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තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්යාපන ක මකිෂන් ස ාවාව 

වෘත්තීය දැනුම ඇගයීමේ පන රීක්ෂාව - 2021 මාර්තු/ අමේල් 

ප්රමා  ාීකක්ෂ  ාහකා  ශිල්පී -ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම 

4 වක මට්ටම 

  කාලය - පන ැය 30 

විවාග අමේක්ෂකය ස හට පපන මද් 

 ප්රශ්ණ  ඳ්රය 1 හා 2 වශකයන් කකොටස් 2කි 

 1 කකොටකසහි සෑම ප්රශ්ණ යකීමම ීම ඇි  ිළිතතුු  හත  අතුිනන් වාාත් ැලපකඳන 

ිළිතතු  කතෝ ා ,සඳයා ඇි  ිළිතතුු  ඳ්රකේ  ටට අදාළ අකකය අයත් කකොුවව තුළ 

කි  ය (X) සපකුණු ක න්න 

 ෑ ක යන්්රය (Calculator) සහ BSR කඳොත භාවිතා කිරීමට අවස  ඇත 

 විභාැ ශාපාව තුප SLS 573 ඳාවිච්චි කප හලක 

 Take off Sheets, Abstract Sheets, Bill Sheets, Query Sheets අයදුම්කු වන් සදහා 

සඳයා ඇත 

 කමම ප්රශ්ණ  ඳ්රකයහි ිළුව 07ක් අාකගු කේ 
 

 

1 මකිටා 

1. කකොන්්රාත්කු වන්කම මිප ැ නය ක න පද වැවල  ප ප්රමා  ිලල්ඳත (B.O.Q) සලකසීම 

සදහා උඳකාරී වන්කන්, 

a. සියළු අයිතමයන් සදහා මිනුම් ැලනීම 

b. කිසිම අයිතමයක් අතකනොහල  මිනුම් ැලනීම 

c. සම්මත මිනුම් ක්රමයට අනුව, අයිතමයන් මලනීම 

d. B.S.R භාවිතා කිරීම 

 

2. ප්රමා  ිලල්ඳත් ඳ්රකේ  (B.O.Q) වලාිලම් විමර්ශන කටයුතු (Site investigations) සදහා වියදම 

ඇතුපත් වන්කන්, 

a. ඳස් කලපීම සහ කඳොකළොකේ වලා යටකත් 

b. ප්රාථමික වලා යටකත් 

c. මිනුම් ැන්නා වලා යටකත් 

d. කස්වාවන් යටකත් 

 

3. වලස්ස වැසා හා න පද කාණු තුප වතු  ිළරී ඇත. කමම වතු  ඉවත්කිරීකම් අයිතමය 

සදහා අිළ මිනුම් පබාැන්කන් කකකස්ද 

a. අනුමලි ය පබාකැන  පනක වලා (day work) කපස වලායට මිනුම් ැලනීම 

b. ිළු ණු වතු  ඳිනමාව සදහා මිනුම් ැලනීම 

c. භාවිතා කප යන්්ර සහ ශ්රමිකයන්කම ඳලය සදහා ැ නය කකොට අනුමලි ය 

පබාැලනීම 

d.  ක්ෂ ය යටකත් මලනීම 
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4. ප්රාකයෝැතා අවස්ථාකේ (Feasibility stage) ප්රමා  සීකක්ෂකකම කාර්යයභා ය වන්කන් 

ඳහත සදහන් අයිතම අතිනන්, 

a. ප්රමා  ිලල්ඳත සදහා මිනුම් ැලනීම 

b. ප්රාථමික මිප ඇස්තකම්න්තුව ිළිතකයප කිරීම 

c. කකොන්්රාත්කු වන් කත්රීම 

d. කටන්ාර් ඇැයීම 

 

5. CESMM – 4 මවැනුකේ , 

a. භාහි  වලා 

b. ඇතුපත වලා 

c. කැොානලගිලි වලා 

d. සිවිල් වලා 

 

6. කකොන්්රාත්කු කම ප්රමා  සීකක්ෂකකම කාර්යයභා ය කනොවන්කන්, 

a. කැවීම් ඉල්ලුම්ඳත් සලකසීම 

b. වලාිලකම් ඉි ිනව ඇි  ද්රවයය ඳිනක්ෂා කිරීම 

c. මුදල් පලබීම් කැවීම් ඳිනක්ෂා කිරීම 

d. වලාිලකම් තත්වය සහ ප්රැි ය ඳරීක්ෂා කිරීම 

 

7. SMM – 7 යනු, 

a. ඔස්කේලියානු සම්මතයකි 

b. RIC 5 සහ කැොානලගිලි කස්වාදායකයින්කම  ාජ්යය සකවිධානය (ංකැපන්තය) හි 

අයිි යකි 

c. CIDA ආයතනය යටකත් ඇි  ශ්රී පකකා සම්මතයකි 

d. ඕමාන්  ාජ්යය යටකත් ඇි  ඕමාන් සම්මතයකි 

 

8. මට්ටම් කප සිකමන්ි  කකොන්ක්රීට් තට්ුවවක මිනුම් සදහා වන කකකය වනුකේ  

a.  පක් ීකට  (M) 

b. වර්ැ ීකට  (M2) 

c. ෑ  ීකට  (M3) 

d. ඉහත කිසිවක් කනොකේ  

 

9. ඉ පකිරීම් වලාිලම් සදහා කයදවිය හලකි ඉතාමත්ම සුදුසු  ක්ෂ  ප්රි ඳත්ි  වනුකේ , 

a. කස්වක වන් ප කැවීම/ සම්පූර්  කතෝ ාැලනීකම් වැදහස/ තුන්වන ඳාර්ශවය 

b. ප්රි ඳත්ි ය/ කස්වක වන් පකැවීම/ වෘත්ි කයින්කම වන් ප කැවීම 

c. සම්පූර්  කතෝ ා ැලනීකම් වැදහස/ යන්්ර ස්ර/ තුන්කවවැ ඳාර්ශවය 

d. වාහන  ක්ෂ / ද්රවයය  ක්ෂ / කම්කු   ක්ෂ  

 

10. තුන්කවවැ ඳාර්ශවකේ   ක්ෂ  ආව  ය වන්කන්, 

a. වැකදොස් ඳාර්ශවකේ  වත්කම්වප අපාභය ඳමණි 

b. කකොන්්රාත්කු කම වත්කම් සදහා අපාභය ඳමණි 

c. කකොන්්රාත්කු කම හා උඳක ශකව යාකම වත්කම් හා කම්කු  අපාභයන් 

d. කම්කු  ද්රවයය හා යන්්රස්රවප විනනාකම 
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11. කටන්ාර් ලියකියවිලි කට්ටපය සමැ අන්තර්ැත කනොක න ලියවිල්ප වනුකේ , 

a. සලපසුම් (Drawings) කට්ටපය 

b. මිප ැ න් 

c. ිළිනවිත  

d. ිලල්ඳත (B.O.Q) 
 

12. කකොන්්රාත් කකොන්ක සි (conditions of contacts) ි බීකම් අ මු  කුමක්ද? 

a. සමූහය අත  බලීමම තහවුු  කිරීම 

b. ප්රශ්ණන වැ ාක  ය කිරීම 

c. ක ඳප සදහා වන ආඳදා මැහල වීම 

d. නීි මය ක්රියාවන් නලවලත්වීමට උඳකාිනකේ 
 

13. “ක ශීය උඳ-කකොන්්රාත්කු ” කවකර්ද 

a. ප්රධාන කකොන්්රාත්කු කම ඳඩිපලයිස්තුව යටකත් කස්වය ක යි 

b. ඔහු විකශ්ණෂඥ කකොන්්රාත්කු කවකි 

c. ඔහු වලාය අයිි කු  විසින් විකශ්ණෂිත වලා සදහා ඳත්ක න පද, ඳලමිණීම් සදහා 

ප්රධාන කකොන්්රාත්කු ට කැවීම් ක න අකයකි 

d. ඔහු ප්රධාන කකොන්්රාත්කු   යටකත් කදඳාර්ශවයටම සිනපන ගිවිසුම් සහිතව 

වලාක න්කනකි 
 

14. කඳ  පකසු (Pre-hid) රැස්වීමක අ මු  වන්කන්, 

a. වලාය අයිි කු  සහ පකසුකු වන් අත  හමුවීමය 

b. වලාිලම ඳරීක්ෂාකවන් සහ ලියකියවිලි ඳරීක්ෂාකවන් ඳසු ඳලන නගින කා  ා 

ිළිතබද සාකච්ඡා කිරීමයි 

c. කැවීම් ිළිතබද සිදුවීම් ඳරීක්ෂා කිරීම 

d. වලාය හිමිකු , ඉකජිකන්ු වන් සහ ැෘහ වැර්මා  ශිල්ිළයා හදුනාැලනීම 
 

15. ප්රාකයෝගිතා (feasibility) වාර්තා ිළිතකයප ක න අවස්ථාකේීම ප්රමා  සීකක්ෂක විසින් කප 

යුත්කත්, 

a. ඳාිනසිනක කා  ා ිළිතබද ආයතන හ හා කභෞි ක ඳාිනසිනක දත්ත කක ාශි 

කිරීමයි 

b. වලාය අයිි කු කම උවමනා අනුව ප්රාථමික මිප ඇස්තකම්න්තුව සිදු කිරීම  

c. අවශයය කස්වාවන්, පැාවීම් යනා පකයහි අවශයතා කසවීමයි 

d. ඉහත සියල්පමය 
 

16. යන්්රයක ඳලයක මිප ැ නය සදහා අඳ ැ නය කපයුත්කත්, 

a. යන්්රකේ  සුන්ුනන් විනනාකම (Scrap value) 

b. යන්්රකේ  ීවව කක්ර විනනාකම 

c. යන්්රය හ හා පබන පාභය 

d. යන්්රකේ  නලවත විකුණුම් විනනාකම 
 

17. ඉකජිකන්ු  විනනාකම කුමක්ද? 

a. ඉ පකිරීම් අවස්ථාකේ වයාඳෘි කේ  ඉකජිකන්ු වාකම තක්කස්ු ව 

b. කටන්ාර්ඳත් අවස්ථාකේ ටට ප්රථම ඳවි න මිප දත්ත 

c. ප්රමා  සීකක්ෂකකම තක්කස්ු වට අනව කඳ  සහ දලනට ඳවි න දත්තයන්හි 

විනනාකමයි 

d. කාර්යය කලඳකිරීමකින් කතො ව අඩුවියදම් විකල්ඳ ක්රම හ හා ද්ර3වයය හා 

ක්රමකේද ආක ශ කිරීමයි 
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18. ප්රි ඳාදන කවන් කිරීම (Provisional Sum) සඳයනු පබන්කන් 

a. සම්පූර්  වලා අයිතමකේ  ප්රමා ය 

b. අවසානකේ ීම වලාය කපයුතුයි. නමුත් මුල් අවස්ථාකේීමම BOQ ඳකතහි අනාැත 

ඳිනහ  ය සදහා මුදල් කවන්කකොට තලබීමයි 

c. කටන්ාර් අවස්ථාකේ වලාය වැර්මා ය කනොවුනද වලාය අයිි කු කම 

අවශයතාවය මත ඉ පකිරීම් සිදුක න කාපය තුප කටයුතු වලාකි 

d. අයිතම b සහ c වැවල  පය 

 

19. කැොානලගිල්ප භා ීමකම් කාර්යයකයන් ඳසු කාර්යයන් සදහා ඳිනහ  ය කපයුතු 

ලියවිල්පක් වනුකේ , 

a. අවසාන සලපසුම් (Set of final drawings) 

b. වැර්මිත සලපසුම් (As built drawings) 

c. කකොන්්රා ලියවිලි (set of contract documents) 

d. ඉහත කිසිවක් කනොකේ 

 

20. නම්කප උඳකකොන්්රාත්කු  කවත භා කප කස්වාවන් සදහා වන මිප අැය ප්රධාන 

කකොන්්රාත්කු  විසින් ිළයවනු පබන්කන්, 

a. නම්කප උඳකකොන්්රාත්කු  භාවිත කප සම්ඳත්වප විනනාකම හ හා 

b. ප්රධාන කකොන්්රාත්කු කම පාභ හා උඩින් වියදම් හ හා 

c. නම්කප උඳකකොන්්රාත්කු කම පාභ හා උඩින් වියදම් හ හා 

d. ප්රධාන කකොන්්රාත්කු කම ඳලමිණීකම් ප්රි ශතයක් කපස 

 

21. මිප විකපන හිමිකම් ඉල්ලීම් අඳ සිදුක න්කන් කකකස්ද? 

a. මිප විකපන ස්රය භාවිතකයන්ය 

b. අලුත් මිප සහ ඳ   මිප භාවිතකයන්ය 

c. කටන්ාර් මිප සහ අලුත් මිප භාවිතකයන්ය 

d. a සහ c වැවල  පය 

 

22. ඳහුු  අත්ි වා ම භාවිත ක නුකේ , 

a. ුනු ල් ඳස් ඇි  අවස්ථාවන්ටය 

b. සාමානයය ඳස් තත්ත්වයන්ටය 

c. ෑ කම් ඇි  ඳස් තත්ත්වයන්ටය 

d. ඉහත කිසිවක් සදහා කනොකේ 

 

23. අඩිතාපම (Foundation) සහ ඳස්තට්ුව හ හා කතතමනය ඉහපට ැමන් කිරීම නත  

කිරීම/ මැහල වීම සදහා භාවිතා ක න ක්රම කමොනවාද? 

a. කතත් වැවා   ඳටපය 

b. කතත් වැවා   වලිනය 

c. ඉහත a සහ b  

d. සක්කැල් අඩිතාපම (Rubble Foundation) මතුිළට උණුතා  තට්ුව කදකක් ඇි කිරීම 

 

24. ප්රමා  සමික්ෂක භාවිතා ක න සම්මත ඳ්රිකාවක් වනුකේ , 

a. SMM 

b. Abstract Sheet 

c. ඉන්කවොයිසිය 

d. වර්ෂාඳතන සටහන 
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25. BOQ ඳකතහි ඇතුපත් කනොක න්කන්, 

a. පූර්විකා සටහන් (Preamble notes) 

b. ප්රධාන ප්රමා යන් (Principle quantities) 

c. ඉ පකිරීම් සලපසුම් (Construction plan) 

d. කවන්කප මුදල් (Provisional sum) 

 

26. සම්මත කකින කයදුම් භාවිතා කිරීකම් අ මු  කුමක්ද? 

a.  පක්ව විස්ත  කිරීම් සහ කාපය අවම කිරීම 

b. වැත ම කකිනකයදුම් භාවිතා කිරීකම් අවශයතාවය  

c. ංය SMM ලියවිල්කල් ඇි  වැසාය 

d. කේ්රකේ  සිිනන අන්අයට කත්ු ම් ැලනීම ඳහසු වැසාය     

 

27. SMM හි ප්රධාන අ මු  කනොවන්කන් කුමක්ද? 

a. වයාඳෘි ය සදහා වන වලා මලන ප්රමාණීක  ය ක , BOQ ඳකතහි ප්රධාන කකොටස 

සකසයි 

b. කකොන්්රාත්කු ට ඔහුකම මිපැ න් ඉ පිනඳත් කිරීම, කකාකාරී කපස සලකසීමට 

ඳදනම සකසයි 

c. වලාවප තත්ත්වය (Quality) කසොයයි 

d. විකපනය ඳාපනය කිරීම, ැ නය කිරීම සදහා ඳදනම සඳයයි 

 

28. ඉ පකිරීම් කේ්රකේ  ඉ පකිරීම් සන්වැකේදනය ඉහප මට්ටමක තබාැලනීම සදහා අඳවිසින් 

වලඩි පයුණු කපයුත්කත්, 

a. කේ්රකේ  දලනුම හා වැුණ තාවය 

b. ඉහප සිට ඳහප දක්වා ුණ ැප සබදතාවය 

c. ඇතුපත සහ භාහි  අකශ අත  අනයනයය සබදතාව 

d. ඉහත b සහ c ය 

 

29. මුහුදුක කේ , වලල්පට ආසන්නව කකක න ඉ පකිරීම් වප කයෝැය අත්ි වා ම කපස 

කතෝ ාැනු පබන්කන්, 

a. තීු  අත්ි වා මය (Strip Foundation) 

b. සක්කැල් බලමිය 

c. ටලඹ අත්ි වා ම්ය (Pile foundation) 

d. ඉහත කිසිවක් කනොකේ 

 

30. පකකාකේ විශාප ැකැාවල් හ හා ඉ පකකු ණු ඳාපම්වප, අඩිතාපම (Foundation) සහා 

ඉ පකකොට ඇි  අත්ි වා ම්, 

I. තීු  අත්ි වා ම් විය හලක. 

II. ැලඹුු  අත්ි වා ම් සහා ටලඹ (Pile) බලස්සවීම විය හලක. 

III. කඳොකපොකවහි යට ිළහිටා ඇි  කළුැප හමුවන තුු  සිලින්ා  බලස්සවීම විය 

හලක. 

මින් වැවල  ප වන්කන්, 

a. i සහ ii වැවල  පය    

b. ii සහ iii වැවල  පය  

c. i සහ iii වැවල  පය 

d. i, ii හා iii යන සියළු ිළිතතුු  වැවල  පය 

 

           (පකුණු 1 × 30 = 30) 
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2 මකිටා 

 

 

කදනපද සලපසුම භාවිතකයන් ප්රශ්ණන අකක 1 සහ 2 සදහා ිළිතතුු  සලඳයීම අවැවාර්ය කේ. 

ප්රශ්ණන අකක 3 සහ 4 අතුිනන් ප්රශ්ණන ංකක් කතෝ ාැන්න 

 

සලපසුම් අකක සහ ිළිනවිත  භාවිතා ක මින් ප්රශ්ණන අකක 01 සිට 03 දක්වා උත්ත  සඳයන්න 

සටහන :- සලපසුම මගින් ඳිනමා  පබා කනොැන්න 

      ලුහුඩු ඳත් (Take off sheets) 

      උුණටාැලනීකම් ඳත් (Abstract sheets) 

      ිලල්ඳත් (Bill sheets) 

     ැලටළු ඳත් (Query sheets) (අවශයය නම් ඳම ක්) භාවිතා ක න්න 

 

1.  

i. „T‟ හන් ප සදහා වැවල  ප කිරීම් ක මින්, මධය කර්ාා දු  ැ නය ක න්න    (පකුණු 10) 

 

ii. කතත් වැවා   වලිනකයහි (D.P.C) මට්ටම් දක්වා ලුහුඩු ඳත් පලයිස්තුව (Take off list) 

සකසන්න           (පකුණු 10) 

 

iii. කතත් වැවා   වලිනය දක්වා (සලපසුම සහ කලුවප් භාවිතා ක න්න) ලුහුඩුඳත් (Take 

off) ිළිතකයප ක න්න           (පකුණු 15) 

 

 

2. ප්රශ්ණන අකක 01 සදහා ප්රමා  උුණටාැලනීම් (Quantity Abstract) සකසා ංමගින් යින වුහය 

සදහා ිලල්ඳත (Bill Sheet) ිළිතකයප ක න්න       (පකුණු 15) 

 

 

3. ැකාොල් වලා ෑ  ීකට යක් (1m3) සදහා කකක මිප ැ නය ක න්න (1:6 සිකමන්ි , වලලි 

බදාමය) 

(සටහන :- භාවිත ක න සම්මත ිළයව  සදහා පකුණු ංකතු ක නු පබයි. කාලීන මිප 

ැ න් භාවිතා ක න්න)          (පකුණු 20) 

 

 

4. ඳහත සදහන් දෑ සදහා කකින සටහන් ලියන්න 

i. ඳසු කකොන්්රාත් මට්ටකම්ීම (Post contract level) ප්රමා  සීකක්ෂක කවත ඳලවිනය හලකි 

 ාජ්කාරීන් කකිනකයන් විස්ත  ක න්න 

ii. කකොන්්රාත්කු  කවත ඳළමුවන  දවාැලනීකම් මුදල් භාැය වැදහස් ක නුකේ  කිනම් 

අවස්ථාකේද යන්න කකිනකයන් විස්ත  ක න්න 

iii. ීමමනා ඉල්ලීම (Claim) විස්ත  ක න්න. කම් සදහා උදාහ   02ක් කදන්න 

iv. මිප (Cost) සහ අැය (Value) ඳලහල පලි ක න්න 

v. විකප  (Variations) වර්ැ ලුහුඩින් විස්ත  ක න්න 

 

(පකුණු 04×05=20) 
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