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තෘ��ක හා වෘ��ය අධ�ාපන ෙක��ෂ� සභාව 

වෘ��ය දැ�ම ඇග�ෙ� ප��ාව- 2022 අෙ���  

                            �මාණ ස��ෂණ සහායක  

                  ජා�ක වෘ��ය ���කම - 4 වන ම�ටම 

                                                     කාලය පැය - 03 

�භාග අෙ��කය� හට උපෙදස ්

 �ය�ම �ශන් වලට ���� සපය�න.  
 අංක 1 �ට 50 ද�වා � �ශ්නවල , � ඇ� (a), (b), (c), (d) උ�තර ව�� �වැර� ෙහ� 

වඩා� ගැළෙපන ෙහ� උ�තරය  ෙත�ර�න 
 ඔබට සැපෙයන උ�තර ප�ෙ� එ� එ� �ශන්ය සඳහා � ඇ� කව අ���, ඔබ  ෙත�රාග� 

උ�තරෙය� අංකයට සැසෙදන කවය �ළ (x) ල�ණ ෙය�ද�න 
 කැ���ෙ�ටරය, BSR හා SLS 573 භා�තයට අවසර ඇත. 
 ෙමම �ශ්න ප�ෙය� �� 08 � අඩං� ෙ� 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 ෙක�ටස 

1. ෙග�ඩනැ��ලක ය�ගැ�ම (Substructure) අය� ෙක�ටස ්ව�ෙ�;   

a) අ��වාරම, ���,  ගෙඩ�� බැ� 

b) ෙග �ම, ���, ���ම, වහල ත��ව 

c) කැ�ම හා �ර�ම, screed, ස�ක ග� බැ�ම, ෙත� �වාරණ වැ�ය, ෙග�ම �ර�ම 

d) ���, වහළ, ගෙඩ�ල බැ�, කපරා�ව, ක�� බැ�ම  
 

2. ඉ���� ව�ාපෘ�යක �ධාන පා�ශවක�ව� ව�ෙ�;   

a) ඉං�ෙ��වරයා, �මාණ ස��ෂක, ෙස�වකයා  

b) ෙස�වා ෙය�ජකයා, ෙස�වා දායකයා, උපෙ�ශක, ෙක���ා�ක� 

c) ඉං�ෙ��වරයා, ��� ෙස�වකයා, ���� ෙස�වකයා  

d) ෙස�වා ෙය�ජකයා, සැප��ක�, උප ෙක���ා�ක� 
 

3. �ගත ජල ම�ටම ඉහළ ��යකට ���ම අ��වාරම ව�ෙ�;   

a) �� අ��වාරම (Strip foundation)   

b) �දහස් අ��වාරම (Independent foundation)    

c) ස�ක ග� අ��වාරම  (Rubble foundation) 

d) ප�� අ��වාරම (Raft foundation) 
 

4. ෙට�ඩ� ��ෙ� කාල පරාසය �ල, ෙට�ඩරක�ව�, වැඩ�� ප��ෂාෙ�� ���ෂණය 
කළ��ව�ෙ�; 

a) �ව�  ලබාගැ�ෙ� හැ�යාව, �ෙ�ශ මා�ගය, ෙට�ඩර ප�ෙ� සඳහ� ෙන�� ෙවන� ගැට�  

b) අෙන� ෙක���ා�ක�ව�ෙ� �ස්තර, උප ෙක���ා�ක�ව�, සැප��ක�ව�, �ව� 

ලබාගත හැ� බව 

c) සැප��ක�ව�ෙ� න� 

d) �ෙ�ශ මා�ගය ��බඳ ෙත�ර�� 
 

5. ඔබ ෙබ�� කැ� (Bob Cat) ය��ය� උපෙය�� කර ගැ�ෙම� පස් කැ�ම� කර�ෙ� න�, “��ක 
ඒකක �ළ (Basic Unit Rate- M3)”  ගණනය ��ෙම� සැළ�ය �� ක�� ව�ෙ�;  

a) �මය, ය��, උපකරණ  

b) අ�� කැ�ම හා යා��ක  කැ�ම, ය�� පැය හා ක�ක� පැය  

c) ය��, �යාක�, �ව� ආෙ�ශනය හා ���� ��ම සඳහා ක�ක� පැය, උපකරණ �යද� 

��ශතය, ක�ක� �යදම 

d) ය�� පැය, උ�ස ්�යද� හා ලාභ ��ශතය, උපකරණ �යදම  

�ය�ම ��ක� ඇ��� 

�����
����

��
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6. ම��ට පස් ඉව���ම ම�� ලබ�ෙ�;  

a) අ�තමය� වශෙය�  

b) �ටර වශෙය�  

c) ව�ග �ටර වශෙය�  

d) ඝන �ටර වශෙය�  
 

7. පස් වැඩ ආධාරක (Earth work support) වල අර�ණ ව�ෙ�;   

a) ආර�ෂක �යවර� ෙලස 

b) �ය�ත ප�� ක�� ලැ� කා�ව� ලබා ගැ�මට  

c) ක�� ලබන කා�වට පස් කඩාවැ�ම වැළැ��මට 

d) අ��වාරමට ජලය �ස ්�ම වැළ��මට  
 

8. “As Built Drawing” � අර�ණ ව�ෙ�;    

a) ෙග�ඩනැ��ල භා�තකර�න�ට ��� මගෙප��මට  

b) උපෙ�ශක ෙවත ඉ��ප� ��මට  

c) ෙස�වා ආයතන හා උපෙ�ශක ෙවත ඉ��ප� ��මට  

d) වා�තා පව�වා ෙගන යාමට  

 

9. ටැඹ අ��වාරමක ��� ගත ��ෙ�;     

a) ක�න ලද වල ද�වා  

b) � ජල ම�ටම ද�වා   

c) ග� ෙහ� තද පස ද�වා   

d) වැ� ස�ත පස් ෙහ� � ජල ම�ටම ද�වා  
  

10. ��� ගැ�ෙ� �� හා මගෙප��ම අ�ව අ��වාරම ව��කරණය ව�ෙ�; 

a) පස් ත��ව අ�ව 

b) ගැ�ර අ�ව    

c) පස් වල ��හය අ�ව 

d) ඉහත �ය�ලම අ�ව   
 

11.  ක�� බැ�මක (plinth) සාමාන� උස ව�ෙ�;  

a) 50mm-100 mm  

b) 300mm-500 mm   

c) 1000mm – 2000mm 

d) 300mm-450 mm  
 

12. වැඩ�ෙ� ඇ� �ව�ය�  ෙලස මැ�ය  ෙන�හැ�ෙ�,  

a) සැ�ය� හා ෙමවල� 

b) නාන කාමර උපාංග  

c) වැ� හා ෙද�ර ජෙන� සඳහා �  

d) වහල සඳහා �ව�ය� 
 

13. ප�ෙපළක අ� වැෙට� �රස ්ක� හ��ව� ලබ�ෙ�;   

a) ෙ��ස ්(Treads) 

b) �ස�ස් (Risers) 

c) බැලස්ට�ස ්(Balusters) 

d) ෙනව�ස් (Newels)   
 

 

 

 

 

�����
����
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14. �යවරන පටල (water proofing) ම�� වැළැ��ය හැ�ෙ�;    

a) ෙ�ය� ෙග� වන හා�ය 

b) ෙග�ඩනැ��ලට ෙතතමනය ඇ���ම  

c) ෙග�ඩනැ��ලට ජලය ඇ���ම  

d) වැර ගැ��� වල මළ බැ�ම  
 

15.  වැඩ�ම ම�ට� ��මට අදාළ වැඩ අ�තම ව�ෙ�,  

a) එ� ෙපෙහ� ��ම, ඇඹ�ම සහ ඉව� ��ම,   

b) කා� කැ�ම, පස් ඉව���ම, ෙග�ඩ ගැ�ම   

c) කැ�ම හා �ර�ම, කපා ඉව���ම හා �ර�ම  

d) එ� ෙපෙහ� ��ම  හා ම�ට� ��ම 
 

16.  වැඩ�ම ගෙ�ෂණෙය� අර�ණ ව�ෙ�; 

a) ඇස්තෙ���ව ��ෙයල ��ෙ� අර�ෙණ� පස් ��බඳව ෙත�ර�� ෙස�යා ගැ�ම  

b) වැඩ�ෙම� අ�තය හ සමාජ�ය ප��ම ��බඳව ෙත�ර�� ෙස�යා ගැ�ම 

c) ශක�තා අධ�යනය සඳහා ෙත�ර�� �ශ්ෙ�ෂණයට ඇවැ� ප�සර හා සමාජ�ය ෙත�ර�� 

ෙස�ම   

d) �ාෙ��ය වශෙය� ලබා ගත හැ� �ව� හා ඒවාෙ� �ණා�මක බව ��බඳව ෙස�යා ගැ�ම 
 

17. ෙක���� සඳහා වඩා�ම ��� �ම �කාශය ව�ෙ�;          

a) අ�� ෙක���ටයක ��ණ අ�පාතය, ෙක����වල වැඩ��ෙ� හැ�යාව සහ�ක කල 

��ය. 

b) සැ�යම ඕනෑම ෙ�ලාවක ඉව� ��මට හැ� �ය ��ය.  

c) ෙපර ��  ෙක���� ඉතා ෙක� කාලය� �ල ඉහළ ��ඵල ෙගනෙ�.  

d) ෙක���� ��ෙ�� ��ණ අ�පාතය� ෙවනස් කළ ��ය.  
 

18. ශක�තා අධ�යනය හා ෙපර ෙක���ා� අව�ෙ�� �මාණ ස��ෂකවරෙය�ෙ� කා�ය භාරය 
ව�ෙ�;  

a) ෙට�ඩරප� ලබා ගැ�ම, ෙට�ඩර ප� �ළ ��ම හා �ය�ත ෙ�ලාව�ල ඉ��ප� ��ම 

b) ෙග�� ඉ��� ප� ��ෙයළ ��ම, �ළ �චලනය හා ෛද�ක වැඩ, ෙට�ඩරප� ��ෙයළ 

��ම 

c) ��ක වැය ඇස්තෙ���ව හා වැය සැළ�ම, ඉං�ෙ�� ඇස්තෙ���ව හා ෙට�ඩරප� 

සැක�ම 

d) ව�නාක� තා�ෂ�ක �යාව�ය, �ල� �වාහ ව�ව, ත�ෙස�� ��ම හා ෙට�ඩරප� 

සැක�ම  

 

19. ඉ���ම වල� ��� ගැ�ෙම� ��කඅර�ණ ව�ෙ�;    

a) කා� කඩාවැ�ම වැළැ��මට හා ��කය�ෙ� ආර�ෂවට   

b) ෙවරෙළ� ��� ඛාදනය වැළැ��මට හා ප�සරය ���මට 

c) ගැ�� කා� කැ�මට  

d) ��කය�ට �ටෙගන වැඩ ��මට ෙ��කාව� සැක�මට 

   

20. �මාණ ප� සකස ්��ෙ� �ම ව�ෙ�;  

a) ඒකක �මය, ව�ග �මය හා ඝන �මය  

b) ෙවළඳ ඇන�ම, ඉ����  ඇන�ම, �ාථ�ක ඇන�ම, ලැ�ස්�ව 

c) කාල ��ණය, ��� ගැ�ම, ව�ග ��ම     

d) �වෘත ෙට�ඩරය, ෙත�රාග� ෙට�ඩරය, න�කළ ෙට�ඩරය  
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21. පහත වග�� අත��, “ඇස්තෙ���ව”  සඳහා �වැ�� වග��ය ව�ෙ�; 

a) සාධාරණ �ළ ගණනකට ���ෙය� �� ෙස�වාව� ලබා ගැ�මට ඇස්තෙ���ව භා�තයෙ�.   

b) �ළගණ� කැඳ�ම සඳහා ඇස්තෙ���ව ��� �මය�. 

c) ඇස්තෙ���ව, ඉ���මක �යදම �ෙර�කථ නය කරන තා�ෂ�ක �මෙ�දය�.  

d) ඇස්තෙ���ව, කළමනාකරණය ම�� ඉ� කරන වා�ජමය ෙස�වාව�. 
 

22. �මාණ ප�ය ය�;    

a) �මාණය හා �ස්තර අඩං� ෙ�ඛනය�.   

b) තරඟකා� �ළගණ� හා ෙක���ා� අගය� ෙස�යාගැ�මට භා�තයවන ෙ�ඛනය�. 

c) ��� ගැ�ෙම �ම ෙස�යාගැ�මට භා�තයවන ෙ�ඛනය�.     

d) �ව� �මාණය� ගණනය ��මට භා�තයවන ෙ�ඛනය�.  
 

23. �මාණ ප�ය� ��ෙයළ ��ෙ� අ� ��ෙවල ව�ෙ�;                                                            

a) වාර ගණන ,���, ව�ග ��ම, �� ප�ය  

b) ෙවළඳ ඇන�ම, ඉ����  ඇණ�ම, �ාථ�ක ඇණ�ම, 

c) Taking off, සාරාංශ ප�, ��ප� ��ම, ���කා ස�ත �මාණ ප� සකස ්��ම 

d) �ග, පළල, උස  
 

24. � ලංකාෙ� හා �ෙ�ශය�� භා�තය වන වඩා� ෙප��  ස�මත ��� �මය (Standard Method of 
Measurement) ව�ෙ�;    

a) SMM7, POMI, SLS573, CESMM4, NRM  

b) FIDIC, CESMM- SL, AUTRALIAN SMM, NRM 

c) SBD2, FIDIC, POMI, SMM7, SLS573 

d) FIDIC, CESMM – SL, SBD2, NRM  
 

25. � ලංකාෙ� ෙග�ඩනැ�� වැඩ සඳහා භා�තය වන වඩා� ෙප��  ස�මත ��� �මය (Standard 
Method of Measurement) ව�ෙ�;   

a) POMI   

b) SMM7 

c) SLS573 

d) CESMM  
 

26. ෙග�ඩනැ�� ඉ���මක �මාණ ප� සැක�ෙ�� ��කෙක�ටස් ව�ෙ�; 

a) �ාර�භක වැඩ (preliminaries), ම�න ලද වැඩ (measured works), අවස්ථා��ල එක�ව 

(provisional sum)  

b) ය�ගැ�ම (sub structure), උ� ගැ�ම (super structure) , වහල (roof), �මාව� (finishes) 

c)  කැ�ම (Excavation) , ෙක���� (concreate) , ව� වැඩ (carpentry) හා ස�� ��� 

(joinery), �මාව� (finishes) 

d) ෙක���ා� ද�ත (contract data) , �ළ ගණ� ද�ත (bidding date) හා �ළ �චලනය (price 

fluctuations)  
 

27. �මාණ ප�යක අඩං� ෙන�ව�ෙ� �� �ම�ද? ;  

a) �ාර�භක වැඩ (preliminaries) 

b) �� �යද� එක�ව (Prime cost sum) 

c) ම�� ලද වැඩ (Measured work) 

d) �ළ �චලනය (Price escalation)  
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28. �� ප� ��වක අඩං�ව�ෙ�;   

a) උ�ස ්�යද� (overhead expenses) හා ලාභය (profit), �ස්තර (description), කා�ය ම�ඩල 

�බසාධන (staff welfare) හා �යද� (cost) 

b) වැඩ �මාණය (quantity of work), ඒකක (units), ණය ෙප�� (loan interest) හා �යද� 

(cost) 

c) ප��රක ෙග�� (supplementary pay), �ස්තර (description), ඒකක �ළ ගණ� (unit rate) 

හා බ� (taxes) 

d) අ�තම (item), �ස්තර (description), �මාණ (quantity), එකක (units), ඒකක �ළ ගණ� 

(unit rates)   

 

29. මනාව ෙක��ප� කරන ලද �මාණ ප�ය� (BOQ) ම�� ආවරණය කර�ෙ�;  

a) මැ�ය �� වැඩ වල �� ව�නාකම �වැ��ව ඇ�ල�  ��ම, ඒකක �ළ ගණ� හා �දල 

ගණනය ��ම  

b) ලං�ක�ව� සඳහා බ� අ� ��ම, උ�ස ්�යද� වැ� ��ම  

c) ���තර හා සැළ�� වලට අ��ලව ම�� ලැ� වැඩ, අවස්ථා��ල �යද�, �ාර�භක වැඩ, 

හ�� අවස්ථා �යද� 

d) �ය�ම අ�තම �වැ��ව �ළ ගණ� ��ම   

 

30. ඉං�ෙ�� ඇස්තෙ���ව� ��ෙයළ ��ෙ�� ��ක �යවර  ව�ෙ�;  

a) ඉ��ප� �ය හැ� ලං� ක�ව� හ�නා ගැ�ම  

b) අවශ� �ව� හා ඒවාෙ� �ළ ගණ� ලැ�ස්�ව� ��ෙයළ ��ම  

c) ලාභා��කය �රණය ��ම  

d) ��ක ක�ඩාය� සං�ධානය 

 

31. ලාභය බරපතළ ෙලස අ� �මට ෙහ�� �ය හැ�ෙ�,  

a) �ධාන කා�යාලෙ� �ට වැඩ �මට ගම� �යද� වැර� ෙලස ගණනය ��ම  

b) �යදම ගැන පමණ� �ෙර�කථනය පව�වා ෙගන යෑම හා අෙන�� �යද� ෙන�සලකා හැ�ම  

c) ��� හා ���� ��ක අවශ�තාවය� හා �ව� අපෙ�යා� ගැන අවත�ෙස��ව  

d) ව�ාපෘ�ය අවශ� ප�� ආවරණය ��මට �මාණ ප�ෙ� ෙක�ටස් ෙව� ��ම 

 

32.  ��ක ��වැය ඇස්තෙ���ව ��ෙයළ කළ හැ�ෙ�,  

a) ඒකක හා ඝනක �ම ම��. 

b) ෙව� කරන ලද ��පාදන අ�වය. 

c) ෙවන� ෙක���ා�ක�ව�ෙග� ඇ�ෙම�. 

d) අදහෙස� දළ සැළැස්ම� අ�වය 

 

33. �ස්තරා�මක ��මාණ හා සැළ��; 

a) වැඩ අවස�වන��  අවශ� ෙන�ෙ�. 

b) දළ සැළ�� උපෙය�� කරෙගන  �ස්තරා�මක ඇස්තෙ��තව� සාදාගතහැ� බැ�� අවශ� 

ෙන�ෙ�.     

c) වැඩ ���  අවස� ��මට හා ලං� ඉ��ප� ��මට අවසාන �මාණ ප� ��ෙයළ ��මට 

භා�තය කර�.  

d) ව�හා�මක සංරචක අ�ව �ව� ෙත�රාගැ�මට ඉං�ෙ��වරයාට අවශ�ෙ�. 
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34. �මාණ ප�යක සංරචක සඳහා �වැ�� ෙපළ ගැස්ම ව�ෙ�,  

a) �ාර�භක වැඩ (preliminaries), ���කාව� (preambles), ��ඛ ��වැය සහ තාවකා�ක 

�ද� (prime cost & provisional sums), ම�න ලද වැඩ (measured Work), අවස්ථා��ල 

�මාණ (provisional quantities), හ�� අවසථ්ා එක�ව (contingency sum), සාමාන� 

සාරාංශය (general summary) 

b) �ාර�භක වැඩ (preliminaries), තාවකා�ක �මාණ (provisional quantities), ���කාව� 

(preambles), ම�න ලද වැඩ (measured work), ��ඛ ��වැය සහ අවස්ථා��ල �ද� 

(prime cost & provisional sums), හ�� අවසථ්ා එක�ව (contingency sum), සාමාන� 

සාරාංශය (general summary) 

c) ���කාව� (preambles), �ාර�භක වැඩ (preliminaries), ම�න ලද වැඩ (measured work), 

අවස්ථා��ල �මාණ (provisional quantities), ��ඛ ��වැය සහ අවස්ථා��ල �ද� (prime 

cost & provisional sums), හ�� අවසථ්ා එක�ව (contingency sum), සාමාන� සාරාංශය 

(general summary) 

d) �ාර�භක වැඩ (preliminaries), ���කාව� (preambles), ම�න ලද වැඩ (measured work), 

වැඩ කාලසටහන (schedule of work), අවස්ථා��ල �මාණ (provisional quantities), ��ඛ 

��වැය සහ අවස්ථා��ල �ද� (prime cost & provisional sums), හ�� අවසථ්ා එක�ව 

(contingency sum), සාමාන� සාරාංශය (general summary) 

 

35. ක�� ව�ව, �මාණස��ෂක හට �ධාන වශෙය� �ෙය�ජනව� ව�ෙ� �ම� සඳහාද?  

a) අවශ� ක�� �මාණය හා අපෙ� යන �මාණය ගණනය ��මට 

b) ෙක���� වල ශ��ය මැන ගැ�මට  

c) අවශ� ගබඩා පහ�ක� �රණය ��මට  

d) කැ�ෙ�� අපෙ� යන ක�� ��බඳව ත�ෙස�� ��මට 

  

36. �මාණ පත� සකස ්��මට අවශ� ෙන�ව�ෙ�;  

a) �ව�  ලැ�ස්�ව, �වාහනය, අවස්ථා��ල (provisional) ��වැය 

b) සැළ�� හා ය�ෙ��පකරණ ලැ�ස්�ව  

c) ���තර හා �ෙශ�ෂ අවශ�තා  

d) පැ��ෙ� වා�තා හා �නපතා ෙස�වක සටහ� 

   

37. � ලංකාෙ� Building Schedule of Rates (BSR) ��� කර� ලබ�ෙ� ක��� ���ද ?  

a) ඉ���� ක�මා�ත සංව�ධන අ�කා�ය (CIDA) 

b) �ද� අමාත�ංශය  

c) �වාස, ඉ���� හා සංස්කෘ�ක කට�� අමාත�ංශය 

d) ෙග�ඩනැ��  ෙදපා�තෙ���ව 

 

38. ඇස්තෙ��� ��ෙයළ ��ෙ�� �යවරණ (waterproofing) සඳහා අ�තමය� ඇ�  �ට, �ළ ගණන 
�රණය ��මට ඔබට වඩා� උපෙය�� ව�ෙ�;  

a) ���තර  

b) ෙක���ා� ෙක��ෙ�� 

c) �ව�ෙ� ව� ගය  

d) ව�ාපෘ� ���ම  

 

39. �ස්තරා�මක ඇස්තෙ���ව� ��ෙයළ ��ෙ�� සැළ��ලට ගත �� වැදග� ක�� ව�ෙ�; 

a) �ව�ය ලබාගත හැ� බව, �වාහනය, බ� හා අෙන�� ෙග��   

b) එක හා සමාන ත��වය� යටෙ� සමාන �ව� සඳහා� ෙපර �ළ ගණ�ෙස�යා බැ�ම 

c) සමාන ව�ාපෘ� ගැන ෙපර වා�තා  

d) ඉහත �ය�ලම   

�����
����

��
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40. �මාණ පත� සකස ්��ෙ��, ෙය�දා ග�නා �ව� වල අදාළ ���ය හා ත��වය කර� ලබ�ෙ�; 

a) ඉ���� ක�මා�ත සංව�ධන අ�කා�ය  

b) � ලංකා ��� ආයතනය  

c) ෙග�ඩනැ�� ෙදපා�තෙ���ව හා  මා�ග සංව�ධන අ�කා�ය  

d) � ලංකා ඉඩ� ෙග�ඩ��ෙ� හා සංව�ධනය ��ෙ� සංස්ථාව 

 

41. දළ ඒකක �ළ ගණන ය�;   

a) ��ක ��වැය + ඍ� ��වැය  

b) ��ධ �ළ  ගණන + උ�ස ්�යද� හා ලාභය 

c) �ව� ��වැය + ය�� ��වැය + ක�ක� ��වැය  

d) වැඩ�� උ�ස ්�යද� + ෙප�� උ�ස ්�යද�  

 

42. ෙක���� වැඩ�� ව�ග �ටර ව�� ම�� ලබ�න අ�තමය ව�ෙ�;    

a) තලාදය (beam) 

b) ක�  (columns) 

c) මඩ කැට (screed)  

d) ක�� තලාදය (plinth beam)    

 

43. ��� ප� (taking off) ��ෙයළ ��ෙ�� ��ය� අ��ශ්�ත ෙක�ටස� හ�� �ට උපෙ�ශක වරයාට 
ෙය�� කළ�� ව�ෙ�;  

a) ��කම (Claim) 

b) ඉ��� දැ���ම (Demand notice)  

c) �ම�� පත (Query sheet) 

d) ෙය��ත පැහැ�� ��� (Suggested clarification) 

 

44. කපරා� ��ෙ� �ළ ගණන රඳා පව��ෙ�;  

a) බදාමෙ� අ�පාතය මත 

b) අ��ව� වල ���තර මත 

c) වැඩ කරන උස අ�ව  

d) ඉහත �ය�ලම 
 

45. කැ�මක ගැ�ර ��බඳව �වැ�� �කාශනය  ව�ෙ�; 

a) ෙන�ගැ�� - කැ�ම  0 �ට 1.0m ද�වා  

b) ෙන�ගැ�� - කැ�ම  0- �ට 2.5m ද�වා 

c) ගැ�� - කැ�ම  4m ට වඩා වැ� 

d) මධ� ගැ�� - කැ�ම  1.5m �ට 4.5m ද�වා 
 

46. ��වැය සැළ�ම ක�� ��� කළ ��ත�ද?  

a) උපෙ�ශකෙ�  �මාණ ස��ෂක හා අ��ාහකෙ�  �මාණ ස��ෂක   

b) ෙක���ා�ක�ෙ� �මාණ ස��ෂක හා අමාත�ංශෙ� �මාණ ස��ෂක 

c) උපෙ�ශකෙ�  �මාණ ස��ෂක හා ෙක���ා�ක�ෙ� �මාණ ස��ෂක 

d) ෙක���ා�ක�ෙ� �මාණ ස��ෂක හා උප ෙක���ා�ක�ෙ� �මාණ ස��ෂක 

 

47. ඉ���ම� සඳහා ��පාදන ෙව� කර ගැ�මට වඩා�ම �ශ්වාසදායක ඇස්තෙ���ව  ව�ෙ�; 

a) �ාර�භ ඇස්තෙ���ව  

b) �� �ෙෂ�� ඵලය මත ��ෙයල කල ඇස්තෙ���ව   

c) ��� ෙ�� (Cube rate) ඇස්තෙ���ව   

d) �ස්තරා�මක ඇස්තෙ���ව  

�����
����

��
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48.  ඉ���ම� කරෙගන යාමට හා ෙක���ා� ෙග�� ��ෙයළ ��මට අවශ� වා�තා ෙම�නවාද?  

a) Fill volume ගණනය ��ම  

b) ටැඹ  ගැ�ෙ� වා� තා  

c) ක�ක� වැ�� වා� තා  

d) ෛද�ක වැඩ වා�තා  

 

49. අභ��තර මානය� 4500mm x 3000 mm  ස�ත කාමරය� ට�� ��ම සඳහා අවශ� 300mm x 
300 mm �� උ� ගණන ව�ෙ�; 

a) 100 Nos 

b) 200 Nos  

c) 150 Nos 

d) 75 Nos 

 

50. වැඩ �ම එ� ෙපෙහ� ��ම, �ම ම�ට� ��ම හා සැහැ�� පස් ���වා හැ�ම කර� ලබන 
උපකරණය ව�ෙ�;  

a) එ�ස්කැෙ�ට� (Excavator) 

b) ෙ��ඩ� (Grader) 

c) ස්�ැප� (Scraper) 

d) �ැ�ට� (Tractor)  

(01 x 50 = ල�� 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����
����
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තෘ��ක හා වෘ��ය අධ�ාපන ෙක��ෂ� සභාව 

වෘ��ය දැ�ම ඇග�ෙ� ප��ාව- 2022 අෙ���  

                            �මාණ ස��ෂණ සහායක  

                  ජා�ක වෘ��ය ���කම - 4 වන ම�ටම 

                                                     කාලය පැය - 03 

�භාග අෙ��කය� හට උපෙදස ්

 පළ� (01) �ශන්ය ඇ��ව �ශ්න හතරකට (04) ���� සපය�න. (පළ� (01) �ශන්ය 
අ�වා�ය වන අතර ���� ලබා�ය �� �� �ශ්න ගණන හතර� (04) �ය ��ය). 

 කැ���ෙ�ටරය, BSR හා SLS 573  භා�තයට අවසර ඇත. 
 ෙමම ෙක�ටස සඳහා ���ගැ�ෙ� ප� (take off sheets) �� ප� (Bill sheets), සාරාංශ 

ප� (abstract sheet) හා �ම�� ප� (query sheet) සපය� ඇත. 
 ෙමම ෙක�ටස සඳහා ���� සැප�ම සඳහා �ශ්න ප�ෙ� � ඇ� ඉඩ භා�තා කර�න. 
 ෙමම �ශ්න ප�ෙ� �� 05 �.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 ෙක�ටස 

1. ලබා� ඇ� සැළ�ම හා ���තර භා�තය කර එ� ය� ගැ�ම (sub structure) සඳහා ��� ග�නා 
ෙලස ඔබට ද�වා ඇත . ��� ගැ�ෙ�� (taking off) ඔබ ��� SLS573 (1999 – 1st Revision) 
අ�ගමනය කළ �� වන අතර, එ� සටහ� ෙන��යන ලද �ටපත� ප�හරණය ��මට අවසර ඇත. 
එෙස�ම, ස�මත ��� ප� හා �චාර ප� (query sheet) ඔබ ��� සකසා ගත ��ය.  
ය� ෙත�ර�ර� සඳහ� කර ෙන�මැ� න� ෙහ� ���තර �මාණව� ෙන�ෙ� න� ෙහ� ඉ���ෙ� 
�වැ�� ස්වභාවය අපැහැ�� න� ෙහ� ��� ප�� උපක�පනය කර�න. �ය�ම උපක�පනය�, 
ප� ප��ලනය සඳහා �චාර පෙත� සඳහ� කර�න. 

සැ. �. – සැළ�� වල සඳහ� ���තර ෙවත අවධානය ෙය��  කර�න. 

a) ෙත� �වාරණ වැ�ය ද�වා ��� ලැ�ස්�ව� (take off list) ��ෙයළ කර�න  

b) මධ� ෙ�ඛා �ග ගණනය කර�න. 

c) ���ප� (taking off) සකස ්කර�න. වැර ගැ��� ව�ව සාද�න. (schedule of 
reinforcement)  

d) ආත�ක තලාදය (Tie Beam) ද�වා සාරාංශ (abstract) ගත කර�න. 
(ල�� 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ය�ම ��ක� ඇ��� 

�����
����
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2. 12mm ඝනකම�� �� 1:3 අ�පාතෙ� �ෙම��- වැ� බදාමය�� ෙග�ම �මට ෙලස කපරා� 
��මට එ� ව� ග �ටරය� (m2) සඳහා “All in Unit rate” ගණනය කර�න.      
   

(ල�� 10)  
ද�ත 

 �ෙම�� ෙක��ට  1.15 � 10m2 සඳහා 

 වැ� 0.15m3 � 10m2 සඳහා 

 ෙපදෙ�� පැය 08� 100ft2  සඳහා 

�ළ ගණ�  

 �ෙම�� ෙක��ටය� �. 1850.00 

 වැ� ��� එක� �. 20,000.00  

 ෙපදෙ�� �. 3500.00 පැය 8 �නයකට  

 සහායකයා �. 2000.00 පැය 8 �නයකට 

ගණනය සඳහා ඔබට අවශ� ප�� උපක�පනය� කල හැ� අතර උපක�පනය� පැහැ��ව 
ඔබෙ�  ���ෙර� සඳහ� කර�න.  
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3. ලං� ඉ��ප� ��ම සඳහා ස���ණ කරන ලද �මාණ ප� උවමනාෙ� . 
a) �මාණ ප� සඳහා ��ත  �ස්තර අවශ� ව�ෙ� ඇ�? ෙක�ෙය� �ස්තර කර�න.  

 (ල�� 03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b) අ��ාහකයා හා ෙක���ා�ක� යන ෙදෙදනාම �මාණ පෙත� ලබා ග�නා ��ලාභ පහ (05)  
බැ�� සඳහ� කර�න.         

 (ල�� 05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) “ෛද�ක වැඩ” (Day works) අ�ථ ද�ව�න.  �මාණ පතක, අ�මත �ද� ��පාදන යටෙ� 
ෛද�ක වැඩ සඳහා �ද� ෙව� කර�ෙ� ෙකෙස�ද? �ස්තර කර�න.              

(ල�� 02)  
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4. පහත සඳහ� පදය / අ�තමය,  �මාණ පතකට ෙහ� අ�� ෙග�� ඉ��� පතකට එ� ��ෙ� 
අර�ණ පැහැ��  කර�න.          

(2 ½ x 4 = ල�� 10)  
a) අවස්ථා��ල ��වැය (Provisional Sum) 

 

 

 

 

 

 

 

b) වැඩ �ෙම� ඇ� �ව�ය�  

 

 

 

 

 

 

 

 

c) �ළ �චලනය  

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Liquidated damages  
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5. පහත සඳහ� ෙත�ර�� උපෙය�� කරෙගන අ�� ෙග�� ඉ��� පත� ��ෙයළ කර�න. ඔබට 
��� ආකෘ� පත� භා�තය කළ හැක.   

(ල�� 10) 
2022 ජනවා� අගට �� ප� අංක 05 ත�ෙස�� ව�නාකම 

 ව�ාපෘ�ෙ� නම = සරණ �වෙල�ප� ස,් ෙක�ළඹ 05 සඳහා� මහ� �වාස සං��ණය, 
ෙක�ළඹ 06 

 ස���ණ කරන ලද වැඩවල එක�කල අගය  = �.  55,225,200.00 
 �චලනය       = �.    3,550,012.00  
  �ළ �චලනය      = �.         55,020.00 
 වැඩ �ෙම� ඇ� �ව�ය� (80%)   = �.       880,567.00 
 ෙපර ෙග�� වල අගය    = �.  43,576,697.00  
 අ��ාහකයා  = සරණ �වෙල�ප� ස,් ෙක�ළඹ 05 
 ෙක���ා�ක� = අ�ල ක�ස්��ෂ� (��ග�ක) සමාගම  
 ෙක���ා��ෙ� ව�නාකම   = �. 105,000,250.00 
 ව�ාපෘ�ෙ� කාල�මාව    = මාස 15 
 රඳවාගැ�ෙ� �ළ �මාව    = ෙක���රා��ෙ� ව�නාක�� 5% 
 රඳවාගැ�ම �දෙල� මා�ක  අ� ��ම   = කරන ලද වැඩ වල ව�නාක�� 10%  
 ස්ථානගත �ෙ� අ��කාරම    = ෙක���රා��ෙ� ව�නාක�� 25% 
 අ��කාරම �දෙල� මා�ක අ� ��ම   = කරන ලද වැඩ වල ව�නාක�� 20%  
 VAT      = 15%  
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