
 

 

 

  

ET/SSS/2022(2023)/OL/62/S/Q/S-1 



 ET/SSS/2022(2023)/OL/62/S/Q/S-1 

දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න 

ශාඛාව  ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  ජාතික භාෂා 

සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව  

දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න 

ශාඛාව ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව ජාතික භාෂා සහ 

මානව ශාස්ර ශාඛාව දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව 

දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාවදුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න 

ශාඛාව   

  
  
  

 අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ප්රජාතන්ත්රවාදය යනු සියලු දදනාට ම අයිතිවාසිකම් හිමිවන පාලන ක්රමය යි. දමම ප්රකාශය  හා සම්බන්ත්ධ 

චින්ත්තකයා වන්ත්දන්ත්,                     

 (1)  සීලර් ය.  (2) ඒබ්රහම් ලින්ත්කන්ත් ය.     (3) දේ. ආර්. ලවල් ය.     (4) ඇරිස දටෝටල් ය. 

2. භූමිය, ශ්රමය, ප්රාග්ධනය, වයවසාය යන නිෂ පාදන සාධකවලට කරන දෙවීම් පිළිදවළින්ත් දැක්දවන පිළිතුර 

දතෝරන්ත්න.  

(1) බදුකුලී, වැටුප්, දපාලිය හා ලාභය 

(3) ලාභාාංශ, බදුකුලී, දපාලිය හා වැටුප් 

(2) වැටුප්, දපාලිය, බදුකුලී හා ලාභාාංශ  

(4) ලාභාාංශ, වැටුප්, බදුකුලිය හා දපාලිය 

3.     ෙැටුම් නිරාකරණදේ දී “ජය - ජය” විසඳුම් ලබා ෙැනීමට දයාදා ෙත හැකි පහසු ම ක්රමදේදය වන්ත්දන්ත්,  

(1) දක්වල් ක්රමය යි. 

(3) සහමන්ත්රණය යි. 

(2) සාකච්ඡා ක්රමය යි.  

(4) මැදිහත්කරණය යි. 

4.     බහු සාංස කෘතික සමාජයක පුරවැසිදයකුදග් වෙකීමක් වන්ත්දන්ත්,  

(1) තමන්ත්දග් සාංස කෘතිය ඉස මතු වන දස  කටයුතු කිරීම යි. 

(2) විවිධ සාංස කෘතීන්ත් මිශ්ර වීම වැළැක්වීමට කටයුතු කිරීම යි.   

(3) සියලු ම සාංස කෘතීන්ත්ට ෙරු කරමින්ත් සමාන ව සැලකීම යි.  

(4) කිසිදු සාංස කෘතියකට ෙරු දනාකිරීම යි. 

අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 
கல்வி அமைச்சு 

Ministry of Education, Sri Lanka 

අ. පපා. ස. සාමානය පපළ විභාගය - උපකාරක සම්මන්ත්රණ මාලාව - 2022 (2023) 
கல்விப்  பபொதுத்  தரொதரப் பத்திர (சொதொரண தர)ப் பரீட்சச- ஆதரவு கருத்தரங்கு பதொடர் - 2022 (2023) 

G. C. E. Ordinary Level Examination - Support Seminar Series - 2022 (2023) 

 
 පුරවැසි අධ්යාපනය   I, II 

குடிசை கல்வி   I, II 

Civic Education  I, II 

පැය තුනයි. 
மூன்று மணித்தியாலம்  

Three Hours 

අමත්ර කියවීම් කාලය  - මිනිත්තතු 10 යි. 
மமலதிக வாசிப்பு மேரம்  - 10 ேிமிடங்கள் 
Additional Reading Time  – 10 minutes 

අමත්ර කියවීම් කාලය ප්රශ්න පරය කියවා ප්රශ්න පත්ෝරා 

ගැනීමටත්ත පිළිතුරු ලිවීපම් දී ප්රමුඛත්තවය පෙන ප්රශ්න 

සාංවිධ්ානය කර ගැනීමටත්ත පයාො ගන්ත්න. 

සැලකිය යුතුයි: 

 සියලු ම ප්රශ නවලට පිළිතුරු සපයන්ත්න.  

 අාංක 1 සිට 40 දතක් ප්රශ නවල, දී ඇති (1), (2), (3), (4) යන පිළිතුරුවලින්ත් නිවැරදි දහෝ වඩාත්ත සුදුසු පිළිතුර දතෝරාෙන්ත්න. 

 ඔබට සැපපයන පිළිතුරු පරපේ එක් එක් ප්රශ්නය සඳහා දී ඇති කව අතුපරන්ත්, ඔබ පත්ෝරා ගත්ත පිළිතුපරහි අාංකයට සැසපඳන කවය 
තුළ (X ) ලකුණ පයාෙන්ත්න. 

 එම පිළිතුරු පරදේ පිටුපස දී ඇති අදනක් උපදදස  ද සැලකිල්දලන්ත් කියවා, ඒවා ද පිළිපදින්ත්න. 

62 S I, II 

පුරවැසි අධ්යාපනය I 

1 



 ET/SSS/2022(2023)/OL/62/S/Q/S-1 

5. පුරවැසියාදග් බාහිර හැසිරීම පාලනය කිරීම සඳහා රජය විසින්ත් දහෝ අධිකාරී බලය සහිත ආයතනයක් විසින්ත් 

දහෝ පනවන ලද දරගුලාසි මාලාව වන්ත්දන්ත්, 

(1) නීතිය යි. (2)  ආචාර ධර්ම යි. (3) දරගුලාසි දේ. (4)  යුක්තිය යි.  

 6.     අන්ත්තර්ජාතික මානව අයිතිවාසිකම් පනතට අයත් වන නීතිමය දල්ඛන සාංඛයාව,  

 (1) 3කි.  (2) 4කි.  (3) 5කි.  (4) 6කි.   

7.     වායු දූෂණය සිදු වන ස වාභාවික ක්රමයක් වන්ත්දන්ත් මින්ත් කුමක් ද?                  

(1) ගිනි කඳු පිපිරීම   (2) කර්මාන්ත්තශාලා                                                           

(3) ප්රවාහන කටයුතු   (4) වනාන්ත්තර විනාශ කිරීම  

8.     සාධාරණ හැසිරීම දහෝ සාධාරණ සැලකීම නැතදහාත් අපක්ෂපාතී ව ක්රියා කිරීම,               

(1) නීතිය යි.    (2) යුක්තිය යි.                    

(3) සාධාරණත්වය යි.   (4) නිර්ීතකම යි. 

9.     මිනිස  අවශයතා හා වුවමනා සපුරා ෙැනීම සඳහා යම්කිසි මිලක් දෙවා ලබා ෙන්ත්නා භාණ්ඩ, 

(1) අන්ත්තර් භාණ්ඩ දේ.   (2) ආර්ික භාණ්ඩ දේ.                  

(3) ප්රාග්ධන භාණ්ඩ දේ.  (4) නිෂ පාදන භාණ්ඩ දේ. 

 10.    යුධමය අරමුණු මත පිහිටුවා ෙන්ත්නා ලද කලාපීය සාංවිධානයක් වන්ත්දන්ත් මින්ත් කුමක් ද?  

 (1) ආසියාන්ත්  (2) දන්ත්දටෝ  (3) සාර්ක්  (4) බිම්ස දටක් 

11.     නීතිදේ ආධිපතයය යන්ත්නට වඩාත් ෙැළදපන්ත්දන්ත් මින්ත් කවර පිළිතුර ද?           

(1) සමාජදේ ප්රභූ ස තර පාලනය කිරීම යි.                            

(2) උසස  ආයතනවල ක්රියාකාරීත්වය අනුව පාලන කටයුතු කිරීම යි.                    

(3) නීතිදේ උත්තරීතරභාවයට අනුව පාලන කටයුතු සිදු කිරීම යි.                   

(4) සමාජීය සම්ප්රදායන්ත්ට අනුව පාලන කටයුතු සිදු කිරීම යි. 

12.     බ්රිතානයයන්ත් විසින්ත් හඳුන්ත්වා දුන්ත් ආණ්ුක්රම ප්රතිසාංස කරණ අතුදරන්ත් ලාාංකිකයන්ත්ට 

දේශපාලන ක්රියාවලීන්ත්ට සම්බන්ත්ධ වීමට වැඩි අවස ථාවක් උදා වූදේ පහත සඳහන්ත් කවර 

ප්රතිසාංස කරණය මගින්ත් ද?                      

(1) 1833 - දකෝල්බෲක් - කැමරන්ත් (2) 1910 - කෲේ මැකලම්                  

(3) 1921- මැනිාං   (4) 1931 - දඩානදමෝර් 

13.    පාර්ලිදම්න්ත්තු කැබිනට් ආණ්ුක්රමයක දේශපාලන විධායකය වන්ත්දන්ත්,   

 (1) ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලය යි.     

 (2) කථානායකවරයා ඇතුළු ආණ්ු පක්ෂ මන්ත්ී කණ්ඩායම යි.    

 (3) අෙමැතිවරයා ඇතුළු අමාතය මණ්ඩලය යි.      

 (4) ජනාධිපතිවරයා හා අග්රාමාතයවරයා යි. 
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14.  එක්සත් ජාතීන්ත්දග් ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුතියට අනුව ළමදයකු දලස සැලදකන වයස  

සීමාව කුමක් ද?                                

(1) අවුරුදු 03ට අු   (2) අවුරුදු 05ට අු                   

(3) අවුරුදු  12ට අු   (4) අවුරුදු 18ට අු  

15.     රටක යහපාලනය බිඳවැටීමට දහ තුවක් පනාවන්ත්පන්ත්,     

 (1) නිලධාරීවාදය යි.         

 (2) අල්ලස හා දූෂණ ඉහළ යෑම යි.       

 (3) රාජය දස වය දේශපාලනීකරණය දනාවීම යි.        

 (4) රාජය පාලකයින්ත් වෙකීදමන්ත් දතාර වීම යි.  

16.     පරිසරය සම්බන්ත්ධදයන්ත් පුරවැසිදයකු සතු යුතුකමක් වන්ත්දන්ත්,    

 (1) පරිදභෝජන අවශයතා සඳහා බාධාවකින්ත් දතාරව සම්පත් භාවිත කිරීම යි.   

 (2) තම අභිමතය පරිදි සම්පත්වලින්ත් උපරිම ප්රදයෝජන ෙැනීම යි.    

 (3) පරිසර සම්පත් අරපිරිමැස දමන්ත් භාවිත කිරීම යි.      

 (4) සිය අවශයතා හා වුවමනා වැඩි කර ෙැනීම යි. 

17.    සාංවර්ධනය මැනීදම් පරමාර්ථයක් පනාවන්ත්පන්ත්,      

 (1) ෙැටලු අවදබෝධ කර ෙැනීම ය.  (2) ආර්ික ප්රතිපත්ති සකස  කර ෙැනීම ය. 

 (3) රටවල් සමඟ සන්ත්සන්ත්දනය කිරීම ය.  (4) ෙැටලු සඟවා ෙැනීම ය. 

18.     එක්සත් ජාතීන්ත්දග් ආරක්ෂක මණ්ඩලය තුළ සිටින ස ථාවර සාමාජිකයින්ත් පමණක් ඇතුළත් 

 පිළිතුර කුමක් ද?         

 (1) ඉන්ත්දියාව, ජපානය, ප්රාංශය  (2) ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, බ්රිතානයය, චීනය 

 (3) ප්රාංශය, ජපානය, ජර්මනිය                (4) රුසියාව, ජර්මනිය, ප්රාංශය 

 19.      ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලන ක්රමයක් සාර්ථක වීමට අවශය සාධකයක් වන්ත්දන්ත් මින්ත් කුමක් ද? 

 (1) අපරාධ ක්රියා බහුල වීම  (2) මැතිවරණ ප්රචණ්ඩ ක්රියා   

 (3) ආෙම හා රාජය බැඳී පැවතීම  (4) නිදහස  ජනමාධය පැවතීම 

  20.     ක්රියාත්මක කරන ආකාරය අනුව නීතිය දබදදන ප්රධාන දකාටස  පෙක දමානවාද? 

(1) සිවිල් නීතිය හා අපරාධ නීතිය (2) මූලික නීතිය හා සිවිල් නීතිය      

(3) දේශීය නීතිය හා අපරාධ නීතිය (4) දේශීය නීතිය හා අන්ත්තර්ජාතික නීතිය 

21.   1947 දසෝල්බරි ආණ්ුක්රම වයවස ථාව යටදත් පිහිට වූ 'වයවස ථාදායකය' මින්ත් කුමක් ද?   

(1) වයවස ථාදායක සභාව  (2) ේවි මාණ්ඩලික පාර්ලිදම්න්ත්තුව                                  

(3) රාජය මන්ත්රණ සභාව  (4) ජාතික රාජය සභාව 

  22.  ශ්රී ලාංකාව බහු සාංස කෘතික සමාජයක් වීම දකදරහි බලපෑ සාධකයකි, සාංක්රමණ. දම් සදහා                         

නිදසුනකි. 

(1) විජය ඇතුළු පිරිස පැමිණීම  (2) කාලිාංඝ මාඝ ආක්රමණය   

 (3) ද්රවිඩ ශ්රමිකයින්ත් දෙන්ත්වීම  (4) අරාබි ජාතීන්ත්දග් පැමිණීම 
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23. ේවි පක්ෂ ක්රමය පවතින රටවල් දදකක් නිවැරදි ව දක්වා ඇති පිළිතුර දතෝරන්ත්න.  

 (1) ඉන්ත්දියාව හා ශ්රී ලාංකාව  (2) උතුරු දකාරියාව හා ශ්රී ලාංකාව   

 (3) උතුරු දකාරියාව හා චීනය  (4) ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හා බ්රිතානයය 

24.   ජාතයන්ත්තර දවළඳාම තුළ භාවිත කරන ප්රධාන මුදල් වර්ෙ ඇතුළත් පිළිතුර දතෝරන්ත්න.  

 (1) ඇමරිකානු දඩාලර්, ඉන්ත්දියානු රුපියල්, ජපන්ත් දයන්ත්     

 (2) බ්රිතානය ස ටර්ලිාං පවුම්, ප්රාංශ ෆ්රෑන්ත්ක්, යුදරෝ      

 (3) ඇමරිකානු දඩාලර්, බ්රිතානය ස ටර්ලිාං පවුම්, ජපන්ත් දයන්ත්    

 (4) සිාංෙප්ූරු දඩාලර්, ඉන්ත්දියානු රුපියල්, ශ්රී ලාංකා රුපියල් 

25.   රාජයය සතු ස වාධිපති බලය දබදා හැර ඇති ආකාරය අනුව රාජයයන්ත්දග් ප්රධාන ස වරූප 

දදකක් පවතී. අදාළ පිළිතුර දතෝරන්ත්න.                   

(1) ජනාධිපති හා පාර්ලිදම්න්ත්තු  (2) ප්රජාතන්ත්රවාදී හා ප්රජාතන්ත්රවාදී දනාවන             

(3) ඒකීය හා සන්ත්ීය   (4) ඒකීය හා ඒකීය මධයෙත 

26.     බහු සාංස කෘතික ජන සමාජයක යහපාලනය ක්රියාත්මක වීදමන්ත්,    

 (1) ආෙමික ෙැටුම් වර්ධනය දේ. (2) ජන වර්ෙ අතර විශ වාසය තහවුරු දේ. 

 (3) දේශපාලන ප්රශ න පැන නැදග්. (4) සාංවර්ධනය අඩාල දේ. 

27.      ශ්රී ලාංකාදේ ක්රියාත්මක වන ඉහළ ම අධිකරණය කුමක් ද?    

 (1) දශ්ර ෂ ඨාධිකරණය  (2) දිසා අධිකරණය     

 (3) අභියාචනාධිකරණය  (4) රාජාධිකරණය 

28.     ශ්රී ලාංකාදේ මධයම ආණ්ුව හා පළාත් සභාව අතර සම්බන්ත්ීකරණ කටයුතු සිදු කරනු 

ලබන ජනාධිපතිවරයාදග් නිදයෝජිතයා වන්ත්දන්ත්,                       

            (1) ආණ්ුකාරවරයා ය.   (2) ප්රධාන අමාතයවරයා ය.                           

(3) නෙරාධිපතිවරයා ය.   (4) ඔම්ුඩ්ස මන්ත්වරයා ය. 

29.    බහු සාංස කෘතික සමාජයක යහපැවැත්මට බාධාකාරී  වන කාරණයක් වන්ත්දන්ත් මින්ත් කුමක් ද?

 (1) අනය සියලු සාංස කෘතීන්ත්ට ඉතා දහාඳින්ත් ෙරු කිරීම      

 (2) ජාති, ආෙම් හා සියලු දේද දනාසලකා කටයුතු කිරීම     

 (3) අනය ජාතීන්ත්දග් භාෂා පිළිබඳ අවදබෝධයක් ලබා ෙැනීම     

 (4) අනය සාංස කෘතීන්ත්ට වඩා තම සාංස කෘතිය උසස  දකාට සැලකීම  

30.    ශ්රී ලාංකා ප්රජාතාන්ත්ික සමාජවාදී ජනරජදේ ආණ්ුක්රම වයවස ථාවට අනුව ඡන්ත්ද දකාට්ඨාස 

දබදා දවන්ත් කිරීම  සිදු කරනු ලබන්ත්දන්ත්,                    

(1) මානව හිමිකම් දකාමිෂන්ත් සභාව යි.   (2) සීමා නිර්ණය දකාමිෂන්ත් සභාව යි.                      

(3) අධිකරණ දස වා දකාමිෂන්ත් සභාව යි. (4) රාජය දස වා දකාමිෂන්ත් සභාව යි. 
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31.     දෙෝලීයකරණය නිසා ශ්රී ලාංකාව මුහුණ දී ඇති ඍණාත්තමක බලපෑමක් වන්ත්දන්ත් මින්ත් කුමක් ද?

 (1) විදේශ ආදයෝජන හා නවීන තාක්ෂණය ෙලා ඒම      

 (2) කාර්මික හා දස වා අාංශවල ප්රෙතියක් ඇති වීම      

 (3) දෙවුම්දශ ෂ තත්ත්වය යහපත් වීම       

 (4) සාංවර්ධිත රටවලින්ත් එල්ල වන බලපෑම ඉහළ යෑම 

32.  ෙැටුම් නිරාකරණය සඳහා පුරවැසිදයකු විසින්ත් වර්ධනය කර ෙත යුතු පුේෙල ගුණාාංෙ 

ඇතුළත් පිළිතුර දතෝරන්ත්න.                             

(1) ආත්මාවදබෝධය, සාංදේදීතාව, ආදේෙශීලී චින්ත්තනය                                      

(2) සවන්ත් දීම, ඵලදායී සන්ත්නිදේදනය, ආදේෙශීලී චින්ත්තනය                  

(3) ආත්මාවදබෝධය, ඵලදායී තීරණ ෙැනීම, නිර්මාණාත්මක චින්ත්තනය                         

(4) සහානුභූතිය, දනා ඉවසීම, පරිතයාෙශීලී බව 

33.  තිරසර සාංවර්ධනය ළඟාකර ෙැනීදම් දී වැදෙත් වන සමාජීය අවශයතා පමණක් ඇතුළත් 

පිළිතුරු කාණ්ඩය දතෝරන්ත්න. 

A. සමාජ සහභාගිත්වය 

B. දවළඳදපාළ පුළුල් වීම නිසා ඇති වන තරෙ පාලනය 

C. සාධාරණත්වය ඉටු කර ෙැනීම 

D. මූලික මිනිස  අවශයතා ඉටු කර ෙැනීම 

E. මිහිමතට දැරිය හැකි සාංවර්ධනය 

 

(1) ABC  (2) ACD  (3) BDE  (4) CDE 

34.  සාර්ක් සාමාජික රටවල් අතර ඇති කර දෙන තිදබන ගිවිසුමක් වන්ත්දන්ත් මින්ත් කුමක් ද?               

(1) ඉන්ත්දු - ලාංකා ගිවිසුම  (2) දකුණු ආසියානු වරණාත්මක දවළඳ ගිවිසුම          

(3) දවස ට් ද  ලියා සාම සම්මුතිය (4) දමාන්ත්ටිවීඩිදයෝ සාම සම්මුතිය 

35.  ස විට්සර්ලන්ත්ත වයවස ථාදායකය හඳුන්ත්වන නම කුමක් ද?     

 (1) පාර්ලිදම්න්ත්තුව   (2) සන්ත්ීය මහා මණ්ඩලය   

 (3) දකාාංග්රස  මණ්ඩලය   (4) ජාතික රාජය සභාව  

36.  වී නිෂ පාදනය සඳහා දයාදා ෙන්ත්නා දපාදහාර,                                  

(1) පාරිදභෝගික භාණ්ඩකි.  (2) ප්රාග්ධන භාණ්ඩයකි.                

(3) සුදඛෝපදභෝගී භාණ්ඩයකි.  (4) අන්ත්තර් භාණ්ඩයකි. 

37.  ධනවාදී ආර්ික ක්රමයක දක්නට ඇති ප්රධාන ලක්ෂණයක් වන්ත්දන්ත් මින්ත් කුමක් ද?               

(1) ලාභ දච්තනාදවන්ත් කටයුතු කිරීම (2) දේපළ අයිතිය රජය සතුවීම                              

(3) තරඟකාරී දනාවන දවළඳදපාළ (4) සැලසුම් මණ්ඩලයක් මගින්ත් තීරණ ෙැනීම 
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38.  සිදඩෝ සම්මුතිය (CEDAW) සම්මත කරන ලේදේ කුමක් සඳහා ද?   

 (1) ආදිවාසීන්ත් සුරැකීමට ය.  (2) ආබාධිත පුේෙලයන්ත් සඳහා ය.  

 (3) කාන්ත්තා අයිතිවාසිකම් සුරැකීමට ය. (4) ළමා ආරක්ෂණය සඳහා ය. 

❖ පහත සඳහන්ත් සිදුවීම් පදනම් කර දෙන, 39 සහ 40 යන ප්රශ නවලට පිළිතුරු සපයන්ත්න. 

 

A. ක්රි.ව. 1215 - බ්රිතානය මැග්නා කාර්ටා ගිවිසුම 

B. ක්රි.ව. 1776 - ඇමරිකානු නිදහස  ප්රකාශනය 

C. ක්රි.ව. 1789 - පුරවැසියන්ත් පිළිබඳ ප්රාංශ ප්රකාශනය 

D. ක්රි.ව. 1914 - පළමු දලෝක සාංග්රාමය 

E. ක්රි.ව. 1939 - දදවන දලෝක සාංග්රාමය 

F. ක්රි.ව. 1945 - හිදරෝෂිමා නෙරයට දබෝම්බ දහළීම 

G. ක්රි.ව. 1948 - මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ ව ප්රකාශනය 

H. ක්රි.ව. 2012 - රුවන්ත්ඩාදේ දෙෝික ෙැටුම් වර්ධනය වීම 

 

39.  මානව අයිතිවාසිකම් බිහිසුණු දලස කඩවුණු අවස ථා පමණක් දක්වා ඇති කාණ්ඩය 

දතෝරන්ත්න. 

(1)  ABDG  (2) BEGH  (3) DEFH  (4) DEGH 

40.  මානව අයිතිවාසිකම් දිනා ෙැනීම සම්බන්ත්ධදයන්ත් වැදෙත් ඓතිහාසික සිදුවීම් ඇතුළත් 

කාණ්ඩය දතෝරන්ත්න. 

(1) ABCG  (2) BCDE  (3) DEGH  (4) EFGH 
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දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  

දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  

දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  

දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  

දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  

දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  

දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව   

දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව  ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව  දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව ජාතික භාෂා සහ මානව ශාස්ර ශාඛාව දුරස්ථ අධ්යාපන ප්රවර්ධ්න ශාඛාව   

  
  
  

 අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   (i)        ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලන ක්රමදේ ප්රධාන ස වරූප පෙක සඳහන්ත් කරන්ත්න.    

            (ii) නීතිදේ මූලාශ්ර පෙකක් සඳහන්ත් කරන්ත්න.                        

 (iii) 1833 දකෝල්බෲක් ආණ්ුක්රමය මගින්ත් ස ථාපිත වයවස ථාදායක සභාදේ සිටි    

  සභිකයින්ත් පෙවර්ගය නම් කරන්ත්න.                    

 (iv) 1978 ආණ්ුක්රම වයවස ථාදේ 13 වන වයවස ථා සාංදශෝධනයට අනුව ලැයිස තු ෙත කර ඇති 

  බලතලවලින්ත් පෙකක් නම් කරන්ත්න.   

 (v) බලදේ විවිධ ස වරූපයන්ත්දෙන්ත් පෙකක් නම් කරන්ත්න.  

 (vi) 1972 සහ 1978 ආණ්ුක්රම වයවස ථා යටදත් ක්රියාත්මක වූ නිදයෝජන ක්රම පෙක  

   පිළිදවළින්ත් ලියන්ත්න.  

 (vii) ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුතියට පදනම් කර ෙත් මූලධර්ම පෙකක් ලියන්ත්න.  

            (viii) ප්රාග්ධන භාණ්ඩ දහවත් ආදයෝජන භාණ්ඩ සඳහා නිදසුන්ත් පෙකක් සපයන්ත්න.   

 (ix) ජාතයන්ත්තර සම්බන්ත්ධතා පවත්වනු ලබන ප්රධාන ස වරූප පෙක කවදර් ද?    

 (x) ශ්රී ලාාංකීය බහු සාංස කෘතික ජන සමාජය තුළ දවදසන ජන කණ්ඩායම් පෙකක් නම්  

  කරන්ත්න. (ලකුණු 02×10= 20) 

2.        ඕනෑ ම ප්රජාතන්ත්රවාදී රාජයයක උත්තරීතර නීතිය වන්ත්දන්ත් ආණ්ුක්රම වයවස ථාව යි.   

 (i)  විධායක බලය පදනම් කර දෙන නූතන රාජයයන්ත් හි ක්රියාත්මක වන ප්රධාන ආණ්ුක්රම පෙක 

  සඳහන්ත් කරන්ත්න. (ලකුණු 02)  

 (ii)  ආණ්ුක්රම වයවස ථාවක අන්ත්තර්ෙත විය යුතු කරුණු තුනක් ලියන්ත්න. (ලකුණු 03)  

 (iii)  (a) ආණ්ුදේ ප්රධාන ආයතන තුන සඳහන්ත් කරන්ත්න. (ලකුණු 03)                     

  (b) ඉහත (a) හි සඳහන්ත් කළ එක් ආයතනයක් සතු බලතල හා කාර්යයන්ත් පෙකක් සඳහන්ත්  

  කරන්ත්න.  (ලකුණු 02) 

 

 

 

අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 
கல்வி அமைச்சு 

Ministry of Education, Sri Lanka 

අ. පපා. ස. සාමානය පපළ විභාගය - උපකාරක සම්මන්ත්රණ මාලාව - 2022 (2023) 
கல்விப்  பபொதுத்  தரொதரப் பத்திர (சொதொரண தர)ப் பரீட்சச- ஆதரவு கருத்தரங்கு பதொடர் - 2022 (2023) 

G. C. E. Ordinary Level Examination - Support Seminar Series - 2022 (2023) 

 
 පුරවැසි අධ්යාපනය   I, II 

குடிசை கல்வி   I, II 

Civic Education  I, II 

 

• පළමුවන ප්රශ නය අනිවාර්ය දේ. 

• පළමුවන ප්රශ නය හා තවත් ප්රශ න හත්රක් ඇතුළුව, ප්රශ න පහකට පිළිතුරු සපයන්ත්න. 

•  

61 S I, II 

පුරවැසි අධ්යාපනය II 
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3. බහු සාංස කෘතික ජන සමාජයක පැවැත්ම සඳහා යහපාලනයක ඇති අවශයතාව වර්තමානදේ දැඩි ව 

 පවතී.  

 (i)  යහපාලනයක දක්නට ලැදබන මූලික ගුණාාංෙ පෙකක් ලියන්ත්න.   (ලකුණු 02)   

 (ii)  බහු  සාංස කෘතික ජන සමාජයක යහපාලනය ක්රියාත්මක වීදමන්ත් ලැදබන වාසි තුනක් ලියන්ත්න.  

    (ලකුණු 03)

 (iii)   (a) බහු සාංස කෘතික ජන සමාජයක යහපැවැත්ම සඳහා පුරවැසිදයකු විසින්ත් ප්රගුණ කළ යුතු 

  ගුණාාංෙ තුනක් දක්වන්ත්න. (ලකුණු 03)

  (b) ඉහත (a) හි සඳහන්ත් එක් ප්රදයෝජනයක් පැහැදිලි කරන්ත්න.  (ලකුණු 02) 

 

4.  පුේෙල අරමුණු, අභිලාෂ හා අවශයතාවන්ත්දග් පවතින විවිධත්වය නිසා ෙැටුම් වර්ධනය දේ. 

 (i)   දජාහාන්ත් ෙැල්ටුන්ත් සඳහන්ත් කරන පරිදි ෙැටුමක් ඇති වීමට බලපාන මූලික දහ තු පෙකක් සඳහන්ත් 

  කරන්ත්න. (ලකුණු 02) 

 (ii)       ෙැටුම් නිරාකරණය සඳහා දයාදා ෙත හැකි ක්රමදේද තුනක් නම් කරන්ත්න. (ලකුණු 03) 

  (iii)     (a) ෙැටුම් සාමකාමී ව නිරාකරණය කර ෙැනීදමන්ත් අත් වන වාසි තුනක් දක්වන්ත්න. (ලකුණු 03) 

(b) ඉහත (a) හි සඳහන්ත් එක් වාසියක් පැහැදිලි කරන්ත්න. (ලකුණු 02) 

5.  ශ්රී ලාංකාදේ අධිකරණ පේධතිදේ විකාශනය රාජාණ්ු සමය දක්වා දිව යයි.  

 (i)  ශ්රී ලාංකාව තුළ විදශ ෂ පාර්ලිදම්න්ත්තු පනතක් මගින්ත් අධිකරණ බලතල සහිත ව පිහිටුවා ඇති 

  විනිශ චය අධිකාරී ආයතන පෙකක් නම් කරන්ත්න.  (ලකුණු 02) 

 (ii)   ශ්රී ලාංකාදේ අධිකරණ කටයුතු හා නීතිය පිළිබඳ ව ඉහළ ම තලදේ සිටින ප්රධාන භූමිකා තුන 

නම් කරන්ත්න. (ලකුණු 03) 

 (iii)  (a) නීතිදේ ආධිපතයය තහවුරු වී තිදබන සමාජයක දැකිය හැකි ලක්ෂණ තුනක් ලියන්ත්න. 

    (ලකුණු 03)  

  (b) ඉහත (a) හි සඳහන්ත් කළ එක් ලක්ෂණයක් පැහැදිලි කරන්ත්න. (ලකුණු 02) 

6.  පරිසරයට මිනිසාදෙන්ත් දතාර ව ජීවත් විය හැකි ය. එදහත් මිනිසාට පරිසරදයන්ත් දතාර ව ජීවත් විය 

 දනාහැකි ය. 

(i)   පරිසරය සකස  වී ඇති ප්රධාන සාංරචක පෙක කුමක් ද? (ලකුණු 02) 

(ii)        පරිසරදයන්ත් ලැදබන ප්රධාන දස වා තුනක් ලියන්ත්න. (ලකුණු 03) 

(iii)  (a) වන හායනය නිසා ඇති වී තිදබන අහිතකර ප්රතිඵල තුනක් දක්වන්ත්න. (ලකුණු 03)  

  (b) වන හායනය අවම කර ෙත හැකි ක්රමපේෙයක් දකටිදයන්ත් විස තර කරන්ත්න. (ලකුණු 02) 

7.  නූතන දලෝකදේ කිසිදු රාජයයකට තනි ව ජීවත් විය දනාහැකි ය. 

(i)   අන්ත්තර්ජාතික දවළඳාම සිදු වන ප්රධාන ආකාර පෙක දක්වන්ත්න. (ලකුණු 02) 

(ii)        විදේශ දවළඳාම හා සම්බන්ත්ධ ජාතයන්ත්තර සාංවිධාන තුනක් නම් කරන්ත්න. (ලකුණු 03)  

 (iii) (a) ශ්රී ලාංකාවට විදේශ ආධාර සපයන රටවල් තුනකට නිදසුන්ත් සපයන්ත්න. (ලකුණු 03)  

  (b) විදේශ ආධාර ලැබීම තුළින්ත් ශ්රී ලාංකාවට අත් වන වාසිදායක ත්ත්තත්තවයක් දකටිදයන්ත්                

                   පැහැදිලි කරන්ත්න. (ලකුණු 02) 
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