
සාමාන් ය දැනුම 2017 2018 

01. නෙ◌ාබෙල් සාම ත් යාගය ලබාදීමෙ◌් උත්සවය පවත්වන නගරය කුමක්ද ?  

02. 2018 වසරෙ◌්දී සමරන ලද 70 වැනි නිදහස් සමරුවෙ◌් ඛාව කුමක්ද ?  

03. 2015 වසරෙ◌් පැවැති ලෙ◌�ක කුසලාන ක් රිකට් තරගාවලියෙ◌් අර්ධ අවසන් 
වටයට පැමිණි  රටවල් කුමක්ද ?  

04. 2018 වර්ෂයෙ◌් ලෙ◌�කයෙ◌් සතුටුම ජාතිය කුමක්ද ?  

05. එම දර්ශකයෙ◌් ශ් රී ලංකාව කුමන ස්ථානයෙ◌්ද?  

06. ජනගහණය අනුව ලෙ◌ාව විශාලතම නගරය කුමක්ද ?  

07. ශ් රී ලංකාවෙ◌් බලපත් රලාභී වාණිජ බැංකු ශාඛා ගණන කීයද ?  

08. පසුගියදා අත්අඩංගුවට පත් වූ ප් රංශ උප ජනාධිපති කවුද ?  

09. 2018 වසර ලෙ◌ාව හෙ◌ාදම ගුරුවරිය කවුද?  

10. ශ් රෙ◌්ෂ්ඨාධිකරණයෙ◌් විනිසුරු සංයුතිය කෙසෙ◌්ද?  

11. 2012 ජන සංගණනයට අනුව ශ් රී ලංකාවෙ◌් බෙ◌ෟද්ධ ප් රතිශතය කෙ◌ාපමනද ?  

12. forbs සගරාවට අනුව 2018 හෙ◌ාදම ගුවන් සෙ◌්වා ආයතනය කුමක්ද ?  

13. සිවු වැනි වතාවටත් ජර්මනියෙ◌් චාන්සලර්වරිය ලෙස දිවුරුම් දුන් ඇන්ජලා මකර් | 
නියෙ◌�ජනය කරන දෙ◌්ශපාලන පක්ෂය කුමක්ද ?  

14. 1997 දී තම ප් රථම නවකථාව ලෙස අසහාය ඉන්දීය ලෙ◌්ඛිකා අරුන්දයී රෙ◌�යි 
විසින් රචිත  මෑන් බූකර් සම්මානයෙන් පුද ලද කෘතිය කුමක්ද ?  

15. බෙ◌�කෙ◌� හරාම් (BOKO HARAM) ත් රස්ත් රවාදී කණ්ඩායම කුමන රටෙහිද?  

16. ලෙ◌� ප් රකට Anna Karenina (ඇනා කැරනිනා) කෘතියෙ◌් රචකයා කවුරුන්ද ?  

17. පසුගිය වසරෙ◌්දී මියගිය ලෙ◌ාව ප් රථම අක්මා බද්ධය සිදුකල ශල් ය 
වෛ◌ද් යවරයා  කවුද?  

18. 2018 ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලෙ◌් හෙ◌ාඳම චිත් රපටය කුමක්ද ?  

19. යුරෙ◌�පා පාර්ලිමෙ◌්න්තුවෙ◌් සභාපති කවුද?.  

20. 2016 වසරෙ◌්දී ඝාතනය කරන ලද තුර්කියෙ◌් රුසියා නානාපති කවුද ?  

21. 2017 ලෙ◌�කයෙ◌් වරාය වර්ගීකරණයෙ◌්දී ශ් රී ලංකාවට හිමි වූ ස්ථානය කීයද? 
22. 2017 දූෂණ සංජානන වාර්ථාව අනුව ශ් රී ලංකාව කුමන ස්ථානයක පවතීද?  
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23. ජන හා සංඛ් යාලෙ◌්ඛන දෙපාර්තමෙ◌්න්තුව මගින් 2016 වසර දිලිදු දර්ශකය අනුව 
සමස්ථ  ජනගහනයෙන් දිලිදු ප් රතිශතය කෙ◌ාපමනද ?  

24. ප් රථම අධ් යපන කැබිනට් ඇමැතිවරයා කවුද? 26. ලෙ◌�ක ආර්ථික සංසදය විසින් 
ප් රකාශයට පත් කරන ලෙ◌�ක නැගී එන ආර්ථික දශකය  තුල 2017 වසරෙ◌්දී 
ලංකාවෙ◌් ස්ථානය කීයද?  

26. පින්ලන්න නව ජනාධිපතිවරයා කවුද?  

28. මහත් ආන්දෙ◌�ලනයට ලක්වූ තිරගතවීම ආරම්භ කරන ලද ඉන්දීය චිත් රපටය 
කුමක්ද ? 
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29. පසුගියදා මිය ගිය ශ් රී ලාංකික ප් රකට දෙමළ පෙ◌ාප් ගායකයා කවුද?  

30. දූෂණ චෙ◌�දනා හෙ◌්තුවෙන් සිර දඩුවම් නියමවී ඇති බංග්ලාදෙ◌්ශ විපක්ෂ 
නායිකා  සහ හිටපු  අගමැතිනිය කවුද?  

31. හදිසි තත්ත්වයක් ප් රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු අත්හඩංගුවට ගත් මාල දිවයින් 
හිටපු  ජනාධිපති කවුද?  

32. ජනාධිපති ධූරයෙන් ඉවත් කරන ලද දකුණු අප් රිකාණු ජනාධිපති කවුද?  

33. පසුගියදා ඉල්ලා අස්වූ ඕස්ටෙ◌් ් රලියානු නියෙ◌�ජ් ය අගමැති කවුද? 34. 2018 
FIFA ලෙ◌�ක කුසලාන පාපන්දු තරගය පෑවැවෙන රට කුමක්ද?  

35. 63 වෙනි Filmfare සම්මාන උළෙලෙ◌් හෙ◌ාඳම නළුවා සම්මානය දිනාගත්තෙ◌් 
කවුද?  

36. 2017 විශ්ව සුරක්ෂිත ආහාර දර්ශකයෙ◌් ශ් රී ලංකාවට හිමි ස්ථානය කුමක්ද ?  

37. 2016 වසරෙ◌්දී මිය ගිය ලෙ◌ාව වයස්ගතම අභ් යවකාශගාමියා කවුද?  

38. පසුගිය වසරෙ◌්දී පෘතුවියට ඉතා ආසන්නයෙන් ගමන් කරන ලද විශාල ග් රාහකය 

නම් කර  ඇත්තෙ◌් කෙසෙ◌්ද? 

 39. නෙ◌ාබෙල්න් යාගය ලබාගත් ප් රථම ඉන්දියානු ජාතිකයා කවුද? 

40. ජනමාධ් ය කෂෙ◌්ත් රය තුල සිදු කරන ලද දායකත්වය සදහා ලබාදෙන අන්තර්ජාතික 
සම්මානය කුමක්ද ?  

41." My Life " නැමති ස්වයං චරිතාපදානය ලියන ලද ප් රකට පුද්ගලයා කවුද?  

42. 2018 පෙ◌ාදු රාජ් ය මණ්ඩලීය ක් රීඩා උළෙල පැවැත්වෙන රට කුමක්ද?  

43. ලෙ◌ාව කාර්ය බහුලතම ගුවන් තෙ◌ාටුපල කුමක්ද ?  

44. මෙරට රජයෙ◌් රෙ◌�හලක ප් රථම වරට ශුක් රාණු බැංකුවක් පිහිටුවන ලද්දෙ◌් 
කුමන | ස්ථානයෙ◌්ද?.  

45. ශ් රී ලංකාවෙ◌් ප් රථම ජනමත විචාරණය පැවැති වසර කුමක්ද?  

46. 2017 දී පත්වූ කෙයා ජනාධිපති කවුද?  

47. ලෙ◌�කයෙ◌් ලාබාලතම අගමැති ලෙස පත්වූ ඔස්ට් රියා අගමැති කවුද?  

48. ලෙ◌ාව වටා සංචාරය කරන ලද පළ මු නාවිකයා කවුද?  

49. 2015 ජනාධිපතිවරණයෙ◌්දී ජයග් රහණය ලද වර්ථමාන ජනාධිපති ලබාගත් ඡන්ද 
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ප් රතිශතය කීයද?  

50. නිල් ආර්ථිකය පිලිබදව ඉන්දීය සාගර කලාපීය ජාත් යන්තර සමුළුව පැවැති රට 
කුමක්ද?  

51. ජිනීවාහි නිරායුධකරන සමුළුවෙහි 2018 පලමු සභාපති ධුරයට පත්වූ ශ් රීලාංකිකයා 
කවුද?  

52. එක් දින ජාත් යයන්තර ක් රිකට් පිටියෙ◌් වැඩිම ශතක ලාභියා කවුද? 53. 2024 
ඔලිම්පික් ක් රීඩා උලෙලෙ◌් සත්කාරක රට කුමක්ද ?  

54. 90 වන ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලෙ◌් හෙ◌ාඳම චිත් රපටය කුමක්ද? 55. ප් රකට 
ඉන්දීය චිත් රපටයක් වන පාතර් පංචාලි කාගෙ◌් නිර්මාණයක්ද?  

56. ශ් රී ලංකාවෙ◌් ප් රථම ජන සංගණනය පැවැනි වසර කුමක්ද? 
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57. 2018 රුසියා ජනාධිපතිවරණයෙ◌්දී වැඩිමියර් පුටින් ලබාගත් ඡන්ද ප් රතිශතය 
කියද?  

58. ශ් රී ලංකාවෙ◌් රැම්සා තෙත් බිම් සංඛ් යාව කීයද?  

59. දළ දෙ◌්ශීය නිෂ්පාදනය අනුව ලෙ◌ාව ධනවත්ම රට කුමක්ද?  

60. පසුගිය වසරෙ◌්දී නවසීලන ගංගාවක් සදහා පුරවැසිභාවය ලබාදෙන ලදී. එම 
ගංගාව කුමක්ද?  

61. ටෙනිස් පිටියෙ◌් විසි වනාවක් ග් රරෑන්ඩ් ලැම් (Grand Slam) ශුරතාවය දිනාගත් 
පුද්ගලයා කවුද?  

62. රුවන්ඩාවෙ◌් නව ජනාධිපති කවුද?  

63. පසුගිය වසරෙ◌්දී අත් අඩංගුවට පත් සිම්බාබ්වෙ◌් ජනාධිපති කවුද? 64. ශ් රී 
ලාංකික පුද්ගලයෙකුගෙ◌් මධ් යයන් ය වයස කීයද?  

65. ශ් රී ලංකා ජනගහන ඝනත්වය කෙ◌ාපමනද?  

66. ශ් රී ලංකාවෙ◌් 70 වෙනි නිදහස් සමරුව වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ලද මුදල් 
නෙ◌�ට්ටුවෙ◌් වටිනාකම කීයද?  

67. පසුගියදා මියගිය නෙ◌ාබෙල් ත් යාගලාභී ප් රකට ගතික විද් යාඥයා කවුද?  

68. ලෙ◌ාව ප් රකට ටජ් මහල නැනවූයෙ◌් කා විසින්ද?  

69. ලෙ◌ාව නෙතමනය වැඩිම නගරය කුමක්ද?  

70. ඇමරිකාවෙ◌් ප් රථම ජනාධිපතිවරයා කවුද?  

71. එක් දින තරගයක ඉනිමක වැඩිම ලකුණු ලැබූ ක් රීඩකයා කවුද ?  

72. ඉන්දීය සිවිල් පුරවැසියෙකුට ලබාගත හැකි ඉහලම සම්මානය කුමක්ද?  

73. අන්තර්ජාතික ක් රිකට් කවුන්සිලයෙ◌් (ICC) වර්ගීකරණය අනුව 2018 වර්ෂෂය 
සදහා 

හෙ◌ාදම ටෙස්ට්  ක් රිකට් කණ්ඩායම කුමක්ද ?  

74. ඕස්ටෙ◌් ් රලියාවෙ◌් වාර්ෂිකව ලබා දෙන Bravery award හෙවත් නිර්භීත භාවය 
වෙනුවෙන් ලබාදෙන  සම්මානය දිනාගත් ශ් රී ලාංකිකයා කවුද?  

75. දෙවන වරටත් ඊජිප්තු ජනාධිපති වශයෙන් පත් වූයෙ◌් කවුද?  

78. පලමු වරට “එක් තීරය එක් මාවතක් රාජ් ය නායක සමුළුව " පැවැත්වූ රට 
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කුමක්ද?  

79. ශ් රී ලංකාවෙ◌් පුරවැසියෙකුට හිමිවන ඉහලම සම්මානය කුමක්ද?  

80. ලෙ◌�ක සෙ◌ෟඛ් ය සංවිධානයට අනුව ලෙ◌ාව වැඩිම වායු දූෂණය පවතින රට 
කුමක්ද ? 

81. විමුක්ති ජයසුන්දර විසින් අධ් යක්ෂණය කරන ලද ප් රංශයෙ◌් කාචිත් රපට 
උළෙලෙ◌් (2005) දී  සම්මාන ලද චිත් රපටය කුමක්ද?  

82. සිංහල සිනමාවෙ◌් ප් රථම වර්ණ චිත් රපටය කුමක්ද? 
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