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මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා ස ේවා සෙපාර්තසම්න්තුව 

2017 ව ර  ඳහා කාර්ය ාධන වාර්තාව  හ වාර්ික ගිණුම් 

 
මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුසේ මූලික ප්රතිපත්තතිය, ක්රියාත්තමක වයාපෘතීන්ත, ක්රියාත්තමක 

වැඩසටහන්ත සහ 2017 වසර ුළ ලබා ඇති ප්රගතිය පිළිබඳව ෙැනුම් දීම සමම වාර්තාසේ අරමුණයි. 

 

 

1. සෙපාර්තසම්න්තුව හා එහි කාර්යභාරය 

1.1 හැඳින්තීම 

1995 අංක 35 ෙරණ මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා පනසත්ත විධිවිධාන යටසත්ත සෙපාර්තසම්න්තුව හා ජාතික 

මිනුම් පර්සේෂණාගාරය පිහිටුවන ලදි. සෙපාර්තසම්න්තුව අයත්ත වන්තසන්ත කර්මාන්තත හා වාණිජ කටයුු 

අමාතයාංශයටයි. සමම පනසත්ත විධිවිධාන ක්රියාත්තමක කරමින්ත නිරවෙය මිනුම් ක්රම හා මිනුම් විෙයා සසේවාවන්ත 

සැපයීම, අොළ නීති හා සරගුලාසි පැනවීම ුළින්ත පාරිස ෝගිකයා ආරක්ෂා කිරීම, ජාතික මිනුම් ප්රමිතීන්ත 

පවත්තවාසගන යාම, අන්තතර්ජාතිකව ඒවා යාවත්තකාලීන කිරීම ආදිය පිළිබඳව සෙපාර්තසම්න්තුව වගකීම ෙරයි. 

 

සෑම රටකම ජාතික මිනුම් පදිධතියක් අර්ථ ෙක්වා ඒවා ජාතික මිනුම් ප්රමිතීන්ත වශසයන්ත එරට ුළ සේථාපනය 

කිරීසම් වගකීම ෙරන ආයතනයක් ඇත. එය සපාදුසේ එක් එක් රසේ ජාතික මිනුම් ආයතනය (National 

Metrology Institute) සලස හඳුන්තවනු ලැසේ. ශ්රී ලංකාසේ එම වගකීම ෙරන්තසන්ත මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා 

සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුවයි. සෙපාර්තසම්න්තුව යටසත්ත පිහිටුවා ඇති ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය මගින්ත 

ශ්රී ලංකාව ුළ  ාවිත මිනුම් හා සම්බන්තධ ජාතික ප්රමිතීන්ත හඳුනාසගන ඒවා සේථාපනය කර, පවත්තවාසගන 

යාම සිදු සේ. මීට අමතරව කර්මාන්තත, ඉංජිසන්තරු, පාරිසරික, සසෞඛ්ය රැකවරණය, මහමග ආරක්ෂාව ආදී 

ක්සෂේත්ර වලදී  ාවිතා කරන මිනුම් උපකරණ අංක සශෝධනය කිරීම හා සතයායනය කිරීම ෙ පර්සේෂණාගාරය 

මගින්ත සිදු කරනු ලැසේ. 

 

නනතික මිනුම් විෙයා කාර්යයන්ත සඳහා නනතික මිනුම් විෙයාව පිළිබඳ ජතයාන්තතර සංවිධානසේ (OIML1) 

නිර්සේශ  ාවිතා කරන අතර එම නිර්සේශවලට අනුකූලව විෙුත්ත හා යාන්තික කිරුම් මිනුම් උපකරණවල 

මාදිලි අනුමත කිරීම, මූලික හා වාර්ික සතයායන කටයුු ආදිය සිදුකරනු ලැසේ. 

 

 

1.2 ෙැක්ම 

මනා සලස සුරැකි පාරිස ෝගික ප්රජාවක් සඳහා නිවැරදි හා විශේවාසනීය මිනුම් 

 

 

1.3 සමසහවර 

මිනුම් මත පෙනම් වු සසේවා හා නියාමන ක්රියාකාරකම්වල සයසෙමින්ත නිෂේපාෙකයන්ත, සවසළන්තෙන්ත, මිනුම් 

විෙයා සහෝ සවනත්ත සසේවා සපයන්තනන්ත සහ පාරිස ෝගිකයන්තසේ සමානත්තවය හා යුක්තිය තහවුරු කරන 

ජාතයන්තතර ප්රමිතීන්තට අනකූල වූ ජාතික මිනුම් ප්රමිතීන්ත සේථාපනය කිරීම, පවත්තවාසගන යාම හා ඒවා ප්රචලිත 

කිරීම මගින්ත ශ්රී ලංකිකයන්තසේ ජීවන තත්තත්තවය සහ ගුණාත්තමක ාවය ඉහල නැංවීම 

 

1. International Organization of Legal Metrology 
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1.4 මිනුම් විෙයාව 

මිනුම් පිළිබඳ හැෙැරීසම් විෂයය සහ එහි සයදීම් මිනුම් විෙයාව සලස හැඳින්තසේ. සේකන්තධය, දිග, කාලය, 

පරිමාව, විදුලි ධාරාව, විෙුත්ත ප්රතිසරෝධය, පීඩනය ආදී සනාසයක් රාශීන්තට අොල මිනුම් එදිසනො ජීවිතසේ 

විවිධ අවසේථාවලදී අපට අවශය සේ. ජාතික හා ජාතයන්තතර වශසයන්ත ස ෞතික රාශි සහ මිනුම් ඒකකවල 

ඒකමිතියක් පවත්තවාසගන යාම සඳහා කරනු ලබන විෙයාත්තමක පර්සේෂණ සහ නියාමන ක්රියාකාරකම් මිනුම් 

විෙයාව සලස අර්ථ ෙැක්විය හැකිය. 

 

මිනුම් විෙයාව ප්රධාන වශසයන්ත උප ක්සෂේත්ර ුනකට සබදිය හැකිය. 

 

1. විෙයාත්තමක මිනුම් විෙයාව ( මූලික මිනුම් විෙයාව) 

2. කාර්මික මිනුම් විෙයාව (වයවහාරික මිනුම් විෙයාව) 

3. නනතික මිනුම් විෙයාව 

 

සමම ක්සෂේත්රවලින්ත කාර්මික මිනුම් විෙයාව සහ නනතික මිනුම් විෙයාව සඳහා පෙනම සයසෙන්තසන්ත 

විෙයාත්තමක මිනුම් විෙයාසවන්තය. 

 

1.4.1 විෙයාත්මක මිනුම් විෙයාව (මූලික මිනුම් විෙයාව) 

මිනුම් විෙයාසේ වැෙගත්තම ක්සෂේත්රය සමය සේ. විෙයාත්තමක මිනුම් විෙයාව යනු මිනුම් ඒකක පේධති හා රාශි 

පේධති පිහිටුවීම, නව මිනුම් ක්රම සසායාගැනීම, ජාතයාන්තතර හා ජාතික මිනුම් ප්රමිතීන්ත හඳුනා ගැනීම, අර්ථ 

ෙැක්වීම, පිහිටුවීම හා එම ප්රමිතීන්තවල ඒකමිතිය පවත්තවා ගනිමින්ත ඒවා  ාවිතා කරන්තනන්ත සවත වයාප්ත කිරීම 

පිළිබඳ විෂය ක්සෂේත්රයයි. එසමන්තම මිනුම් සෙෝෂ හඳුනා ගැනීම හා නිරවුල් කිරීම ආදිය සඳහා බලපාන 

නසේධාන්තතික හා ප්රාසයෝගික කරුණු ෙ විෙයාත්තමක මිනුම් විෙයා ක්සෂේත්රය මගින්ත ආවරණය සේ. 

 

විෙයාත්තමක මිනුම් විෙයාවට ආොල ඉහත කාර්යයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා සගන ඇති පියවර කිහිපයකි. 

 

1. ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය පිහිටුවීම මගින්ත ජාතික මිනුම් ප්රමිති හා ඒකක පේධතිය 

 සේථාපනය කිරීම 

2. ජාතික මිනුම් ප්රමිතීන්ත නිරූපන, සේථාපනය, යාවත්තකාලීන කිරීම, පවත්තවාසගන යාම හා වයාප්ත කිරීම 

3. ජාතයන්තතර මිනුම් ප්රමිතින්තහි උපසයෝගීතාවට අනුකූලවන පරිදි ජාතික මිනුම් පේධතිය 

 සේථාපනය කිරීම හා පවත්තවාසගන යාම 

4. විවිධ ක්සෂේත්ර සඳහා අවශය වන මිනුම් පරාමිතීන්ත හා තාක්ෂණය වයාප්ත කිරීම හා ප්රවර්ධන 

 කටයුු 

5. මිනුම් රාශීන්තට අොල සේශීය හා ජාතයන්තතර මේටසම් ේවිපාර්ශවික හා බහුපාර්ශවික 

 සංසන්තෙන වැඩසටහන්ත පවත්තවමින්ත අංක සශෝධන හා මිනුම් ශකයතා ඉහළ නැංවීම 

6. මිනුම් විෙයාව පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන්ත පැවැත්තවීම, උපසේශන සසේවා සැපයීම  

7. මිනුම් විෙයා පර්සේෂණ කටයුු 

8. ශ්රී ලංකාසේ සම්මත සේලාව නිපෙවීම හා www.sltime.org සවේ අඩවිය ඔසේසසේ විකාශනය 

 කිරීම 

http://www.sltime.org/
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1.4.2 කාර්මික මිනුම් විෙයාව (වයවහාරික මිනුම් විෙයාව) 

වයවහාරික මිනුම් විෙයාව නමින්ත ෙ හඳුන්තවන සම් විෂයය සකාටස යටසත්ත මිනුම් විෙයාව කර්මාන්තත හා 
නිෂේපාෙන කටයුුවලදී සයාො ගන්තනා ආකාරය පිළිබඳ සලකනු ලැසේ. මිනුම් උපකරණ  ාවිතසේ 
සයෝගයතාව තහවුරු කරමින්ත ඒවා කර්මාන්තත ආදී ක්සෂේත්රවලදී සයාො ගැනීමත්ත, මිනුම්වල තත්තව පාලන 
කටයුු කිරීමත්ත, කාර්මික මිනුම් විෙයාවට අොල සේ. එහිදී ගුණාත්තමක නිෂේපාෙන ක්රියාවලියක අවශයතාවලට 
අනුකූලවන  පරිදි කර්මාන්තත අංකසශෝධන කටයුු හා මිනුම් උපකරණ කළමණාකරණ කටයුු සිදු කරනු 
ලැසේ. 
 

කාර්මික මිනුම් විෙයා ක්සෂේත්රය ුළ ඉටු කරනු ලබන කර්යයන්ත පහත ෙැක්සේ. 
 

1.  කර්මාන්තතවල  ාවිතා කරන පඩි මිමි සහ මිනුම් උපකරණ අංකසශෝධනය කිරිම (පර්සේෂණාගාරය 

ුළ සහ බාහිර අංකසශෝධන ෙ ඇුළත්තව) 

2.  නිෂේපාෙන හා සසේවා කර්මාන්තතවල පිහිටුවා ඇති විශාල පරිමාණසේ මිනුම් උපකරණ පේධති   

පරික්ෂා කිරීම 

3.  කර්මාන්තත මිනුම්වලට අොල මිනුම් ගැටලු විසඳීම පිළිබඳ පුහුණුව හා උපසෙසේ සැපයීම 

 

1.4.3 නනතික මිනුම් විෙයාව 

නනතික පාලනය යටතට ගැසනන ක්සෂේත්රය නනතික මිනුම් විෙයාව සලස හැඳින්තසේ. එනම් මිනුම් හා 
මිනුම් උපකරණ  ාවිතසේදී සපුරාලිය යුු නනතික අවශයතා පරීක්ෂා කර රසේ පවතින මිනුම් නීතිවලට 
අනුකූල බවට සහතික කිරීසම් ක්රියාවලියයි. ඒ සඳහා 1995 අංක 35 ෙරණ පනත මගින්ත අවශය නීතිමය 
ප්රතිපාෙන සපයා ඇත. ඒ අනුව සසෞඛ්යය, මහජන ආරක්ෂාව, පරිසර ආරක්ෂණය, බදුකරණය, පාරිස ෝගික 
රැකවරණය සහ සාධාරණ සවළඳාම යන අංශ සැලකිල්ලට සගන පණවනු ලබන නීති හා සරගුලාසි 
නියාමනය කිරීම සිදුසේ. 
 

නනතික මිනුම් විෙයා විෂය ක්සෂේත්රයට අොලව මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව විසින්ත 
සිදුකරනු ලබන කාර්යයන්ත පනත සහ එහි ඇුළත්ත නිසයෝග මගින්ත අර්ථකථනය සකාට ඇත. සෑම වාණිජ 
කටයුත්තතකදීම සිදු කරන කිරුම්, මිනුම් ආදිය මිනුම් නීතියට යටත්තසේ. ඒ අනුව පහත සඳහන්ත නියාමන 
කාර්යයන්ත සිදුකිරීම සඳහා පනත මගින්ත සෙපාර්තසම්න්තුවට බලය පවරා තිසේ. 
 

1. ක්රියාකාරි ප්රමිති අංක සශෝධනය කිරීම සහ දිසේි ක් මේටමින්ත ක්රියාකාරි ප්රමිති පවත්තවාසගන 

 යාම (පනතට අනුව සෑම දිසේික් සල්කම්වරසයකුම මිනුම් සසේවා අධිකාරි තනුරෙ 

 සහාබවන අතර ක්රියාකාරි ප්රමිතීන්ත ඔහු  ාරසේ තැසේ) 

2. සවළඳාසම්දී  ාවිතා සකසරන සියලුම පඩි, මිමි, කිරුම් හා මිනුම් උපකරණවල මූලික හා  වාර්ික 

සතයායන කටයුු 

3. සවළඳාසම්දී  ාවිතා සකසරන සියලුම පඩි, මිමි, කිරුම් හා මිනුම් උපකරණ නිෂේපාෙනය 

 කරන්තනන්ත, ආනයනය කරන්තනන්ත, අලුත්තවැඩියා කරන්තනන්ත හා අසලවි කරන්තනන්ත වාර්ිකව 

 ලියාපදිංචි කිරීම 

4. පනසත්ත ෙක්වා ඇති ෙණ්ඩන විධිවිධාන ක්රියාත්තමක කිරීම මගින්ත පාරිස ෝගික ආරක්ෂාව සැලසීම 

5. නනතික මිනුම් විෙයාව පිළිබඳ සවසළන්තඳන්ත හා පාරිස ෝගිකයන්ත ෙැනුවත්ත කිරීම 
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6. සවළඳාසම්දී සහ කර්මාන්තත අංශයන්තහි  ාවිතා කරන කිරුම් හා මිනුම් උපකරණවල මාදිලි 

 අනුමත කිරීම (ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය සමම සසේවාව ලබා සෙයි) 

7. සපර ඇසුරුම් (Prepackages) පරීක්ෂා කිරීම හා පාලනය කිරීම 

8. මාර්ග ආරක්ෂාව හා සසෞඛ්ය ක්සෂේත්රය සම්බන්තධ මිනුම් උපකරණ සතයායනය කිරීම 

9. සවසළඳසපාළ වැටලීම් සිදුකර කිරුම්, මිනුම් වංචා කරන පුේගලයන්තට විරුේධව නීතිමය පියවර 

ගැනීම 
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1.5  කාර්ය මණ්ඩලය 

1.5.1 කාර්ය මණ්ඩල  ංයුතිය 2017 (වගුව 1) 

තනුර වැටුප් කාණ්ඩය ස ේවා ගණය පන්තතිය 

අනුමත 

තනුරු 

 ංඛ්යාව 

තත්ව ස ේවක  ංඛ්යාව පවතින 

පුරප්පාඩු 

 ංඛ්යාව 
 ේිර අනියම් වැඩ බලන 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා 
අධයක්ෂ 

SL- 1- 2016 ශ්රී ලංකා විෙයාත්තමක සසේවය I 01 - - 01 01 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා නිසයෝජ 
අධයක්ෂ/ සහකාර අධයක්ෂ 

SL- 1- 2016 ශ්රී ලංකා විෙයාත්තමක සසේවය III/ II/ I 11 09 - - 02 

සහකාර අධයක්ෂ (පාලන) SL- 1- 2016 ශ්රී ලංකා පරිපාලන සසේවය III 01 - - - 01 

සහකාර අධයක්ෂ  (සෙපාර්තසම්න්තු) SL- 1- 2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  01 - - - 01 

ගණකාධිකාරි SL- 1- 2016 
ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරි 
සසේවය 

II/I, II/II 01 - - - - 

ගණකාධිකාරි (අ යාන්තතර විගණන) SL- 1- 2016 
ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරි 
සසේවය 

II/I, II/II 01 - - - 01 

පරිපාලන නිලධාරි MN- 7- 2016 
රාජය කළමණාකරණ 
සහකාර සසේවය 

අධිපන්තතිය 01 - - - 01 

සහකාර මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා 
අධිකාරි 

MN- 7- 2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  04 - - 01 04 

මිනුම් සසේවා උපක්රම පරීක්ෂක MN- 7- 2016 
ශ්රී ලංකා තාක්ෂණ සසේවය 
(විසශේෂ) 

 25 09 - - 16 

මිනුම් විෙයා පරීක්ෂණ නිලධාරි MN- 4- 2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  18 03 - - 15 

දිසේික් මිනුම් විෙයා විමර්ෂණ සහකාර MN- 4- 2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  03 03 - - - 

සතාරුරු හා සන්තනිසේෙන තාක්ෂණ 
නිලධාරි 

MN- 6- 2016 
සතාරුරු හා  සන්තනිසේෙන 
තාක්ෂණ සසේවය 

 01 01 - - - 

සංවර්ධන නිලධාරි MN- 4- 2016 සංවර්ධන නිලධාරි සසේවය  60 37 - - 23 

පුසේතකාලයාධිපති MN- 3- 2016 
ශ්රී ලංකා රජසේ 
පුසේතකාලයාධිපති සසේවය 

 01 - - - 01 

මිනුම් සසේවා උපක්රම පරීක්ෂක MN- 3- 2016 ශ්රී ලංකා තාක්ෂණ සසේවය III/II/I 91 60 - - 31 

රසායනාගාර සහකාර MN- 3- 2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  04 - - - 04 

(වගුව 1) 
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තනුර වැටුප් කාණ්ඩය ස ේවා ගණය පන්තතිය 
අනුමත තනුරු 

 ංඛ්යාව 

තත්ව ස ේවක  ංඛ්යාව පවතින 

පුරප්පාඩු 

 ංඛ්යාව  ේිර අනියම් වැඩ බලන 

කළමණාකරණ සහකාර MN- 2- 2016 
රාජය කළමණාකරණ 
සහකාර සසේවය 

 20 15 - - 05 

කාර්මික ශිල්පී MT3/ PL3 සෙපාර්තසම්න්තුගත  02 - - - 02 

යාන්තික ශිල්පී PL3- 2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  02 02 - - - 

රියදුරු PL3- 2016 ඒකාබේධ සසේවය  17 09 - - 08 

මිනුම් ප්රමිති සසේවා සහායක PL2- 2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  63 39 - - 24 

රසායනාගාර සහායක PL2- 2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  10 03 - - 07 

සලාරි සහායක PL1- 2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  02 02 - - - 

කාර්යාල කාර්ය සහායක PL1- 2016 
ප්රාථමික සරේණිය - ශීල්පීය 
සනාවන 

 01 01 - - - 

කාර්යාල කාර්ය සහායක PL1- 2016 
සෙපාර්තසම්න්තුගත හා 
ඒකාබේධ සසේවය 

 05 05 - - - 

මුරකරු PL1- 2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත   01 - - - 01 

සනීපාරක්ෂක කම්කරු PL1- 2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  01 - - - 01 
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1.5.2 කාර්ය මණ්ඩලය යාවත්කාලීන ීම - 2017 (වගුව 2) 

තනුර 

න
ව
 බ
ඳ
ව
ාග
ැනී
ම්

 

වි
ශ්ර
ාම
 ය
ෑම්

 

 
ේථ
ාන
 ම
ාරු
 ල
බ
ා 

ප
ැමි
ණී
ම්

 

 
ේථ
ාන
 ම
ාරු
 ල
බ
ා 

ය
ාම්

 

උ
 
 
ේී
ම්

 

ඉ
ල්
ල
ා 
අ
 
ේී
ම්

 

ත
න
ු
රු
 අ
ත
හ
ැර
 

ය
ාම්

 

අධයක්ෂ - 01 - - - - - 

පරිපාලන නිලධාරි - - - 01 - - - 

මිනුම් සසේවා උපක්රම පරීක්ෂක (විසශේෂ) - 02 - - - - - 

සංවර්ධන නිලධාරි 09 - 02 02 - - 02 

මිනුම් සසේවා උපක්රම පරීක්ෂක 17 01 - - - - - 

රසායනාගාර සහකාර - - - - - 01 - 

කළමණාකරණ සහකාර - 01 02 03 - - - 

රියදුරු - - 01 02 - - - 

මිනුම් ප්රමිති සසේවා සහායක - 02 - - - - - 

(වගුව 2) 
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2. සෙපාර්තසම්න්තුසවන්ත  ැපසයන ස ේවය 

2.1 මාදිලි අනුමැතිය 

මාදිලි අනුමැතිය යනු කිසියම් පඩියක්, මිනුම් උපකරණයක් නිෂේපාෙකයකු විසින්ත සවළඳසපාළට එවීමට සහෝ 

ආනයනකරුවකු විසින්ත සගන්තවා සවසළන්තඳකුට විකිණීමට සපර එය ලංකාසේ ක්රියාත්තමක වන මිනුම් පිළිබඳ 

නීතිරීතිවලට අනුකූල වන්තසන්තෙ යන්තන සුදුසුකම් ලත්ත පරීක්ෂණාගාරයකින්ත පරීක්ෂා කරවාසගන අනුමත කර 

ගැනීමයි. මාදිලි අනුමැතිය තාක්ෂණික පරීක්ෂාවක් සේ. එහිදී මිනුම් උපකරණසේ මූලාකෘතිය ජාතික මිනුම් 

පර්සේෂණාගාරසේදී සම්ූර්ණ පරීක්ෂාවට ලක් සකසර්. එහිදී මිනුම් උපකරණසේ එක් එක් සකාටසේ නිර්මාණය 

කර ඇති ආකාරය අන්තතර් ජාතික නනතික මිනුම් විෙයා සංවිධානසේ (International Organization of Legal 

Metrology) නිර්ණායකවලට අනුකූලෙ යන්තන සසායා බැසල්. සම් අනුව සියලුම කිරුම් සහෝ මිනුම් උපකරණ 

(වාහන දුම් මාන සහ ඉන්තධන පිරවුම් යන්තත්ර ෙ ඇුලුව) සඳහා මාදිලි අනුමැතිය ලබා දීම සෙපාර්තසම්න්තුව විසින්ත 

සිදු කරනු ලැසේ. (අනුබන්තධන 1 , 2) 

 

 

2.2 කාර්මික අංක ස ෝධනය 

කාර්මික, ඉංජිසන්තරු සහෝ සවනත්ත ඕනෑම ක්සෂේත්රයකදී  ාවිතා කරන පීඩනමාන, උෂේණත්තවමාන, පඩි, තරාදි, දිග 

මැනීසම් උපකරණ, විෙුත්ත මිනුම් උපකරණ, සතතමනය මැනීසම් උපකරණය, පරීක්ෂණාගාර කිරුම් තරාදි 

ආදිය අංක සශෝධනය කිරීසම් පහසුකම් ෙැනට සෙපාර්තසම්න්තුව සුව පවතින අතර, ඒ සඳහා සහතික නිකුත්ත 

කිරීම ෙ කරනු ලැසේ. කාර්මික අංක සශෝධන සසේවාව ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරසේ කාර්ය  ාරයකි. 

එසමන්තම වාහනවල සේගය මැනීමට  ාවිතා කරන සේග මාපක යන්තත්ර සතයායනය කිරීම ෙ, වාහන දුම් පරීක්ෂා 

කිරීම සඳහා  ාවිතා කරන උපකරණ සතයායන කිරීම ෙ ආරම්  කර තිසේ. (වගුව 8) සියලුම අංක සශෝධන 

සඳහා වන සංසශෝධිත ගාසේු  2015.07.02 දිනැති අංක 1921/54 ෙරන අති විසශේෂ ගැසේ පත්රසේ පළ කර ඇත. 

 

 

2.3 ක්රියාකාරී ප්රමිති නැවත  තයායනය කිරීම 

සවළඳ කටයුු හා කර්මාන්තතවලදී  ාවිතා කරන කිරුම් මිනුම් උපකරණ සතයායනය කිරීම සඳහා සයාොගන්තනා 

ක්රියාකාරි ප්රමිතීන්ත සෑම දිසේික් සල්කම් කාර්යාලයකම  දිසේික් සල්කම්වරයා යටසත්ත පවත්තවාසගන යයි. සමම 

ප්රමිතීන්ත වසර සෙකකට වරක් අංක සශෝධන කළයුුය. එම අංක සශෝධන කාර්යය ජාතික මිනුම් 

පර්සේෂණාගාරසේ දී සිදු කරනු ලැසේ. සම්මත පඩි, පරිමා මිනුම් සහ දිග මිනුම් සමම ක්රියාකාරී ප්රමීතීන්ත වශසයන්ත 

සලකනු ලැසේ. 

 

 

2.4 දි ේික් මට්ටමින්ත සමසහයවන කිරුම් හා මිනුම් උපකරණ  තයායනය කිරීම්, පරීක්ෂණ හා  වැටලීම් 

රට ුළ  ාවිතා වන පඩි, මිමි, කිරුම් හා මිනුම් උපකරණ මිනුම් නීතිරීතිවලට අනුකූලව පවත්තවාසගන 

යන්තසන්තෙැයි පරීක්ෂා කිරීම  සඳහා පරීක්ෂණ හා වැටලීම් සිදු කරනු ලැසේ. සමම වැඩසටහන්ත පාරිස ෝගික 

ආරක්ෂාවට සමන්තම රට ු ළ නිවැරදි මිනුම් පේධතියක්  පවත්තවාසගන යාමටත්ත උපකාරී සේ. සවළඳාසම්දී  ාවිතා 

වන කිරුම් හා මිනුම් උපකරණ සතයායන කටයුු සිදු කරනු ලබන්තසන්ත දිසේික් සල්කම් කාර්යාලවල පිහිටුවා 

ඇති මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශවල සසේවසේ නියුු මිනුම් සසේවා හා උපක්රම පරීක්ෂකවරුන්ත 

(Measurement Services and Devices Inspectors) විසිනි. ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාල සහෝ සවනත්ත රාජය 

ආයතනවල සතයායන මධයසේථාන පිහිටුවා දිසේික් සල්කම්වරයාසේ අනුමැතිය ඇතිව සමම කටයුු සිදු කරනු 
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ලැසේ. තවෙ සෑම දිසේික්කයකම පිහිටුවා තිසබන පාලම් තරාදි  ෙ වසරක් පාසා සතයායනය කිරීම සඳහා පාලම් 

තරාදි පරීක්ෂා කිරීසම් ජංගම ඒකකයක් (Weighbridge Verification Unit) පිහිටුවා තිසේ. රට පුරා ඉන්තධන 

පිරවුම්හල්වල තිසබන ඉන්තධන නිකුත්ත කිරීසම් යන්තත්ර ෙ වසරකට වරක් සතයායනය කිරීසම් ජංගම ඒකකයක් 

(Fuel Dispensers Verification Unit) පිහිටුවා ඇත. (වගු 15, 16, 17, සහ 18) 

 

 

2.5 සපර ඇසුරුම් භාණ්ඩ පරීක්ෂා කිරීම 

පාරිස ෝගිකයාට අසලවි කිරීමට සපර ඇසුරුම් කරන ලෙ  ාණ්ඩ සපර ඇසුරුම්  ාණ්ඩ (Pre – Packages) සලස 

හැඳින්තසේ. සපර ඇසුරුම් අයිතමයන්තසේ සඳහන්තව ඇති ප්රමාණයන්ත (බර, පරිමාව ආදිය) නියමිත පරිදි තිසබන 

බව පරීක්ෂා කිරීසම්දී නනතික මිනුම් විෙයාව පිළිබඳ ජාතයන්තතර සම්මූතීන්තට (OILM Regulations) අනුව 

පරීක්ෂණ සිදු සකසර්. 

 

සපර ඇසුරුම් පරීක්ෂා කිරීසම්දී සවළඳ සපාසළේ ප්රෙර්ශනයට තබා ඇති සපර ඇසුරුම් නියඳි සලස සතෝරා සගන 

ඒවාසේ අඩංගු ද්රවයවල ශුේධ බර, පරිමාව, සහෝ දිග පරීක්ෂා කරනු ලැසේ. නිශේචිත සපර ඇසුරුම් සංඛ්යාවක් 

එසලස පරීක්ෂා කර එම මිනුම් සංඛ්යාන විශේසල්ෂණයකට (Statistical Analysis) ලක් කරනු ලැසේ. 

සෙපාර්තසම්න්තුව මඟින්ත වරින්ත වර නිකුත්ත කරන විසශේෂ ගැසේ නිසේෙනවල ෙක්වා ඇති සරගුලාසි වලට 

අනුකූලව  සපර ඇසුරුසම් ශුේධ මිනුම ඉඩදිය හැකි සෙෝෂය සමඟ පරීක්ෂා කර බලා අොළ සපර ඇසුරුම පිළිබඳ 

අවසන්ත තීරණය ගනු ලැසේ. සපර ඇසුරුම් පිළිබඳ සතාරුරු 2007.05.29 දිනැති අංක 1499/7 ෙරන  අති විසශේෂ 

ගැසේ පත්රසේ පළ කර ඇත. 

 

 

2.6 නනතික මිනුම් විෙයාසවන්ත පාලනය වන වාණිජ ක්රියාකාරකම්වල නියැසලන සපෞද්ගලික 

වයව ායකයින්තසේ ලියාපදිංචිය 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා පනසත්ත 21 වැනි වගන්තතියට අනුව කිරුම් පඩි, මිමි, කිරුම් හා මිනුම් උපකරණ 

විකිණිම, නිෂේපාෙනය කිරීම, ආනයනය කිරීම, සහෝ අලුත්තවැඩියා කරනු ලබන ඕනෑම සංවිධානයක් සහෝ 

පුේගලසයකු සහෝ ඒ සඳහා සෙපාර්තසම්න්තුසේ ලියාපදිංචි විය යුුය. ඒ සඳහා මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා 

අධයක්ෂකවරයා විසින්ත නිශේචය කරනු ලබන ආකෘති පත්රයක් මගින්ත ඉල්ලුම් කළ යුු අතර එයට නියමිත 

ගාසේුවෙ සගවිය යුුය. සමවැනි ලියාපදිංචි කිරීමකදී ලබා සෙන සහතිකය එය නිකුත්ත කළ වසසර් සෙසැම්බර් 31 

දිසනන්ත අවලංගු සේ. කිසියම් පුේගලසයක් කිරුම් සහෝ මිනුම් උපකරණ අලුත්තවැඩියා කිරීසම් වයාපාරයක් ආරම්  

කිරීමට ප්රථම තමන්ත ඒ සඳහා තිබිය යුු සුදුසුකම් හා ෙක්ෂතා සම්ූර්ණ කර ඇති බව සපන්තවීම පිණිස 

සෙපාර්තසම්න්තුව විසින්ත පවත්තවන ප්රාසයෝගික පරීක්ෂණයකට සපනී සිටිය යුුය. ඒ සඳහා නියමිත වි ාග ගාසේු 

සගවිය යුුය. 

 

පඩි, මිමි, කිරුම් සහෝ මිනුම් උපකරණ අලුත්තවැඩියා කිරීසම්දී අවශය වන සමවලම් හා උපකරණ අයදුම්කරු සුව 

තිසේෙ යන්තන පරීක්ෂා කරනු ලැසේ. ඒ සඳහා සෙපාර්තසම්න්තු නිලධාරීන්ත විසින්ත අොළ අයදුම්කරුසේ වැඩසපාළ/ 

කර්මාන්තත ශාලාව පරීක්ෂා කරනු ලැසේ.  

 

එවැනි සේථාන පරීක්ෂාවකින්තෙ පසු සියලු පරීක්ෂණ පිළිබඳ අධයක්ෂවරයාසේ සෑහීම අනුව අොළ පුේගලයා සවත 

අලුත්තවැඩියා කිරීසම් බලපත්රය නිකුත්ත කරනු ඇත. (වගු 13, 14) එම බලපත්රය අන්තසු කළ සනාහැක. වයාපාරසේ 

අයිතිකරු සවනසේ වුවසහාත්ත සුදුසුකම් ලත්ත කාර්මික නිලධාරිසයකු සිටීම අනිවාර්ය සේ. 
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ලියාපදිංචි ගාසේු ඇුළු ලියාපදිංචි කිරීම් පිළිබඳ අසනකුත්ත සියලුම සතාරුරු 2015.07.02 දිනැති අංක 1921/54 

ෙරන අති විසශේෂ ගැසේ පත්රසේ පළ කර ඇත. 

 

 

2.7 ශ්රී ලංකාසේ  ම්මත සේලාව නිපෙීම   හ විකා ය 

ශ්රී ලංකාවට සම්මත සේලාව සැපයීසම් පුසරෝගාමියා වීසම් සගෞරවය හිමිවන්තසන්ත මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා 

සෙපාර්තසම්න්තුවටයි. දිවයින පුරා කාලය පිළිබඳ ඒකමිතියක් ඇති කරනු පිණිස ජාතික මිනුම් 

පර්සේෂණාගාරසේ විෙුත්ත කාලය හා සංඛ්යාත විෙයාගාරසේ විසශේෂ වයාපෘතියක් සලස ශ්රී ලංකාසේ සම්මත 

සේලාව නිපෙවීසම් කටයුු ආරම්  කරන ලදී. ඒ සඳහා රුබීඩියම් පරමාණුක ඔරසලෝසුවක් සේථාපිත කර එමගින්ත 

ජාතයාන්තතර කාල ඛ්ණ්ඩාංකවලට අනුකූලවන පරිදි ශ්රී ලංකාසේ නිවැරදි සේලාව සකසේ කර  විකාශය කිරීම 

සිදුසේ. නිවැරදි සේලාව විකාශනය සඳහා 2011 අසේල් මස www.sltime.org සවේ අඩවිය විවෘත කරන ලදී. 

ෙවසසේ ඕනෑම සේලාවක සමම සවේ අඩවියට පිවිස ශ්රී ලංකාසේ නිවැරදි සේලාව ෙැනගැනීසම් පහසුව ෙැන්ත සැම 

සෙනාටම ලැබී ඇත. සමම සවේ අඩවිය ඇසුසරන්ත තමන්ත  ාවිතා කරන ඔරසලෝසුවල සේලාව නිවැරදිව සකසේ 

කර ගන්තනා සලස අොල සියලු පාර්ශවයකටම උපසෙසේ සෙනු ලැසේ. 

 

තවදුරටත්ත සංවර්ධනය වන සමම සසේවාව සලාව ෙැනට ඉතාම නිවැරදි සේලාව නිපෙවන්තනට සමත්තවන සිසීයම්  

පරමාණුක ඔරසලෝසුව ෙක්වා වැඩිදියුණු කිරීමට සම් වන විට පියවර සගන ඇත. 

 

 

2.8 ස ෞඛ්ය ක්සෂේත්රසේ භාවිතා වන මිනුම් උපකරණ අංක ස ෝධනය 

සසෞඛ්ය ක්සෂේත්රසේ  ාවිතා වන කිරුම් යන්තත්ර, උෂේණත්තවමාන, රුධිර පීඩනමාන වැනි උපකරණ අංක සශෝධනය 

මගින්ත ඒවාසේ නිරවෙයතාව සහතික කරන අතර එමගින්ත නිරවෙය හා විශේවාසනීය සරෝග විනිශේචයක් සිදුසේ. 

සරෝහල් සහ සසෞඛ්ය ක්සෂේත්රයට  අයත්ත අසනකුත්ත ආයතන සවත ඒ සඳහා පහසුකම් ලබා දීමට 

සෙපාර්තසම්න්තුවට හැකිය. 

 

 

http://www.sltime.org/
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3. ජාතයන්තතර  ම්බන්තධතා, පුහුණු  හ  ම්සම්ලන 

 
මිනුම් විෙයාවට අොළ ජාතයන්තතර හා කලාපීය සහසයෝගීතාව පවත්තවා ගැනීමට විවිධ රටවල් සමඟ සම්බන්තධතා 
ඇති කරගනු ලැසේ. අප  ාවිතා කරන මිනුම්වල ජාතයාන්තතර අනුකූලතාවය සහ විශේවාසය තහවුරු වීමටත්ත, 
සවළඳාසම්දී උේගතවන තාක්ෂණික අවහිරතා වලක්වා ගැනීමටත්ත ජාතයන්තතර සබඳතා ඉවහල් සේ. එසමන්තම 
ෙැනට  ාවිතා කරන විෙයාත්තමක හා අසනකුත්ත මිනුම් ක්රමවලට  ආරක්ිත පෙනමක් සැපයීම, තාක්ෂණික කුම 
සසායා ගැනීම හා ඒවා වයාප්ත කිරීම මගින්ත තාක්ෂණික ඥානය හුවමාරු කරගැනීම, විවිධ රටවල ඇතිවන 
තාක්ෂණික අවහිරතා අවම කරගැනීම ආදිසයහි ෙ ජාතයන්තතර සබඳතා අතයවශය සේ. 

 
මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව සම් වන විට පහත ෙැක්සවන ජාතයන්තතර සබඳතා 
පවත්තවාසගන යයි. 
 

1. ජාතයන්තතර නනතික මිනුම් විෙයා සංවිධානසේ (OILM) සමාජිකත්තවය ෙරයි 

2. ආසියා ශාන්තතිකර මිනුම් විෙයා වැඩසටහසනහි (APMP2) සමාජිකත්තවය ෙරයි 

3. කිරුම් හා මිනුම් පිළිබඳ ජාතයාන්තතර කමිටුසේ (CIPM3) අසනයානය වශසයන්ත පිළිගැනීසම් ගිවිසුසම් 

(MRA4) ආශ්රිත සමාජිකත්තවය ෙරයි 

4. ජර්මන්ත ජාතික මිනුම් ආයතනය සහ සාක් සංවිධානය (SAARC – PTB) අතර ඇති ේවි පාර්ශවික 
සම්බන්තධතා යටසත්ත ක්රියාත්තමක වන විවිධ වයාපෘතිවලටෙ සාක් කලාපසේ රටක් වශසයන්ත සහ ාගි 
සේ. 

 

මීට අමතරව විවිධ ස ෞතික රාශීන්තට අොළ ජාතයන්තතර සංසන්තෙන වැඩසටහන්තවලට ෙ (Inter-Laboratory    

Comparisons) සෑම වසරකම සහ ාගි වී ඇති අතර එමගින්ත සාර්ථක ප්රතිඵලෙ ලබා ඇත. 2017 වසසර්දී ෙ 
සෙපාර්තසම්න්තුසේ නිලධාරීන්ත විවිධ විසේශ පුහුණු වැඩසටහන්ත වලට හා මිනුම් විෙයාවට සම්බන්තධ විසෙසේ 
සම්සම්ලනවලටෙ සහ ාගී වී ඇත. (වගුව 11) 
 

 

4. සද්ශීය පුහුණු වැඩ ටහන්ත 

4.1 සෙපාර්තසම්න්තුව මගින්ත සමසහයවන පුහුණු වැඩ ටහන්ත 

2016 වසසර් සිට මිනුම් විෙයා ක්සෂේත්රයට අවශය පුහුණුව ලබා දීම සඳහා විසශේෂ වැඩසටහනක් ආරම්  විය. 

රසායන මිනුම් විෙයාව හා මිනුම් සංශයතා ගණනය කිරීම (Chemical Metrology and Uncertainty 

Calculations) පිළිබඳ පුහුණුව ලබාදීමට අවශය සම්පත්ත ොයකත්තවය සෙපාර්තසම්න්තුව සුව ඇත. පහත 

වගුසේ ෙැක්සවන්තසන්ත 2017 වසසර් පවත්තවන ලෙ එවැනි පාඨමාලාවල  විසේතරයි. (වගුව 3) 

 

පාඨමාලාසේ නම පැවැත්ූ දිනය  හභාගි වු  ංඛ්යාව 
ගා ේුව 

රුපියල් (එක් අයකුට) 

මිනුම් සංශයතා තක්සසේරු කිරීම 2017.03.30 18 9500.00 

මිනුම් සංශයතා තක්සසේරු කිරීම 2017.08.17 19 9500.00 

(වගුව 3) 
 
2 Asia Pacific Metrology Programme 

3 International Committee for Weights and Measures 

4 Mutual Recognition Arrangement 
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4.2 සද්ශීය පුහුණු වැඩ ටහන්තවලට නිලධාරීන්ත සයාමුකිරිම 

ආයතනසේ සෑම අංශයකම නිලධාරීන්තසේ පුහුණු අවශයතා හඳුනා ගැනීම සඳහා සෙපාර්තසම්න්තුව නිරුරු 

ක්රියා කරයි. එක් එක් නිලධාරියාට තමා ඉටුකරන සසේවසේ නිපුණත්තවය තිබීම ඉතා වැෙගත්ත සේ. එබැවින්ත තමා 

සු ෙැනුම තවදුරටත්ත වර්ධනය කරගැනීම පිණිසත්ත, සහාඳ පලපුරුේෙක්ෙ, යාවත්තකාලීන වූ ෙැනුමක්ෙ සහිතව 

සසේවසේ උසසේවීම් ලැබීමටත්ත හැකිවනු පිණිස එම නිලධාරීන්තට අවශය පුහුණුව ලබා සේ. 2017 වසර ුළ 

සෙපාර්තසම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලසේ නිලධාරීන්ත සහ ාගී වූ සේශීය පුහුණු පාඨමාලා පිළිබඳ සතාරුරු අංක 12 

වගුසේ ෙැක්සේ. 

 

 

5. සභෞතික  ංවර්ධනය  
5.1 සභෞතික  ම්පත් ප්ර ම්පාෙනය 

සම් යටසත්ත 2017 වසසර් මිලදී ගත්ත කාර්යාල ගෘහ  ාණ්ඩ, විදුලි උපකරණ, පර්සේෂණාගාර උපකරණ, සහ 
අසනකුත්ත කාර්යාලවල අවශයතා අොල සේ. ප්රධාන කාර්යාලසේ සහ දිසේික් කාර්යාලවල අවශයතා ෙ සම් 
යටසත්ත ආවරණය සේ. (වගුව 5) 
 

 

5.1.1  ම්මත මිනුම් උපකරණ මිලදී ගැනීම 

ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය සඳහා 2017 වසර ු ළ මිලට ගත්ත සම්මත මිනුම් උපකරණ පිළිබඳ විසේතර පහත 

ෙැක්සේ. (වගුව 4) 
 

උපකරණසේ නම  ප්රමාණය  මුළු වියෙම රුපියල්  

OIML Class F2 Standard Weight Set 25 2,592,578.37 

OIML Class M1 Standard Weight Set 25 6,066,050.50 

Precision Digital Thermometer Thermocouple & RDT 02 3,397,995.44 

Fixed Point Maintenance Furnace 01 4,176,884.69 

Dry Block Calibration Bath for High Temperature 04 3,955,484.48 

SPTR Block Calibration Resistance Bridge with Multi 

channel Matrix Scanner 
01 5,514,166.04 

Electrical Multiproduct Calibrator 01 14,353,016.30 

Calibration Gas Mixture 01 1,351,377.60 

8.5 Digital reference Multi meter with Ratio Function 01 4,252,290.20 

Electrical Multifunction Calibrator 01 18,124,194.86 

Gauge Block set -  grade K, 122 pieces, tungsten Carbide 01 2,145,179.18 

Long Gauge Block set – grade 0, 8 pieces, steel 01 2,753,107.82 

Gauge Block set – grade 0, 122 pieces, steel 01 1,388,722.52 

Gauge Block set – grade K, 122 pieces, steel 01 1,555,722.68 
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Scale & Tape Measuring Instruments – BMG 2000 Tape 

Calibrator 
01 5,004,849.16 

pH Meter & Standard Buffer Solutions 01 375,381.85 

Alcohol Breath Test Simulator 01 3,015,300.00 

Precision Stand Alone Simulator Air pump 01 3,841,000.00 

Alcohol Stock Solution Ampoules 01 172,500.00 

(වගුව 4) 
 

 

5.1.2  ප්රධාන කාර්යාලය  ඳහා ප්ර ම්පාදිත උපකරණ - 2017 (වගුව 5) 
 

 

(වගුව 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ලබා දුන්ත පහසුකම් ප්රමාණය මුලු පිරිවැය රුපියල් 

Laptop 70 8,139,250.00 

UPS 21 69,300.00 

A/C Machine 15 1,059,954.86 

Table 7 51,800.00 

Low back Chair 7 43,750.00 

Steel Cupboard with drawers 3 30,900.00 

Cushion chairs with hand rest 6 23,700.00 

Notice Board 2 5,978.00 

සොර සෙසක් වාසන්ත කබඩ් 2   25,000.00 
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5.2 ඉදිරිසේ දී ආරම්භ ීමට නියමිත වයාපෘතීන්ත 

5.2.1 සෙපාර්තසම්න්තුසේ ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරසේ (NML) අංක ස ෝධන  ඳහා අන්තතර්ජාතික 

පිළිගැනීමක් ලබා ගැනීම 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව ශ්රී ලංකා රජය සවනුසවන්ත කිරුම් හා මිනුම් පිළිබඳ 

ජාතයාන්තතර කම්ටුසේ CIPM අසනයානය වශසයන්ත පිළිගැනීසම් එකඟතාව (MRA)  අත්තසන්ත කර ඇත. සමය 

ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතනයන්තහි පවත්තවාසගන යනු ලබන මිනුම් ප්රමිතින්ත හා නිකුත්ත කරනු ලබන අංක 

සශෝධන හා මිනුම් සහතිකවල සමතාව සපන්තනුම් කිරීම සඳහා පාෙක සවයි. සහ ාගි වන ආයතනයන්තහි අංක 

සශෝධන හා මිනුම් ශකයතාව අන්තතර්ජාතිකව පිළිගැනීම සමම එකඟතාවසයහි ප්රතිඵලය සේ. ඒ සඳහා 

පර්සේෂණාගාරය අත්තතර්ජාතික පිළිගත්ත මිනුම් විෙයාව පිළිබඳ විසශේෂඥයන්ත විසින්ත සමියුරු ප්රතිනිරීක්ෂණයට 

(Peer Review) ලක් කළ යුුය. 

 

ලබන වසසර්දි සෙපාර්තසම්න්තුසේ ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය CIPM-MRA සම්මුතිය අනුව ජාතික 

පිළිගැනීම ලබාගැනීම සඳහා කටයුු ආරම්  කරනු ලබයි. එහි ප්රථම පියවර වශසයන්ත කාලය හා සංඛ්යාතය 

මිනුම් විෙයාගාරය හා පීඩන මිනුම් විෙයාගාරය මගින්ත ආරම්  කරනු ලබන අතර අසනකුත්ත විෙයාගාරෙ එම 

පටිපාටිය අනුගමනය කරනු ඇත. ඒ අතර  නව මිනුම් පරාමිතීන්ත සඳහා පර්සේෂණාගාරසේ විෂය පථය පුළුල් 

කිරීම, අන්තතර්ජාතික සහසයෝගීතාව (උො: UNIDO, PTB, APMP) ලබාසගන පර්සේෂණාගාර 

කාර්යමණ්ඩලසේ ෙැනුම යාවත්තකාලින කිරීම හා පුහුණු වැඩසටහන්ත හා වැඩමුළු සංවිධානය කර විෙයාගාර, 

කර්මාන්තත හා සවළඳ ක්සෂේත්ර සඳහා මිනුම් විෙයාව ෙැනුම ලබා දීම ඉදිරියටත්ත වයාපෘතියක් සලස ක්රියාත්තමක 

සේ. 

 

 

 

********************************************** 

 

 

 

සෙපාර්තසම්න්තුව සවත පැවරී ඇති රාජකාරි මනා අයුරින්ත ඉටුකිරීමට සහසයෝගය දුන්ත සෙපාර්තසම්න්තුසේ 

කාර්ය මණ්ඩලසේ සියලුම සාමාජිකයින්ත සහ දිසේික් සල්කම්වරුන්ත සවත මාසේ හෘෙයාංගම සේුතිය පල කරමි. 

  

 

එසේ.එන්ත. අකුරන්තතිලක 

අධයක්ෂ (රා.ඉ.) 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව 
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6. ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය 

6.1 එක් එක් විෙයාගාරය මගින්ත  පයනු ලබන අංක ස ෝධන පිළිබඳ සතාරුරු (වගුව 6) 

 

 විෙයාගාරසේ නම  පයනු ලබන අංක ස ෝධන ස ේවා 

1 උෂේණත්තවමිතික විෙයාගාරය 

සායනික උෂේණත්තවමාන 
කාර්මික සහ විෙයාගාර උෂේණත්තවමාන සංඛ්යාංක උෂේණත්තවමාන 
තාප විෙුත්ත යුේම උෂේණත්තවමාන සහ ප්රතිසරෝධ උෂේණත්තවමාන 
වීදූරු ුල ද්රව උෂේණත්තවමාන 
Maximum Registered උෂේණත්තවමාන 
උපරිම අවම උෂේණත්තවමාන 
බිත්තති උෂේණත්තවමාන 
පෘෂේඨවල උෂේණත්තවය මැනිසම් උපකරණ 
අසධෝරක්ත උෂේණත්තවමාන 
සතතමනමානය 
අසධෝරක්ත සතතමනමානය 
සතතමන ුලාව 
සම්මත ප්ලැටිනම් ප්රතිසරෝධ උෂේණත්තවමාන (සංසන්තෙන ක්රමය) සම්මත 
ප්ලැටිනම් ප්රතිසරෝධ උෂේණත්තවමාන (අචල ලක්ෂය ක්රමය) කාර්මික තාප 
විෙුත්ත යුේම උෂේණත්තවමාන (සංසන්තෙන ක්රමය) 
කාර්මික තාප විෙුත්ත යුේම උෂේණත්තවමාන (අචල ලක්ෂය ක්රමය) 
උෂේණත්තවමිතික තාපත (ද්රව සහ වියළි) 
උෂේණත්තවමිතික සර්ඛ්ය 
විෙයාගාර උදුන්ත 
ඔසටාක්සල්ේ 
ඉන්තකියුසේටරය සහ ජල තාපකය 
අධිශීතකරණය සහ ශීතකරණය (තනි කුටීර) 
ශීත කාමරය (කාමර උෂේණත්තව මිනුම්) 
තාප සේවීච/පාලක 
සංඛ්යාංක ආර්ද්රතාමානය 
සතත්ත හා වියළි බල්බ ආර්ද්රතාමානය 

2 

 
විෙුත්ත ජවය සහ ශක්තිය 
පිළිබඳ විෙයාගාරය 

කිසලෝ සවාේ පැය මීටරය (එකලා) 
කිසලෝසවාේ පැය මීටරය (සතකලා) 
කිසලෝසවාේ ඇම්පියර් පැය මීටරය (සතකලා) 
ජංගම විෙුත්ත බලය/ශක්තිය මැනීසම් උපකරණ (එකලා) 
ජංගම විෙුත්ත බලය/ ශක්තිය මැනීසම් උපකරණ (සතකලා) 
විදුලි මනු පරීක්ෂා කිරීසම් පේධතිවල මීටර (එකලා) 
විදුලි මනු පරීක්ෂා කිරීසම් පේධතිවල මීටර (සතකලා) 
විෙුත්ත ශක්ති මීටර (විෙයාගාර/සේථාවර/එකලා) 
විෙුත්ත ශක්ති මීටර (විෙයාගාර/සේථාවර/සතකලා) 
විෙුත්ත බලය මැනීසම්  උපකරණ (විෙයාගාර/සේථාවර/එකලා/ජංගම) 
විෙුත්ත බලය මැනීසම් උපකරණ (විෙයාගාර/සේථාවර/සතකලා/ජංගම) 

3 පරිමාමිතික විෙයාගාරය 

සබදුම් රහිත මිනුම්  
පරිමාමිතික මිනුම් 
මිනුම් සිලින්තඩර 
මාර්ග ටැංකි  
මයිසක්රෝ පිසපේටු, පිසපේටු, බියුසරේටු (ලක්ෂය 03 ක් සඳහා) 

4 පීඩන මිනුම් විෙයාගාරය 
පීඩන ආමාන 
සේපිේසමෝමැසනෝමීටරය 
සංඛ්යාංක රුධිර පීඩන මානය 
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5 සේකන්තධමිතික විෙයාගාරය 

කිරුම් පඩි (OIML E 2 පන්තතිය) 
කිරුම් පඩි (OIML F 1 පන්තතිය) 
OIML පන්තතිය F2/M පන්තතිය/සුදු යකඩ කාර්මික කිරුම් පඩි 
අසනකුත්ත කාර්මික පඩි 
නිරවෙයතා පන්තතිය I තරාදි 
නිරවෙයාතා පන්තතිය II තරාදි 
නිරවෙයතා පන්තතිය III, IIII තරාදි 
පාලම් තරාදි 
සබාත්තතම් අදින යන්තත්රය 
සහෝපර් ුලාව 

6 මානමිතික විෙයාගාරය 

මීටර් රූල්/සේප්  
ආමාන කුේටි 
වර්නියර් කැලිපර් 
මයිසක්රාමීටර් ආමාන 
විෂේකම්  ආමාන  
උස ආමාන   
කැලිපර් පරීක්ෂක 
ෆීලර් ආමාන 
ඝනකම මැනීසම් ආමාන 

7 
විෙුත්ත කාලය සහ සංඛ්යාත 
මිනුම් විෙයාගාරය 

සවෝල්ේ මීටර් 
ඇමීටර් 
ඕම් මීටර් 
බහු මීටරය 6.5 ප්රතයාවර්ත/සරල වි ව 
ප්රතයාවර්ත සරල ධාරා  
ප්රතිසරෝධ 
කාලය/විරාම ඝටිකාව 
සංඛ්යාතය/ටැසකෝ මීටරය 
සෙෝලසන්තක්ෂය 
තරංග ජනකය 

(වගුව 6) 
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6.2 ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරසේ අංක ස ෝධන ආොයම් සතාරුරු - 2017 වර්ෂය (වගුව 7) 

(වගුව 7) 
 

මා ය 

 ේකන්තධමිතික 

විෙයාගාරය 

මානමිතික  

විෙයාගාරය 

උෂේණත්වමිතික 

විෙයාගාරය 

විෙුත් කාලය  හ 

 ංඛ්යාත මිනුම් 

විෙයාගාරය 

විෙුත් ජවය  හ 

 ක්තිය පිළිබඳ 

විෙයාගාරය 

පරිමාමිතික 

විෙයාගාරය 

පීඩන මිනුම් 

විෙයාගාරය 

ඒකක 

ගණ

න 

ආොයම 

රුපියල් 

ඒක

ක 

ගණ

න 

ආොයම 

රුපියල් 

ඒකක 

ගණන 

ආොයම 

රුපියල් 

ඒකක 

ගණන 

ආොයම 

රුපියල් 

ඒකක 

ගණන 

ආොයම 

රුපියල් 

ඒකක 

ගණන 

ආොයම 

රුපියල් 

ඒකක 

ගණන 

ආොයම 

රුපියල් 

ජනවාරි 0 0 25 48,000 12 18,800 11 30,500 10 12,800 0 0 9 13,500 

සපබරවාරි 67 220,800 37 75,500 3 26,950 1 5,000 0 0 2 3,200 2 3,000 

මාර්ු 66 59,450 22 42,500 22 50,890 6 16,000 11 13,200 0 0 4 6,000 

අසේල් 9 21,900 7 12,500 2 2,700 1 2,000 1 6,000 0 0 2 3,000 

මැයි 55 36,300 14 25,500 9 17,610 1 2,000 0 0 3 2,400 2 3,000 

ජුනි 92 117,850 22 44,500 3 4,900 5 13,000 2 120,000 6 7,000 1 1,500 

ජුලි 38 244,950 17 30,000 13 25,880 7 18,000 0 0 3 3,400 7 10,500 

අසගෝසේු 44 121,900 12 23,000 2 2,600 7 18,000 4 194,000 3 2,400 12 15,500 

සැප්තැම්බර් 78 53,650 6 9,000 1 2,000 4 15,500 1 2,000 2 1,600 2 3,000 

ඔක්සතෝම්බ
ර් 

24 25,700 18 35,500 19 33,340 7 18,000 0 0 0 0 2 3,000 

සනාවැම්බර් 54 233,350 10 16,500 6 14,900 3 10,500 0 0 0 0 6 9,000 

සෙසැම්බර් 59 46,250 15 27,500 5 12,150 0 0 0 0 1 9,600 8 12,000 

එකුව 586 1,182,100 205 390,000 97 212,720 53 148,500 29 348,000 20 29,600 57 83,000 
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6.3 කිරුම් හා මිනුම් උපකරණවල මාදිලි අනුමැතිය - 2017 වර්ෂය (වගුව 8) 
 

මාදිලි අනුමැති වර්ගය ඒකක  ංඛ්යාව ආොයම රුපියල් 

ඉසලක්සරානික් කිරුම් උපකරණ 26 132,000.00 

පරිමාමිතික මිමි 1 20,000.00 

ඉන්තධන පිරවුම් යන්තත්ර 5 50,000.00 

වායු විසමෝචන ඒකකය 1 20,000.00 

එකුව 33 222,000.00 

(වගුව 8) 
 

 

6.4 ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරසේ ආොයම්  ාරාං ය - 2017 වර්ෂය (වගුව 9) 
 

ස ේවා කාණ්ඩය 
උපකරණ 

 ංඛ්යාව 
ගා ේු රුපියල් 

1. සේකන්තධමිතික අංක සශෝධනය 586 1,182,100.00 

2. මානමිතික අංක සශෝධනය 205 390,000.00 

3. උෂේණත්තවමිතික උපකරණ අංක සශෝධනය 97 212,720.00 

4. පීඩන ආමාන අංක සශෝධනය 57 83,000.00 

5. සර්ඩාර් උපකරණ, සංඛ්යාක සහ ප්රතිසම භූ පරීක්ෂක, විරාම 
ඝටිකා, වායු ප්රවාහ මාන, බහු මීටර, ප්රතිසරෝධ ආසේශක, 
හිප්සහාප් පරීක්ෂක, සමගා ඕම් මීටර, පුළුල් පරාස ටයිමර්, 
සලෝඩ් සසල් සිමියුසල්ටර්, කලම්පමාන, පරිවාරක සටසේටර  

53 148,500.00 

6. ඉන්තධන යන්තත්ර, වාහන විසමෝචන පරීක්ෂණ ඒකක මාදිලි 
අනුමැතිය සහ තරාදිවල පළමු/සෙවන මාදිලි අනුමැති 
පරීක්ෂා කිරීම 

33 222,000.00 

7. පරිමාමිතික උපකරණ අංක සශෝධනය 20 29,600.00 

8. විදුලි මනු පරීක්ෂාව 29 348,000.00 

9. වාහන සේගමාපක යන්තත්ර පරීක්ෂාව (Lidar) 34 70,000.00 

10. පුහුණු වැඩසටහන්ත (රසායන මිනුම් විෙයාව සහ සංශයතා 
ගණනය කිරීම) 

 351,500.00 

එකුව 1114 3,037,420.00 

    (වගුව 9) 
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විසද්ශීය පුහුණු  හ  ම්සම්ලන - 2017 (වගුව 10) 

 

 
නිලධාරියාසේ නම තනුර රට කාලය පුහුණුව 

01 සේ. එසේ. එම්. සිල්වා මිය 
නිසයෝජය 
අධයක්ෂ 

සකාරියාව 
2017.03.18 – 
2017.03.31 

Metrology in Mass Related 

Quantities( MRQ) 

Global Metrology Academy 

(GMA) KRISS – Korea 

02 
එච්. එල්. අයි. එසේ. 
සම්පත්ත මයා 

සහකාර 
අධයක්ඡෂ 

චීනය 
2017.03.28 – 
2017.03.30 

APEC Training Workshop on 

Solar Cells and LED 

Measurements Standards and 

Technologies 

National Institute of Metrology 

(NIM)Beijing, China  

03 ආර්. ඩී. එම්. අලංක මයා 

04 
එච්. ඒ. ආර්. එසේ. 
බණ්ඩාර මයා 

කිරුම් මිනුම් 
යාන්තික 
ශීල්පී ජර්මනිය 

2017.04.26 – 
2017.04.29 

User Training of Taxi Meter 

Calibration Units, Maha, Germany 

05 
ඒ. එම්. සක්. ගණපති 
මයා 

සංවර්ධන 
නිලධාරි 

06 ඒ. ඩී.ඩී. නමින්තෙ මයා 
සහකාර 
අධයක්ෂ 

සකාරියාව 
2017.05.19 – 
2017.06.02 

Metrology in Length and 

Dimensional Measurement (LDM) 

Global Metrology Academy 

(GMA) KRISS - Korea 

07 ආර්. ඩී. එම්. අලංක මයා 
සහකාර 
අධයක්ෂ 

සකාරියාව 
2017.07.06 – 
2017.08.02 

Improving and Specializing 

Consumer Affairs 

KOICA, HQ , Seongnam, Korea  

08 
ඩී. ජී. එච්. පේටියසවල 
මයා 

මිනුම් සසේවා 
උපක්රම 
පරීක්ෂක 

චීනය 
2017.09.26 
 

Verification of Weighbridges 

Changping Campus of NIM 

Beijing, China  09 පී. ඩී. එසේ. වීොගම මයා 

10 
ආර්. ජී. එසේ. ඒ. 
සපසර්රා මයා 

නිසයෝජය 
අධයක්ෂ 

තායිවානය 
2017.10.25 – 
2017.10.26 

Workshop, Inter – Laborotory 

Coparison Exercise for GPS Time 

Transfer and Calibration 

Techniques 2017. 

Chunghwa Telecom Laboratory 

(TL)Taiwan 

11 එසේ. ඩී.අයි. ඩයසේ මයා 
සහකාර 
අධයක්ෂ 

ප්රංශය 
2017.11.13 – 
2017.11.24 

BIPM Capacity Building & 

Knowledge Transfer Programmer 

– 2017 

Sounds of beginning in the CIPM 

MRA, BIPM, France  

12 
එසේ. එන්ත. අකුරන්තතිලක 
මයා 

අධයක්ෂ 
 (රා. ඉ) 

ඉන්තදියාව 
2017.11.24 – 
2017.12.01 

33rd APMP General Assembly and 

Related Meeting, NPL, India 
13 

එච්. එල්. අයි. එසේ. 
සම්පත්ත මයා සහකාර 

අධයක්ෂ 
14 ඒ. ඩී.ඩී. නමින්තෙ මයා 

(වගුව 10...) 
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 නිලධාරියාසේ නම තනුර රට කාලය පුහුණුව 

15 
එසේ. එන්ත. අකුරන්තතිලක 
මයා 

අධයක්ෂ 
 (රා. ඉ.) 

තායිලන්තතය 
2017.12.04 – 
2017.12.08 

APMP – DEC Leadership 

Training Workshop  

National Institute of Metrology, 

Thailand (NIMT) 

16 සේ. එසේ. එම්. සිල්වා මිය 
නිසයෝජය 
අධයක්ෂ 

ජපානය 
2017.12.04 – 
2017.12.15 

Implementation for Social and 

Industrial Infrastructure in 

Metrology  

NMIJ, Japan 

(වගුව 10) 
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සද්ශීය පුහුණු - 2017 (වගුව 11) 
 

 

 
නිලධාරියාසේ නම තනුර පුහුණුව ආයතනය කාලය 

පාඨමාලා 

ගා ේුව රු. 

01 
සක්. ඒ. සී. සේ. 
ගුණසසේකර මයා 

මිනුම් සසේවා හා 
උපක්රම 
පරීක්ෂක 

ඉංග්රීසී ඩිප්සලෝමා 
පාඨමාලාව 

ශ්රී ලංකා 
සංවර්ධන 
පරිපාලන 
ආයතනය 

2017.03.05 
සිට මාස ුනක් 

 20,000 

02 
සේ. එම්.ටී. හංසිකා 
මිය කාර්යාල කාර්ය 

සහායක 

කාර්යාල කාර්ය 
සහායක සසේවය 
වැඩිදියුණු කිරීම 

නිපුණතා 
සංවර්ධන 
අරමුෙල් 
මණ්ඩලය 

2017.03.13 – 
2017.03.14 

8,500 

03 
ඩේ. බී. ගයාන්ත 
සඳරුවන්ත මයා 

8,500 

04 
ඩේ. අනුර වගාවල 
මයා 

රියදුරු 
 

රියදුරන්ත සඳහා 
සකටි කාලීන 
පුහුණුව 

සමෝටර් 
රථ 
ඉංජිසන්තරු 
අ යාස 
ආයතනය 

2017.03.25 – 
2017.03.26 

 57,400 

05 
ආර්. එල්. ඩී. ආර්. 
රත්තනායක මයා 

06 
එම්. එච්. ආරියසිංහ 
මයා 

07 
ආර්. ඒ. ටී. ඒ. සක්. 
රූපසිංහ මයා 

08 
සක්. එල්. පුෂේප කුමාර 
මයා 

09 
ආර්. එසේ. පුෂේප කුමාර 
මයා 

10 යු. ආනන්තෙ මයා 

11 
ඩේ. පී. ජනක ප්රනාන්තදු 
මයා 

12 
එන්ත. ඩී. ඒ. අමල්ජිත්ත 
මයා 

13 
සක්. ඒ. ඩී. ප්රසන්තන 
සංජීව මයා 

කළමණාකරන 
සහකාර සසේවා ආරම් ක 

පුහුණුව 

නිපුණතා 
සංවර්ධන 
අරමුෙල් 
මණ්ඩලය 

2017.04.03 – 
2017.04.05 

12,000 

14 
එච්. ආර්. එසේ. පීරිසේ 
මිය 

 12,000 

15 වයි. එන්ත. චාන්තෙනී මිය 12,000 

16 
ඊ. සක්. ඒ. උෙයංගනී 
සමය 

12,000 

17 
අයි. ජී. එසේ. එසේ. 
ඉඩමවත්තත සමය 

සංවර්ධන 
නිලධාරි 

12,000 

18 සංජීව සේශප්රිය මයා 
කාර්යාල කාර්ය 
සහායක 

කාර්යාල කාර්ය 
සහායක පුහුණුව 
ඵලොයිතා හා 
ආකල්ප වර්ධනය 

ප්රැේ 
ආයතනය 

2017.05.23 6,000 

(වගුව 11..) 
 



කාර්යසාධන වාර්තාව 2017 

 

22 

 

 නිලධාරියාසේ නම තනුර පුහුණුව ආයතනය කාලය 
පාඨමාලා 

ගා ේුව රු. 

19 
සේ. ඩේ. පී.පී. එම්. 
ජයවර්ධන මයා 

කළමණාකරන 
සහකාර 

වැටුප් පරිවර්තන 
පිළිබඳ සෙදින 
පුහුණු වැඩමුඵව 

නිපුණතා 
සංවර්ධන 
අරමුෙල් 
මණ්ඩලය 

2017.06.15 
– 
2017.06.16 

8,500 

20 පී. සී. දිසානායක මිය 8,500 

21 එසේ. විසේවර්ධන මිය 8,500 

22 
වයි. එන්ත. ප්රියෙර්ශනී 
මිය 

 8,500 

23 
එච්. ආර්. එසේ. පීරීසේ 
මිය 

 8,500 

24 
සේ. ඩේ. පී.පී. එම්. 
ජයවර්ධන මයා 

කළමණාකරන 
සහකාර 

විනය කාර්ය 
පටිපාටි 

මිසලෝො 
ආයතනය 

2017.06.27 
– 
2017.06.28 

11,500 

25 තරිඳු චාමිකර මයා 
සංවර්ධන 
නිලධාරි 

Fundamentals of 

computer 

Networking 

මිසලෝො 
ආයතනය 

2017.06.28 
– 
2017.06.30 

16,500 

26 
අයි. ජී. එසේ. එසේ. 
ඉඩමවත්තත සමය 

සංවර්ධන 
නිලධාරි 

Advance MS 

Excel for junior 

staff 

මිසලෝො 
ආයතනය 

2017.06.22 

– 

2017.06.23 
11,500 

27 
ඩේ. එම්. ඩේ. ආර් 
අසන්තති මිය 

සංවර්ධන 
නිලධාරි සසේවා ආරම් ක 

පුහුණුව 

නිපුණතා 
සංවර්ධන 
අරමුෙල් 
මණ්ඩලය 

2017.07.24 
– 
2017.07.26 

12,000 

28 තරිඳු චාමිකර මයා 12,000 

29 සමාධි පැසේකුසවල් මිය 
රසායනාගාර 
සහකාර 

12,000 

30 
ඒ. අයි. විතානායක 
මයා 

කළමණාකරන 
සහකාර 

කාර්යාල 
උපකරණ පාලනය 

නිපුණතා 
සංවර්ධන 
අරමුෙල් 
මණ්ඩලය 

2017.07.27 
– 
2017.07.28 

8,500 

31 ඒ. ඩී. ඩී. නමින්තෙ මයා 
සහකාර 
අධයක්ෂ 

වාහන 
කළමණාකරනය 
කිරීම 

ප්රැේ පුහුණු 
ආයතනය 

2017.06.28 

6,000 

32 
ආර්. ජී. එසේ. ඒ. 
සපසර්රා මයා 

නිසයෝජය 
අධයක්ෂ 

6,000 

33 
සක්. ඒ. ඩී. ප්රසන්තන 
සංජීව මයා 

කළමණාකරන 
සහකාර 

6,000 

34 
ඩේ. එම්. ඩේ. ආර්. 
අසන්තති මිය 

සංවර්ධන 
නිලධාරි 

IT Skills for non 

IT Officers 
මිසලෝො 
ආයතනය 

2017.08.08 
– 
2017.08.09 

11,500 

35 ඒ. ඩී. ඩී. නමින්තෙ මයා 
සහකාර 
අධයක්ෂ 

ප්රවාහන 
කළමණාකරණය 
උසසේ සහතික පත්ර 
පාඨමාලාව 

ඉදිකිරීම් 
යන්තසත්රෝපකරණ 
පුහුණු 
මධයසේථානය 

2017.08.11 
සිට සිකුරාො 
දින 20 

45,000 

36 
වී. සක්. යු. උෙයංගනී 
සමය 

කළමණාකරන 
සහකාර 

රාජය ගිණුම් 
මිසලෝො 
ආයතනය 

2017.08.16 
– 
2017.08.17 

11,500 

37 
ටී. පී. ජී. කරුණාරත්තන 
මිය  

සංවර්ධන 
නිලධාරි 

11,500 

38 
සක්. එසේ. වී. ගුණපාල 
මිය 

සංවර්ධන 
නිලධාරි 

අ යන්තතර 
විගණනය 

නිපුණතා 
සංවර්ධන 
අරමුෙල් 
මණ්ඩලය 

2017.08.24 
– 
2017.08.25 

8,500 

(වගුව 11..) 
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 නිලධාරියාසේ නම තනුර පුහුණුව ආයතනය කාලය 
පාඨමාලා 

ගා ේුව රු. 

39 
අයි. ජී. එසේ. එසේ. 
ඉඩමවත්තත සමය සංවර්ධන 

නිලධාරි 
අ යන්තතර 
විගණනය 

නිපුණතා 
සංවර්ධන 
අරමුෙල් 
මණ්ඩලය 

2017.08.24 
– 
2017.08.25 

8,500 

40 තරිඳු චාමිකර මයා 8,500 

41 
සක්. ඒ. සී. සේ. 
ගුණසසේකර මයා 

මිනුම් සසේවා හා 
උපක්රම 
පරීක්ෂක 

ඉංග්රීසී ඩිප්සලෝමා 
පාඨමාලාව 

ග්රී ලංකා 
සංවර්ධන 
පරිපාලන 
ආයතනය 

2017.08.13 
දින සිට මාස 
ුනක්  

25,000 

42 
එල්. එන්ත. සසනවීර 
මයා 

මිනුම් සසේවා හා 
උපක්රම 
පරීක්ෂක 

ඉංග්රීසී ඩිප්සලෝමා 
පාඨමාලාව 

රුහුණු 
විශේවවිෙයාලය 

2017.10.03 23,000 

43 
එසේ. පී. සකාතලාවල 
මිය 

ගණකාධිකාරි 
ඉංග්රීසී  ාෂා 
ඩිප්සලෝමා 

නාගනන්තෙ 
ජාතයාන්තතර 
සබෞේධ අධයයන 
ආයතනය 

2017.10.22 
දින සිට මාස 
03ක් 

35,000 

44 
ඊ. අයි. සමරවික්රම 
සමය 

සතාරුරු 
තාක්ෂණ 
නිලධාරි 

සතාරුරු 
තාක්ෂණයට අොල 
 ාණ්ඩ 
ප්රසම්පාෙනය 

නිපුණතා 
සංවර්ධන 
අරමුෙල් 
මණ්ඩලය 

2017.12.07 
සහ 08 

 8,500 

45 
වී. සක්. යු. උෙයංගනී 
සමය 

කළමණාකරන 
සහකාර 

රාජය වැටුප් ක්රමය 
මිසලෝො 
ආයතනය 

2017.12.13 
– 
2017.12.15 

16,500 

46 
සී. සේ. නානායක්කාර 
මිය 

16,500 

47 
සක්. එසේ. 
මල්ලවආරච්චි මිය 

සහකාර 
අධයක්ෂ 

වයාපෘති 
කළමණාකරනය 

ශ්රී ලංකා පෙනම් 
ආයතනය 

2017.12.14 
– 
2017.12.15 

 6,000 

48 ජී. ටී. පියරත්තන මයා 
කළමණාකරන 
සහකාර 

කාර්යාල 
උපකරණ පිළිබඳ 
පාලනය 

නිපුණතා 
සංවර්ධන 
අරමුෙල් 
මණ්ඩලය 

2017.12.14 
– 
2017.12.15 

8,500 

49 
සෙමළ  ාෂා ප්රවීණතාවය ලබා ගැනීමට අවශය ප්රධාන කාර්යාලසේ සියළුම නිලධාරීන්ත හට ආයතනය 
ුළ දී සෙමළ  ාෂාව ඉගැන්තවීම 

77,500 

(වගුව 11) 
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නනතික මිනුම් විෙයාසවන්ත පාලනය වන වාණිජ ක්රියාකාරකම්වල නියැසලන සපෞද්ගලික වයව ායකයින්තසේ 

වයාප්තිය (වගුව 12) 
 

දි ේික්කය 

එක් එක් වයව ාය කාණ්ඩ අනුව ලියාපදිංචි  ංඛ්යාව 

නිෂේපාෙකයින්ත ආනයනකරුවන්ත අලුත්වැඩියාකරුවන්ත විකුණන්තනන්ත 

සකාළඹ 05 34 55 36 

ගම්පහ 07 04 30 24 

කළුතර 03 - 21 15 

ගාල්ල 02 - 09 10 

මාතර 01 - 05 11 

හම්බන්තසතාට - - 08 08 

මහනුවර - 03 25 23 

නුවරඑළිය - - 03 08 

මාතසල් 01 - 06 09 

බදුල්ල - 01 14 07 

කෑගල්ල 01 - 08 03 

රත්තනපුර - - 07 14 

කුරුණෑගල - - 14 20 

අනුරාධපුර - - 08 08 

සමාණරාගල 01 - 03 04 

වේනියාව - - 01 07 

යාපනය - - 04 02 

අම්පාර - - 02 07 

මඩකලපුව - - 02 04 

සපාසළාන්තනරුව - - 01 04 

පුත්තතලම - - 02 10 

ිකුණාමලය - - - 03 

එකුව 21 42 228 237 

(වගුව 12) 
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නනතික මිනුම් විෙයාසවන්ත පාලනය වන වාණිජ ක්රියාකාරකම්වල නියැසලන සපෞද්ගලික වයව ායකයින්ත 

ලියාපදිංචි කිරීම - 2017 වර්ෂය (වගුව 13) 
 

ලියාපදිංචි වර්ගය 
2017 ව සර්  

ලියාපදිංචි ූ  ංඛ්යාව 

ලියාපදිංචි ගා ේු 

රුපියල් 

කිරුම්/මිනුම් උපකරණ නිෂේපාෙකයින්ත 21 64,650.00 

කිරුම්/මිනුම් උපකරණ අලුත්තවැඩියාකරුවන්ත 228 647,800.00 

කිරුම්/මිනුම් උපකරණ ආනයනය කර 
විකුණන්තනන්ත 

42 380,000.00 

කිරුම්/මිනුම් උපකරණ විකුණන්තනන්ත 237 142,200.00 

එකුව 528 1,234,650.00 

(වගුව 13) 
 

 

 

 තයායන වැඩ ටහන - 2017 ආොයම් (වගුව 14) 
 

           මා ය 
ආොයම් රුපියල් 

 තයායනය කළ ඒකක 

 ංඛ්යාව 

2016 වර්ෂය 2017 වර්ෂය 2017 වර්ෂය 

ජනවාරි 23,412,224 32,750,792 72,131 

සපබරවාරි 30,166,172 37,286,119 80,676 

මාර්ු 33,571,450 46,096,427 85,933 

අසේල් 20,755,496 21,403,213 39,179 

මැයි 24,838,980 33,719,060 65,177 

ජුනි 33,223,136 31,466,599 53,794 

ජූලි 28,111,550 37,816,919 58,151 

අසගෝසේු 33,606,889 33,841,286 67,223 

සැප්තැම්බර් 28,247,196 24,632,156 57,014 

ඔක්සතෝබර් 16,798,150 27,785,059 45,219 

සනාවැම්බර් 22,187,560 33,008,011 51,857 

සෙසැම්බර් 29,653,770 33,258,797 38065 

එකුව 324,572,573 393,064,438 714,419 

 (වගුව 14) 
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වැටලීම් වැඩ ටහන - 2017 ව සර් ප්රගතිය (වගුව 15) 
 

මා ය 

වැටලීම්  ංඛ්යාව ෙඩ මුෙල් රුපියල් අව න්ත ූ නඩු  ංඛ්යාව 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

ජනවාරි 1,424 710 179,000 26,500 112 17 

සපබරවාරි 1,677 869 132,250 191,000 88 85 

මාර්ු 1,991 1,206 192,000 119,000 106 65 

අසේල් 1,241 818 206,000 47,500 102 19 

මැයි 945 854 159,500 120,000 91 53 

ජුනි 1,717 599 160,500 80,000 98 54 

ජූලි 950 1,899 252,500 115,000 103 76 

අසගෝසේු 1,421 1,432 194,500 88,500 98 56 

සැප්තැම්බර් 1,373 1,267 139,000 204,500 77 120 

ඔක්සතෝබර් 820 796 231,000 86,500 113 49 

සනාවැම්බර් 209 1,055 55,500 75,000 28 41 

සෙසැම්බර් 332 862 16,500 59,000 2 34 

එකුව 14,100 12,367 1,918,250 1,212,500 1,018 669 

     (වගුව 15) 
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 තයායන ආොයම් දි ේික් මට්ටමින්ත නිරූපණය (වගුව 16) 

(වගුව 16) 

දි ේික්කය 

2013 සිට 2017 ව ර ෙක්වා එක් එක් දි ේික්කසයන්ත ලබන ලෙ ආොයම රුපියල්වලින්ත  

(සියලු බදු ඇුළත්ව) 

2013 2014 2015 2016 2017 

සකාළඹ 54,804,753 58,536,277 86,693,931 130,712,937 136,014,517 

ගම්පහ 10,089,060 12,950,324 16,271,296 27,545,201 29,347,519 

කළුතර 8,223,616 6,855,189 7,978,818 11,474,642 12,673,950 

  73,117,429 78,341,790 110,944,045 169,732,780 178,035,986 

මහනුවර 10,957,540 11,139,456 14,012,409 21,620,097 25,313,869 

මාතසල් 3,554,203 3,795,006 4,520,843 7,988,421 8,717,368 

නුවරඑළිය 4,718,840 5,266,936 5,587,098 8,584,030 9,725,814 

  19,230,583 20,201,398 24,120,350 38,192,548 43,757,051 

ගාල්ල 5,446,360 5,295,133 7,699,509 10,977,361 12,694,011 

මාතර 5,104,776 5,615,023 6,693,814 10,280,441 11,735,600 

හම්බන්තසතාට 3,637,559 4,017,363 5,129,383 10,119,069 11,955,389 

  14,188,695 14,927,519 19,522,706 31,376,871 36,385,000 

මඩකලපුව 2,077,865 2,373,352 3,205,015 5,625,221 6,508,574 

අම්පාර 4,261,071 4,694,333 5,006,882 7,769,257 9,731,150 

ිකුණාමලය 1,364,361 1,506,958 1,991,689 3,789,316 3,640,751 

  7,703,297 8,574,643 10,203,586 17,183,794 19,880,475 

කුරුණෑගල 9,793,590 11,990,847 13,817,069 23,779,336 23,919,321 

පුත්තතලම 4,070,122 4,511,899 5,743,748 9,201,545 10,322,464 

  13,863,712 16,502,746 19,560,817 32,980,881 34,241,785 

අනුරාධපුරය 6,986,330 7,337,244 8,992,501 14,846,516 16,459,826 

සපාසළාන්තනරුව 3,904,425 3,816,287 4,717,437 8,266,819 7,563,883 

  10,890,755 11,153,531 13,709,938 23,113,335 24,023,709 

බදුල්ල 5,397,394 6,509,075 8,148,777 11,924,573 14,580,367 

සමාණරාගල 3,735,449 3,784,969 4,638,176 8,090,344 7,966,717 

  9,132,843 10,294,044 12,786,953 20,014,917 22,547,084 

රත්තනපුර 14,936,592 11,800,266 8,539,852 12,504,982 13,974,267 

කෑගල්ල 4,674,750 5,363,518 7,355,280 10,555,329 9,582,340 

 19,611,342 17,163,784 15,895,132 23,060,311 23,556,607 

මුලතිවු 502,268 339,203 408,207 734,486 835,337 

මන්තනාරම 267,220 328,231 370,549 667,173 835,717 

කිළිසනාච්චිය 403,751 372,175 461,692 982,477 1,023,661 

යාපනය 1,673,487 2,117,287 2,778,039 5,033,464 5,627,755 

වේනියාව 910,873 956,032 1,317,567 2,201,828 2,314,271 

  3,757,599 4,112,928 5,336,054 9,619,428 10,636,741 

එකුව 171,496,255 181,272,383 232,079,581 365,274,865 393,064,438 
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 තයායන වැඩ ටහන 2017 

ඒකක  ංඛ්යාව දි ේික් මට්ටමින්ත නිරූපණය (වගුව 17) 

දි ේික්කය 
 තයායනය කරන ලෙ ඒකක  ංඛ්යාව (වර්ෂ 2013 සිට 2017 ෙක්වා) 

2013 2014 2015 2016 2017 

සකාළඹ 205,924 183,608 177,201 167,897 129,812 

ගම්පහ 50,751 48,956 46,671 39,706 36,022 

කළුතර 32,905 29,538 29,762 27,201 26,900 

  298,580 262,102 253,634 234,804 192,734 

මහනුවර 87,303 82,709 76,426 71,353 61,791 

මාතසල් 32,790 30,490 24,362 23,383 20,920 

නුවරඑළිය 30,788 28,328 25,333 22,165 18,149 

  150,881 141,527 126,121 116,901 100,860 

ගාල්ල 46,537 40,472 37,758 34,061 25,127 

මාතර 37,036 37,916 33,401 30,289 28,275 

හම්බන්තසතාට 30,171 29,049 27,902 26,954 25,477 

  113,768 107,437 99,061 91,304 78,879 

මඩකලපුව 26,644 29,353 27,639 29,510 28,680 

අම්පාර 35,843 38,728 32,722 29,614 28,075 

ිකුණාමලය 12,805 13,098 12,285 12,037 10,535 

  75,292 81,179 72,646 71,161 67,290 

කුරුණෑගල 88,053 84,251 68,842 61,949 52,315 

පුත්තතලම 31,291 27,897 26,420 22,071 18,703 

  119,344 112,148 95,262 84,020 70,388 

අනුරාධපුරය 42,546 37,158 35,569 32,028 36,554 

සපාසළාන්තනරුව 21,085 20,674 18,467 16,288 13,886 

  63,631 57,832 54,036 48,316 50,440 

බදුල්ල 37,906 37,990 31,823 30,292 29,162 

සමාණරාගල 33,247 31,947 31,434 29,699 27,420 

  71,153 69,937 63,257 59,991 56,582 

රත්තනපුර 56,062 49,954 53,708 38,470 35,679 

කෑගල්ල 42,942 39,790 38,255 36,454 32,268 

 99,004 89,744 91,963 74,924 67,947 

මුලතිවු 3,028 2,527 2,401 2,098 2,216 

මන්තනාරම 2,268 1,890 1,372 1,399 1,706 

කිළිසනාච්චිය 5,100 3,373 3,022 2,918 2,338 

යාපනය 23,717 22,010 21,792 18,486 18,604 

වේනියාව 4,338 3,602 3,855 4,249 4,435 

  38,451 33,402 32,442 29,150 29,299 

එකුව 1,040,211 955,308 888,422 810,571 714,419 
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ෙැනුවත් කිරීසම් වැඩ ටහන - 2017 ව සර් ප්රගතිය (වගුව 18) 
 

දි ේික්කය  ජනවා. සපබ. මාර්. අසේ. මැයි ජුනි ජුලි අසගෝ.  ැප්. ඔක්. සනාවැ. සෙ ැ. එකුව 

ප්රධාන කාර්යාලය 
සකාළඹ 

3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 44 

සකාළඹ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

ගම්පහ 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 44 

කළුතර 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 32 

පුත්තතලම 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 33 

කුරුණෑගල 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 44 

කෑගල්ල 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 33 

රත්තනපුර 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 32 

ගාල්ල 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 33 

මාතර 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 32 

හම්බන්තසතාට 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 33 

සමාණරාගල 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 32 

බදුල්ල 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 34 

නුවරඑළිය 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 31 

මහනුවර 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 42 

මාතසල් 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 32 

අනුරාධපුර 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 33 

සපාසළාන්තනරුව 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 26 

ිකුණාමලය 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 26 

මඩකළපුව 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 26 

අම්පාර 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 26 

වේනියාව 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 17 

යාපනය 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 28 

මුලතිේ 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 17 

මන්තනාරම 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 17 

කිළිසනාච්චි 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 17 

එකුව 53 69 78 66 70 70 65 68 68 67 69 57 800 

(වගුව 18) 

  



කාර්යසාධන වාර්තාව 2017 

 

32 

 

ෙැනුවත් කිරීසම් වැඩ ටහනවල කාර්ුමය ප්රගතිය - 2017 වර්ෂය 

ඉලක්කගත වැඩ ටහන්ත  ංඛ්යාව  හ පවත්වන ලෙ තතය වැඩ ටහන්ත  ංඛ්යාව (වගුව 19) 
 

දි ේික්කය 

ජනවාරි - මාර්ු අසේල් - ජුනි ජූලි -  ැප්තැම්බර් ඔක්සතෝ - සෙ ැ 

ඉලක්කය  ාධනය ඉලක්කය  ාධනය ඉලක්කය  ාධනය ඉලක්කය  ාධනය 

ප්රධාන කාර්යාලය- 
සකාළඹ 

11 19 11 10 11 3 11 3 

සකාළඹ 9 6 9 10 9 6 9 11 

ගම්පහ 11 10 11 9 11 3 11 19 

කළුතර 8 9 8 8 8 7 8 3 

පුත්තතලම 8 - 9 8 8 8 8 - 

කුරුණෑගල 11 - 11 - 11 - 11 - 

කෑගල්ල 8 9 9 4 8 4 8 4 

රත්තනපුර 8 5 8 10 9 15 7 4 

ගාල්ල 8 10 9 4 8 7 8 6 

මාතර 8 6 8 5 9 10 7 11 

හම්බන්තසතාට 8 9 9 9 8 16 8 8 

සමාණරාගල 8 9 8 11 8 8 8 5 

බදුල්ල 8 10 9 10 8 10 9 9 

නුවරඑළිය 8 11 8 7 8 3 7 9 

මහනුවර 10 - 11 - 10 10 11 19 

මාතසල් 8 9 8 2 8 - 8 - 

අනුරාධපුර 8 9 9 6 8 11 8 6 

සපාසළාන්තනරුව 7 6 6 4 7 4 6 4 

ිකුණාමලය 7 10 7 2 6 7 6 7 

මඩකළපුව 7 8 7 8 6 8 6 6 

අම්පාර 7 6 7 6 6 10 6 6 

වේනියාව 4 4 5 4 4 3 4 2 

යාපනය 7 12 7 9 8 3 6 - 

මුලතිේ 4 1 4 1 5 - 4 1 

මන්තනාරම 4 1 4 2 5 - 4 - 

කිළිසනාච්චි 5 1 4 3 4 - 4 2 

එකුව 200 180 206 152 201 156 193 145 

(වගුව 19)
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කිරුම් උපකරණ මාදිලි අනුමැතිය - 2017 වර්ෂය 

අනුබන්තධන 01 

No 
Weighing  

Instrument 

Markings 
Manufacture Local Agent 

Approved 

Date 
Class Max Min e=d T 

1 
Price Computing 

Scale CASHIER 

520D 

(III) 15kg/30kg 100g 5g/10g 15kg 

Kaifeng Group Co. Ltd, Huku 

Industrial Area, Yongkang, 

Zhejiang, PR China.  

Tel. +0579-87066376  

Fax. +0579-87065276,  

email sales@chinakaifeng.com 

Canter International Solutions,  

No. 316/A, Atakorasa, Ragama.           

Tel.  0112958489                   
2017-01-26 

2 

Price Computing 

Scale SAGAKI          

ACS-KTR 15 

(III) 15kg 100g 5g 7.5kg 

Kaifeng Group Co. Ltd, Huku 

Industrial Area, Yongkang, 

Zhejiang, PR China.  

Tel. +0579-87066376  

Fax. +0579-87065276,  

email sales@chinakaifeng.com 

S.D.S. Weighing System,       

No 8/7, Gamunu Mw, Meddegama, 

Kirindiwela.   

0777347090.       
2017-03-03 

3 
Platform Scale 

CRYSTAL WK 

7712-JC 

(III) 75kg/150kg 400g 20g/50g 75kg 

FUZHOU LUCKY STAR 

CO.LTD, 904#, 15th floor, Caifu 

World Mansion, No. 66, Wuyi 

North Road, Fuzhou, Fujian, 

China.  

Tel. +86-591-83306881  

Fax, +86-591-83306883 

Champika Scales,  

No .187, Central Road, Colombo 12. 

Tel, 0777-844865, 

champikascales@gmail.com 2017-03-16 

4 

Label Printing 

Scale BUDRY 

ABD -86 

(III) 6kg/15kg 40g 2g/5g 7.5kg 

Shanghai Yousheng Weighing 

Apperatus Co. Ltd, Building 26, 

No.99, Chun Guang Road Xin, 

Zhung Industrial Zone, 

Minhang,m Shanghai, China.  

Tel. +86-21+54831800,  

Fax. +86-21-54831868  

e-mail webmaster@ysscale.com 

 

 

Budry Scales (Pvt) Ltd,  

287, Old Moor Street, Colombo 12, 

Tel. 0112434970/0114337049,  

Fax. 0112343143/0112717311 2017-04-03 



කාර්යසාධන වාර්තාව 2017 

 

34 

 

5 
Cash Register 

Scale Jadever TP 

-30D 

(III) 15kg/30kg 100g 5g/10g 15kg 

Xiamen Jijing Electronics (Pvt) 

Ltd, Longzhou Building, 3F, No. 

159, Yuehua East Road, Huli 

District, Xiamen of china,  

Tel. +86-13774665271,  

Fax. +86-05926012890, 

scale@xmjijing.com 

Fashion Holdings (Pvt) Ltd,  

No.22/3, Kandawatta Road, 

Palawatta, Battaramulla.  

Tel. 0112786116,  

Fax. 0112787400, 

fashionholdings@gmail.com 

2017-06-06 

6 
Alpha Tea Leaf     

(OCS-G3) 
(III) 50kg/100kg 400g 20g/50g 50kg 

Shanghai Baiying Scales, Co.Ltd, 

No.318, Cheng Yin Road, 

Baoshan Industrial Zone, 

Shanghai, China.  

Tel. 0086-21-61077828,  

Fax: 0086-21-61077838,  

email by@shbydc.com 

Alpha Tec,  

No. D55/78,  

Jayantha Weerasekara Mw,  

Colombo 10.         

Tel. 0712342023, 

alphaweighing@gmail.com 

2017-09-26 

7 
Price Computing 

Scale SAGAKI            

SDS 15OF 

(III) 15kg 100g 5g 7.5kg 

FUZHOU LUCKY STAR 

CO.,LTD, 610#, 6th floor, Caifu 

World Mansion, No. 66, Wuyi 

North Road, Fuzhou, Fujian, 

China.  

Tel. +86-591-83306171  

Fax, +86-591-83307885  

email leo@fzlukcystar.com 

S.D.S. Weighing System,       

No 8/7, Gamunu Mw, Meddegama, 

Kirindiwela   

0777347090.       
2017-10-31 

8 

Price Computing 

Scale SAGAKI            

SDS 15SP 

(III) 15kg 100g 5g 7.5kg 

FUZHOU LUCKY STAR 

CO.,LTD, 610#, 6th floor, Caifu 

World Mansion, No. 66, Wuyi 

North Road, Fuzhou, Fujian, 

China.  

Tel. +86-591-83306171  

Fax, +86-591-83307885  

email leo@fzlukcystar.com 

S.D.S. Weighing System,       

No 8/7, Gamunu Mw, Meddegama, 

Kirindiwela.   

0777347090.       
2017-10-31 

9 
Plat form Sacle 

Fidelity FM 180 
(III) 150kg 1kg 50g 150kg 

Fidelity Measurement Company 

Limited, 6F No33, Dalian Street, 

Taoyuan City 33043, Taiwan.  

Tel; +886-3-3578846,  

Fax: +886-326646, email ; 

alvin@Fi_measurement.com 

Elctroscales and equipment, 

No.146/11C, Caldera Gardens,  

Off Dutugamunu Street, Kohuwala. 

Tel. 0114200051, 0114200393,  

Fax. 0112817658 

2017-11-10 
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10 

Label Printing 

Scale Scale CAS 

CL 5200 

(III) 6kg/15kg 40g 2g/5g -5.998kg 

Shanghai CAS Electronics Co. ltd, 

No. 448, Maixin Road, 

Xinqiaozhen Songjiang District 

Shanghai, China.  

Tel +86-21-5768-0558,  

Fax: +86-21-5768-5560,  

email casfay@163.com 

Ceylon Weighing Machines Limied. 

No. 257, Grandpass Road,  

Colombo 14,  

Tel. +86-21-5768-0558,  

Fax: 0112472628/9 

2017-12-21 

11 
Floor Scale 

XK315A1X  
(III) 1000kg 10kg 0.5kg - 

Shanghai To Pay Industrial Co., 

Ltd, Building 125, No. 255, South 

Sichuan Road, Songjiang District, 

Shanghai, China.  

Tel. 0086-021-5223 1679,  

Fax. 0086-21-6192 7269 , 

www.scalesuppliers.com 

Apex Technologies (Pvt) Ltd,  

15A, Hildon Place, Colombo 04. 

Tel.0112507518/0773560560,  

Email: info@apextech.lk 2017-12-22 

12 

Label Printing 

Scale Scale 

SM100BCS+ 

(III) 6kg/15kg 40g 2g/5g -5.998kg 

Shanghai Teroka Electronic 

Cooperation Ltd, Ting Lin 

Industry Development Zone, Jin 

Shan Country Shanghai 201505, 

Tel. +86-21-5723-4888 

Digi Weigh System (Pvt) Ltd,  

133, Pannipitiya Road, Battaramulla. 

Tel. 0112865193/0112873025,  

Fax. 0112864913 2017-12-22 

 

Class: උපකරණ පන්තතිය, Max: උපරිම ධාරිතාව, Min: අවම ධාරිතාව, e: සතයායන පරිමාණ ප්රාන්තතරය, d: සතය පරිමාණ ප්රාන්තතරය, T: තාර බර 
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ඉන්තධන පිරවුම් යන්තත්ර මාදිලි අනුමැතිය - 2017 වර්ෂය 

අනුබන්තධන 02 

 

 
ලංකාසේ අසලවි නිසයෝජිත නිෂේපාෙකයා සපාම්ප වර්ගය 

අයදුම් පත් ලෙ 

දිනය 

පරීක්ෂණ 

දිනය 

ක්රියාත්මක 

දිනය 

01 

Amerasian(Pvt)Ltd,  

5th Floor, No123, 

Bauddhaloka Mawatha, 

Colombo 04. 

Bennett Pump Company, 
1218E, Pontaluna  Road, 

Spring Lanka, 

Michigan 49456, USA. 

BENNETT-3822 BMS-41 

(Two Products, 

Two Nozzles, Four Displays)  

Max. 138 l/min, Min.10 l/min 

2016.12.08 2017.07.31 2017.09.25 

02 
Colombo Agencies Ltd, 

Kotte Road, Ethul Kotte 

TATSUNO Corporation, 

2-6. Mita 3-Chome, Minato-

ku, Tokyo, 108-8520, Japan. 

Assembly Plant TATSUNO 

India (Pvt) Ltd,  

Maharashta, India 

TATSUNO – 

XE-SDA2222HD (Two  Products, Two 

Nozzle Four display- Heavy Duty) 

Max. 70 l/min, Min. 3 l/min 

2016.05.18 2016.10.17 2017.02.21 

03 
Colombo Agencies Ltd, 

Kotte Road, Ethul Kotte 

TATSUNO Corporation,  
2-6. Mita 3-Chome, Minato-

ku, Tokyo, 108-8520, Japan. 

Assembly Plant TATSUNO 

India (Pvt) Ltd,  

Maharashta, India 

 

TATSUNO – 

XE-SDA2222SD (Two  Products, Two 

Nozzle Four display) 

Max. 45 l/min, Min. 2 l/min 

2016.06.20 2016.11.02 2017.02.21 

04 
Colombo Agencies Ltd, 

Kotte Road, Ethul Kotte 

TATSUNO Corporation, 

2-6. Mita 3-Chome, Minato-

ku, Tokyo, 108-8520, Japan. 

Assembly Plant TATSUNO 

India (Pvt) Ltd,  

Maharashta, India 

 

 

TATSUNO – 

XE-SDA2222SD (Two  Products, Two 

Nozzle Four display) 

Max. 45 l/min, Min. 2 l/min 

2016.06.20 2016.11.02 2017.02.21 
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05 
Colombo Machinery & 

Equipment Ltd 

Zhejlang Lanfeng Machine Co. 

Ltd 

Lanfeng-JDK180C1111 

( One Product, One nozzle, Two 

displays) Max.180 l/min, Min. 18 l/min 

2017.05.23 2017.10.23 2017.12.28 

06 
Saleem Lanka Filling Station, 

No12, Mandur 

Rd,Chavlakadai. 

Shanghai Cowell Meachingary 

Company, China. 

COWELL-CWK50C1111 (One 

Product, One Nozzle Two displays Max. 

50 l/min, Min.2 l/min 

2017.01.18 2017.04.06 2017.05.30 

07 

Susen International (Pvt) Ltd, 

No 105 1/2 

Elvitigala Mawatha, 

Colombo 03 

HENAN EAGLESTAR 

ENERGY TECHNOLOGY 

CO.LTD.  

Taojio rd, Zhengzhou City, 

China. 

EAGLESTAR(EG5111(HD)) One 

Product, Two displays with printer-

heavy duty 

2016.06.30 2017.05.09 2017.07.24 

08 

Susen International (Pvt) Ltd, 

No 105 1/2 

Elvitigala Mawatha, 

Colombo 03 

HENAN EAGLESTAR 

ENERGY TECHNOLOGY 

CO.LTD. Taojio rd., 

Zhengzhou City, China 

 

EAGLESTAR(EG5111(SD)) One 

Product, Two displays with printer 
2016.06.30 2017.05.08 2017.07.24 
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වාර්ික ගිණුම් 2017 
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ඒකාබද්ධ අරමුෙලින්ත සිදුකල පුනරාවර්තන වියෙම් 
 

වි ේතරය 
2016  තය වියෙම 

රු. 

2017 අනුමත 

ඇ ේතසම්න්තුව 

රු. 

2017  ංස ෝධිත 

ඇ ේතසම්න්තුව රු. 

2017 සෙ ැම්බර් ෙක්වා 

 තය වියෙම රු. 

සපෞේගලික පඩිනඩි 97,816,951 101,812,000 101,727,000 99,487,338 

සවනත්ත 1,212,515 1,250,000 1,335,000 1,329,455 

මුළු පුනරාවර්තන 

වියෙම් 
99,029,466 103,062,000 103,062,000 100,816,793 

 

 

 

 

ඒකාබද්ධ අරමුෙලින්ත සිදුකල මූලධන වියෙම් 
 

වැය 

විෂය 

අංකය 

මූලධන වියෙම් 

 

2016  තය 

වියෙම් රු. 

2017 අනුමත 

ඇ ේතසම්න්තුව 

රු. 

2017  ංස ෝධිත 

ඇ ේතසම්න්තුව 

රු. 

2017 සෙ ැම්බර් 

ෙක්වා  තය වියෙම 

රු. 

2102 

ලී බඩු හා 

කාර්යාලීය 

උපකරණ 

- 20,000,000 20,000,000 1,607,084 

2103 
යන්තත්ර සහ 

යන්තසත්රෝපකරණ 
8,283,478 20,000,000 20,000,000 19,971,099 

2104 
සගාඩනැගිලි ඉදි 

කිරීම් 
122,554,198 30,000,000 30,000,000 - 

 එකුව 130,837,676 70,000,000 70,000,000 21,578,183 
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ඒකාබද්ධ අරමුෙසල් වියෙම්  ාරාං ය 
 

වි ේතරය 
2016  තය 

වියෙම් රු. 

2017 අනුමත 

ඇ ේතසම්න්තුව රු. 

2017  ංස ෝධිත 

ඇ ේතසම්න්තුව 

රු. 

2017 සෙ ැම්බර් 

ෙක්වා  තය වියෙම 

රු. 

පුනරාවර්තන 

වියෙම් 
99,029,466 103,062,000 103,062,000 100,816,793 

ප්රාේධන වියෙම් 130,837,676 70,000,000 70,000,000 21,578,183 

එකුව 229,867,142 173,062,000 173,062,000 122,394,976 

 
 

 

මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා ස ේවා සෙපාර්තසම්න්තුව 
2017.12.31 දිසනන්ත අව න්ත වර්ෂය  ඳහා ආොයම් 

 

ආොයම රු.  ත 

මුද්රා තැබීම්                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ක්රමාංකන 

මාදිලි අනුමැතිය 

මුේෙර ගාසේු                                                                                                                    

සේථාවර තැන්තපු සපාළී                                                                                 

වි ාග ගාසේු 

පුහුණුකිරීම් ගාසේු 

වැඩිපුර ලැබීම 

සටන්තඩර් ගාසේු 

සවනත්ත ලැබීම් 

රක්ෂණ වන්තදි 

342,162,298.57 

2,684,140.00 

558,000.00 

1,048,250.00 

8,278,465.75 

52,500.00 

382,065.23 

14,088.15 

284,500.00 

200.00 

51,700.00 

එකුව 
 

355,516,207.70 

 

 මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා පනතට අනුව මුළු ආොයසමන්ත 1/3ක්  ාණ්ඩාගාරය සවත සේෂණය 
සකසර්. සෙපාර්තසම්න්තුසේ ආොයම වනුසේ මුද්රා තැබීම්, ක්රමාංකන, හා මාදිලි අනුමැතිය සඳහා ලෙ 
ආොයමයි (රු. 345,404,438.57). 
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මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා ස ේවා අරමුෙසල් වියෙම්  ාරාං ය 

 

වි ේතරය 
2016  තය වියෙම් 

රු. 
2017 අනුමත 

ඇ ේතසම්න්තුව රු. 
2017 සෙ ැම්බර් ෙක්වා 

 තය වියෙම රු. 

පුනරාවර්තන වියෙම් 48,464,918 
 

63,217,000 
53,329,498 

ප්රාේධන වියෙම් 70,729,164 139,600,000 51,925,074 

එකුව 119,194,082 202,817,000 105,254,572 

 

 

 

මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා ස ේවා අරමුෙසල් 2017.12.31 දිනට වියෙම් ප්රකා ය 
                                    වියෙම් වි ේතරය රු.       ත 

1002 අතිකාල 1,208,173.39 

1101 ගමන්ත වියෙම් සේශීය 5,323,005.55 

1102 ගමන්ත වියෙම් විසේශීය 2,118,714.27 
1201 ලිපි ද්රවය හා කාර්යාලීය අවශයතා 2,393,656.27 

1202 ඉන්තධන හා ලිහිසි සතල් 1,960,938.74 

1203 නිල ඇඳුම් 64,000.00 
1207 සවනත්ත සැපයීම් 106,079.00 

1301 වාහන යන්තත්ර හා යන්තසත්රෝපකරණ  4,647,309.64 

1303 ඉඩම් සහ සගාඩනැගිලි 120,705.00 
1304 සවනත්ත (නඩත්තු වියෙම්) 146,768.94 

1401 ප්රවාහන වියෙම් 34,660.00 

1402 විදුලි සංසේශ සසේවා 1,998,276.73 

1403 තැපැල් ගාසේු 119,959.00 
1404 විදුලි හා ජලය 8,746,980.12 

1406 වරිපනම් හා බදු 271,576.75 

1407 සවනත්ත  3,565,902.93 
1408 කුලී ගාසේු 7,894,770.67 

1507 ොයක මුෙල් සහ සාමාජීය මුෙල් 8,802,016.25 

1903 නිවාඩු කාලීන දුම්රිය බලපත්ර 65,060.00 

1905 සවනත්ත (සපාදු) 2,373,151.01 

2003 වාහන අලුත්තවැඩියා 589,750.00 

2102 ගෘහ  ාණ්ඩ හා කාර්යාලීය උපකරණ 8,940,185.04 
2103 යන්තත්ර සහ යන්තසත්රෝපකරණ මිලදී ගැනීම 42,395,138.95 

2401 මානව සම්පත්ත සංවර්ධනය 1,367,793.00 

 මුළු වියෙම 105,254,572.15 

 

 

 

  




