත්හව ිනරීප් දී 

මිතඹ ියඹ ්රකල ශුයඹහ -  ටළන්තක්රිපඩ් පභොපර ශ  

697. පරො ්රමුාතභ භත්්රය ජහහය් කරුහ-  පභක් සි අපකෝ ජහි ක ්ේ. චළපඳෝ 

698. මිතඹන්තභහයපේ න ජනහධිඳි  - හිටින්ත ිනපඹෝ 

699. ය 14 ක්  ි ස පේ නඩු ෂයබහගඹිනන්ත පතොය ංත්ංඩකගුපප සි අටි බින්ත රහඩන්තපග් රයක්ෂක 

බටඹහ- මුවභද් යවභන්ත 

700. පරෝක ගුරු දිනඹ කදහද?ඔක්පතෝ් ඵේ 05 

701. ශ්රී රකකහපප ංධයහඳන පදඳහේතප් න්තතු රය් බ කපේ  කදහද? 1899 දී 

702. සි අසුන්තට පනොමිතපේ ඳහේ පඳොත් දීභ රය් බ කපේ කදහද? 1980 

703. යහගභවදය ෂයදයහරඹ ංඹත්න ෂයලසෂයදයහරඹ කුභක්ද? කළරණිඹ ෂයලස ෂයදයහරඹ 

704. ශ්රී  රකකහපප මුේභ භධය භවහ ෂයදයහරඹ කුභක්ද? භතුගභ භධය භවහ ෂයදයහරඹ 

705. රකකහ ෂයලස ෂයදයහරපේ ්රථභ උඳකුරඳි යඹහ කවුද?ේ නිකුරස රටිගර 

706. පටොපයන්තපටෝ ෂයලස ෂයදයහරඹ  පිහිටිපේ කය යටකද?කළනඩහ 

707. පෝපඵෝන්ත ෂයලස ෂයදයහරඹ පිහිටි යට කුභක්ද?්රකලඹ 

708. පකොන්තපගෝ යහජයපේ හිටපු ංගභළි යපඹකු සි අහිීමභට රුසි අඹහපප පිහිට න ෂයලස ෂයදයහරඹ 

කුභක්ද?ලුමු් ඵහ ෂයලසෂයදයහරඹ 

709. භෆතකදී ංබහ්රහප්ත  න පරො පුයහ ජනප්රිඹ  න පගෝස  ශ ඵස ටේස  චිත්රඳටපේ නළුහ -  පඩ්ෂයඩ් 

භහේගුසි අරස  

710. ංන්තතේජහි ක පශද පක්න්ත්රපේ මුරසථහනඹ - සෂයසටේරන්තතපේ ජිනීහ 

711. තහයිහනපේ ්රථභ ජනඳි රිඹ - හයි ඉන්තග් 

712. යුද වමුදහ නිරධහරිඹකු භයණඹට ඳත් ිනරීභ ් ඵන්තධපඹන්ත ඇභරිකහනු ංධිකයණඹ භයණ 

දඬුභ නිඹභ  න ඇභරිකහනු නළුහ - ඩළනිපඹේ පොස නිඹක්  

713. කටුඵළද්ද කහේමිතක ෂයදයහරඹ රය් බ කපේ කදහද? 1944 

714. රකකහ ෂයලස ෂයදයහරපේ ඳශමු සි අකවර උඳකුරඳි යඹහ කවුද? නිකුරස රටිගර 

715. පභොයටු ෂයලස ෂයදයහරපේ ඳශමු උඳකුරඳි යඹහ කවුද? භවහචහේඹ ෂයලී පභන්තඩිස 

716. ංබහ්රහප්ත  න වළරී පඳොටේ වහ පයොබින්ත හුඩ් නළුහ- ඇරන්ත රික් භන්ත 

717. 1985 දී කනිසක නභළි  ඉන්තදීඹ භගී ඹහනහ පඵෝ් ඵඹක්  තඵහ ෂයනහල ිනරීභ පිළිඵ යදකරු 

ීම ය 15ක් සි අයගත සි අට ඳසුකහලීන කළනඩහ යජඹ ෂයසි අන්ත නිදවස කශ සීක් ජහි කඹහ - ඉන්ත්රජිත් සි අක  

718. යුපයෝඳපේ ෂයලහරතභ සුහන භමිතඹ - පභොරපඩෝහ යහජයපේ පඩොයිනහ න්  සුහන භුමිතඹ 

719. භත ඳහ තළබ වඹළන මිතනිහ- ගගනගහමී ්ඩ්ගහේ මිතපචේ 

720. උතුරු පකොරිඹහනු නහඹක ින්  පජොන්ත ංන්තපග් නිපඹෝගඹ භත පඩි තඵහ භයහ දළමු උතුරු 

පකොරිඹහපප වමුදහ ්රධහනිඹහ - පජනයහේ රි පඹොන්ත ියේ 

721. ංන්තතේජහි ක ක් කරු කෂයධහනපේ මුරසථහනඹ පිහිටහ ඇත්පත් -  සෂයසටේරන්තතපේ ජිනීහ 

722. ය 12 ක සි අය දඩුභකට රක්   න භහරදියිපන්ත ්රකට ෂයරුද්ධ ඳක්ෂ නහඹකඹහ - ඉ් යහන්ත 

ංබ්දුේරහ 

723. ංඩි 36 ක්  ඹට උභක දු් රිඹ භහේගඹක් ඳත්හපගන ඹන යට- උතුරු පකොරිඹහ 

724. ෂයිනලික් ස  පබ් ංඩෂයපේ නිේභහතෘ- ජලිඹන්ත ංන්තඡ් 

725. පඳොප් ගහඹක භයිකේ ජළක් න්තපග් ගීතර හිමිතකභ රඵහ ගත් පරෝ ්රකට භහගභ - පෝනි 

භහගභ 

726. පරො ෂයලහරතභ ෂයපනෝද උඹන පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද? ඩුඵහයි 
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727. පරො කළශමූ ඳළනභහ යවස  ලිඹෂයලි මුලින්තභ ්රසි අද්ධිඹට ඳත් කශ පුත්ඳත-  ජේභනිපේ 

පයිටුන්තa පුත්ඳත 

728. පරො දිගභ උභග පිහිටහ ඇත්පත් - ස ෂය ශ ේරන්තතපේ පගොතහඩ් උභග 

729. භවේ 18 ිනන්ත යුත් පරො ෂයලහරතභ භගී පනෞකහ- වහේභනී ඔප් සීස  

730. භචක චිත්රඳටපේ ංධයක්කයඹහ - උඵේපතෝ ඳළපොලිනි 

731. පරො ෂයලහරතභ බහ්ඩ ඩ ්රහවන ගුන්ත ඹහනහ - ඇන්තටපනෝප 225 මිතරිඹහ ඹහනහ 

732. පරො දිගභ උභක දු් රිඹ - ස ෂය ශ ේරන්තතපේ පගොපත් උභක දු් රිඹ 

733. ජිනීහ භහන හිමිතක්  කවුන්තසි අරඹ ෂයසි අන්ත හභහජිකත්පඹන්ත ඉත් කර යට -රුසි අඹහ 

734. තුටින්ත සි අටින යටේ රළයිස තුපප ඳවළින්තභ සි අටින යට- භධයභ ංප්රිකහනු ජනයජඹයි 

735. රසි අඹහපප පිහිටහ ඇි  ෂයලහරතභ කහන්තතහයඹ - පගෝබි 

736. දණ පචෝදනහ ්ේර  න දකුණු පකොරිඹහපප ජනහධිඳි නිඹ- ඳහක්  ගුපපන්ත වයි 

737. ශ්රී රකකහපප භළි  බඹට ්ක් න ඳශමු සි අනභහ නළුහ- ්න්ත.්් .පඳපේයහ 

738. පරො ්රථභ ත්රසත කෂයධහනඹ බිහි  න යට - සඳහඤසඤ 

739. භත්්රය වහ ංඳයහධ පිළිඵද ්ක්ත් ජහතීන්තපග් කහේඹහරඹ රය් බ කයන රද්පද් - 1997 

740. භත්්රය වහ ංඳයහධ පිළිඵද ්ක්ත් ජහතීන්තපග් කහේඹහරඹ පිහිටහ ඇත්පත් - ඕසපේලිඹහපප 

ෂයඹහනහ නුය 

741. ්ක්ත් ජහතීන්තපග් ෂයලස ෂයදයහරපේ මුරසථහනඹ- ජඳහනපේ පටෝිනපඹෝ නුය  

742.  භත ඳහතළබ ංන්ත ගගනගහමිතඹහ-  පජපන්ත ේභන්ත 

743. මිතඹ ියඹ බ්රිතහනයපේ ්රථභ යුද හේතහකහරිඹ - ක් පරඹහේ පවොලින්තේන්ත 

744. ඇභරිකහනු ධජපේ ඇි  තරු ගණන - 50 

745. ්ක්ත් ජහතීන්තපග් ෂයලස ෂයදයහරපේ ේතභහන ංධයක්ක - David M. Malone 

746. ්ක්ත් ජහතීන්තපග් ෂයලස ෂයදයහරපේ රය් බඹ- 1973 

747. ඇභරිකහපප න ජනහධිඳි  පර පඩොනේඩ් ර් ප් දිපරු්  පදන ංස ථහපප සි අඹ ධුයපඹන්ත 

ඉේරහ ංස   න ස ෂය ශ ේරන්තතපේ ඇභරිකහනු තහනහඳි නි - සුන්ත පරෂයපන්ත 

748. ඉේරහ ංස න ධර භන්තදිය ්රකහලක- පෝන්ත සඳයිේ 

749. මිතඹ ියඹ ගහඹන ශිේපී පචසටේ පඵනින්තටන්තපග් කගීත ක්ඩඩහඹප්  නභ- ලින්තිනන්ත ඳහක් 

750. පරො පභපතක්  නිේභහණඹ පකොට ඇි  උභ ඳහරභ- දකුණු චීනපේ "බීඳන්තග්ජිඹළන්ත 

751. පරෝකපේ පදනිඹට ළඩිභ ජනගවනඹක් සි අටින යට- ඉන්තදිඹහ 

752. හේක් මුළු ්රථභ යට කෂයධහනඹ කය ඇත්පත් කුභන යප ශද? ඵකග්රහපද්ලඹ 

753. ජහි ක පකොඩිඹ දවහ තභ යප ශ සි අි ඹභ බහෂයතහ කයන පරෝකපේ ්කභ යට- Cyprus 

754. පභය කහන්තතහ ක්රික ශ පරෝක කුරහනඹ හිමිත  න යට- ්කගරන්තතඹ 

755. පරො දක්තභ ඳහඳන්තදු ක්රීඩකඹහ- ක්රිසටිඹහපනෝ පයොනහේපඩෝ 

756. ඉන්තදිඹහපප 14 න ජනහධිඳි  - යහ්  නහත් පකොෂයන්තද 

757. පරෝකපේ ්රථභ වරිත පුණය භුමිතඹ පර න්  කය ඇත්පත් පකොපවද? භවනුය දශදහ 

භහළිගඹ 

758. නළපගනහිය ඳශහතට ංපපනික පුසඳඹ- පගොඩ භහපනේ භර 

759. ජහතයන්තතය පඳොලිසි අපේ (ඉන්තටේපඳෝේ) න බහඳි නිඹ-  මිතපයේරහ ඵළේසරහසි අ 

760. 2017 ය මුලින්තභ උදහ වුපේ -පටොන්තගහ යහජයඹ 

761. 2016 පේ ජහතයන්තතය ‘ භෆන්ත බුකේ’ ් භහනඹ දිනහ ගන්තනහ රද්පද් - දකුණු පකොරිඹහනු 

ගත් කතුරිඹක න වළන්ත කෆන්ත 

762. පලේසාහධිකයණඹ තභ යප ශ ඳහේලිප් න්තතු ඹටපත් ඳත්හපගන ඹහප්  නීි  පකටු් ඳතක් 

් භත කය ගත් යට- පඳෝරන්තතඹ 

763. පිලිපීන ජනහධිඳි යඹහ ෂයසි අන්ත වමුදහ නීි ඹ ්රකහලඹට ඳත් කර දුඳත කුභක්ද? මිතන්තදනහඕ 

දුඳත 

764. ඳහේලිප් න්තතුකදී භප ිනරි දුන්ත ඳශමු භන්ත්රීරිඹ - ඕසපේලිඹහපප පන ශ ක ක රළරීහ 

පෝේටේස 
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765. NAITA ඳහරනඹ න්තපන්ත කුභන ංභහතයකලඹක් ඹටපත්ද? නිපුණතහ වහ ෘත්තීඹ පුහුණු 

ංභහතයකලඹ 

766. 2016 පේදී මිතඹ ියඹ ඊශ්රහඹරපේ හිටපු ංගභළි  කවුද? සි අපභොන්ත පඳයස 

767. 2016 පේදී මිතඹ ියඹ පේේ ක්රභපේ නිේභහතෘයඹහ - පේ පතෝ ලින්තන්ත 

768. GSP ඹන්තපනහි පත්රුභ කුභක්ද? ෂයපලේ ්රි රහබ හිත පශද යණඹන්ත පිළිඵද පඳොදු ක්රභඹ 

769. ශ්රී රකකහ ෂයෘත ෂයලස ෂයදයහරඹ රය් බ ිනරීභට රධහය දුන්ත යට - සීමඩනඹ 

770. පරො දීේඝතභ උඳහඹ කර ඉන්තදීඹ කහන්තතහ - ඉපයෝමිත ලේමිතරහ 

771. යක්ෂිත ඵන්තධනහගහයගත සි අටි ඇන්තගහේඩ් පනෞකහපප කපිතහන්තයඹහ- පජනලි ගහපරොබ් 

772. භෆතකදී ඳත්  න පවොන්තපකොන්ත ඳහලිකහ- කළරී රෆ්  

773. ඇභරිකහනු ජහි ක රයක්ක ඒජන්තසි අපේ (CIA) කහේඹඹන්ත  පවළි කර පබ් ංඩෂයඹ- ෂයිනලීක්ස 

774. ජනඳි යණපඹන්ත ඳයහජඹට ඳත් වුද තදුයටත් ඵරපේ රැදී සි අටීභට උත්ව ගත් ගළ් බිඹහ 

ජනඳි  - ඹහිඹහ ජප්  

775. 47 න පරෝක රේථික මුළුපප පත්භහ- ංනුකුරතහ ව ගීය්  හිත නහඹකත්ඹක් 

තුලින්ත සි අපළනි කහේමිතක ෂයප්රීමඹ පභපවඹීමභ 

776. ේතභහන ්ක්ත් ජහතීන්තපග් කෂයධහනපේ භවපේක්  - ඇන්තපටෝනිපඹෝ ගුටපයස 

777. ්ක්ත් ජහතීන්තපග් ෂයලස ෂයදයහරඹ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද? ජඳහනපේ පටෝිනපඹෝ 

778. පකොරඵ- කටුනහඹක ංධිපපගී භහේගපේ ඉදි ිනරී්  කටයුතු කර රඹතනඹ- චීනපේ 

භළටපරොජිකේ භහගභ 

779. F.B.I ඔත්තු පේඹ ඳත්හපගන ඹන්තපන්ත ිනන්  යටකද? ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදඹ 

780. ්රථභ යට නයි ශ නහභඹිනන්ත පිදු්  රළබ ක්රික ශ ක්රීඩකඹහ - පඩොන්ත බ්රඩ්මිතන්ත 

781. පරො ්රථභ නයසටික ඵරහගහයඹ පිහිටවුපේ කුභන යප ශද? රුසි අඹහ 

782. ් පුේණ චිත් යඳටිඹභ ඳරිඝනක චිත්ර භියන්ත ළකසුනු ්රථභ පවොලිවුඩ් චිත්රඳටිඹ  - ඳයිනේ 

ඳළන්තටසි අ 

783. ජහතයන්තතය පඳොලිසි අපේ ්රධහන කහේඹහරඹ පිහිටිපේ පකොපවේද? ්රකලපේ 

784. රුධිය කහ්ඩඩකයණඹ පරොට වදුන්තහ දුන්තපන්ත කවුද? ඔසට්රිඹහ  වදය කහේ රෆන්තඩ්ස 

785. පරෝක  තරුණ මුළු මුලින්තභ ඇයමූපේ කුභන යප ශද? භවහ බ්රිතහනය 

786. ශභහ මිතතුරු ඳහේ දවහ රධහය රඵහ පදන රඹතනඹ  - Unicef 

787. පරො ්රථභ ජනඳි නිඹ     - ඉපඵරහ පඳපයෝන්ත 

788. පරො ඔසකහේ ් භහනඹ රළබ  මුේභ මුසලි්  ජහි කඹහ  - Mahershala Ali 

789. පරෝක ංවහය දිනඹ කදහද?  ඔක්පතෝ් ඵේ 16 

790. භග්යියි ් භහනඹ පිරිනභන ක්පේත්ර ගණන - 6 

791. ශ්රී රකකහපප 45 න ංගෂයනිසුරුයඹහ කවුද? පලේසාහධිකයණ ෂයනිසුරු ප්රිඹහද් පඩප් 

792. “ද ඵෆන්තකේ” ගයහ ෂයසි අන්ත න්  කයනු රළබ 2016 පේ යුපයෝඳපේ පවොදභ ඵළකකුකරු - 

රුසි අඹහනු භව ඵළකකු ංධිඳි නිඹ න ්ේීමයහ නබියුලීනහ 

793. FIFA පරෝක කුරහන තයගහලිඹ ඳත්න්තපන්ත ය ීයඹකට යක්ද? ය 4කට යක් 

794. 2016 පේදී ඉත් න 13 න භව ඵළකකු ංධිඳි යඹහ - ංේජුන්ත භපවේන්ත්රන්ත භවතහ 

795. ඔසකහේ ් භහනඹ රඵහ ගත් රහඵහරතභ ංධයක්කයඹහ - Damien Chazelle 

796. ශ්රී රකකහ භව ඵළකකු රය් බ කරේඹ  - 1950 

797. 2016 පේ වදය ෂයදයහ දවහ පනොපඵේ තයහගඹ හිමිතවුපේ  - පඹෝෂිපනොරි ඔෂුමිත 

798. පරො ෂයලහරතභ ගුන්ත වමුදහ ංඹත් යට - ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදඹ 

799. ජහතයන්තතය ක් කරු කෂයධහනපේ මුරසථහනඹ පිහිටහ ි පඵන්තපන්ත -සෂයසටේරන්තතපේ ජිනීහ  

800. රුසි අඹහපප ජනහධිඳි  භන්තදියඹ වදුන්තන නභ -  පක්රමිතලිනඹ 

801. පරො ළඩිභ නගවනඹක් ඇි   රසි අඹහි ක යට - භතහනඹ 

802. ශ්රී රකකහ වහ ඉන්තදිඹහ ංතය භත  පේදඹට තුඩු දී ඇි  දුඳත - කේචි ප දුඳත 

803. ‘පවපරෝරෆ්  තහක්ණඹ” පරොට වදුන්තහ දුන්ත ශ්රී රකිනක ෂයදයහඥයාඹහ - භහින්තද ඳහපත්ගභ 

භවතහ 
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804. පරෝක ඵහරදක් දිනඹ - පඳඵයහරි 22 

805. යතු කුරු කෂයධහනපේ නිේභහතෘ  - පවන්තරි ඩුනහේ ශ 

806. ෂයබහග පදඳහේතප් න්තතුපප පකටි දුයකථන ංකකඹ - 1911 

807. 2018 පවොීය පරෝක කුරහන උපශපේ ත්කහයක යට - ඉන්තදිඹහ 

808. භෆතකදී ඝහතනඹට රක්  න ඇභරිකහපප මුේභ මුසලි්  ෂයනිසුරුරිඹ - ශීරහ ඇබ්ඩස රහ්  

809. ්ක්ත් ජහතීන්තපග් භව පේක්  ඵට ඳත්  න ්රථභ රසි අඹහි කඹහ - යුතහන්ත 

810. පඳ් ි ඹ ගහතනඹ ිනරීභ භන්තධපඹන්ත පචෝදනහ රළබ දකුණු ංප්රිකහනු ක්රීඩකඹහ - ඔසකහ 

පිසපටෝරිඹස 

811. පරෝකපේ ළඩිභ සි අයකරුන්ත ්රභහණඹක් සි අටින යට - චීනඹ 

812. 2017 ඔසකහේ ් භහන උපශපේ පවොදභ නිලිඹට හිමිත ් භහනඹ හිමිත වුපේ - Emma Stone 

813. තහනහඳි  තහතුයකට ඳත් පරෝකපේ ්රථභ කහන්තතහ - ෂයජඹ රක්සමිත භළි නිඹ (ඉන්තදිඹහ) 

814. පරො දරුණුතභ ත්රසතහදී ක්ඩඩහඹභ - ISIS 

815. පනොපඵේ තයහගඹ රඵහ ගත් ්රථභ කහන්තතහ - භහරි ිනයුරි 

816. දකුණු පකොරිඹහපප න ජනහධිඳි යඹහ යඹහ කවුද? මුන්ත පජෝ ඉන්ත 

817. පරෝක පෞාය කෂයධහනපේ ංධයක්ක ජනයහේ - පටඩ්පයොස ංද්වපනෝ  

818. පන්තපටෝ කෂයධහනපේ 29 න හභහජික යට - පභොන්තපටපනපරෝ 

819. ද භත ඳහ තළබ ංහන ගගනගමිතඹහ - ඇභරිකහනු ගගනගහමී ජින්ත ේනේ 

820. ය 52 කට ඳසු ටන්ත ෂයයහභඹකට ්රබුනු යට - පකොපරෝ බිඹහ 

821. පරෝකපේ ධනතුන්ත ළඩිභ පිරික් සි අටින යට - චීනඹ 

822. ්ක්ත් ජහතීන්තපග් කෂයධහනඹ  ්රකහලඹට ඳත් කර ි යහය කේධන ඉරක්ක ගණන - 17 

823. හේක් ෂයලස ෂයදයහරඹ පිහිටි යට - ඉන්තදිඹහ 

824. ශ්රී රකකහපප ්රථභ ංගෂයනිසුරු - ්ඩ්භන්ත පකොරින්තටන්ත 

825. යුපයෝඳපේ ෂයලහරතභ කදුළටිඹ - ඇේප්ස කදුළටිඹ 

826. Unicef  මුරසථහනඹ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද? USA නිපපඹෝක් 

827. ශ්රී රකකහ භව ඵළකකුපප ්රථභ ලහාහ පිහිටවුපේ පකොපවේද? භහතය 

828. ංන්තතේජහි ක භප බහහ දිනඹ පඹදී ඇත්පත් කදහටද? පඳඵයහරි 21 

829. MI-6 ඔත්තු පේහ ංඹත් යට - ්කගරන්තතඹ 

830. ශ්රී රකකහපප ජහි ක පකෞතුකහගහයඹ පිහිට  න ය - 1877 

831. චීනපේ ්රථභ ්රහවන ංබයකහල ඹහනපේ නභ කුභක්ද? Tianzhou -1 

832. පරෝකපේ කශ ්රි චක්රීඹකයණඹ ංතුරින්ත ඉවලින්තභ සි අටින යට - දකුණු පකොරිඹහ 

833. ශ්රී රකකහ භව ඵළකකුපප ්රථභ ංධිඳි යඹහ - පජෝන්ත ්ක්සටේ භවතහ 

834. ඇභරිකහපප ඇි  ඳළයණිතභ ෂයලස ෂයදයහරඹ කුභක්ද?වහේඩ් ෂයලසෂයදයහරඹ 

835. IPL ක්රික ශ තයග ඉි වහපේ කඩුලු 150ක් දහ ගත් ්රථභ ක්රීඩකඹහ කවුද? රසි අත් භහලිකග 

836. ංන්තතේජහි ක ක් කරු කෂයධහනපේ ත්භන්ත ංධයක්ක ජනයහේ - Guy Ryder 

837. පරෝකපේ ්රථභ ංගභළි යඹහ කවුද?  පයොඵේ ශ පෝේ පඳෝේ 

838. ඊශ්රහඹරපේ නිර කචහයඹක නියත  න ඳශමු ඉන්තදීඹ ංරහභහතයයඹහ- නපේන්ත්ර පභෝදී 

839. 2018 පේ G-7 මුළු ඳළළත්පන යට - කළනඩහ 

840. පරො ළඩිභ ඒකපුද්ගර ංදහඹභක් ඇි  යට -කටහයඹ 

841. 2022 පරෝක ඳහඳන්තදු කුරහනඹ ඳළළත්පන යට - කටහයඹ 

842. 2017 පේ පරෝකපේ ප්රීි භත්භ යටේ ංතරින්ත පදන සථහනඹ හිමිතකය ගත්පත් - 

පඩන්තභහේකඹ 

843. 2015 පේදී භයණ දඩුභ හිමිත  න ඊජිප්තුපප හිටපු ජනහධිඳි  - පභොවභඩ් පභොේසි අ 

844. හීඵෲ ෂයලස ෂයදයහරඹ ඇත්පත් කය යටකද?ඊශ්රහඹරඹ 

845. ශ්රී රකකහපප හගය ෂයලස ෂයදයහරඹ දවහ රධහය ඳඹන රඹතනඹ කුභක්ද? ජඳන්ත 

ංන්තතේජහි ක වපඹෝියතහ රඹතනඹ 

846. නහහ රඹතනඹ ෂයසි අන්ත මිතනිස හඹට සුදුසු ඹළයි න්  කර රවපරෝකඹ - ංගවරු 
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847. පභය ජහතයන්තතය කහන්තතහ දිනපේ පත්භහ - Empower a Woman, Empower a Nation 

848. ංන්තතේජහි ක පශද පක්න්ත්රපේ මුරසථහනඹ පිහිටහ ඇත්පත් - සෂයසටේරන්තතපේ ජිනීහ 

849. පරෝක පෞාය  කෂයධහනපේ  ංධයක්ක ජනයහේ - Tedros Adhanom 

850. ඳළනභහ මුරය කචහට ් ඵන්තධ ඹළයි ්රසි අද්ධ  න භහගභ - පභොළක් පෂොන්තපේකහ භහගභ 

851. ඔසකහේ ් භහන උපශපේ  පවොදභ චිත්රඳටිඹ පර ් භහනඹට ඳහත්ර Moonlight චිත්රඳටිපේ 

ංධයක්කයඹහ -  Barry Jenking 

852. ඉන්තදිඹහපප ජහි ක ගුන්ත  පේඹ - ්ඹහේ ඉන්තඩිඹහ 

853. 2020 ඔලි් පික්  ක්රීඩහ උපශපේ ඳළළත්න්තපන්ත පකොපවේද/? ජඳහනපේ පටෝිනපඹෝ 

854. ප්රීි භත් යටේ දේලකපේ ඳවළින්තභ සි අටින්තපන්ත ? භධයභ ංප්රිකහ 

855. දකුණු රසි අඹහපප  දීේඝතභ ර්ඩඩුක්රභ යසථහ ඳත්න්තපන්ත ? භතහනඹ 

856. පරො  ෂයලහරතභ ෂයලස ෂයදයහරඹ කුභක්ද?නිපපඹෝේක් ෂයලසෂයදයහරඹ 

857. ඳසුියඹ පේ ශ්රී රකකහට ඳළමිතණි භහන හිමිතක්  පිළිඵද ්ක්ත් ජහතීන්තපග් 

භවපේක් යඹහ - පයිද් යහද් ංේ-හුපේන්ත 

858. හේක් කෂයධහනඹරය් බ වුපේ - 1985 පදළ් ඵේ 8 

859. 2016 පේ ත්රසතහදී දේලකඹට ංනු ඉවලින්තභ සි අටින යට - ඉයහකඹ 

860. 2016 පේදී බ්රිතහනය යුපයෝඳහ කගභපඹන්ත ඉත් ීමභට ඳළළත් න ජනභත ෂයචහයණඹක් භග 

ධුයපඹන්ත ඉත්  න ්යට ංගභළි  - පඩ්ෂයඩ් කළභයන්ත 

861. G 7 43 න මුළු 2017 පේ ඳත්න්තපන්ත - ඉතහලිඹ 

862. ජනභත ෂයචහයණඹ ඳයහජඹ ීමභත් භග ඉේරහ ංස න ඉතහලි ංගභළි  - භළටිපඹෝ රැන්තසි අ 

863. ෂයලසහබකග පඹෝජනහක් වයවහ සි අඹ ධුයඹ ංහිමිත  න බ්රසීර ජනඳි නිඹ - දිේභහ රුපෂස 

864. ඳසුියඹ පේ පඳොදු යහජය භ්ඩඩලීඹ හභහජිකත්පඹන්ත ඉත්  න යට -  භහරදියින 

865. පරෝක ජනගවනඹ දිනඹ  - ජුලි 11 

866. ෂයපදයෝදඹ ෂයලසෂයදයහරපේ නිේභහතෘ කවුද? ළලිෂයටිපේ පෝයත හිමිත 

867. පප්යහපදණිඹ ෂයලසෂයදයහරපේ ඳශමු පීාහධිඳි  කවුද? භවහචහේඹ පේනක බිබිපේ 

868. නගයඹක් දවහ  න ්රථභ ඳරිගණක  ගත ංක්ය භහදිලිඹක් වදුන්තහ දුන්ත යට -්ක්ත් ංයහබි 

්මීේ යහජයපේ ඩුඵහයි නගයඹ 

869. 2016 පේදී මිතඹ ියඹ තමිතේනහඩු භවහ ඇමිති නිඹ - ජඹරලිතහ ජඹයහ්  

870. 2016 පේ රසි අඹහන්ත මුළු ඳළළත් න යට  - රහඕඹ 

871. ජහතයන්තතය භශර ක්රීඩහ ් ප් රනඹට ංනු 2016 පේ පරො ෂයශිසටතභ ක්රීඩිකහ - 

ංේභහස ංඹහනහ ( ඉි පඹෝපිඹහ) 

872. 2016 ්රකලපේ ජහි ක දිනපේදී ත්රසත ්රවහයඹක් ්ේර න නගයඹ - නීස  නගයඹ 

873. භෆන්ත බුකේ ් භහනඹ දිනහ ගත්  ඳශමු  ඇභරිකහනු ජහි කඹහ  - පඳෝේබී ශ 

874. 2016 පේ පරෝකපේ ළඩිභ පභෝටේ යථ ්රභහණඹක් ංපරෂය කර පභෝටේ යථ නිසඳහදකඹහ - 

පෝක්සළගන්ත භහගභ 

875. ංත්ංඩකගුට ගත් දකණු පකොරිඹහපප ් සුන්තග් භහගප්  ංධිඳි   - ලී කුන්ත හී 

876. පරො බිහිසුණුභ ඳහතහර කේලිඹ පර ළරපකන MS-13 කේලිඹ රය් බ  න නගයඹ -  

පරොස ඇන්තජලීස 

877. භෆතකදී පිළිකහ නන දිලීයඹක් පොඹහ ගත් කළරණිඹ ෂයලස ෂයදයහරපේ භවහචහේඹරිඹ - 

ප්රිඹහනි ඳයණගභ 

878. රකකහපප පෝඹහ පඵෝකචි ඳේපේණ රඹතනඹ පිහිටහ ඇත්පත් - පප්යහපදණිඹ 

879. ශ්රී රකකහපප ංධයහඳන ංභහතයකලඹ පිහිටිපේ පකොපවද?ඵත්තයමුේර ඉසුරුඳහපේ  

880. යතු ඵරපකොටු පිහිටහ ඇි  යට - ඉන්තදිඹහ 

881. 2017 පේ ඳශමු ත්රසත ්රවහයඹට මුහුණ දුන්ත යට - තුේිනඹ 

882. 2016 ඔසකහේ ් භහන උපශපේ පවොදභ නිළිඹ - ්භහ සපටෝන්ත 

883. 2016 ඔසකහ ් භහන උපශපේ ් භහන 14ක් පනුපන්ත පඳයමුණ ගත් චිත්රඳටිඹ - La La 

Land 
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884. ංලිතහලිඹහ ගුන්ත පේඹ ංඹත් යට - ඉතහලිඹ 

885. ඔලි් පික් පකටි දුය ධහන තයග ඳථපේ භකතීරු ගණන - 8 

886. ශ්රී රකකහ ෂයපද්ලඹකදී රළබ ්රථභ පටස ශ ක් රික ශ ජඹරවණඹ රළබුපේ ිනන්  යටට 

්පයහිද? නසීරන්තතඹ 

887. පරො ්රථභ න නගයඹ නිර ලපඹන්ත  නිේභහණඹ ිනරීභ ඇයබු යට - චීනඹ 

888. ශ්රී රකකහපප ෂයලසෂයදයහර ශියයින්තට පිරිනළපභන ්රධහන ශියත්ඹ කුභක්ද?  භවපඳොශ 

ශියත්ඹ 

889. භවහභහේග පකෞතුකහගහයඹ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද? පිළිභතරහ 

890. භළි යණඹිනන්ත ඵරඹට ඳත්  න පරො ්රථභ ෂයධහඹක ජනඳි නිඹ - ෂයග්ඩිස ෆින්තපඵෝග්දිටේ 

891. ත්භන්ත පිලිපීන ජනහධිඳි  - පයොඩ්රිපගෝ ඩුටපේ ශ 

892. 2022 පඳොදු යහජය භ්ඩඩලීඹ ක්රීඩහ උපශර ඳළළත්පන්තපන්ත - දකුණු ංප්රිකහපප 

893. ඉන්තදීඹ ංගභළි  භළදුය වදුන්තන නභ - පේකරරීස බිේඩින්තග් 

894. රසි අඹහනු කේධන ඵළකකුපප මුරසථහනඹ පිහිටහ ඇත්පත් - පිලිපීනපේ භළනිරහ 

895. ේඹක් තුර යජඹට රඵහ ගත වළින උඳරිභ ණඹ ්රභහණඹ තීයණඹ කයනු රඵන ඳනත - 

ෂයේජන ඳනත 

896. ්රකලපේ පෝපඵෝන්ත ෂයලසෂයදයහරපේ ්රථභ භවහචහේඹරිඹ කවුද?භහරි ිනයුරි 

897. කළනඩහපප යවස ඔත්තු පේඹ වදුන්තන්තපන්ත - CSIS 

898. ජගත් කචහයක දිනඹ  පඹදී ඇත්පත් කදහටද? ළප්තළ් ඵේ 27 

899. 2016 පේ මිතඹ ියඹ ිනයුඵහනු හිටපු ජනහධිඳි  - ෆිපදේ කළසපත්රෝ 

900. 2017 යහජය නහටය උපශපේ පවොදභ ඳසුතර නිේභහණඹ ((දිගු නහටය) දවහ  න ් භහනඹ හිමිත 

වුපේ - ංනුයහධ භේරරයේචි 

901. ඇභරිකහපප ේතභහන යහජය පේක්  -   පයක්ස ටිරේන්ත 

902. ශ්රී රකකහ ක්රික ශ ක්ඩඩහඹප්  ්රථභ පටස ශ ක්රික ශ නහඹකඹහ - ඵන්තදුර ේණපුය භවතහ 

903. ඇභරිකහනු FBI රඹතනපේ න ංධයක්ක -- ක්රිසපටෝඳේ පචයි 

904. යුපයෝඳපේ ඳළයණිභ ෂයලසෂයදයහරඹ කුභක්ද?ඉතහලිපේ ළරේපනෝ 

905. දුණ පචෝදනහ ්ේර ීම ඇි  බ්රසීර හිටපු ජනඳි  - ලුයිස ඉනහසි අඕ 

906. පරෝක පෞාය දිනඹ - ංප්රේේ 07 

907. ෂයදයහරකකහය පිරිපන ේතභහනපේ වදුන්තන්තපන්ත පකපේද? කළශණි යෂයඹ 

908. ඉන්තදිඹහපප ි බු ්රකට ෂයලසෂයදයහර පභොනද? නහරන්තදහ’,තක්ෂිරහ, ජගද්දරහ, පෝභපුය 

909. මිතශ්ර සි අකවර පවෝඩිපේ ඇි  සය ගණන ීයඹද? 18 යි 

910. ශ්රී රකකහපප පඵෞද්ධ ංධයහඳනඹට ෂයලහර පභපවයක් කර ඇභරිකහනු ජහි ක කහන්තතහ 

කවුද?භහරි මිතයුසි අඹස 

911. ංධයහඳනඹ රළබීභට ඇි  ංයිි ඹ තවරු කර පරෝක ් මුි ඹ කුභක්ද? 1989 පරෝක භහන 

හිමිතක්   ් මුි ඹ 

912. ශ්රී රකකහපප ප්  න ෂයට ඳි න ජහි ක ඳහේ ගණන පකොඳභණද? 353 

913. හගය ෂයලස ෂයදයහරඹ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද? තකගේර 

914. ගුරුරුන්ත ඇගයීභට රක් කයන ් භහන උපශර කුභක්ද? ගුරු ්රි බහ 

915. 2017 ේපේ පරෝකපේ පවොදභ ගුරුරිඹ කවුද? Maggie Macdonell (canediyan) 

916. .පරෝකපේ ෂයලහරතභ ංඳනඹනකරු පර වළදින්තපන යහජයඹ - චීනඹ 

917. පරො ළවළේලුභ චන්තරිකහ නිසඳහදනඹ කපේ කවුද? රිෂහත් ලහරුක් 

918. තුන්ත භක කහරඹක් ඵරඳළළත්පන ඳරිදි වදිසි අ නීි ඹ ්රකහලඹට ඳත් කර යට -ඊජිප්තු 

919. ක්රික ශ ක්රීඩහ කයමිතන්ත සි අටිඹදී ක්රීඩහ පිටිපේදී ජීෂයතපඹන්ත මු ගත් ක්රීඩකඹහ - ඕසපේලිඹහනු 

ජහි ක phil hughoes 

920. 22016 පේ මිතඹ ියඹ ්ක්ත් ජහතීන්තපග් හිටපු භවපේක්  කවුද? ඵෲපතෝස ඵෲපතෝස ගහලි 

921. ශ්රී රකකහපප ජහි ක ංදහඹභ ගණනඹ කයනු රඵන රඹතනඹ කුභක්ද? ජන වහ කායහපේාන 

පදඳහේතප් න්තතු 
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922. ශ්රී රකකහපප නිර ෂයපද්ල කචිත රට ංඹත් න්තපන්ත පභොනහද? ශ්රී රකකහ භව ඵළකකු, යජඹ 

තු ෂයපද්ල ෂයනිභඹ 

923. මුදේ භ්ඩඩරපේ බහඳි යඹහ න්තපන්ත කවුද? භව ඵළකකුපප ංධිඳි  

924. බහ්ඩඩහගහය බිේඳත් පන්තපද්සි අ ඳනනු රඵන්තපන්ත කුභන කහර ඳයහඹකටද? ි ඹකට 

යක් 

925. බහ්ඩඩහගහය බිේඳත් ර ඳරිණත කහර පභොනද? භහ 03, භහ 6 , ංවුරුදු 01 

926. ජනභත ෂයචහයණපඹන්ත ජඹගත් තුේින ජනහධිඳි - පේප් ංේපඩෝගන්ත 

927. සි අප න තහටත් ජනඳි  ධුයඹට ඳත් නිකයගුහපප ගරිේරහ නහඹකඹහ -ඩළනිපඹේ ඔප ශගහ 

928. ජහතයන්තතය භශර ක්රීඩහ ් ප් රනඹට ංනු 2016 පේ පරො ෂයශිසටතභ ක්රීඩකඹහ -

උපේන්ත පඵෝේ ශ 

929. 2016 පේදී බ්රසීර ඳහඳන්තදු ක්ඩඩහඹභක් ගභන්ත ගත් ගුන්ත ඹහනඹ ංනතුයට ඳත් වුපේ 

කුභන යපටදීද? පකොපරෝ බිඹහ 

930. ETCA ියෂයසුප්  නිර නහභඹ කුභක්ද? ඉන්තදීඹ ශ්රී රකකහ රේථික වහ තහක්ණික වපඹෝගීතහ 

ියෂයසුභ 

931. යජඹ ෂයසි අන්ත පකටි කහලීන ණඹ රඵහ ගළනීප් දී නිකුත් කයන ණඹ ංයිතභඹ කුභක්ද? 

බහ්ඩඩහගහය බිේඳත් 

932. පරෝක පශද කෂයධහනපේ මුරසථහනඹ පිහිටුහ ඇත්පත්  පකොපවේද? සෂයසටේරන්තතපේ 

ජිනීහ නුය 

933. OECD ඹනුපන්ත වළදින්තපන කෂයධහනඹ කුභක්ද? රේථික වපඹෝගීතහඹ වහ කේධනඹ 

පිළිඵද කෂයධහනඹ 

934. ශ්රී රකකහපප යහජය මුරය පිළිඵද පුේණ ඵරතර ඇි  රඹතනඹ කුභක්ද?ඳහේලිප් න්තතු 

935. . රේථික ෂයදයහ පිළිඵද පනොපඵේ තයහගඹ පිරිනළමීභ රය් බ කපේ කුභන පේද?1969 

936. ඳහේලිප් න්තතු ක්රභඹ පනුට ෂයධහඹක ජනහධිඳි  ක්රභඹක් වදුන්තහ දීභට භෆතකදී ජනභත 

ෂයචහයණඹක් ඳළළත් න යට - තුේිනඹ 

937. 2017 ඔසකහ ් භහන උපශපේ පවොදභ ගීතඹ පර ් භහනඹට ඳහත්ර වුපේ - La La Land 

චිත්රඳටපේ “ city of  stars’ගීතඹ 

938. 2017 ඔසකහ ් භහන උපශපේ පවොදභ වඹ නිළිඹ - Fences චිත්රඳටිඹ පනුපන්ත Viola 

Davis 

939. චීනපේ ජහි ක පුසඳඹ - මිතදී භර 

940. ශ්රී රකකහපප ඳරිඳහරන දිසරික්ක කායහ - 25 

941. පභය රසි අඹහනු භශර ක්රීඩහ ශුයතහ තයගහලිපේ මීටේ 800 කහන්තතහ ධහන ඉවුපප යන්ත 

ඳදක්කභ හිමිත වුපේ - නිභහලි ලිඹනහයේචි 

942. “නිවඩ ලිපිඹ” පකටි චිත්රඳටිපේ ංධයක්කයඹහ - කභේ ංද්දයරයේචි 

943. 2017 දී ඇභරිකහ ඉත්  න ඳරිය ් මුි ඹ - ඳළරිස පද්ලගුණික ් මුි ඹ 

944. ශ්රී රකකහ ෂයෘත ෂයලස ෂයදයහරපේ ්රධහන ලහාහ පිහිටහ ඇත්පත් පකොපවේද? නහර 

945. ශ්රී රකකහපප  ේතභහන නීි ඳි  - ජඹන්තත ජඹසරිඹ භවතහ 

946. බ්රිතහනයපේ ්රථභ යුද හේතහකහරිඹ- ක් පරඹහේ පවොලින්තේන්ත 

947. පගෝලීඹ යිඵේ’ රයක්ක දේලකඹට ංනු ගේෂස කරහඳපේ ්රථභ   සථහනඹ දිනහ ගත් යට - 

ඕභහන්ත යහජයඹ 

948. ංධයහඳන ංභහතයකලපේ පකටි දුයකථන ංකකඹ - 1988 

949. 2017 පරෝක දු් පකොශ ෂයපයෝධී දිනපේ පත්භහ - “Tobacco- a threat to development 

950. ජහතයන්තතය ්රමිති ඹට ංනු ඉදි  න  ශ්රී රකකහපප  ්රථභ ඵන්තධනහගහයඹ පිහිටහ ඇත්පත් - 

තකගේර ංගුනපකොරඳරළස 

951. ෂයිනලීක්ස පබ් ංඩෂයපේ නිේභහතෘ - ජුලිඹන්තස ඇපන්තේ 

952. ඳව ය ශියත් ෂයබහගඹ රය් බ කශ ේඹ කුභක්ද? 1939 

953. ශභහ ංඳචහය ් ඵන්තධපඹන්ත දළනු්  පදන පකටි දුයකථන ංකකඹ  - 1929 
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954. 2016 පේදී න්තනද්ධ තුක්කුකරුන්ත ංි න්ත ඝහතනඹට රක්  න පභක්සි අපකෝ 

නගයහධිඳි නිඹ - ියපඹරහ පභෝටහ 

955. ඳන්තදුහය 20 ක්රික ශ පිටිපේ රකුණු ද දවපේ සීභහ ඳසු කර පරො ්රථභ ක්රීඩකඹහ - ඵටහිය 

ඉන්තදීඹ පකොපදප ක්රීඩක ක්රිස පග්ේ 

956. නිර පභපවය න්  ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කයන රඹතනඹ - සපපද්ල කටයුතු 

ංභහතයකලඹ 

957. ශ්රී රකකහ ගුන්ත ෂයදුලි කසථහපප ්රථභ නිපපදිකහ - ්රබහ යණතුකග 

958. භෆතකදී ඇභරිකහනු යජඹ ෂයසි අන්ත ත්රසත කෂයධහනඹක් පර න්  කර කෂයධහනපේ නභ - 

්් .්ස.13 

959. හිසබුේරහ ගරිේරහ කෂයධහනඹ ක්රිඹහත්භක න්තපන්ත කුභන යප ශද? පරඵනනපේ 

960. තපරයිඵහන්ත නිේභහතෘයඹහපග් නභ කුභක්ද? පභොවභඩ් මුේරහවස ඕභහේ 

961. ංේහඵහබ්  ටන්තකහමීන්ත ක්රිඹහත්භක න යට -පෝභහලිඹහ 

962. 2016 ජහතයන්තතය නයසටික ංෂය ජහහයභ පිළිඵද භවහ මුළුක් ඳළළත් න යට - ශ්රී රකකහ 

963. දකුණු පකොරිඹහපප න ජනහධිඳි  - මුන්ත පේ  ඉන්ත 

964. පනළු්  පඳොකුණ දවහ රධහය රඵහ  පදන යට  - චීනඹ 

965. 2016 පේදී ෂයපනෝද උදයහනඹකට ්ේර  කර ත්රසත ්රවහයපඹන්ත  ශමුන්ත  70 කටත් ඩහ 

මිතඹ ියපේ කුභන යප ශද? ඳහිනසථහනඹ 

966. 2017පගෝලීඹ ත්රසතහදිඹහ පර න්  කයනු රළබුපේ කවුද? Hamaza   Binlarden 

967. පන්තපටෝ කෂයධහනඹට ංඹත් ්කභ මුසලි්  යට -තුේිනඹ 

968. නඩු ෂයබහගඹිනන්ත පතොය ය 14 ක් පුයහ සි අයගත සි අටි බින්තරහඩන්තපග් රයක්ක බටඹහ 

කවුද? මුවභඩ් යවභන්ත 

969. භවේ 18ිනන්ත යුත් පරො ෂයලහරතභ භගී පනෞකහ -  වහේභනි ඔෂස සීස 

970. ඇභරිකහනු භළි යණ ්රි ඳර පනස ිනරීභට වළකේ ්රවහය ්ේර කරහ ඹළයි පචෝදනහ ්ේර 

 න රුසි අඹහනු කහන්තතහ- ඇලීහ ප් පන්තපකෝ 

971. 2016 පවොදභ නගය බහට හිමිත සේණ පුසතක ් භහනඹ දිනහ ගත්පත් කුභන නගය 

බහද? භවනුය භව නගය බහ 

972. භෆතකදී මිතඹ ියඹ සු්රසි අද්ධ පගෝඩ්ඳහදේ චිත්රඳටර යඟඳෆ නළුහ කවුද?  ංපබ් ෂයපගෝඩහ 

973. තමිතේනහඩු භව ඇභළි නිඹ සි අටි ජඹරලිතහපග් පද්ලඳහරන ඳක්ඹ - ංන්තනහ ීන. ්් . පක්. 

ඳක්ෂඹ 

974. ඳහිනස තහනපේ පඹෝධ මිතනිහ- ංේඵහබ් ීයේ වහඹ ශ  

975. පරො ඳළයණිතභ ඳහේලිප් න්තතු පිහිටහඇත්පත් -ංයිසරන්තතඹ 

976. Qaher F-313 ්රවහයක පජ ශ ඹහනඹ නිසඳහදිත යට - ඉයහනපේ 

977. ධනහදී භහජ ක්රභඹ මුලින්තභ බිහි වුපේ -බ්රිතහනයඹ 

978. පරෝක රන්තථ ව රන්තථ හිමිතක්  දිනඹ - ංප්රේේ 23 

979. පරො ළඩිභ පකෞතුකහගහය ්රභහණඹක් හිමිත යට - පභක්සි අපකෝපප පභක්සි අපකෝ සි අටි නගයපේ 

980. තහයිහනපේ ඳළි  කන්තෂුයික ංන්තතේජහි ක  න නිඳළයු් කරුන්තපග් තයගහලිපේදී 

ඉකජිපන්තරු ංකලපේ ෂයශිසටතභ නිේභහණකරුහ ඵට ඳත් වුපේ - ශ්රී රකකහපප නපෝදය ෂයලසජිත් 

981. නහහ රඹතනඹ 2020 පේදී ංගවරු පත ඹළීමභට සුදහන්  කය ඇි  පයෝයපේ නභ? 

Mars 2020 

982. බහහ ගළටළු ෂයදීභට උඳකහය න පකටි දුයකථන ංකකඹ කුභක්ද? 1954 

983. පරෝක ජනගවන දිනඹ - ජුලි 11 

984. පෂේසබුක් ියණු්  හිමිතඹන්ත ළඩිභ ්රභහණඹක් සි අටින යට - ඉන්තදිඹහ 

985. නළපගනහිය යුක්පේනඹට ඉවර ංවපේදී ෂයනහල ීම ියඹ භළපේසි අඹහනු ගුන්ත පේහ - MH 17 

986. පරො ළඩිභ රෆන්තඩ්සරෆ්   ශුයතහ ්රභහණඹක් හිමිත කයපගන සි අටින්තපන්ත  - පයොජේ පෂඩයේ 

987. 2018 G-7  මුළු ඳළළත්පන යට - කළනඩහ 

988. 19 න යසථහ කපලෝධනඹට ංනු ජනහධිඳි යඹහපග් ධුය  කහරඹ - ය 05 
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989. “න කේධන ඵළකකු” නමිතන්ත පරසි අන්ත න ඵළකකුක් රය් බ කයගත් කෂයධහනඹ - BRICS 

කෂයධහනඹ 

990. UCSC රඹතනඹ ංනුඵද්ධ කුභන ෂයලස ෂයදයහරඹටද? පකොශම ෂයලස ෂයදයහරඹ 

991. 2016 පේ මිතඹ ියඹ ජනප්රිඹ පඵොක්සි අක ශුයඹහ - පභොපවොභඩ් ංලි 

992. 2020 පඳොදු යහජය මුළු ඳළළත්පන යට - භරඹහසි අඹහ 

993. ංන්තතේජහි ක ංබයකහල භධයසථහනඹට ඹන ්රථභ කළු ජහි ක ඇභරිකහනු කහන්තතහ- 

පජන ශ ඒප්ස 

994. ශ්රී රකකහපප ංන්ත යට පිහිට  න ඳශහත- ඵයගමු 

995. වදිසි අ රඳදහ ් ඵන්තධ ක්ණික දුයකථන ංකකඹ-117 

996. භෆතකදී නහඹඹහභට  රක්  න ංයනහඹක ්රපද්ලපේ කන්තද-හභසය කන්තද 

997. 2016 ජුලි භ ංගදී ංහේථක වමුදහ කුභන්තත්රණඹක් සි අදු  න යට-ඊජිප්තු 

998. 16 න ලතේපේදී ඳළක් කහටිපේේ න්  පද්ලගපකඹහ මුලින්තභ පොඹහගත් පද්ලඹ 

ේතභහනපේ වළදින්තපන්තපන්ත කුභන නමිතන්තද? කළනඩහ 

999. 2000 සි අඩ්නි ඔලි් පික් උපශපේ කහන්තතහ මීටේ 200 යන්ත ඳදක්කභ දිනුද තවන්  උත්පත්ජක 

බහෂයතඹ පවේතුපන්ත ්භ ඳදක්කභ ංහිමිත  න ක්රීඩිකහ- භළරිඹන්ත පජෝන්තස 

1000. පභෝටේ යථ රට රයක්ෂිත ්ඹහේ ඵෆග් මුේයට වදුන්තහ දුන්ත පභෝටේ යථ භහගභ- පෂෝඩ් 

භහගභ 

1001. මීඹන්ත 20000 කට භරු කළදීමභට තය්  ෂය තභ ලරීයඹ තුර ංන්තතේගත බ්ලුඩහ ශ පෂපයෝග් 

පග් ඵහ රපපණික යට-දකුණු ඇභරිකහ 

1002. නුතන මිතනිහ වදුන්තන ෂයදයහත්භක නහභඹ- පවෝපභෝ පේපිඹන්ත 

1003. පරො ෂයලහරතභ කහන්තතහයඹ : වයහ කහන්තතහයඹ 

1004. IRQUE යහඳෘි පේ ංයමුණ - ්රථභ උඳහධි ංධයහඳනපේ ංදහශත්ඹ ව ගුණහත්භක බහඹ 

ේධනඹ. 

1005. හේක් ෂයලස ෂයදයහරඹ පිහිටි යට - ඉන්තදිඹහ. 

1006. KLM ගුන්ත පේඹ ංඹත් යට : පනදේරන්තතඹ 

1007. ශ්රි රකකහපප ්රථභ ෂයදුවේඳි නිඹ - ංනුරහ භළණිපක් උදරහගභ භවි මිතඹ. 

1008. ශ්රි රකකහපප ්රථභ ංධයහඳන ංභහතය යඹහ -  C.W.W. කන්තනකගය භවතහ 

1009. ග ඝහතනඹට ජීෂයතහන්තතඹ දක්හ සි අයදඬු්  නීි  ඳළනවු ඉන්තදීඹ ්රහන්තතඹ – ගුජයහ ශ ්රහන්තතඹ 

1010. ංන්තතේජහි ක පශ කෂයධහනපේ මරසථහනඹ පිහිටිපේ : ජිනීහ 

1011. පනොපඵේ තයහගඹ දිනහ ගත් ්රථභ කලු ජහි කඹහ : රැේෂස පජොන්තන්ත 

1012. ඇභරිකහ ්ේත් ජනඳදඹත් කළනඩ ාහත් ංතය පිහිටි දිඹ ඇේපේ නභ කුභක්ද? නඹගයහ 

1013. සි අගරැ ශ ර ි පඵන සි අරුයට ංහිතකය ෂය යහඹනික ේගඹ කුභක්ද? නිපකොටීන්ත 

1014. ඔලි් පික් පකෞතුකහගහයඹ පිහිටහ ඇත්පත් - සෂයසප ශේරන්තතපේ 

1015. ළඩිභ බහහ ගණනකට ඳරිේථනඹ  න කෘි ඹ - ඵයිඵරඹ 

1016. බහයතපේ ගීත පකෝිනරහෂයඹ ඹනුපන්ත වළදින්තපන්තපන්ත කවුද? රතහ භකපග්සකහේ 

1017. ්පයෝෂසපරො ශ ඹනු ිනන්  යටක ගුන්ත පේඹද? රුසි අඹහ 

1018. ංතීතපේ යුපයෝපීඹඹන්ත කළපත් ඹනුපන්ත වළදින්තවුපේ ිනන්  යටද? චීනඹ 

1019. ්රකලපේ ංපඹෝභඹ කත ඹනුපන්ත වළදින්තපන්තපන්ත කුභක්ද? ංයිෂේ කුළුණ 

1020. රකකහපප ්රථභ ර්ඩඩු කහයඹහ : ේ ඔලිේ ගුණි රක 

1021. ඒන්තජේ දිඹ ඇේර පිහිටිපේ : පනිසි අයුරහ 

1022. ෂයලහරත්ඹ ංි න්ත පතන සථහනඹ හිමිතකයගන්තනහ දුඳත-පඵෝේනිපඹෝ දුඳත 

1023. ඳන්තපේ පිඹතුභහ ෂයරුදහලි රත් පජකතුභහ කපද? භේලීනු ජඹපකොඩි පිඹතුභහ 

1024. .ජහතයන්තතය ඔලි් පික්  දිනඹ කදහද?  ජුනි 23 

1025. රකකහපප ්රථභ ර්ඩඩුකහය යඹහ  නපේ ?ේ ඔලිේ ගුණි රක 

1026. ංවපේදී වෘදඹහඵහධඹිනන්ත මිතඹ ියඹ පදි ඹහනහපප නිඹමුහ-   ලිද් බින්ත පභොපවොභඩ් 

1027. පරො ෂයලහරතභ බහ්ඩ ඩ ්රහවන ගුන්ත ඹහනහ - ඇන්තටපනෝප 225 මිතරිඹහ ඹහනහ 
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1028. රඵන පේ සි අට පඳය ඳහේ වහ ඳහේ රට වදුන්තහ දීභට නිඹමිතත නතභ ෂයඹ- භ 

සි අතන්තන 

1029. උස පඳශ ෂයඹ කායහ 4 සි අට 3 දක්හ ංඩු කපේ ිනන්  පේද? 1998 

1030. පරෝකපේ දීේඝතභ මුහුදු පයශ තීයඹ පිහිටි යට- බ්රසීරඹ 

1031. ශ්රී රකකහපප ංධයහඳන කරහඳ ගණන-98 

1032. රැවළන්ත යහිත ක්රභඹට ඳරිගණක ජහරඹට ් ඵන්තධ ෂයඹ වළින තහක්නඹ වදුන්තන්තපන්ත- 

Bluetooth 

1033. ඉන්තදිඹහපප න ජනහධිඳි යඹහ රළබ ජන්තද ්රි ලතඹ  - 65.6% 

1034. පභය G-20 මුළු ඳළි පේ - ජේභනිපේ  

1035. කළලිකර ගළටළු  ් ඵන්තධපඹන්ත  ඳළමිතණිලි ිනරීභ දවහ  ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන 

ංභහතයකලඹ වදුන්තහ දුන්ත පකටි දුයකථන ංකකඹ - 1917  

1036. ි කහනු ් භහනඹකට ඳහත්ර  න ශ්රී රහකීයඹ රන්තථඹ- පඳොප් ෆ්රළන්තසි අස පවෝප් පෂෝ ක්රිසටිඹන්ත 

යුනිටි  

1037. මිතඹ ියඹ බ්රිතහනයපේ ්රථභ යුද හේතහකහරිඹ - ක් පරඹහේ පවොලින්තේන්ත 

1038. ජහතයන්තතය පඳොලිස පේඹ වදුන්තන නභ- ඉන්තටපඳෝේ 

1039. නුතන තහක්ණ ෂයදයහපප පිඹහ පර ළරපකන්තපන්ත- නිකරස පකොඳේනිකස 

1040. සුේඹඹහ ටහ ඹහභට ංඩුභ කහරඹක් ගන්තනහ රවඹහ-බුධ 

1041. යතු කුරු කෂයධහනපේ පිඹහ- පවන්තරි ඩුනහේ ශ 

1042. මුඩුක්කුපප ලහන්තතුරිඹ-පතපේහ භපතුමිතඹ 

1043. 2017 ඔසකහ ් භහන උපශපේ පවොදභ ගීතඹ පර ් භහනඹට ඳහත්ර වුපේ - La La Land 

චිත්රඳටපේ “ city of  stars’ගීතඹ 

1044. පභය රසි අඹහනු භශර ක්රීඩහ ශුයතහ තයගහලිපේ මීටේ 800 කහන්තතහ ධහන ඉවුපප යන්ත 

ඳදක්කභ හිමිත වුපේ - නිභහලි ලිඹනහයේචි  

1045. පගෝලීඹ යිඵේ’ රයක්ක දේලකඹට ංනු ගේෂස කරහඳපේ ්රථභ   සථහනඹ දිනහ ගත් යට - 

ඕභහන්ත යහජයඹ 

1046. භළි යණඹිනන්ත ඵරඹට ඳත්  න පරො ්රථභ ෂයධහඹක ජනඳි නිඹ - ෂයග්ඩිස ෆින්තපඵෝග්දිටේ 

1047. 2016 පේ මිතඹ ියඹ ජනප්රිඹ පඵොක්සි අක ශුයඹහ - පභොපවොභඩ් ංලි 

1048. නීි  ෂයදයහරපේ ේතභහන ෂයදුවේඳි නිඹ- ඉන්තදියහ භයසි අකව 

1049. ශ්රී රකකහපප ්රහපද්ශීඹ පේා්  පකො ශටහල ගණන- 322 

1050. පරො ළඩිභ ඒක පුද්ගර ංදහඹභක් ඇි  යට-කටහයඹ 

1051. ජඳහනපේ ඳහේලිප් න්තතු වඳුන්තන නභ කුභක්ද? ඩඹ ශ බහ 

1052. භත්්රය වහ ංඳයහධ පිළිඵද ්ක්ත් ජහතීන්තපග් කහේඹහරඹ රය් බ වුපේ- 1997 

1053. රකකහපප ඳශමු දව්  ඳහළර රය් බ කයන රද්පද්-1895 ංපගෝසතු 03 

1054. ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදපේ ංඩුභ කහරඹක් ජනඳි  ධුයඹ පවඵ  න පුද්ගරඹහ- ෂයලිඹ්  පවන්තරි 

වළරින්ත 

1055. ඳවනක් ංි න්ත ගත් කත ඹනුපන්ත වළදින්තපන්තපන්ත- ෂසපරෝයන්තස නයිටිකපග්ේ 

1056. ංධයහඳනඹ රළබීප්  ංයිි ඹ තවරු කර පරෝක ් මුි ඹ- 1989 පරෝක භහන හිමිතක්  

් මුි ඹ 

1057. ශ්රී රකකහපප ්රථභ වරිත ෂයලසෂයදයහරඹ- පවෝභහගභ පිටිඳන 

1058. පරෝකපේ ්රථභ ංගභළි - පයොඵේ ශ පෝේ පඳෝේ 

1059. ය 27 ට ඳසු සීියරිපේදී රය් බ  න පඹොවුන්ත පුයඹ ළඩටවපන්ත පත්භහ - ංනහගතපේ 

ඇයඹුභ 

1060. 'ක්න්තජු ' නළභි  ් භහනඹ පිරිනභන ක්පලේත්රඹ - භහන හිමිතක්  සුරැීයභ 

1061. කහරගුණ ඵළලුන්ත පියීමභට පඹොදහගන්තනහ හයු - හීලිඹ්  හයු 

1062. ඉපඵෝරහ වයඹට ්රි ක්රිඹහකහරී ්න්තනත - VSV- EBOV 
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1063. පභයට රේථිකඹ ෂයෘත රේථිකඹක් ඵට ඳත් කයන ෂයට සි අටි මුදේ ංභහතයයඹහ - පයොනී ද 

පභේ භවතහ 

1064. ශ්රී රකකහ මුහුදු සීභහපප ජීත් න ඵට පොඹහගත් න තේභසුන්ත ෂයපලේඹ - ඔමුයහස 

1065. පරෝකපේ ්රථභ ංගභළි නිඹ- සි අරිභහපෝ ඵ්ඩඩහයනහඹක භළි නිඹ 

1066. රුසි අඹහ මුවහ්ඩඩුක් ඵට ඳත්  න ය- 1922 

1067. පෝෂයඹ ශ රුසි අඹහපප ඳහේලිප් න්තතු වදුන්තන්තපන්ත- සුප්රී්  පෝෂයඹ ශ 

1068. ප් යකලපේ ජනහධිඳි  ධුය ංපප්ක්කපඹකු ීමභ දවහ පිරිඹ යුතු ංභ ඹ- 23 

1069. පයෝභ ඉරක්ක්  ලින්ත    100 ලිීමභට බහෂයතහ කයන ංක්යඹ- සී 

1070. ක්හන්තටහස ඹනු ිනන්  යටක ජහි ක ගුන්ත පේඹද? ඔසපේලිඹහ 

1071. සුය දුතඹන්තපග් නගයඹ ඹනුපන්ත වළදින්තපන්තපන්ත ඇභරිකහපප ිනන්  නගයඹද? පරොස 

ඇන්තජලීස 

1072. පඳපයෝරුන්ත සි අටිපේ ිනන්  යප ශද? ඊජිප්තු 

1073. කළු යත්යන්ත ඹනුපන්ත වදුන්තන්තපන්ත පභොනහද? ානිජ පතේ 

1074. යහඹන ෂයදයහපප පිඹහ පර වදුන්තන්තපන්ත- ඇන්තටුහන්ත රපඵෝසි අඹේ 

1075. පරො පදනිඹට ළඩිභ පිරික් බහෂයතහ කයන පබ් යි ශ ්ක කුභක්ද? පෂේසබුක් 

1076. පරො ළඩිභ ගුන්ත පතොටුඳශේ ගණනක් ි පඵන යට- ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදඹ 

1077. ඹකඩ ර යහඹනික කපක්තඹ- ්ෂස.ඊ 

1078. පරො දිගභ පද්ල සීභහ ංඹත් යට- චීනඹ 

1079. යුපයෝඳපේ පයෝියඹහ පර වළදින්තපන යට- තුේිනඹ 

1080. ළවළේලුභ හයු මුර්රය කුභක්ද? වයිඩ්රජන්ත 

1081. පවොදභ නළුහට හිමිත ඔසකහේ ් භහනඹ ළඩිභ හය ගණනක් දිනහ පගන ඇත්පත්- ඩළනිපඹේ 

පඩ් ලුෂයස 

1082. නිසක්රීඹ හයු ංතරින්ත ංඩුභ ඳයභහණුක ංයඹකට හිමිතක්  ිනඹන්තපන්ත- හීලිඹ්  

1083. පරො බිහි න පලේසටතභ ඳළසි අඳන්තදු ක්රීඩකඹහ- භයිකේ පජෝේඩන්ත 

1084. ්රථභ යට රුඳහහිනී භහධය තුලින්ත ෂයකහලනඹ කපේ ිනන්  ඔලි් පික් උපශරද? 1936 

ඵේලින්ත ඔලි් පික් උපශර 

1085. ශ්රී රකකහපප පිහිටහ ඇි  ෂයලහරතභ ගුරුබිභ- මුතුයහජපර 

1086. පනොපඵේ තයහගඹ පිරිනළමීභ රය් බ කපේ- 1901 

1087. පරො ගළබුරුභ ෂයර-ඵයිකේ ෂයර 

1088. ශ්රී රකකහපප මුේභ යඵේ ග පයෝඳණඹ කය ඇත්පත් පකොපවේද? ග් ඳව උද්හිද උදයහනඹ 

1089. පරො ්රථභ යට පරෝක සි අි ඹභක් නිේභහණඹ කයන රද්පද් -පටොරමිත 

1090. ත්ත් පරෝකපේ ෂයලහරතභ  ඇස ඇි  ත්ඹහ කවුද? පඹෝධ දළේරහ 

1091. පරො මුේයට පුත්ඳතක් නිකුත් කපේ ිනන්  යප ශද? සීමඩනඹ 

1092. පරො  මුේයට ඳළඹට ිනපරෝමීටය 100ක පපගඹ ඉක්භහ ඳන්තදුක් ඹළ න ක්රික ශ ක්රීඩකඹහ- 

පජෂස පතෝ න්ත 

1093. ්රථභ ඔසකහේ ් භහනඹ ්රධහනඹ කයන රද්පද් - 1929 භළයි 26 

1094. ්රථභ ඔසකහේ ් භහනරහභී පවොදභ නළුහ- ්මිතේ ජළනින්තග්ස 

1095. ්රථභ ඔසකහේ ් භහනරහභී පවොදභ නිළිඹ- ජළන ශ පග්නේ 

1096. ්රථභ ඔසකහේ ් භහනරහභී පවොදභ චිත්රඳටිඹ- wings-paramount pictures 

1097. ්රථභ ඔසකහේ ් භහනරහභී පවොදභ ංධයක්කයඹහ- ෂසරෑන්තක් පඵොපේේ 

1098. ්රථභ ඔසකහේ ් භහනරහභී පවොදභ ඇකඩමිත පගෞය ් භහනඹ-  චහේලි චළප්ලින්ත 

1099. සීකහ වයඹ ්රථභ යට පොඹහ ගත් යට-උගන්තඩහ 

1100. ළඩිභ චන්ත්රඹන්ත පිරික් සි අටින රවපරෝකඹ -බ්රවසඳි  

1101. වරිත ෂයප්රපේ පිඹහ- Norman Borlaug 

1102. සි අගරැ ශ ර ි පඵන සි අරුයට ංහිතකය ෂය යහඹනික ේගඹ කුභක්ද? නිපකොටීන්ත 

1103. ශ්රී රකකහපප ඉදි කයන රද ්රථභ ළ - ංබඹ ළ 
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1104. ංෂයහිකහහදපේ පිඹහ- භවත්භහ ගහන්තධි 

1105. ඳරිණහභහදපේ පිඹහ-  චහේේස ඩහෂයන්ත 

1106. තළඳළේ මුද්දයපේ පිඹහ-ේ පයොනේඩ් හිේ 

1107. රේථික ෂයදයහපප පිඹහ- ඇඩ්  සමිතත් 

1108. පරො ෂයලහරතභ ලුණු නිසඳහදනඹ කයන යට - චීනඹ 

1109. ශ්රී රකකහ ඳහේලිප් න්තතුපප ්රථභ බහනහඹක-්ස.ඩබ්.රේ.ීන.ඵ්ඩඩහයනහඹක භවතහ 

1110. පරෝකපේ ෂයලහරතභ පඳොලිස ඵරකහඹක් ඇි  යට-චීනඹ 

1111. පරො ෂයලහරතභ පත් නිසඳහදනඹ කයන යට- චීනඹ 

1112. යතු රවඹහ ඹනුපන්ත වදුන්තන්තපන්ත? ංගවරු රවඹහ 

1113. ඉන්තදිඹහපප ජහි ක ගීඹ යචනහ කපශේ කවුද? යෂයන්ත්රනහත් තහපගෝේ 

1114. සපගෝ ද ගහභහ කුභන ජහි කපඹක්ද? ඳෘතුගහර 

1115. සුද ෂයරවුන්ත ළඩි ලපඹන්ත නිඳදන යට -්රකලඹ 

1116. ශ්රී රකකහපප පඳොලිසඳි  තනතුයට ඳත් ්රථභ පුද්ගරඹහ- රිචේඩ් ංලුෂයවහපේ 

1117. ළඩිභ සහධීන යටේ ගණනක් ඇි  භවහද්ීමඳඹ- ංප්රිකහනු භවහද්ීමඳඹ 

1118. රකකහපප ජනහධිඳි  ධුයඹට ඳත්  න ඹසගතභ පුද්ගරඹහ - පේ.රේ.ජඹේධන භවතහ 

1119. රකකහපප ජනහධිඳි  ධුයඹට ඳත්  න රහඵහරතභ පුද්ගරඹහ -චන්තරිකහ කුභහයතුකග භළි නිඹ 

1120. ංන්තතේජහි ක ක් කරු කෂයධහනපේ මුරසථහනඹ පිහිටහ ඇත්පත්- සෂයසටේරන්තතපේ ජිනීහ 

නුය 

1121. ංන්තතේජහි ක ක් කරු කෂයධහනපේ රය් බඹ -1919 

1122. ංන්තතේජහි ක ක් කරු කෂයධහනපේ ංධයක්ක ජනයහේ -Gye Rider 

1123. පරො දිගභ ඳහරභ පිහිටි යට- චීනඹ  

1124. පොලිපඵෝේ ක්රීඩහ පරෝකඹට වදුන්තහ දුන්ත යට -ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදඹ 

1125. ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදපේ ්රථභ ජනහධිඳි -පජෝේේ පොෂින්තටන්ත 

1126. පන්තඳහරපේ ජහි ක ත්ඹහ-සි අකවඹහ 

1127. ශ්රී රකකහපප ්රථභ භව ඇභි නිඹ- චන්තරිකහ ඵ්ඩඩහයනහඹක කුභහයණතුකග භළි ණිඹ 

1128. පෞයරව භ්ඩඩරපේ උසණත්ඹ ළඩිභ රවපරෝකඹ- සි අකුරු 

1129. පරො ෂයලහරතභ දියින- ්රීන්තරන්තතඹ 

1130. ෂයපදයෝදඹ ෂයලස ෂයදයහරපේ නිේභහතෘ - ළලිෂයටිපේ පෝයත හිමිත 

1131. පනොපඵේ ් භහනඹක් දිනහ ගළනීභට භත්  න පරො ්රථභ කළු ජහි ක කහන්තතහ- පටෝනි 

පභොරින්ත 

1132. ද භත ඳහ තළබ මුළු මිතනිසුන්ත ගණන -12 

1133. පරෝකපේ ළඩිභ ජන ඝනත්ඹක් ඇි  යට - පභොනහපකෝ යහජයඹ 

1134. ්රකලපේ ජහි ක ත්ඹහ- කුකුශහ 

1135. තුකභක වන්තදිඹ කෘි ඹ යචනහ කපශේ කවුද? භවගභපේකය භවතහ 

1136. ශ්රී රකකහපප ඇි  ඳළයණිතභ ගුන්තපතොටු පඳොශ කුභක් ද? යත්භරහන ගුන්තපතොටුපඳොශ 

1137. ්රථභ ඔලි් පික් උපශරට වබහගී  න යටේ ගණන -14 

1138. ඔලි් පික් පකෞතුකහගහයඹ පිහිටහ ඇි  යට- සෂයසටේරන්තතඹ 

1139. ජහි ක පකොඩිඹ දවහ තභ යප ශ සි අි ඹභ බහෂයතහ කයන පරො ඇි  ්කභ යට- යි්රඹ 

1140. පරො ළඩිභ පිරික් කතහ කයන බහහ-භළන්තඩරින්ත 

1141. භෆන්ත බුකේ ් භහනඹ පිරිනභන්තපන්ත කුභක් දවහද? හහිතය 

1142. පන්තපටෝ කෂයධහනපේ 29 ළනි යට-පභොන්තටිපන්තපරෝ 

1143. යජපේ ලිඹහඳදිකචි කර මුේභ පුත්ඳත-රක්මිතණි ඳවන 

1144. ඒඩ්ස පයෝගඹ මුලින්තභ පොඹහ ගත් ේඹ-1981 

1145. රුධිය කහ්ඩඩකයණඹ පරොට වදුන්තහ දුන්තපන්ත- කහේ රෆන්තඩ්ස 

1146. පඳොදු යහජය භ්ඩඩරඹ රය් බ වුපේ-1931 

1147. ඇභරිකහපප ජහි ක ඳක්ෂිඹහ- යහජහලිඹහ 
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1148. පරෝක තරුණ මුළු මුලින්තභ රය් බ කර යට-භවහ බ්රිතහනය 

1149. ජහතයන්තතය පඳොලිසි අපේ ්රධහන කහේඹහරඹ පිහිටිපේ-්රකලපේ 

1150. රකකහ වහ චීනඹ ංතය ්රථභ රේථික ියෂයසුභ කුභක්ද? වේ යඵේ ියෂයසුභ 

1151. භ වළරුණු ෂයට මිතනිස සි අරුපේ ෂයලහරතභ රන්තථිඹ- ංක්භහ 

1152. නයිේ ගග රය් බ න්තපන්ත ිනන්  ෂයපරන්තද? ෂයක්පටෝරිඹහ ෂයර 

1153. යුපයෝඳහ භවද්ීමඳඹටත් රසි අඹහනු භවද්ීමඳඹටත් ංඹත් න ්කභ නගයඹ- ඉසතහන්තබුේ 

1154. ඵකග්රහපද්ලඹ ඳිනසථහනපඹන්ත පන්ත වුපේ ිනන්  පේද? 1971 

1155. “පඵොපකෝ වයහ් ” ත්රසතහදී කෂයධහනඹ ක්රිඹහත්භක න  යට කුභක් ද? නයිජීරිඹහ 

1156. ංවුරුදු 27ක් සි අයගත සි අටි පනේන්ත භළන්තපඩරහ නිදව රළබුපේ ිනන්  පේද? 1990 

1157. රසි අඹහනු කේධන ඵළකකුපප මුරසථහනඹ පිහිටහ ඇත්පත් ිනන්  යප ශද? පිලිපීනඹ 

1158. ඵේමිතයුඩහ රිපකෝණඹ ංඹත් න හගයඹ- ංත්රහන්ති ක් හගයඹ 

1159. භවහ කලඹ මුලින්තභ ඉක්රීසි අඹට ඳරිේතනඹ කපේ කවුද? ෂයේපවේ්  ගයිගේ 

1160. ඳහයලිප් න්තතුපප ්රධහන ඳරිඳහරන නිශධහරිඹහ වඳුන්තන නිර නහභඹ කුභක් ද? ඳහේලිප් න්තතු 

භව පේක්  

1161. පනේන්ත භළන්තපඩරහ සි අයගත කය ි බුපන්ත ිනන්  දුඳපත්ද? පයොබින්ත දුඳත 

1162. ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදපේ යහජය නහඹක නිර නි වඳුන්තන නහභඹ - ධර භන්තදියඹ 

1163. ශ්රී රකකහපප පකටිභ කරක් ංරහභහතය ධුයඹ පවඵ  න ංගභළි යඹහ කවුද? රචහේඹ ෂයජඹහනන්තද 

දවනහඹක 

1164. ශ්රී රකකහපප ඳශමු ංගෂයනිසුරුරිඹ- ශ්රිඹහනි ඵ්ඩඩහයනහඹක 

1165. ශ්රී රකකහපප ්රථභ සි අකවර ංධයහඳනඥයාඹහ-J.E. ජඹසරිඹ 

1166. පරෝකපේ තහනහඳි  තනතුයට ඳත් ්රථභ කහන්තතහ-ඉන්තදිඹහපප ෂයජඹ රක්සමිත භළි නිඹ 

1167. පරෝකපේ උභ කන්තද- ්යස ශ 

1168. පරෝකපේ පදන උභ කන්තද -පගොඩ්ෂයන්ත ඔසටින්ත 

1169. පරෝකපේ දිගභ ගග - නයිේ ගග 

1170. පරෝකපේ පදන දිගභ ගග- ඇප් න්ත ගග 

1171. පරෝකපේ ෂයලහරභ භවහද්ීමඳඹ- රසි අඹහ 

1172. පරෝකපේ පදන ෂයලහරභ භවහද්ීමඳඹ-ංප්රිකහ 

1173. පරෝකපේ ෂයලහරභ දුඳත-්රීන්තරන්තතඹ 

1174. පරෝකපේ පදන ෂයලහරභ දුඳත- නිපගීනිඹහ 

1175. පරෝකපේ ෂයලහරභ යට-රුසි අඹහ 

1176. පරෝකපේ පදන ෂයලහරභ යට- කළනඩහ 

1177. පරෝකපේ ෂයලහරභ මුහුද-දකුණු චීන මුහුද 

1178. පරෝකපේ පදන ෂයලහරභ මුහුද-කළයබිඹන්ත මුහුද 

1179. පරෝකපේ ෂයලහරභ කහන්තතහයඹ-වයහ 

1180. පරෝකපේ පදන ෂයලහරභ කහන්තතහයඹ-ංයහබිඹන්ත 

1181. පරෝකපේ උභ දිඹ ඇේර-ඒන්තජේ දිඹඇේර 

1182. පරෝකපේ පදන උභ දිඹඇේර- පටොන්තගහ දිඹ ඇේර 

1183. ශ්රී රකකහපප ඳශමු නීි ඳි රිඹ- ලහන්ති  ඊහ නසුන්තදය 

1184. . “පඵකගහලි” ්රධහන බහහ ලපඹන්ත බහෂයතහ න්තපන්ත කය යටක ද? ඵකගරහපද්ලපේ 

1185. ශ්රී රකකහපප ඳශමු ළනි ංගෂයනිසුරු-්ඩ්භන්ත පකොරින්තටන්ත 

1186. ශ්රී රකකහපප ්රථභ සි අකවර ංගෂයනිසුරු- රතේ ෂයපේේධන 

1187. පද නරහපප නිේභහතෘ- පයපන්ත පේපනක් 

1188. පේන්ත ගග ගරහ ඹන්තපන්ත කුභන යුපයෝපීඹ යටක ංගනුය වයවහද? ඳළරීසි අඹ 

1189. ළ් බිඹහ වහ සි අ් ඵහබ්පප ංතරින්ත කඩහ වළපරන දිඹ ඇේර- ෂයක්පටෝරිඹහ 

1190. ශ්රී රකකහපප මුලින්තභ රය් බ  න පදඳහේතප් න්තතු-මිතනින්තපදෝරු 

1191. ශ්රී රකකහපප ෂයලහරතභ ඳශහත-උතුරු භළද ඳශහත 
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1192. සුභහත්රහ වහ ජහහ දුඳත් ංතය පිහිටහ ඇත්පත් ිනන්  මු්ර න්තධිඹ- සුන්තඩහ මු්ර න්තධිඹ 

1193. ශ්රී රකකහපප ්රථභ කතහනහඹකයඹහ-ේ ෆ්රළන්තසි අස පභොරමුපේ 

1194. ෂයදුලි දු් රිඹන්ත ඳභණක් බහෂයතහ කයන යට-සෂය ශේරන්තතඹ 

1195. පශදහභ වහ කේධනඹ පිළිඵද ්ක්ත් ජහතීන්තපග් කෂයධහනපේ රය් බඹ-1964 

1196. පශදහභ වහ කේධනඹ පිළිඵද ්ක්ත් ජහතීන්තපග් කෂයධහනපේ මුරසථහනඹ-

සෂයසටේරන්තතපේ ජිනීහ 

1197. පශදහභ වහ කේධනඹ පිළිඵද ්ක්ත් ජහතීන්තපග් කෂයධහනපේ ංධයක්ක ජනයහේ- 

Mukhisa Kituri 

1198. ංන්තතේජහි ක පශද පක්න්ත්රපේ රය් බඹ - 1964 

1199. ංන්තතේජහි ක පශද පක්න්ත්රපේ ෂයධහඹක ංධයක්ක - Arancha Gonzalez 

1200. ංන්තතේජහි ක පශද පක්න්ත්රපේ මුරසථහනඹ- සෂයසටේරන්තතපේ ජිනීහ 

1201. ්ක්ත් ජහතීන්තපග් ජනගවන ංයමුදපේ රය් බඹ- 1969 

1202. ්ක්ත් ජහතීන්තපග් ජනගවන ංයමුදපේ මුරසථහනඹ- ඇභරිකහපප නිපපඹෝක් 

1203. ්ක්ත් ජහතීන්තපග් ඳරිය ළඩටවපන්ත රය් බඹ -1972 

1204. ්ක්ත් ජහතීන්තපග් ඳරිය ළඩටවපන්ත ෂයධහඹක ංධයක්ක -Eric Solhim 

1205. ්ක්ත් ජහතීන්තපග් ඳරිය ළඩටවපන්ත මුරසථහනඹ- පකන්තඹහපප නයිපයෝබී නුය 

1206. භත්්රය වහ ංඳයහධ පිළිඵද ්ක්ත් ජහතීන්තපග් කෂයධහනපේ රය් බඹ- 1997 

1207. භත්්රය වහ ංඳයහධ පිළිඵද ්ක්ත් ජහතීන්තපග් කෂයධහනපේ ෂයධහඹක ංධයක්ක-Yuri 

Fedatov 

1208. භත්්රය වහ ංඳයහධ පිළිඵද ්ක්ත් ජහතීන්තපග් කෂයධහනපේ මුරසථහනඹ-ඕසපේලිඹහපප 

ෂයඹහනහ නුය 

1209. ස්රීන්ත දවහ ්ක්ත් ජහතීන්තපග් ංයමුදපේ රය් බඹ -1976 

1210. ස්රීන්ත දවහ ්ක්ත් ජහතීන්තපග් ංයමුදපේ ෂයධහඹක ංධයක්ක-Phumzile Mlambo 

1211. ස්රීන්ත දවහ ්ක්ත් ජහතීන්තපග් ංයමුදපේ මුරසථහනඹ- ඇභරිකහපප නිපපඹෝක් නුය 

1212. යණහගතයින්ත පිළිඵද ්ක්ත් ජහතීන්තපග් භව පකොභහරිස කහේඹහරපේ රය් බඹ- 1950 

1213. යණහගතයින්ත පිළිඵද ්ක්ත් ජහතීන්තපග් භව පකොභහරිස කහේඹහරපේ භව පකොභහරිස- 

Fillippo Grandhi 

1214. යණහගතයින්ත පිළිඵද ්ක්ත් ජහතීන්තපග් භව පකොභහරිස කහේඹහරපේ මුරසථහනඹ- 

සෂයසටේරන්තතපේ ජිනීහ 

1215. ්ක්ත් ජහතීන්තපග් කේධන ළඩටවපන්ත රය් බඹ - 1965 

1216. ්ක්ත් ජහතීන්තපග් කේධන ළඩටවපන්ත ඳරිඳහරන නිරධහරී- Achim Steiner 

1217.  

1218.  

1219. ්ක්ත් ජහතීන්තපග් කේධන ළඩටවපන්ත මරසථහනඹ- ඇභරිකහපප නිපපඹෝක් නුය 

1220. ්ක්ත් ජහතීන්තපග් ශභහ ංයමුදපේ රය් බඹ-1945 

1221. ්ක්ත් ජහතීන්තපග් ශභහ ංයමුදපේ මුරසථහනඹ- ඇභරිකහපප නිවුපඹෝක් නුය 

1222. 2017 යහජය හහිතය ් භහන උපශපේ පවොභ සතන්තත්ර  නකතහට හිමිත ් භහනඹ - 

ීයේි  ළලියපග් - ගරුඩ මුහුේතඹ 

1223. 2017 යහජය හහිතය ් භහන උපශපේ පවොභ සතන්තත්ර පකටි කතහ කරවඹ - ්රබහත් 

ජඹසි අකව - භකය පතොයණ 

1224. 2017 යහජය හහිතය ් භහන උපශපේ පවොභ සත්රන්තත්ර ඳදය කරවඹ - රක්හන්තත 

ංතුපකෝයශ - භවය කභටවන්ත 

1225. 2017 යහජය හහිතය ් භහන උපශපේ  පවොභ සතන්තත්ර ගීත යචනහ කෘි ඹ - කුරයත්න 

රරිඹකල - පිනිඵය භරක් 

1226. 2017 යහජය හහිතය ් භහන උපශපේ  පවොභ පඹොවුන්ත හහිතය කෘි ඹ - ංනුර ද සි අේහ - 

යහභහ වහ දින 
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1227. 2017 යහජය හහිතය ් භහන උපශපේ  පවොභ සතන්තත්ර නහටය කෘි ඹ - රචහේඹ ජඹරත් 

භපනෝයත්න - වඬ නිවඬ 

1228. 2017 යහජය හහිතය ් භහන උපශපේ පවොභ ෂයදයහ හහිතය කෘි ඹ - වසි අනි බහගයහ 

යත්නහඹක - ළඟවුණ පරොක හුපදකරහ ගපපණඹ 

1229. 2017 යහජය හහිතය ් භහන උපශපේ පවොභ ශභහ හහිතය කෘි ඹ - ඳශමු කහ්ඩඩඹ - 

සි අබිේ පත්තසි අකව - ංවුරුදු කෆභ 

1230. G-2  දසංවිධාන්යට දඅයත් දරටලල්- 

බ්රසීරඹ 

කළනඩහ 

ඔසපේලිඹහ 

රජන්තටිනහ 

චීනඹ 

්රකලඹ 

ජේභනිඹ 

ඉන්තදිඹහ 

ඉන්තදුනීසි අඹහ 

ඉතහලිඹ 

ජඳහනඹ 

පෞදි ංයහබිඹ 

පභක්සි අපකෝ 

රුසි අඹහ 

දකුණු පකොරිඹහ 

දකුණු ංප්රිකහ 

භවහ බ්රිතහනය 

තුේිනඹ 

ඇභරිකහ 

යුපයෝඳහ කෂයධහනඹ 

 

1231. SAARC  කෂයධහනපේ රය් බඹ - 1985 පදළ් ඵේ 08 

1232. SAARC කෂයධහනපේ මුරසථහනඹ -පන්තඳහරපේ කත්භන්තඩු නුය 

1233. SAARC සංවිධාන්යේ දසාමාජික දරාජ්යය්- 
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ඇෂසගනිසථහනඹ 

ඵකගරහපද්ලඹ 

භතහනඹ 

ඉන්තදිඹහ 

භහර දියින 

පන්තඳහරඹ 

ඳහිනසථහනඹ 

ශ්රී රකකහ 

 

1234. BRICS සංවිධාන්යේ දසාමාජික දරාජ්යය්- 

බ්රසීරඹ 

රුසි අඹහ 

ඉන්තදිඹහ 

චීනඹ 

දකුණු ංප්රිකහ 

 

1235. BIMSTEC සංවිධාන්යේ දසාමාජික දරාජ්යය්- 

ඵකගරහපද්ලඹ 

භතහනඹ 

ඉන්තදිඹහ 

මිතඹන්තභහයඹ 

පන්තඳහරඹ 

ශ්රී රකකහ 

තහයිරන්තතඹ 

1236.  

1237. ග්ලුපකෝස ළදී ඇත්පත් ඔක්සි අජන්ත ව වයිඩ්රජන්ත භග ිනන්  මුර්රය ් ඵන්තධ ීමපභන්තද? 

කහඵන්ත 

1238. ිනසි අෂයටක නින්තදට පනොඹන නගයඹ - නිවුපඹෝක් 

1239. පරෝ ්රකට පෝපඵෝන්ත ෂයලස ෂයදයහරඹ පිහිටහ ඇත්පත් ිනන්  යප ශද? ්රකලඹ 

1240. කතකලි නළටු්  ් ්රධහඹ ංඹත් යට - ඉන්තදිඹහ 

1241. පවොීය ක්ඩඩහඹභක ්ක් යකට ්ක් පිරකට ක්රීඩහ කර වළින ක්රීඩකඹන්ත ගණන - 11 
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1242. ෂයේඳත්තු ජහි ක පනෝදයහනඹ ංඹත් දිසරික්ක පභොනද? පුත්තරභ වහ ංනුයහධපුයඹ 

1243. ෂයධහඹක ජනහධිඳි  ධුයඹ ශ්රී රකකහපප සථහපිත පකරුපන්ත කුභන යසථහ කපලෝධනපඹන්තද? 

1972 පදන යසථහ කපලෝධනඹ 

1244. ඳහඳන්තදු පරෝක කුරහනඹ ඇයබි ේඹ   - 1930 උරුගුපදී 

1245. ඔසකහේ ් භහන උපශර ඳත්න සු්රකට ලහරහ කුභක්ද? පවොලිවුඩ් ර “පඩොේබි ි ඹටේ” 

1246. චිත්රහගහයඹිනන්ත පිටත රගත කර මුේභ සි අකවර චිත්රඳටඹ - පේාහ (1956) 

1247. යුපයෝඳහ කගභපේ හභහජික යටේ ංතරින්ත ළඩිභ ජනගවනඹක් හිත යට කුභක්ද? 

ජේභනිඹ (මිතලිඹන 80.2 ජනගවනඹ) 

1248. ශ්රී රහකිනකපඹකුට ශ්රී රකකහපප පිරිනභන රද උසභ ් භහනඹ කුභක්ද? ශ්රී රකකහභීභහනය 

1249. ශ්රී රකකහට ඳළමිතණි ඉන්තදිඹහනු ෂයලහරතභ නහෂයක නළ - ෂයක්රභහධිතය 

1250. දින 342 ක් ෂයලසපේ සි අටිමිතන්ත නළත ඳෘථිෂයඹට රගහ  න රුසි අඹහනු පෝයුස කළප්සුරඹ පගොඩ 

ඵළසපේ කුභන යහජයඹටද? කකසථහනඹ 

1251. දුණ පචෝදනහ භත ංත්ංඩකගුට ගත් බ්රසීර හිටපු ජනහධිඳි  කවුද? ලුරහ ද සි අේහ 

1252. යටක් ෂයසි අන්ත ඳනනු රඵන නීතී ෂයයණඹ කයනු රඵන්තපන්ත කුභන රඹතනඹිනන්තද? 

ංධිකයණඹ ෂයසි අන්ත 

1253. ශ්රී රකකහපප යහජය යහයි යහඳහය ක්රිඹහලිඹ ලක්ි භත් කය ගළනීභ දවහ ංදහශ කය ගත් 

ඳනත- යහඳහය ංත්ඳත් කය ගළනීප්  ඳනත 

1254. ිනසි අඹ්  ්රපද්ලඹකට ංඹත් ජන පකොටක් තභන්තට රපපණික  න කසකෘි ක බහහභඹ වහ 

රගමිතක තත්ත්ඹන්ත ඳදන්  කය පගන පිහිටුහගත් කෂයධහනඹ - ජහි ක යහජයඹ 

1255. න කතහක, පකටි කතහක,කෂයඹක ංේථ නිරුඳණඹ න ංන්තදභට ංදින චිත්ර කය 

නභිනන්ත වදුන්තයිද? න්තනි දේලක චිත්ර 

1256. ං පගොෂයඹහට ඵරඳහන ංන්තදමිතන්ත ඳනන රද නීි ඹ කුභක්ද? 1958 ංකක 1 දයණ කුඹුරු ඳනත 

1257. ශ්රී රකකහ බ්රිතහනය ඹටත් ෂයජිතඹක් ඵට ඳත් වුපේ කය පකොමිත්  පඹෝජනහ භතද? ද 

මිතයුයන්ත 

1258. දළනට ශ්රී රකකහපන්ත රළබී ඇි  ඳළයණිතභ පේ ලිපිඹ කුභක්ද? ිනත්සි අරිපභන්ත යජු කර 

පිහිටුන රද පතෝනිගර පේලිපිඹ 

1259. පරො ෂයලහරතභ චිත්රඹ පර ළරපකන “ංන්ත ෂයනිලසචඹ”  කහපග් නිේභහණඹක්ද? භයිකේ 

ඇන්තජපරෝ 

1260. “පඩ්ෂයස” කුරහනඹ පිරිනභන්තපන්ත කය ශුයතහඹක් දවහද? පටනිස 

1261. පරො ්රසි අද්ධ “යුද්ධඹ වහ හභඹ” න කතහපප චරිත පකොඳභණ පපද? 539 

1262. “ඵහමිත රමිත” ඹනුපන්ත වදුන්තහගන්තපන්ත කය ක්රික ශ ක්ඩඩහඹභක පරෝලින්තද? ්කගරන්තතඹ 

1263. 1960 දී දිඹ ඹටින්ත පරො ටහ ගභන්ත කශ ්රථභ බ්භළරීනඹ වළදින්ත න නභ - රයිටන්ත 

1264. පරෝකපේ ගළඹුරුභ ංගහධඹ න “ භරිඹහනහ” පිහිටහ ඇත්පත් ිනන්  හගයපේද? ඳළසි අපික් 

හගයඹ 

1265. ංන්තතේජහර තහක්ණපේ නිේභහතෘ කවුද? ටී්  ඵේන්තස ලී 

1266. ළතපුභක ඹහය ිනඹක් දක්නට රළපබ්ද? 1760 ින. 

1267. පරො ෂයලහරතභ දුඳත පර ළරපකන ්රීන්තරන්තතඹ ංඹත් න්තපන්ත කය යටකටද? 

පඩන්තභහේකඹ 

1268. ඳෘථිෂයඹ භත ඇි  ගුරුත්හකේණඹ, ද භත ඇි  ගුරුත්හකේණඹ පභන්ත රන්තන 

ලපඹන්ත ින ගුණඹක් පයිද? වඹ ගුණඹින 

1269. ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදපේ ජනහධිඳි  ධුය ංපප්ක්කපඹකු ෂයසි අන්ත ළපිරිඹ යුතු ංභ ඹ 

ිනඹද?35 

1270. පෞයරව භ්ඩඩරපේ පිඹෂය ඇසි අන්ත දළිනඹ පනොවළින රවපරෝකඹ කුභක්ද? පනප්චුන්ත 

1271. පේාහ චිත්රඳටිපේ ් භහනනීඹ ගීත යචනහ කපේ කවුරුන්තද? භේලින්ත ජඹපකොඩි පිඹතුභහ 

1272. ඌ ඳශහපත් නිර පුසඳඹ - ගුරුළුයහජ භර 

1273. භපනෝ ෂයලසපේණපේ පිඹහ - සි අග්භන්ත ප්රොයිඩ් 
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1274. පරො ්රථභ ංන්තතේජහි ක ක්රික ශ තයගඹ ය 1844 දී ඳළළත්වුපන්ත ිනන්  යටේ පදකක් 

ංතයද? ඇභරිකහ ්ක්ත් ජනඳදඹ වහ කළනඩහ 

1275. ඳරිගණකපේ පිඹහ - ේ චහේස ඵළපබ්ේ 

1276. යඵේ ගපේ භප භුමිතඹ - බ්රසීරඹ 

1277. රළෂේඩහ චතුයශ්රඹ පිහිටිපේ ිනන්  යප ශද? ්කගරන්තතඹ 

1278. කහන්තතහය ළඩිභ ගණනක් ඇි  යට- ඔසපේලිඹහ 

1279. ශ්රී ඳහද න්තදනහ රය් බ කර යජතුභහ කවුද? ඳශමුළනි ෂයභරධේභසරිඹ යජු 

1280. පයොයිටේ පුත් පේඹ රය් බ කපේ කවුද? පඳෝේ ජුලිඹස 

1281. ශ්රී රකකහ ්රථභ ජන කගණනඹක් ඳළළත්වුපේ ිනන්  පේද? 1871 

1282. ඇභරිකහ පොඹහ ගත් ක්රිසපටෝඳේ පකොපරෝ ඵස කුභන ජහි කපඹක්ද? ඉතහලි ජහි කපඹක් 

1283. පේ පුද්ගරඹහ පතෝයන සු්රකට ජහතයන්තතය ගයහ කුභක්ද? ටයි් ස ගයහ 

1284. ඔලි් පික් ක්රීඩහ උපශරක් ඳළළත් න ්රථභ රසි අඹහි ක යට - ජඳහනඹ 

1285. සුදු පගෝනහ, සුදු ළද්දහ, න යණ රන්තථ යචනහ කර පේාකඹහ කවුද? වදය 

රේ.්ේ.සපි ශේ 

1286. ඳේසි අඹහ ේතභහනපේ වළදින්තපන්තපන්ත කය නභිනන්තද? ඉයහනඹ 

1287. වළරී පඳෝටේ කතහ භහරහට ංඹත් රන්තථ ගණන - වතයි 

1288. පදන පරෝක යුද්ධපේදී මිතත්ර ඳහේලඹට පද්ලඳහරන නහඹකත්ඹ දුන්ත බ්රිතහනය ංගභළි යඹහ 

කවුරුන්තද? ෂයන්තසටන්ත චේචිේ 

1289. ංබයකහලඹට ියඹ ්රථභඹහ කවුරුන්තද? යුරි ගගහරින්ත 

1290. ඉන්තදිඹහපප භදුයහසි අඹ නගයඹ ේතභහනපේ වළදින්තපන නභ- පචන්තනහයි 

1291. පරො ්රථභ ජනහධිඳි රිඹ කවුද? ඉපපඵරහ පඳපයොන්ත (රේජන්තටිනහ) 

1292. ශ්රී රකකහ පනුපන්ත පටස ශ ඉනිභකදී ළඩිභ රකුණු ්රභහණඹක් රඵහ ගත් ක්රීඩකඹහ කවුද? 

භපවේර ජඹේධන 

1293. ්රීක පවෝඩිපේ මුේභ ංකුය කුභක්ද? ඇේෂහ 

1294. ඉයහනපේ ජහි ක පුසඳඹ- යතු පයෝ 

1295. චීනපේ ජහි ක පුසඳඹ- මිතදී භර 

1296. ඵටහිය ජේභනිපේ ජහි ක පුසඳඹ -පකෝන්ත භර 

1297. සඳහඤසඤපේ ජහි ක පුසඳඹ- යතු කහපන්තන්ත භර 

1298. ඳිනසථහනපේ ජහි ක පුසඳඹ - පිේච භර 

1299. පෝෂයඹ ශ පද්ලපේ ඳහේලිප් න්තතු වදුන්තන නභ- සුප්රී්  පෝෂයඹ ශ 

1300. පනොේපප ඳහේලිප් න්තතු වදුන්තන නභ -සපටෝටින්ත 

1301. 1957 ඔක්පතෝ් ඵේ 4  ංබයකහල  ගත කර පරො ්රථභ කෘතීභ චන්තරිකහ කුභක්ද? 

සපුටිනික් 1 

1302. 1973 පභෝටපයෝරහ භහගප්  කහේඹපේ නියුතු සි අටිඹදී පරො ්රථභ ජකගභ දුයකථනඹ 

නිඳද නපේ කවුද? භහේටින්ත කූඳේ 

1303. ළ් බිඹහ වහ සි අ් ඵහබ්පප පද්ල සීභහ ංතරින්ත කඩහ වළපරන දිඹ ඇේර කුභක්ද? ෂයක්පටෝරිඹහ 

1304. ළඩිභ සහධීන යටේ ගණනක් ඇි  භවහද්ීමඳඹ කුභක්ද? ංප්රිකහනු භවහද්ීමඳඹ 

1305. ඳළසටරීකයණඹ පරොට වදුන්තහ දුන්ත ්රකල ජහි ක යහඹන ෂයදයහඥයාඹහ කවුරුන්තද? ලුීම ඳහසචේ 

1306. FM පේඩිපඹෝ තයකග ර FM ඹනුපන්ත පකටිපඹන්ත වදුන්තන නභ - ෆීකුන්තසි අ 

පභොඩියුපේන්ත 

1307. ්රකලපේ ජනහධිඳි  භන්තදියඹ වදුන්තන නභ- ්ලිසි අ භහළිගඹ 

1308. ඊශ්රහඹරපේ ඳහේලිප් න්තතු වදුන්තන නභ- පනප ශ 

1309. භහේටින්ත ෂයක්රභසි අකව ශුරින්ත යචනහ කර ්රථභ නකතහ කුභක්ද? ලීරහ 

1310. ඇඳේ ඳරිගණක භහගප්  රය් බ කර නපොත්ඳදකඹහපග් නභ - සටීප පජොබ්ස 

1311. ඉන්තදිඹහපප වහ ඵකග්රහපද්ලපේ ජහි ක ගී යචනහ කපේ කවුද? යීමන්ත්රනහත් තහපගෝේ 

1312. තවනභට රක්  න “රේජහ” කෘි ඹ යචනහ කර ඵකගරහපද්ල පේඛිකහ කවුද?  තසලිභහ නසරීන්ත 
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1313. ඇභරිකහට ්භ නභ රළබුපන්ත කුභන ඉතහලි ජහි කඹහපග් නභ ඇසුරින්තද? ංපභරිපගෝ පචසපුචී 

1314. ටයි් ස ගයහ ෂයසි අන්ත සි අඹපේ පුද්ගරඹහ පර පතෝයහ ගත්පත් කවුරුන්තද? ඇේඵේ ශ 

ංයින්තසටයින්ත 

1315. ඳෘථිෂයඹ භත ඇි  ෂයලහරතභ දියින -්රීන්තරන්තතඹ 

1316. ජහි ක ඕපෝන්ත දිනඹ පඹදී ි පඵනුපේ: ළප්තළ් ඵේ 16  

1317. සේඹඹහට රගභ ඇි  රවඹහ - බුධ 

1318. කුඩ පවොයහ ශභහ කතහ යචනහ කපේ කවුද? සි අබිේ පත්තසි අකව 

1319. 1988 පෝේ ඔලි් පික් උපශර මීටේ 100 දිනහ ගළනීපභන්ත ංනතුරු තවන්  උත්පත්ජක 

බහෂයතඹ නිහ ්ඹ ංහිමිත කයගත් ක්රීඩකඹහ කවුද? පඵන්ත පජොන්තන්ත 

1320. පන්තඳහරපේ බහෂයතහ කයන මුදේ ේගඹ : පන්තඳහර රුපිඹේ  

1321. “රකකහ රකකහ පඳ් ඵය රකකහ” ගීතඹ යචනහ කපේ කවුද? ංරිපන්ත ංහුබුදු 

1322. 1936 ඵේලින්ත ඔලි් පික් උපශර යන්ත ඳදක්ක්  4ක් දිනහ ගනිමිතන්ත හේතහක් තළබ ක්රීඩකඹහ 

කවුද? පජසී ඕන්තස 

1323. ශ්රී රකකහපප ඳශහත් බහ වහ ඵරතර රඵහ දුන්තපන්ත ීය න යසථහ කපලෝධනඹට ංනුද: 

13  

1324. පරො පදන උභ කන්තද න පගොඩ්ෂයන්ත ඔසටින්ත වළදින්තපන ඩහත් ්රචලිත නහභඹ කුභක්ද? 

K2 

1325. ශිසටහචහයඹක් පගොඩ නළගුනු චීනපේ පවොළන්තපගෝ නදිඹ වළදින්තපන නභ කුභක්ද? කව නදිඹ 

1326. හිසබුේරහ ගරිේරහ කෂයධහනඹ ංඹත්න යට : පරඵනනඹ 

1327. නහහ රඹතනඹට ංඹත් පජ ශ ප්රොඳේන්ත ඇපඵෝයටරි හී ක්ඩඩහඹ්  ංධයක්ක ලපඹන්ත 

කටයුතු කයන ශ්රී රකිනක ෂයදයඹඹහ කවුද? රචහේඹ යත් ගුණඳහර 

1328. පනොපඵේ තයහගඹ රද භවේරහ වහ මුහුද ලියු කතුයඹහ : ංේනස ශ පවමිතන්ත පප  

1329. ෂය් ඵේඩන්ත පටනිස ඒකර ශුයතහඹ දිනහ ගත් ්රථභ කළු ජහි කඹහ කවුද? රතේ ඈලස 

1330. 21 න සි අඹපේ පරෝක සි අනභහ ඉි වහපේ ළඩිභ ංදහඹභ හේතහට හිමිතක්  ිනඹන චිත්රඳටිඹ 

කුභක්ද? ඇටහේ 

1331. රවහය වහ ය ්රේධකඹක් ලපඹන්ත බහෂයතහ කයන ංජිපනොපභොපටෝ ය කහයකපඹහි 

ංඩකගු යහඹන ්රය : පභොපනොපෝඩිඹ්  ග්ලුටප්  ශ  (MSG) 

1332. ශ්රී රකකහපප ඳශමු ෂයලස ෂයදයහරයීඹ පකෞතුකහගහයඹ : පප්යහපදණිඹ ෂයලස ෂයදයහරඹ 

1333. යහජය පේපේ දුේරතහ පිළිඵ දළනු්  පදන දුයකථන ංකකඹ : 1905 

1334. පරො ෂයලහරතභ ෂයලස ෂයදයහරඹ : නිපපඹෝක් ෂයලස ෂයදයහරඹ 

1335. පරෝක පෞාය කෂයධහනපේ මරසථහනඹ පිහිටහ ි පඵන්තපන්ත පකොපවද? සෂයසටරන්තතපේ 

ජිනීහ නුය 

1336. පරො ්රථභපඹන්ත ේගහ තරුක ගභන්ත භග පරොට පවලි කපශේ කවුරුන්ත ෂයසි අන්තද? ්ඩ්භන්තඩ් 

පවලී  

 

2 36 ද ද-55 දලන් දසරසවිය දසම්මාන් දඋයෙ 

 
1337. පවොභ චිත්රඳටඹ- භවයජ ගළමුණු 

1338. පවොභ ංධයක්ණඹ-්රන්තන ෂයතහනපග් (ඔඵ නළතු ඔඵ ්ක්ක) 

1339. පවොභ නළුහ- ජළක්න්ත ඇන්තතනි (භවයජ ගළමුණු) 

1340. පවොභ නිළිඹ-ංකජලී ඳපටේ (ඔඵ නළතු ඔඵ ්ක්ක) 

1341. පවොභ වඹ නළුහ -ජඹරත් භපනෝයත්න (පවෝ ගහනහ පඳොකුණ) 

1342. පවොභ වඹ නිළිඹ-දමිතතහ ංපබ්යත්න (්රපපගඹ) 

1343. පවොභ කගීත ංධයක්ණඹ -නදීක ගරුපග් (භවයජ ගළමුණු) 
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1344. පවොභ කශහ ංධයක්ණඹ- පයොවහන්ත භයදිහකය ව ංරුණ ප්රිඹන්තත ධේභඳහර (භවයජ 

ගළමුණු) 

1345. පවොභ ගීත යචනඹ- පජය ඳේපේගභ පවේභයතන හිමිත (භවයජ ගළමුණු - ‘භඬර ීම ගුපන්ත 

දිපරයි’) 

1346. පවොභ ගහඹකඹහ- ්ඩ්ඩ් ජඹපකොඩි (භපග් ඹහළු භහළු -‘භපග් ඹහළු භහළු ප්  ංවන්තනපකෝ’) 

1347. පවොභ ගහයිකහ -නිපයෝහ ෂයයහජිනී (භවයජ ගළමුණු - ‘ භඬර ීම’  ) 

1348. පවොභ නක නිළිඹ -ංනසඹහ සුඵසි අකව (පවෝ ගහනහ පඳොකුණ) 

1349. පවොභ නක නළුහ-ඉහය ෂයක්රභසි අකව(ඉය පේඹ) 

1350. ෂයපලේ ජුරි ් භහනඹ-පවේභහේ යණසි අකව (්රපපගඹ) 

 

 

 

 

 

 


