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wd¾' ã' iS jdia;= úoHd×fhda

වරලත් වාස්තු විද්යාඥයයක් ය ෝරාගන්යන් යෙයස්තද?
වාස්තු විද්යාව ප්රචලිත වීමත් ස්මඟ දැන් දැන් බ ාබ ෝ බස්තවාදායකයින් තම සිහින බ ාඩනැගිල්ල යථාර්තයක් කර
ැනීමට වරලත් වාස්තු විද්යාඥයා මත විශතවාස්ය ත න්නට බෙළඹීම දැකිය ැකි කරුණකි. නමුත් බනාබයකුත්
මට්ටබේ නිර්මාණකරුවන් ා බකාන්ත්්රාත්කරුවන් අතරින් තමන්බේ අවශත්යතාවයන්ට ැලබෙන ස් තමන්ව
බත්රුේ න්නා බකබනක් බස්ායා ැනීම අසීරු කරුණක් විය ැකියි. බමම ලිපිය ුළින් ලාබොබරාත්ු වන්බන්
සුදුසු වරලත් වාස්තු විද්යාඥබයක් බතෝරා ැනීමට ෙ සු වන බලස් ස්ැකසුණු ඉඟියන් ස්තවල්ෙයක් ඔ ඉදිරිබේ බෙළ
ැස්තවීමටයි.

1. ප්රථමයයන් ම ොර්යය ඉටුකිරීමට හැකියාව ඇ ැයි සි න සියළු වරලත් වාස්තු
විද්යාඥයන්යේ නම් ලයිස්තුවක් පිළියයල ෙරගන්න.
තමන්බේ ඇස් ැටුන ා බ ාඳයි කියා සිබතන බ ාඩනැගිලි නිර්මාණය කබළත කවුරුන්ද බස්ායා න්න.
ය ළුවන්බ න්, ඥාතීන්බ න් ස් එම වාස්තු විද්යාඥයින්බ න් බස්තවාවල් ල ා ත් අයබ න් නිර්බදශයන් ල ා
න්න. ඔවුන් ශත්රී ලංකා වාස්තු විද්යාඥයන්බේ ස්ං මබේ (SLIA) ස්ාමාජිකයින් ද කියා ස්ැක ැර දැන න්න. වාස්තු
විද්යාඥයන්බේ වාර්ික නාමබල්ඛණය (SLIA Directory) මඟින් ෙ සුබවන් ම ැළබෙන පිරිස් බතෝරා ැනීමටත්
ඔවුන්බේ දුරකථන අංකයන්, විද්යුත් ලිපිනයන් බස්ායා ැනීමට ැකියාව ෙවතී. වෘත්තීය ආචාර ධර්ම ෙදධතියට
අනු තව ව්යාෙෘතිය කිරීබේ ව කීම ඇත්බත් ඔවුන්ට වීම ස් නිර්ිත ෙරිස්රය ා ැඳුන විවිධ දත්තයන් ෙරිශීලනය
කිරීබේ ැකියාව ඇත්බත් ඔවුන්ට වීම විබශතෂත්වයකි.

2. ලයිස්තුග ෙරගත් සියළු වාස්තු විද්යාඥයින් ස්මඟ දුරෙථනය ඔස්තයස්ත යහෝ යවනයම්
ආොරයකින් ස්ම්බන්ධ වන්න.
තමන්බේ ව්යාෙෘතිබේ අවශත්යතාවය ඔවුන්ට ෙවස්න්න. ඔවුන්ට ඒ ස්ඳ ා කැෙවීමක් කළ ැකිදැයි දැන න්න. වාස්තු
විද්යාඥයාබේ පිළිුර ධනාත්මක නේ ඔ ඔවුන්බේ වෘත්තීය ෙසුබිම, අත්දැකීේ, බෙර සිදු කරන ලද ව්යාෙෘති
පිළි ඳ විස්තතරයක් ල ා න්න. (Company profile) ඔවුන්බේ බ තස්තුක් ගිණුේ වලින්, බවබ් අවකාශ ුලින්
බතාරුරු ෙ සුබවන් ම ල ා ැනීමට ැකියාව ෙවතී. ඒවා අධ්යයනය බකාට තමන්බේ බ ාඩනැගිල්බල් නිමාවට
උෙරිම ස්ාධාරණයක් සිදු කරාවි යැයි සිතන නිර්මාණකරුවන් බතෝරා න්.බේ වන විට ඔ බේ බත්රීම වාස්තු
විද්යාඥයින් බදුන් බදබනකුට බකටි කර ත ැකියි.

3. මුහුණට මුහුණ ස්ංවාදය
බමම ස්ාකච්චාව ඔ ට ඉතා වැද ත්. මක්නිස්ා ද, ඔ ත් ස්මඟ දීර්ඝ කාලයක් එකට ව්යාෙෘතිබේ නිර්මාණ කාර්යබේ
බයබදන පුද ලයා බතෝරා ැනීබේදී ඔහු ස්මඟ ඔ ට බකතරේ දුරට අද ස්ත හුවමාරුවට නිද ස්ක් ා ඔ බේ අද ස්ත
වලට පිළි ැනීමක් තිබ නවාද කියා දැන ැනීම අත්්යාවශත්ය ම බදයකි. ස්ේමුඛ ස්ාකච්චාව මඟින් අද ස්ත මතවාද
ැළපීම තමන්ට ඇහුේකන් දීම ආදී දෑ පිළි ඳ නිවැරදි අවබ ෝධයක් ල ා ැනීම කළ යුුයි.
ෙැයක් ෙමණ බ න සිදු බකබරන බමම ස්ාකච්චාව වාස්තු විද්යාඥයාබේ කාර්යාලබේ බ ෝ තමාබේ
නිවබස්ත/කාර්යාලබේ සිදු කළ ැකියි. ඔහුබේ කාර්යාලබේ සිදු කිරීබේදී එම වටපිටාව බමන්ම ඔහුබේ බෙර කළ දෑ
ැනත්, කාර්යයන් බකබරන පිළිබවල ැනත් නිවැරදි අවබ ෝධයක් ල ා ැනීමට ඔ ට ැකි වනු ඇත. ඔබබ්
ස්තථානබේ ස්ාකච්චාව ෙැවැත්වීබමන් ඔබබ් වටපිටාව මඟින් ඔබබ් අවශත්යතාවය ැන ැඟීමක් වාස්තු විද්යාඥයාට
ල ා ත ැකි බව. බේ කුමන අයුරින් බ ෝ සිදුකිරීමට ඔ ට අයිතිවාසිකමක් තිුනත් ඒ ස්ඳ ා වාස්තු විද්යාඥයා යේ
ිලක් අයකරනවා දැයි කල් තියා දැන න්න.
ස්ාකච්චාව ඇුලත දී ෙ ත කරුණු ැන අවධානය බයාමු කරන්න.


ඔහුබේ ව්යාොරබේ කාර්ය හුල ව



තමන්බේ ව්යාෙෘතිය භාර ැනීමට ඇති ැකියාව



ව්යාෙෘතිය ෙරිොලනය/කළමණාකරණය කරන පිරිස් ා ඔවුන් ව මුණ ැසීමට ඇති ැකියාව



වාස්තු විද්යාඥයාබේ නිර්මාණාත්මක දර්ශනය (design style and design philosophy)



තමාබේ ව්යාෙෘතිය බකබරහි එම ස්මා බේ නැඹුරුව ා රුචිකත්වය



ව්යාෙෘතිය ස්ඳ ා වාස්තු විද්යාඥයාබේ ිල ණන්.



අබනකුත් විබශතෂඥ බස්තවා වල අවශත්යතාවය (ව්යූ මය ඉන්ජිබනරු බස්තවා ා ප්රමාණ ස්මීක්ෂණ බස්තවා
ආදී) ා ඒ බස්තවා ල ාදීමට වාස්තු විද්යාඥයාට ඇති ැකියාව.

4. අවස්න් තීරණය
දැනටමත් ඔ ට ැලබෙන ා ෙ සු වරලත් වාස්තු විද්යාඥයා ැන තීරණයක් ල ාබ න අවස්න්. බමහිදී තමන්බේ
අවශත්යතාවය ා තමන්බේ සිහිනය මල්ඵල ැන්වීබේ කාර්යබේදී වරලත් වාස්තු විද්යාඥයාබේ නිපුනතාවය,
තාක්ෂණික ඥාණය, ෙරිකල්ෙන ැකියාව (design Imagination), වැද ත් බව. වස්ර තක ලංකාබව දීර්ඝතම
ෙස්තචාත් උොධි ොඨමාලාවක් ුළදී ඔහු සියළු මට්ටබේ ව්යාෙෘති පිළි ඳව ස්ළ දැනුමක් ල ා නී. එම නිස්ා
"වරලත්" (Chartered Architect) නාමය වාස්තු විද්යාඥයින්බේ ස්ං මය මඟින් පිරිනැමීමත් ස්මඟ, ඔ බේ
ව්යාෙෘතිය ස්ාර්ථකව නිමකිරීමට අවශත්ය ෙසුබිම සියළුම වරලත් වාස්තු විද්යාඥයින් ස්පුරාලයි.

වාස්තු විද්යාඥයාබේ විෂය ෙථය (scope of work) ා වාස්තු විද්යාඥයින්බේ ස්ං මය මඟින් ෙනවා ඇති ව කීේ
ස්මුදාය පිළි ඳව අපි ඉදිරි ලිපි වලින් ෙැ ැදිලි කර නිමු.

