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1)  

a) ඉදිකිරී් කටයුමේ විධිභත් පලස හා ඉහල ගුණවාශගඹතුපගතු යුක්ත  තනා නිභ කිරීභ 

පිළිඵ  අධීක් ෂණවඹක පඹදීභට භාතුපගෝඳපේයඹක් සැඳයීභට පේශීඹ  හා 

ජාත් ඹතුතර  ඉදිකිරී් කටයුමේ ලට දාඹක න සශවිධාන හා ආඹතන 3ක් සහතු 

කරතුන. 

b) ප් රභාණව සමීක් ෂකඹකු විසිතු බාවිතා කලයුමේ ප් රධාන රඹවිරූලක්  න SLS – 573හි 

සහතු  ඇති ඳරිදි ඳහත සහතු  ැඩ අයිතභ සහා ඒකක සහතු කරතුන. 

(i.)  ැඩබිපභහි ඇති ගස් ගල ා ඉ ත් කිරීභ. 

(ii.) භමේපිට ඳස ඉ ත් කිරීභ (ගැඹුර 300mm ට අඩු) 

(iii.) 100mm ඝණවකභ කැට පකොතුක් රීට් තට්ටු  (Screed concrete) 

(iv.) භමේපිට උනන ජලඹ ඉ ත් කිරීභ. 

(v.) අත්ති ාර් කාණු කැපීභ (Trench Excavation) 

  c)දිග, ඳළල හා උස පිළිප රතු 5m, 3m හා 2m ඵැගිතු ව ගපඩොරතු ඵඳින ලද ඉදිකිරී් 

ඒකකඹක් සහා සිඹරූල අඩශගු මිල ඳහත දත්ත බාවිතපඹතු ගණවනඹ කරතුන. 

 

ගපඩොරූ බිත්ති 1m3ක් සහා අ ශ් ඹ අමුේ රද ඹ ඒකකඹක මිල 

ගපඩොරූ ගණවන 

සිපභතුති භළු 

 ැර (m3) 

450 

3.5 

0.5 

රු:20.00 

රු:1100.00 

රු:5000.00 

ප්සතු (පඳදපතුරු) 

නුපුහුණු ශ් රමිකඹතු 

ඳලශචි සහා (Scaffolding) 

ආවුද හා උඳකරණව සහා 

ලාබාශය 

දින 1 

දින 1.5 

2% (මරක ඒකක මිපලතු) 

3% (මරක ඒකක මිපලතු) 

15% (මරක ඒකක මිපලතු) 

රු:1500.00 

රු:1000.00 
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 d)  ඉඩභක නි ාස සැලසු් සැකසීභ සහා කුඩා ආඹතනඹක් ඉදිකිරීභට අ ශ් ඹ  ඇති අතර 

එහි සැලැස්භ ඳහත දැක්පද. 

D1-  

9002100 

D2-  

7501800 

W- 

12001000 

F-  450300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i.) ඉහත සැලැස්පභහි භධ් ඹ පතුඛා දිග ගණවනඹ කරතුන. (ඵාහිර සහ අභ් ඹතුතර) 

(ii.) පගොඩනැගිරූපලහි ඵාහිර බිත්තිපඹතු 1000mm ඳභණව  ට ප් රභාණවඹකට ඉඩපභහි 

භමේපිට ඳස ඉ ත් කරයි න් සඳඹා ඇති ප් රභාණව ඳත් රපේ ඊට අදාල ඳස් ප් රභාණවඹ 

ගණවනඹ කරතුන.(ඉ ත් කරන ඳපසහි ඝණවකභ 100mm) (පගොඩනැගිරූපරූ L හැඩඹ 

පනොසලකා චමේස් රාකාර හැඩඹ සහා ප් රභාණව ගතුන) 

(iii.) පභහි බිත්ති ල උස 3m න් ඵැඳිඹ යුමේ ගපඩොරූ බිත්ති සහා ප් රභාණව ගතුන. 

(iv.) ගපඩොරූ බිත්ති  රතු පදොර ජපනරූ සහා අඩුකර ප් රභාණව ගතුන. 

(v.) පගොඩනැගිරූපලහි ස්පතුණව පගබිභ පකොතුක් රීට් කිරීභ සහා ප් රභාණව ගතුන. (1:2:4 

මිශ් රණවඹ 150mm ඝණවකභට)( ප් රභාණව ගැනීප්දී TDS ඳත් ර බාවිතඹ අනි ාතුඹ පද) 

 

2)  

 

විඹර කලාඳපේ පිහිටි  ැ කිතු ග්භානඹකට ජලඹ පඵදාහැරීභ සහා පඹෝජිත ඇල 

භාතුගඹක් සැලසු් කරන ලදී. භට්ට් උඳකරණව බාවිතපඹතු ඇළභාතුග සැකසීභට 
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අපප්ක්ෂිත බිපභහි භට්ට් ලඵා ගතුනා ලද අතර එහිදී උඳකරණව ස්ථාන 4ක 

ස්ථානගත කරන ලදී. ලඵාගත් ඳාඨාශක ඳහත දැක්පද. 

 භට්ට් ස්ථාන 2ක් අතර තිරස් දුර 20m පලස සලකතුන 

භට්ට් 

ස්ථානඹ 
ඳාඨාශකඹ විස්තරඹ 

1 2.73  

2 1.65  

3 1.47  

3 0.86 Changing point – 1 

4 1.83  

5 3.68  

6 2.36  

7 1.95  

7 0.67 Changing point – 2 

8 1.25  

9 0.94  

10 0.89  

10 2.77 Changing point – 3 

11 3.50  

12 2.13  

13 0.93  

 

(i.) ඳළමු භට්ට් ස්ථානපේ ඌනිත උස 200.00m පලස සලකා ඉහත ඳාඨාශක සහ නැගු් 

ඵැසු් ක් රභඹ බාවිතපඹතු සෑභ ්ට්ට් ස්ථානඹකට ඌනිත උස ගණවනඹ කරතුන. 

( ගු  ආධාරපඹතු) 

(ii.) පභභ පඹෝජිත ඇළ භාතුගපේ දික්කඩක් ප් රස්ථාර පකොලඹක පිරපඹල කරතුන. 

 

3)  

a) ජල චක් රපඹහි  ක් රිඹාකාරීත් ඹ සවිස්තරාත්භක රඳ සටහනක් ආශ් රපඹතු විස්තර 

කරතුන. (ජල චක් රපේ ප් රධාන සශරචක ඇමේලත් විඹ යුමේඹ) 

b) ඉතාභ සීමිත ස්ඳතක්  න ජල ස්ඳත සුරක්ෂිත කර ගැනීභ සහා අඳ විසිතු 

අත් ඹ යපඹතුභ   අනුගභනඹ කල යුමේ කරුණු 4ක් සහතු කරතුන. 

c)  

(i.) ජල පිරිඳහදුපද එක් පිඹ රක්  න  ාතනපේදී (Aeration)ඉ ත්  න ජලපේ දිඹවී 

ඇති  ාෂ්ඳශීර ේ රද ඹ පභොන ාද? 

(ii.)  ාතනඹ(Aeration) සහා ඇති විවිධ ක් රභ 4ක් රඳ සටහතු භගිතු ඳහදතුන. 
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d) ගෘහස්ථ ජල ස්ඳාදනපේදී ඵහුල  යපඹතු පඹොදා ගනුපේ පක්තුේ ර  අඳසාරී පඳෝඳ 

(Centrifugal pumps) පද. ඳහත රඳපේ පක්තුේ රාඳසාරී පඳෝඳඹක හරස්කඩක් 

දැක්පද. එහි 1 සිට 5 දක් ා පකොටස් න් කරතුන. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

e)  ජල නල සැලසු් සහා බාවිතා න ඳහත උඳාශග සහා පඹොදාගතුනා ස්භත 

සශපක්ත ඇ දක් තුන. 

(i.) අග ැස්භ (End cap) 

(ii.) සභාන ටී සතුධිඹ (Equal Tee) 

(iii.) ජල භනු  (Water meter) 

(iv.) නැ මේ් කඳාටඹ (Stop valve) 

(v.) ඌනිත පකප නිඹ (Reduser) 

(vi.) පදොරටු කඳාටඹ (Gate valve) 

(vii.)අනාගභන කඳාටඹ (Non return valve) 

(viii.)  ැලමිට නැ්භ (Elbow) 

 

4)  

a) පගොඩනැගිරූලක පගබිභ පකොතුක් රීට් පඹදීභ සහා 1:21/2:5 පකොතුක් රීට් මිශ් රණවඹ 

පතෝරා ගතුනා ලදී. පභහිදී සිපභතුති භළු 10ක්  ැඹව අතර 400mm350mm250mm 

ආභාන පඳට්ටිපඹතු සියු් සභාහාර සහ රළු සභාහාර භනින ලද න් ඉහත 

පකොතුක් රීටඹ සහා  ැඹව සියු් සභාහාර සහ රළු සභාහාරක  ල ප් රභාණවඹ m3 

 රතු පසොඹතුන. සිපභතුති භළු 1ක් ආභාන පඳට්ටිඹක ඳරිභා ට ගැලපඳන පලස 

සලකතුන. 

 

5 

1 

4 2 

3 
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3m 3m 4m 

8m 

7m 

b) ඉහත පකොතුක් රීට් කරන ලද පගබිපභහි පිඟතුඋළු (Tile) ඇතිරීභට පඹෝජනා කර ඇත. 

(i.) පගබිභ සහා පිඟතු උළු ඇතිරීභට පිඹ ර ඊට අ ශ් ඹ ආවුද හා උඳකරණව සභග 

සහතු කරතුන. 

(ii.) පගබිභ සැලැස්භ ඳහත දැක්ප න ආකාරඹට ඉතා නි ැරදි  සකසා ඇතැයි සලකා 

අ ශ් ඹ න බි් උළු ප් රභාණවඹ අඳපත් ඹා් සහා 5%ක්ද ඇමේළත්  ගණවනඹ 

කරතුන. (බි් උළු 1ක දිගඳළල 600600mm පද.) 

 

 

 

 

 

 

 

c) ඉහත බිභ සකසන ලද පගොඩනැගිරූපලහි බිත්ති නිතුභාණවඹ කරන ලද අතර පභඹ 

පතු ාසික පගොඩනැගිරූලක් ඵැවිතු පගබිභ  තුග පලපඹතු 1/7ක ප් රභාණවඹක ජපනරූ 

 තුගපලඹක් පගොඩනැගිර පරගුලාසි ලට අනු  තිබිඹ යුමේඹ. එපස් න් තැබිඹ යුමේ 

ජපතුල  ල මුරෙ  තුගපලඹ  තුග මීටර  රතු පසොඹතුන. 

d) පගොඩනැගිරූල සාදා නිභ කිරීපභතු භාස කිහිඳඹකට ඳසු පගොඩනැගිරූපරූ බිත්ති ල 

ඳැළු් (Cracks) ඇති වී තිපඵනු නිරීක් ෂණවඹ කරන ලදී. ප් සහා ඵලඳෑ හැකි පේමේ 

5ක් සහතු කරතුන. 

 

5)  

a) ABCD න් චමේරස් රාකාර ඳරික් රභණවඹක් සහා භනින ලද අතුතතුගත පකෝණව 

පිරප රතු 780151, 1240281 , 1100331 සහ 460  421විඹ. පභභ ඳරික් රභණවපඹහි පකෝණික 

පදෝෂඹ පසොඹා එඹ සෑභ භැනු් ස්ථානඹක් අතරභ පඵදා පදන ආකාරඹ ගණවනඹ කර 

පයෝධිත මිනු් ලඵා ගතුන. 

b) ඳහත  ගුප හි දැක්ප නුපේ A න් ලක් ෂඹක සිට ලඵාගත් විවිධ ලක් ෂ් ඹතුහි 

දිගශයඹ සහ දුරයි.පභභ දත්ත බාවිතා කර Aට සාපප්ක් ෂ  අපනක් ස්ථාන ල උමේරු 

හා නැපගනහිර ඛණ්ඩාශක ගණවනඹ කරතුන. 
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පතුඛා  දිග (m) දිගශයඹ 

AB 

AC 

AD 

AE 

50 

50 

50 

50 

0450 

0900 

1800 

2700 

 

A හි ඛණ්ඩාශක 0,0 පලස සලකතුන. 

c) තිපඹොපඩොලයිට්ටු භැනුභකදී සිදුවිඹ හැකි ප් රධාන පදෝය ප් රබ ඹතු 03 සහතු කර 

ඒ ා සහා උදාහරණව 02 ඵැගිතු රඹා දක් තුන. 

d) තිපඹොපඩොලයිට්ටු  බාවිතපඹතු එක්තරා කුළුණවක උස භැනීභ සහා පකෝණව සහ දිග 

භනින ලද අතර එහි විස්තරාත්භක රඳ සටහනක් ඳහත දැක්පද. පභභ දත්ත 

උඳපඹෝගීකර ගනිමිතු කුළුපතු උස මීටර  රතු පසොඹතුන. 

 

 

 

 

 

  

 

θ = 600 (තිරස සභග කුළුපතු මුදුන සාදන පකෝණවඹ) 

 d = 40.5m (කුළුපතු ඳාමුල සිට උඳකරණව ස්ථානඹට තිරස් දුර) 

h = 1.75m (කුළුපතු ඳාමුල සිට උඳකරණවපේ තිරස් දුර පතුඛා  කැපඳන තැනට උස) 

H = කුළුපතු උස 

 

e) අතුධ  ෘත්ත හැඩැති ක් රීඩා පිටිඹක් සහිත ඉඩභක ද් ැරූ භැනුපභතු ලඵාගත් 

ක්පෂ්ත් ර පඳොත් සටහනක් ඳහත දැක්පද. පභහි C ස්ථානඹ සහා කිසිදු අනුල්බ 

දුරක් ලඵා පගන පනොභැති අතර CF හි සහ DC හි දිගශයඹ ඳභණවක් ලඵාපගන 

1/√2=0.707 

 

h 

H 
d 

θ 

සිරස 
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ඇත.ඳහත දත්ත උඳපඹෝගී කරපගන පභභ ඉඩප්  තුගපලඹ  තුග මීටර  රතු 

පසොඹතුන. 

 

C හි සිට CF හි 

දිගශයඹ = 2100 

D හි සිට DC හි 

දිගශයඹ = 1200 

 

 

6)  

a) පගොඩනැගිරූලක මරකභ අ ඹ ඹ  න අත්ති ාරභක් සැකසීප්දී ඳපසහි ඉසිරේ 

ධාරිතා ඹ පිරඵ  සැලකිරභත් වීභ අත් ඹ ශ් ඹ පද.ඳපසහි ස් බා ඹ ගැන දළ 

අදහසක් ලඵාගැනීභට සිදුකල හැකි සරල ඳරීක් ෂණව 02ක් සහතු කරතුන. 

b) පතත් නි ාරණව  ැටිඹක් පඹදීප්දී ප් රධාන අරමුණව ඳැහැදිර කර පතත් නි ාරණව 

 ැටිඹ සහා පඹොදාගත හැකි ේ රද ඹ 03ක් න් කරතුන. 

c) ටැම අත්ති ාරභ (Pile Foundation) පඹොදා ගතුපතු කුභන අ ස්ථා කදී දැයි උදාහරණව 

2ක් දක් ා ඳහදතුන. 

d) පගොඩනැගිරූලක් භත පඹපදන විවිධ බාරඹතු සහ විවිධ අ ඹ   ල පතොරමේරු ඳහත 

දැක්පද. පභභ දත්ත උඳපඹෝගී කරපගන ඉහත පගොඩනැගිරූපරූ අත්ති ාරප්  තුග 

මීටර 1ක් භත පඹපදන ස්පතුණව බාරඹ N/m2 රතු පසොඹතුන. 

 

පකොතුක් රීට්  ල ඝණවත් ඹ= 

2500kg/m3පලස සලකතුන. 

අත්ති ාරප්  තුගපලඹ= 40 m2  

පලස සලකතුන. 

ගුරුත් ජ ත් රණවඹ = 10ms-2 

පලස සලකතුන. 

 

අ ඹ ඹ (Member) 
ප් රභාණවඹ (Size) 

(m) 

අ ඹ  

ගණවන 

කණු (Column) 0.250.253 8 

ඵාරූක (Beam) 0.250.35 4 

පු රු (Slab) 0.1558 2 

පකොතුක් රීට් 

බිත්ති 
0.253 7 

G

H 

C 

A 

D 

E 

F 35 

50 

70 

B 
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ඳාරිසරික බාරඹතු = 20 N/m2 

සජීවී බාරඹතු = 50N/m2 

 

e) එක්තරා ඉදිපකපරමිතු ඳ තින පගොඩනැගිරූලක සිවු න භහපරූ අතළු ක් 

අනපප්ක්ෂිත පලස කඩා  ැටීභ නිසා ජීවිතහානි ද සිදුව ඵ ට  ාතුතා විඹ.පභ ැනි 

සිදුවීභක්  සිදුවීභට පේමේ 4ක් ඉදිකිරී් තාක් ෂණවපදදඹ ආශ් රපඹතු විස්තර කරතුන. 

 

7)  

a) ගෘහස්ථ ජල සැඳයු් ඳේධතිඹක ළික සිට ගෘහස්ථ ජල ගඵඩා ටැශකිඹට ජලඹ 

සැඳයීප් රඳ සටහනක් ඳහත දැක්පද.එහි ඉශග් රීසි අක්ෂර  රතු න්කර ඇති 

පකොටස් පභොන ාදැයි සහතු කරතුන. 

 

b)  

(i.) ජල සැඳයු් ඳේධති ල ප් රධාන උඳාශගඹතු  න  කරාභ හා කඳාට අතර ඇති 

ප නස ඳහදතුන. 

(ii.) ප් රධාන කඳාට  තුග 03ක් න් කරතුන. 

c)  

(i.) දිඹ පකටුභක් ඹනු කුභක්දැයි ඳැහැදිර කර දිඹ පකටුභ ඇතිවිඹ හැකි අ ස්ථා 01ක් 

න් කරතුන. 

(ii.) දිඹ පකටු් තත් ඹ අ භ කරගැනීභ සහා ජලනල ඳේධති  ලට අනුගත කලයුමේ 

උඳාශග 02ක් සහතු කරතුන. 

F 
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d)    තුතභානපේ ශ් රී ලශකා  මේල ඇති ඉතා දැඩි අතුබුධකාරී ගැටළු ක් පලස කසල 

නිසිපලස ඵැහැර පනොකිරීභ දැක්විඹ  හැකිඹ. 

(i.) ඝණව කසල හා දිඹ ඵැඳි කසල එකිපනක කල ් කිරීපභතු ඇති න හානිදිඹක 

තත් ඹ විස්තර කරතුන. 

(ii.) ඉහත සහතු කල ඝණව කසල හා දිඹ ඵැඳි කසල ඳරිසරඹට හානිදාඹක පනො න 

පලස නැ ත බාවිතා කර මුදාහැරිඹ හැකි ප් රාපඹෝගික ක් රභපදද 04ක් පඹෝජනා 

කරතුන. 

    e)   

(i.) ගෘහස්ථ  හා ආඹතනික  යපඹතු භළ අඳේ රද ඹ ඵැහැර කිරීප් ක් රභපදදපේ 

ප් රධාන පකොටස් පදකක්  න පතික ටැශකිඹ (Septic tank)සහ පඳඟවු්  ළ (Soakage 

pit)හි ප් රධාන බාරඹ සහතු කරතුන. 

(ii.) a)අඳ හන ඳේධති සහා භනුබිලක (man hole)අ ශ් ඹතා  ඳහදතුන. 

b)භනුබිරූ බාවිතා පකපරන අ ස්ථා 03ක් සහතු කරතුන. 

8)  

a) ඳහත සැලසුපභහි දැක්ප නුපේ කුඩා නි සක සැලැස්භකි. 

(i.) එහි භධ් ඹ පතුඛා දිග පසොඹතුන. 

(ii.) බිත්ති සහා (පි ර සහා අඩු කිරී් සහිත ) ප් රභාණව ගතුන. 

බිත්තිඹක උස 3m පලස සලකතුන. 

(iii.) පභහි පදොර සහ ජපතුල රාමු 1:2:4 පකොතුක් රීට් මිශ් රණවඹ පඹොදා නිතුභාණවඹ 

කිරීභට අපප්ක් ෂා කරයි න් D1 , D2හා W1 ,W2සහා පකොතුක් රීට් සහා ප් රභාණව 

ගතුන. 

සිඹරෙ පදොර ජපනරූ සහා හරස්කඩ 100mm100mm පලස ගතුන. 

(iv.) පභභ උළු හු සහ ජපනරූ රාමු සහා රෘ ප නු ට පකොතුක් රීට් පඹදීප්දී  ාසි 03ක් 

සහතු කරතුන. 
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D1–10002100 mm 

D2 - 9001800mm 

W1 - 6001200mm (වි ර 01) 

W2 - 12001200mm (ජපතුල වි ර 02) 

b) ජපතුල සවිකිරීභට අ ශ් ඹ උඳාශග හා සවිකූරු සහා උදාහරණව 04ක් සහතු 

කරතුන. 

c) ඉහත පකොතුක් රීට් රතු සකසන ලද උළු හු සහ ජපනරූ රාමු  ල තැනිතු තැන 

ඉරිතැරෘ් හා භමේපිට සිපභතුති කුඩු දක්නට ලැබිනි.ඒ සහා ඵලඳෑ පේමේ 

පභොන ාදැයි ඳහදතුන. 

9)  

තිපඹොඩලයිට්ටු භැනු් ක් රිඹා ක දත්ත සටහතු කිරීභට බාවිතා කළ ක්පෂ්ත් ර පඳොතක 

පිටු ක් ඳහත රඳ සටහපතු දැක්පද. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.8 
10.5 

8.4 
12.6 

D 

A 
SAKUNTHALA 

Land Surveyor 

10.04.2018 

D 
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(i.) මිනු් ස්ථානපේ ඛණ්ඩාශක (0,0) පලස සලකා ගැලපඳන ඳරිභාණවඹක් පතෝරා පගන 

සෘජු  භ දිගශයඹ සහ දිග ආශ් රපඹතු  අදාළ දත්ත සිතිඹ් කඩදාසිඹක් භත ලකුණු 

කරතුන.ඔඵ පතෝරා ගත් ඳරිභාණවඹ සහතු කරතුන. 

(ii.) A,B,C හා D ලක් ෂඹඹතු හි ඛණ්ඩාශක පසොඹතුන. 

(iii.) A,B,C හා D අක් ෂඹඹතු ඹා කරමිතු අදාළ බි් සැලැස්භ ස්පතුණව කර එභ ඉඩප් සීභා 

පතුඛා  න AB, BC, CD, AD පතුඛා දිග පසොඹතුන. 

(iv.) එභ ඉඩප්  තුගපලඹ ආසතුන මුළු සශඛ් ඹා ට ගණවනඹ කරතුන. 

(v.) භැනු් ස්ථාන හතරක් (A,B,C,D) බාවිතපඹතු සිදු ව ත  තිපඹොඩලයිට්ටු භැනුභක පදෝෂ 

ඇති දැයි පසොඹා ගැනීභට ඳහත ඳරිදි  ගු ක් සකස් කළ හැකිඹ. 

භැනු් 

ස්ථානඹ 

භැනු් 

පතුඛා ල 

දිගශයඹ 

භැනු් 

පතුඛා ල 

දිග (m) 

අනුඹාත ඛණ්ඩාශක (m) 
ස් ාඹක්ත 

ඛණ්ඩාශක 

E (+) W(-) N(+) S(-) East (+) North (+) 

A       1000.06 1000.0 

B 1320  151 35.1 26.0 - - 23.6 1026.0 976.4 

C 1880  261 18.5 - 2.7 - 18.3 1023.3 958.1 

D 2820  381 40.2 - 39.2 8.8 - 984.1 966.9 

A’ 0250  211 36.5 15.6 - 33.0 - 999.7 999.9 

ඉහත භැනුභ සහා අ සාන පදෝෂපේ ප් රභාණවඹ ගණවනඹ කර නැපගනහිර ඛණ්ඩාශක 

සහා සහ උමේර ඛණ්ඩාශක සහා පඹදිඹ යුමේ මුළු පයෝධනඹ රඹා දක් තුන. 

10)  

(i.) භට්ට් ලැනීප් ක් රභ 02ක් සහතු කරතුන. 

(ii.) භට්ට් ගැනීප් ක් රිඹා රඹ සහා බාවිතා  න ප් රධාන උඳකරණව 03 න් 

කරතුන. 

(iii.) භට්ට් ගැනීප්දී බාවිතා කළ හැකි භට්ට් ගැනීප් ක් රිඹා රඹ ආර්බ කරනු 

ලඵන ස්භත භට්ට් 03ක් රඹා දක් තුන. 

(iv.) දැක්භ ඹනු කුභක් දැයි ඳැහැදිර කර දැක්ප් පකොටස් සහතු කරතුන. 

(v.) ඳහත දී ඇති ඳද ලට අතුථඹ පකටිපඹතු විස්තර කරතුන. 

C 
B 
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ඌනිත උස :-  භාරු ලක් ෂ් ඹඹ :- 

දෘෂ්ටි පතුඛා  :-  සභාතුතරණව පතුඛා  :- 

භධ් ඹඹතු ඹ මුහුදු භට්ටභ :- 

(vi.) භට්ට් උඳකරණවඹක තා කාරක සීරුභාරු කිරීප් පිඹ ර 3 රඹතුන. 

(vii.) භට්ට් උඳකරණව ස්ථීර සීරුභාරු කිරීප් අ ශ් ඹතා ඹ කුභක්ද? 

(viii.) සිසු කු විසිතු ඳාසපලහි පිහිටි ඳාරක දික්කඩ ඇ පඳතුවීභ සහා භට්ට් 

ගැනීප් ක් රිඹා රඹ සිදු කරනු ලැපේ.පතඳා   ැනුභට කුඩා ප්සඹක් බාවිතා 

කරයි.120m දිගක් ඇති එභ ඳාපතු භධ් ඹභ ලක් ෂ් ඹ  න 60mතු ඔහු උඳකරණවඹ 

ඇටවහ.ඔහු භට්ට් ගැනීප් ක් රිඹා රඹ ආර්බ කපේ දහ රූ 12ටඹ. 

a) පභභ සිසු ා විසිතු ලඵා ගත් ඳාඨාශක නි ැරදි පදද ඹතුන අදහස් සහතු 

කරතුන. 

b) ඔද / නැත පහොත් එඹට පේමේ දක් තුන. 

c) භට්ට් ගැනීප්දී පදෝෂ අ භ කිරීභට පඹදිඹ හැකි පිළිඹ් 05ක් රඹතුන. 

(ix.) උසපිළිඵමිනු්නිරඳණවඹකිරීභටපඹොදාගතුනාලද ක් රභ සහතු කරතුන. 

(x.) නැගු් ඵැසු් ක් රභපේ දී පදෝෂඹක් සිදුව ා ද නැේද ඹතුන නිගභනඹ කිරීභට 

පඹොදා ගතුනා නිතුණවාඹක රඹා දක් තුන. 


