
 

 

 

 

නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය පිළිතුරු හා ලකුණු දීමම් ක්රමය. 
I - පත්රය 

 

1  - (i)       11  - (i)      21  -  (ii)              31  - (iii) 

2 – (ii)       12 – (i)  22 –  (i)               32 – (iv) 

3 – (iii)       13 – (iv)  23 – (iv)   33 – (iii) 

4 – (iv)       14 – (ii)  24 – (iii)   34 – (i) 

5 – (ii)       15 – (iii)  25 – (iii)   35 – (ii) 

6 – (iv)       16 –  (i)  26 – (i)    36 – (i) 

7 – (iv)       17 – (iv)  27 – (ii)               37 – (ii) 

8 – (i)       18 – (ii)  28 – (iv)   38 – (iii) 

9 – (ii)       19 – (iii)  29 – (iii)   39 (iv) 

10 – (iii)      20 – (iv)  30 – (i)    40 – (i) 

  

(  ලකුණු 1ⅹ40 = 40 යි. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නිර්මාණකරණය හා  ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය 

(88) 

10 මරේණිය  



II - මකාටස පිළිතුරු 

(01)  

 I.    297 X  210 mm 

II. මායිම් රේඛා / දාර රේඛා , නිමහම් කිරීරම් වැඩ 

III. 45 0 , 450 , 900      -  60 0 , 300 , 900      

IV. සැඟවුණු දාර දැක්වීම සඳහා 

V.  

 

 

 

VI. රසවනැලි පුවරුව 

VII. පරිසරරේ  ර ෝෂාකාරී බව , යාන්ත්රික රදෝෂ, රනාසැලකිලිමත් බව, අපිළිරවළ , ගින්ත්රන , විදුලි කාන්ත්රදු ීම,ආරලෝක 

කිරණ,රසායනික ද්රවයය ,රනාදැනුවත්කම, අඳුරු ස්ථානවල වැඩ කිරීම, යන්ත්රර ක්රියාකරුරේ දුේවලතා 

VIII.  රදෝෂ සහිත උපකරණ භාවිතා රනාකිරීම. , අනතුරු ඇතිවන රස් උපකරණ පරිහරණය රනාකිරීම, වැඩ කරන විට 

ඉඩ ඇති ව වැඩ කිරීම, රහාඳින්ත්ර වාතය හා  ආරලෝකය ඇති තැන්ත්රවල වැඩ කිරීම  සහ තවත් පිළිතුරු 

IX. පහසුරවන්ත්ර කරකැීම, ක්රියාකාරීත්වය අවම ීම.කාේයක්වෂම ීම,උපාාංග කැඩීම අවම ීම, ලිහිසි රතල් වේග,ග්රීස් 

වැනි දෑ 

 

(02)   

I. අඳින පිහිය, පැන්ත්රසල , කවකටුව  වැනි පිළිතුරු  ( ල. 02) 

II. නියන්ත්ර වේග , කියත් වේග සඳහන්ත්ර කර ඇත්නම් ( ල. 02) 

III. ස්කුරුප්පපු නියන්ත්ර වේග , රදරකාන යතුරු, රින්ත්ර් වේග සඳහන්ත්ර කර ඇත් නම් ( ල. 03) 

IV. පීරි වේග , වැලි ගල, ඇමරිගල්, රතල්ගල්, රතත් නියන්ත්ර අඬුව සහ තවත් ඊට ගැළරපන පිළිතුරු ඇත්නම් (ල. 03) 

 

(03)  

I. 400 X 350 X 250 mm ( ල. 02)                                            II. 400 X 350  X 290 mm ( ල. 02) 

II. ගරඩාල්වල උස මැන ගැනීම සඳහා ( ල. 02)                        III. CaCo 3                       Cao + Co 2         (ල. 04) 

 

(04)  

I. 1.3.6 (40)  තනි රකාන්ත්ර ක්රීට් , රගබිම ඇතුරුම් පුවරු , යන්ත්රර සවිකිරීරම් 

 1.2.4 (20)  කුළුනු බාල්ක, ලින්ත්රටල්,රකාන්ත්රක්රීට් අතළු 

 1:11/2 (12) ජල ගබඩා ටැාංකි, කුළුණු පාදම් බාල්ක 

1.12 (20)  අධිශක්වතියක්ව අවශය උස් රගාඩනැගිලිවල කුළුණු රපර සවි  රරාන්ත්රක්රීට්. ( ල. 04)     

  

II. අතින්ත්ර මිශ්ර කිරීම , යාන්ත්රික මිශ්ර කිරීම, රකාන්ත්රක්රීට් අාංගනවල මිශ්ර කිරීම. ( ල. 02) 

III. රකාන්ත්රක්රීට් රහලීරම් උස 1.5 වඩා රනාවැඩි විය යුතු ය. ( ල. 02)                                            

             උෂණ්ත්වය 70◦ රනාවැඩිවිය යුතුයි. 

             රකාන්ත්රක්රීට් තැන්ත්රපත් කළ යුත්රත් තට්ටු වශරයනි. 

IV. වේණය රවනස් ීම, දූවිලි මතු ීම, පිපිරී යාම , පතුරු ගැලීම, මී වද වැනි කුහර යන පිළිතුරු ( ල. 02) 

 

 

 

 

 



(05) 

 

I. සිරමන්ත්රති ගරඩාල්, සම්මත ප්රමිති ගරඩාල්, අමු ගරඩාල් , ගිනි ගරඩාල් හා ඊට සමාන පිළිතුරු ( ල. 03) 

II. (220 X 105 X 65) mm           ( ල. 01)                                                     I 

III. මැටි අාංශ්ර 0.075 mm ට වඩා කුඩාවිය යුතු ය. 

 වැලිවල සාංයුතිය 20% - 30% අතර විය යුතු ය. 
 අපද්රවයයන්ත්රරගන්ත්ර රතාර විය යුතුය. 
 ගල් රබාරළු කැටවලින්ත්ර රතාර විය යුතුය.  ( ල. 03) 

Iv.නියමිත ප්රමිතීන්ත්රට රනාමැති ීම,වැඩිරයන්ත්ර පිලිස්සුණු ගරඩාල් අඩුරවන්ත්ර පිළිස්සුණු ගරඩාල් රහෝ ඊට සමාන පිළිතුරු-  

     (ල. 04) 

 

 

(06) 

I. පවරන්ත්ර පදම් කිරීම, රපෝරණුරේ පදම් කිරීම, මිශ්ර පදම් කිරීම ( ල. 02) 

II. දැවවල අනවශය බර ඉවත් කිරීම, ප්රමාණවත් රලස ශක්වතිය වේධනය ී තිබීම., වැඩ කිරීරම් හැකියාව වැඩිීම ආදී 

ඊට  ගැළරපන පිළිතුරු ( ල. 02) 

III. රසායනික ද්රවය භාවිතරයන්ත්ර හා සාම්ප්රදායික රම භාවිතරයන්ත්ර ( ල. 02) 

IV. නිවැරදිව රපළරපාතට අනුව පිළිතුරු ලියා ඇත්නම් ( ල. 04) 

 

 

 
 

(07)  
 

I. නිවැරදිව රූප සටහන ඇඳ නම්කර ඇත්නම් ( ල. 05) 
II. තුනී ලෑලි , ආස්තෘත ලෑලි , බරලාක්ව රබෝඩ් , චීප්ප රබෝඩ් , Mdf රබෝඩ් ( ල. 02) 
III. ශක්වතිය , කල් පැවැත්ම, දැඩි බව, නැරමන සුළු බව, අලාංකාරය, කම්පනයට ඔරරාත්තු  දීම. ( ල. 03) 

 


