
 

01) මිලි මීටර් වලින් ක්රමාාංකනය කර ඇති වානන් නකෝදුවක් භාවිතනයන් දිග මැනීනේ දී පාඨාාංකය 

කියවිය යුතු ආසන්නම අගය වන්නන්,  

            (1) 1mm කි     (2) 0.5mm කි     (3) 0.25mm කි  (4)   0.1mm කි 

 

 

02) කිසියේ දිගක් නකටිකර දැක්ීමට නයාදාගන්නා නර්ඛා ඛණ්ඩය නතෝරන්න.  

         

 

 

  

 

 

  

03) 1:20 කුඩාකර ඇඳීනේ පරිමාණයට ඇඳි චිත්රයක එක් සරල නර්ඛාවක දිග 25 mm නේ, එම නර්ඛානේ 

සැබෑ දිග නකාපමණ ද? 

       

 

(1) 50mm කි     (2) 500mm කි     (3) 1000mm කි  (4)   5000mm කි 

 



04) පහත දැක්නවන සමාාංශක රූපය නදස A ඊතලය දිශානවන් සහ B ඊතලය දිශානවන් බැලූ විට 

නපනනන ආකාර නිවැරදිව නිරූපණය වනුනේ, (රූප පරිමාණයට ඇඳ නැත.) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

05) දී ඇති සමාාංශක රෑපය, A දිශානවන් බැලූ විට නිවැරදිව නපන්වන රූපය නතෝරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) ජාතයන්තර සේමතයට අනුව කඩදාසියක බර සඳහන් කිරීනේ සේමත ක්රමය වන්නන්, 
 

   (1)Kg/ m²                                                             (3)g/mm² 

          (2)g/m²                                                              (4)kg/ mm²   
 
 
 
 
 



 
7 ) ඉාංජිනන්රු ඇඳීනේදී භාවිතා වන A2 කඩදාසිනේ සේමත මිනුම වන්නන්, 
 
      (1) 841 X 594 mm                                                      (3) 594 X 420 mm 
      (2) 594 X 841 mm                                           (4) 420 X 594 mm 
 
8 ) ඉාංජිනන්රු ඇඳීනේදී බහුලව භාවිතා කළ පැන්සල් වර්ග තුන වන්නන්, 

 
(1) 2H ,H,HB                      (3) 2H, HB, 2B 
(2)2B, H, HB                      (4) 2H, H,B 

 
  9) 1:10  පරිමාණය භාවිතා කර ඇති චිත්රයක චිත්රය මත අදින ලද දුර 150mm නේ සැබෑ දුර නකාපමණද? 
       
      (1) 150mm                               ( 3) 15mm 
      (2) 1.5mm                               ( 4) 1500mm 
 
 
10 ) දැව සාංරක්ෂණය සඳහා සඳහා භාවිතා කරන ලද සේරදායික ක්රමයක් නනා වන්නන් මින් කුමක්ද? 
       

   (1) මනේ දැමීම            (3)  පිලිසසීම 

   (2) පීඩනයට පත් කිරීම                      (4)  ගින්නනන් තැීම 
 
 

11) ගනඩාලක මිනුේ සේබන්ධනයන් පහත දී ඇති රකාශ වලින් වඩාත් නිවැරදි රකාශය වන්නන්, 
 
        (1) ගනඩාලක දිග සමාන වන්නන් ගනඩාලක පළල නමන් නදගුණයක් සහ   කුසසතුයක් ඝනකනමහි 
එකතුවට පමණ නේ. 
 
        (2) ගනඩාලක දිග එහි උස නමන් තුන් ගුණයක් සහ බදාම කුසසතුරයක  එකතුවට සමාන නේ. 
 
        (3) ගනඩාලක දිග සමාන වන්නන් ගනඩාලක පළල නමන් නදගුණයක් හා කුසසතුර නදකක  
ඝනකනමහි එකතුවට ය. 
 
       (4)ගනඩාලක දිග එහි උස නමන් තුන් ගුණයක් සහ බදාම කුසසතුර තුනක එකතුවට සමාන නේ. 
 
 
 
12) නකාන්ීට් සුසාංහසනය කිරීම නහසතුනවන් ලැනබන වාසි අඩාංගු පිළිතුර වන්නන්, 

 
A - හිඩැසස අඩුීම නහසතුනවන් නකාන්ීට් නිමැවුනේ ශක්තිය වැඩිීම. 
B - හිඩස අඩු විට ඇතුළතට ජලය ගමන් නනාකිරීම නිසා ශක්තිය වැඩිීම. 
C - වැරගැන්වු ද්රවය හා නකාන්ීට් අතර සේබන්ධතාවය අඩුීම. 
D - බාහිරව නපනනන මී වද වැනි  වැනි කුඩා සිදුරු වැඩිීම. 

 
 
 
 



13)  නකාන්ීට් සඳහා ද්රවය මැන ගැනීමට වඩාත් උචිත ක්රමය වන්නන්, 
 
       (1) බර අනුව 
       (2) පරිමාව අනුව 
       (3) තාච්චචි ගණන අනුව 
       (4) සවල් ගණන අනුව 
 
14) නකාන්ීට් යාන්ිකව මිශ්ර කිරීනේදී ද්රවය එකතු කිරීනේ අනුපිළිනවල වන්නන්,  
 
        A - රළු සමාහාරක එකතු කිරීම. 
        B - සිනමන්ති එකතු කිරීම. 
        C - සියුේ සමාහාරක එකතු  කිරීම. 
 
       (1) A,B,C 
       (2) B,C,A 
       (3) A,C,B 
       (4) C,A,B 
 
15) රාසසපය භාවිතා කිරීනමන්, 
 
       ( 1) ලී වල සිදුරු විදීම කට්ට කැපීම සිදු කළ හැක. 
       (2) දැව විවිධ හැඩ වලට කපා ගැනීමට භාවිතා කරයි. 
       (3) ලී වල දාර වක්ර හැඩ සකසා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරයි. 
        (4) දැව මූට්ු කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. 
 
16) ආවුද උපකරණ හා යන්ත්ර නකාටසස සසනන්හනය කිරීම නිසා, 
 
        A - ක්රියාකාරීත්වය සුමට නනාීම. 
        B - උපාාංග නගීම අවම නනාීම. 
        C - නගවුණ නකාටසස ඉවත් ීම. 
        D - නකටි කලක් පැවැත්ම. 
 
යන  ක්රියා සිදු නේ. නේ මගින් සතය වගන්තිය වනුනේ, 
 
       (1) A,B 
       (2) A,C 
       (3) A,D 
       (4) B,C 
 
17) සවිකුරු පමණක් අඩාංගු පිළිතුර වනුනේ, 
 
       (1) ඇණ වර්ග, නසායිබ ,සරනන්රු, කුසසතානම  
       (2) ඇණ වර්ග ,නදනකාන යතුර, සරනන්රු, ජනනල් නකාකු 
       (3) නසායිබ, වරක්කලය, නකාන්ඩිපට්ටම, සරනන්රු 
       (4) නකාන්ඩිපට්ටම ,යතුරු තහඩු, ජනනල් නකාකු ,නසායිබ 
 



18) ලී අලවන මැලියේ ද්රවයයක් නනාවන්නන්, 
 
       (1) සත්ව මැලියේ 
       (2) මාාංශ ජනක ධාතු මැලියේ 
       (3) කෘතිම මැලියේ 
       (4) ප්ලාසසටික් මැලියේ 
 
19) වැරගැන්නුේ රහිත තනි නකාන්ීට් (Mass) මිශ්රණයක නිවැරදි ද්රවය අනුපාතය, 
 
       (1) 1:1:2 
       (2) 1:1 ½: 3 
       (3) 1:2:4 
       (4) 1:3:6 
 
20) දිය ගැසුණු හුණු නිෂසපාදනය කරනු ලබන්නන්, 
 
       (1) අලු ගැසුණු හුණු සඳහා වැඩිපුර ජලය එක් කිරීනමන් සාදාගනී. 
       (2) නබලිකු, සිප්පිකු ආදිය උෂසණත්වයට රත් කර පිලිසසීනමන් සාදයි. 
       (3) අලුහුණු වලට වැලි නියමිත රමාණයක් එකතු කිරීනමන් සාදයි. 
       (4) අලුහුණු වලට සිනමන්ති නියමිත රමාණයක් එකතු කිරීනමන් සාදයි. 
 
 
21) ඉදිකිරීේ ද්රවය වල පවත්නා නභෞතික හා රසායනික ගුණයන් පිළිනවලින් අඩාංගු පිළිතුර වන්නන්, 
 
        (1) ද්රවාාංකය ,පෘෂසික ආතතිය 
        (2) පෘෂසික ආතතිය, ද්රවාාංකය 
        (3) ඝනත්වය,  දුස්රාවිතාවය 
        (4) දුස්රාවිතාවය, ඝනත්වය 
 
 
22) නකාන්ීට් බැහුේ පරීක්ෂාව මගින්, 
 
        (1) නකාන්ීට් පදේ ී ඇතැයි පරික්ෂා කරයි. 
        (2) නකාන්ීට් තුළ ඇති සිනමන්ති රමාණය පිළිබඳ අදහසක් ලබා ගනී. 
        (3) නකාන්ීට් සුසාංහසනය ී ඇත්දැයි පරික්ෂා කරයි. 
        (4) නකාන්ීට්හි වැඩි කිරීනේ හැකියාව පරීක්ෂාකරයි. 
 
 
 
23) ගනඩාල් බැේමක තිරසස සහ සිරසස භාවය පරික්ශා කිරීමට භාවිතා කළ හැකි උපකරණය වන්නන්, 
            
         (1) මට්ටේ ලීය                                   (3) මුලු මට්ටම 
         (2) ලඹය                                             (4) සසීතු නලවලය 
 
 



 
24) මුවහත් තැබීනේ ආවුධ හා උපකරණ උපකරණ යක් නනාවන්නන් මින් කුමක්ද 
          
         (1) වැලිගල                                          (3) නිමැදුේ යන්ත්රය  
         (2) කාබරැන්ඩේ ගල                          (4) රවුටරය 
 
 
 
25) නකාන්ීට් සුසාංහසනය කිරීමට භාවිතා කරන්නන් මින් කුමක්ද? 
 
          (1) හැඩතල කේපන                             (3) පෘෂසඨ කේපක  
          (2) නපරීනේ  කේපක                             (4)  සසිර කේපක 
 
 

26) ගනඩාල් නිෂසපාදන ක්රියාවලිනේ පියවර පහත දැක්නේ. 

 A - පිලිසසීම 

B - මැටි පදමට අනා සකසස කිරීම 

C - පවනන් වියලීම 

D - අච්චු මගින් ගනඩාල කපා ගැනීම 

 ඉහත පියවර අනුපිළිනවලට දක්වා ඇති වරණය තුමක් ද? 

           (1) A,B,C,D    (2) B,D,C,A    (3) B,C,A,D      (4) D,C,B,A 

   

27) බිත්ති ඝනකම හා නලෝහනේ සාංයුතිය අනුව ගැල්වනිත නළවල වර්ණ වළල්ලක් සලකුණු කර 

නවළඳනපාළට නිකුත් කරයි. සාමානය වැඩ (medium duty) සඳහා භාවිත නළයකට නයාදන 

වළල්නල් සේමත වර්ණය කුමක් ද?  

           (1) නිල්     (2) නකාළ         (3) කහ     (4) රතු   

 

28) දැව කඳක හරසසකනඩහි වාර්ික වළලු,  

           (1) ඉරිමදය වටා චක්රාකාරව දක්නට ලැනේ.      

   (2) ඉරිමදනේ  සිට පිටනපාත්ත දක්වා අරීයව දක්නට ලැනේ.      

   (3) ඵලය නකාටනසස පමණක් චතුරස්රාකාරව දක්නට ලැනේ.     

   (4) ඇතුළු නපාත්ත නකාටනසස පමණක් දක්නට ලැනේ.  

 

29) වඩු කර්මාන්තනේ දී තට්ු මූට්ුව (rebated joint) නයාදා ගන්නන්,  

           (1) දැව නකාටසස වල දිග වැඩි කර ගැනීම සඳහා ය.     

   (2) දැව නකාටසසවල ඍජුනකෝණී මුල්ලක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා ය.     

   (3) දැව නකාටසසවල පළල වැඩි කර ගැනීම සඳහා ය.    

   (4) දැව නකාටසසවල සුළුනකෝණී මුල්ලක් නිර්මාණය කර ගැනිම සඳහා ය. 



A 

 

30) ආරුක්කුවක වක්රාකාර හැඩය ලබාගැනීමට හැකිවන නසස කූඤසඤ ආකාරයට හැඩගන්වා ගනු ලබන 

ගනඩාල් හඳුන්වනු ලබන්නන්,  

          (1) ආන බන්දු නලසිනි          (3) ගල් බාගය නලසිනි     

   (2) හුලසස ගනඩාල් නලසිනි        (4) ගල් තුන්කාල නලසිනි 

 

31) වහලයක,දැව නහෝ නලෝහ අවයව එකලසස නකාට නිමවනු ලබන කාප්ප නයදීනමන් අනප්ක්ෂා 

කරන්නන්,  

           (1) සේපීඩය භාරයන් පමණක් දරා ගැනීම ය.      

    (2) සේපීඩය හා ආතනය භාරයන් දරා ගැනීම ය.   

   (3) ආතනය භාරයන් පමණක් දරා ගැනිම ය.    

    (4) වයාකෘතික භාරයන් පමණක් දරා ගැනීම ය. 

 

 

32) නළ රකුාංචය (rebated joint) භාවිතා කරන්නන්,  

           (1) රවුේ නළ හිරකර අල්ලා ගැනීමට නහෝ නපාට සහිත උපාාංග සවිකිරීමට ය.     

   (2) PVC නළ අවශය පරිදි නකාටසසවලට කපා නවන්කර ගැනීමට ය.     

   (3) PVC නළ අවශය පරිදි හැඩ කර ගැනීමට ය.   

   (4) නළයක් බිත්තියකට සවි කිරීමට ය. 

 

33) නදපල වහලයක රූප සටහනක නකාටසක් පහත දැක් නේ. නමහි A නේ සාංරචකය හා එම දැව 

නකාටස දිග්ගැසසීම සඳහා නයාදන දැව මූට්ුව වනුනේ,  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

          (1) පරාලය සහ කත්තුමල්ලි මූට්ුව     (2) රීප්ප සහ කයිනනාක්කු මූට්ුව     

   (3) පරාලය සහ ඉලිප්ූ සන්ි මූට්ුව    (4) අට්ටවාලය සහ කයිනනාක්කු මූට්ුව 



 

34) එනමල් තීන්ත භාවිතා පිළිබඳව පහත රකාශ වලින් සතය වන්නන් කුමක් ද? 

 A - එනමල් තීන්ත තද නසසදිය හැකි ඔපවත් නිමාවක් ලබා නදයි. 

B - එනමල් තීන්ත දැව නදාර ජනන්ල හා නේස මුදුන් ලෑලි සඳහා නයාදා ගැනන්. 

C - නතල් පාදක කරගත් තීන්ත වලට වඩා ඉක්මනින් වියනල්. 

D - නලෝහ පෘශසථයක් පින්තාරු කිරීනේ දී රාථමික ආනල්පය නයාදා ගන්නන් නේ යේ 

ආනල්පයක්      

              නලස ය. 

      (1)A,B හා C පමණි     (2)A,B හා D පමණි           (3)A,C හා D පමණි      (4)B,C හා D පමණි 

 

35) ජල සැපයුේ පද්ධතියකට අදාළ පහත සඳහන් කපාට හා කරාම සලකා බලන්න. 

 A - නදාරු කපාටය 

B - ඉපිලුේ කපාටය 

C - අතාගමන කපාටය 

D - හිටි කරාමය 

ජල ගලනයට ඉඩ සැලීම, නැවැත්ීම, අඩු කිරීම හා වැඩි කිරීම සියල්ල කළ හැකිවන්නන් ඉහත 

සඳහන් කුමන කපාට කරාම මගින් ද? 

           (1)A හා B පමණි        (2)A හා C පමණි           (3)A හා D පමණි      (4)B හා C පමණි 

 

36) විෂම රළුග් බැමි කයිරු බිත්තිය සේබන්ධ පහත රකාශවලින් සතය වන්නන් කුමක් ද? 

 A - වූහාත්මක භාරය සේනේෂණය වන්නන් එකිනනකට බැඳී හිරවන ගල් හරහා ය. 

B - වුහාත්මක භාරය සේනේෂණය වන්නන් සිනමන්ති බදාම කැසසතර හරහා ය. 

C - නතෝරාගනු ලැබූ බිත්තිනේ මිනුම ආසන්න වශනයන් 150225 පමණ නේ. 

D - සෑම දික් හා උස මීටරයකදී අත් ගලක් තැේපත් කරනු ලැනේ. 

 

     (1) A,B හා C පමණි       (2)A,B හා D පමණි           (3)A,C හා D පමණි     (4) B,C හා D පමණි 

 

37) ඝන හැුමකට උදාහරණයක් වන්නන්,  

           (1) වහල කාප්පයකි      (2) නිදන ඇඳකි     

   (3)නකාන්ීට් කුළුණකි      (4) සේනේෂණ කුළුණකි 

 

38) දැවයක අඩාංගු ජල රමාණය ක්රමානුකූලව අඩුකර පරිසර ආර්ද්රතාවට සමකිරීම යනු,  

           (1) දැව වියළීමයි        (2) දැව පරිවර්තනය කිරීමයි     

   (3) දැව පදේ කිරීමයි                     (4) දැව සාංරක්ෂණය කිරීමයි 

 

 



39) තීන්ත ආනල්පය මගින් බලානපානරාත්තු නනාවන සාධකයක් වන්නන්,  

           (1) බිත්තිනේ ශක්තිමත් භාවය වැඩි කිරීම.      

    (2) කාලගුණික නවනසසීේ වලින් ආරක්ෂා ීම.   

   (3) දැව නහෝ නලෝහ නකාටසස දිරාපත් ීම වැළැක්ීම.    

    (4) පිරිසිදු කිරීනේ හා නඩත්තු කිරීනේ පහසුව. 

 

 

 

40) නදාරු කපාටයක් (Gate Valve) නයාදාගනු ලබන්නන්, 

           (1) ජල නළයකින් ජලය ආපසු ගැලීම වැළැක්ීමට      

    (2) අඩු පීඩනය සහිත නළවල ජලය ගැලීම පාලනයට.   

   (3) වැඩි පීඩනය සහිත නලවල ජලය ගැලීම පාලනයට.    

    (4) ජල නළයක සසවයාංීයව ජලය ගැලීම නතර කිරිමට. 

 

 

 


