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කාර්යසාධන වාර්තාව - 2019 

1 

 අධ්යක්ෂතුමාගේනිගේදනය 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුසේ 2019 වර්ෂය සඳහා වන වාර්ික වාර්තාවට ඔබ සාෙරසයන්ත පිළිගනිමු. 

2019 වර්ෂය සෙපාර්තසම්න්තුසේ සබාසහෝ අරමුණු වල සංක්රාන්තතික  හා ප්රගතියක් ඇතිකළ  කාල පරිච්සේෙයක් විය. අපි 

අඛණ්ඩව නවයකරණයන්ත සිදු කළ අතර, මිනුම් විෙයාව හා සම්බන්තධ සියලු ක්රියාකාරකම් ශක්තිමත් කසළමු. අපි අපසේ 

ක්රියාමාර්ග සහ සමසහයුම් විධිමත් කළ අතර එම කැපවීම ශක්තිමත් ස ෞතික හා මූලය ප්රගතියකට ොයක විය. අපසේ 

ෙැක්ම වන්තසන්ත මනා සලස සුරැකි පාරිස ෝගික ප්රජාවක් සඳහා නිවැරදි හා විශේවාසනීය මිනුම් ලබා දීමයි. අප සම් වන විට 

ෙළ වශසයන්ත රුපියල් මිලියන  450ක වාර්ික ඉපැයීම් සහිත ආයතනයක්  වන අතර 250 කට ආසන්තන සංඛයාවක්සගන්ත 

සමන්තවිත විනයගරුක කාර්යමණ්ඩලයකින්තෙ සමන්තවිතය. 

සවනත් ඕනෑම රටක සමන්ත, ශ්රී ලංකාසේ මිනුම් ක්රමයටෙ  විෙයාත්මක මිනුම් විෙයාව, කාර්මික මිනුම් විෙයාව සහ නනතික 

මිනුම් විෙයාව යන මට්ටම් ුනක් ඇත. මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව (MUSSD) යනු ශ්රී ලංකාසේ 

ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතනය වන අතර සමම මට්ටම්  ුනම සමම  එකම ආයතනට සගානුකර ඇත. MUSSD මධයම 

මිනුම් විෙයා අධිකාරියක කාර්ය ාරය ඉටු කරන අතර එයට විෙයාත්මක මිනුම් විෙයාව හා නනතික මිනුම් විෙයාව සමන්තම 

කාර්මික මිනුම් විෙයාව සම්බන්තීකරණය කිරීසම් බලය ෙ ලබා දී ඇත. ශ්රී ලංකාසේ ජාතික මිනුම් ප්රමිතීන්ත සේථාපිත කිරීම, 

නඩත්ු කිරීම සහ වයාප්ත කිරීම ක්රියාත්මක කරනු ලබන්තසන්ත මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව යටසත් 

පිහිටුවා ඇති ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය මඟිනි.  

1995 අංක 35 ෙරණ පනත ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය, නනතික මිනුම් විෙයා අංශය සහ 

පරිපාලන සගාඩනැගිල්ල ඇුළත් නව සගාඩනැගිලි සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමට 2009 වර්ෂසේදී මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ 

සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුසේ  ඉහළ කළමනාකාරිත්වය විසින්ත තීරණය කරන ලදී. ශ්රී ලංකාසේ මිනුම් විෙයා යටිතල 

පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සමසතක් ගනු ලැබූ වැෙගත්ම විෙයාත්මක තීරණය එය වන අතර 2016 වන විට එය 

යථාර්ථයක් බවට පත්කර ගැනීමට අපට හැකි විය. වර්තමානසේදී, ශ්රී ලංකාසේ ඉහළම මිනුම් විෙයා අධිකාරිය සලස, 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව ජාතයන්තතර ප්රමිතීන්තට අනුකූලව ජාතික මිනුම් ප්රමිතීන්ත පවත්වා සගන 

යාම සහ සේථාපිත කිරීම සිදුකරන අතර  ශ්රී ලාංකිකයන්තසේ ජීවන තත්ත්වය සහ ප්රමිතිය  නංවාලීම සඳහා වන මිනුම් මත 

පෙනම් වූ නියාමන හා සසේවා ක්රියාකාරකම් ුළින්ත නිෂේපාෙකයින්ත, සවසළඳුන්ත, මිනුම් හා සවනත් සසේවා සපයන්තනන්ත සහ 

පාරිස ෝගිකයින්ත සඳහා යුක්තිය සහ සාධාරණත්වය සහතික කරයි. 

එසසේම, ජාතයන්තතර ඒකක ක්රමය (SI)  කාලයක් තිසේසසේ සලාව පුරා  ාවිතසයන්ත පසුව සිදුවූ ප්රධානතම සංසශෝධනය 

කිරීමට  2018 සනාවැම්බර් 16 වන දින, පඩි හා මිමි  පිළිබඳ මහා සම්සම්ලනය (CGPM) එකඟත්වයට පැමිණ තිබු අතර, 

2019 මැයි 20 සලෝක මිනුම් විෙයා දින සැමරුමට සමඟාමිව නව සංසශෝධන ක්රියාත්මක කිරීම ආරම්  සකරිණි.  

සමම සංසශෝධනයට අනුගත සවමින්ත  පඩි හා මිමි  පිළිබඳ මහා සම්සම්ලනසයහි ආශ්රිත සාමාජිකසයකු වශසයන්ත මිනුම් 

ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව ෙැනටමත්  නව මිනුම් ක්රම හා සබැඳි පර්සේෂණ හා සංවර්ධන කටයුු ුලින්ත 

ජාතික මිනුම් විෙයා යටිතල සංවර්ධනය නව දිශානතියකට සයාමුකර ඇත.  

සමම වසර ුල ලබාගත් ජයග්රහණ පිළිබඳ ආඩම්බර වන අතර ඒවා සමම වාර්ික වාර්තාව මගීන්ත  පිළිබිඹු වන ඇත . 

එසේ.එන්ත.අකුරන්තතිලක 
මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා අධයක්ෂ 



කාර්යසාධන වාර්තාව - 2019 

2 

01 පරිච්සේෙය 
ආයතනික පැතිකඩ 



කාර්යසාධන වාර්තාව - 2019 

3 

  

 

 

මිනුම්ඒකක, ප්රමිතිහාග ්වාගදපාර්තගම්න්තතුව 

කාර්ය ාධ්න වාර්තාව  හ වාර්ිකගිණුම්වාර්තාව - 2019 

 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුසේ මූලික ප්රතිපත්තිය, ක්රියාත්මක වයාපෘතීන්ත සහ  වැඩසටහන්ත හා   2019 

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

  

 

1. 
හැඳින්තීම 

1.1 ගදපාර්තගම්න්තතුවහාඑහිකාර්යභාරය 
 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව (MUSSD) 1995 අංක 35 ෙරණ මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා පනත 

යටසත් සේථාපිත කරන ලදී.  සෙපාර්තසම්න්තුව අයත් වන්තසන්ත අ යන්තතර සවළඳ, ආහාර සුරක්ිතතාවය හා පාරිස ෝගික 
සු සාධන අමාතයාංශයටයි. 
 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව 2015 සෙසැම්බර් සකාළඹ 05 (පර්චසේ 135 ක භූමි ප්රමාණයකින්ත) පිහිටි 

පැරණි පරිශ්රසේ සිට ඉඩම් අවකාශ ප්රමාණවත් සනාවීම සහ ජාතික අවශයතා හා  මිනුම් විෙයා ක්සෂේත්රසේ අනාගත 

සංවර්ධනය උසෙසා පිටිපන,මාසහේනවත්ත,  සහෝමාගම ලිපිනසේ  පිහිටි තාක්ෂණ නගරසයහි විෙයා මධයසේථානය සවත 

මාරු වී ඇත.  

 

                               
 

 

රූපය 1 : තාක්ෂණ නගරසේ (Tech City)  පිහිටීම (Source:  Innovation hub of Asia- Tech City Sri Lanka 

Western Region Tech City Development Project) 

 
සමම පනසත් විධිවිධාන ක්රියාත්මක කරමින්ත නිරවෙය මිනුම් ක්රම හා මිනුම් විෙයා සසේවාවන්ත සැපයීම, අොළ නීති හා 

සරගුලාසි පැනවීම ුළින්ත පාරිස ෝගිකයා ආරක්ෂා කිරීම, අන්තතර්ජාතික මිනුම් පද්ධතියට අනුකූලව ජාතික මිනුම් 

ප්රමිතීන්ත පවත්වාසගන යාම හා යාවත්කාලීන කිරීම ආදිය පිළිබඳව සෙපාර්තසම්න්තුව වගකීම ෙරයි. 
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සෑම රටකම ජාතික මිනුම් පද්ධතියක් අර්ථ ෙක්වා ඒවා ජාතික මිනුම් ප්රමිතීන්ත වශසයන්ත එරට ුළ සේථාපනය කිරීම, 

පවත්වාසගන යාම හා විසුරුවා හැරීම පිලිබඳ කිරීසම් වගකීම ෙරන ආයතනයක් ඇත. එය සපාදුසේ එක් එක් රසට් ජාතික 

මිනුම් ආයතනය (National Metrology Institute) සලස හඳුන්තවනු ලැසේ. ශ්රී ලංකාසේ එම වගකීම ෙරන්තසන්ත මිනුම් 

ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුවයි.  

 
 

 

සෙපාර්තසම්න්තුව යටසත් පිහිටුවා ඇති ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය (National Measurement Laboratory) මගින්ත 

ශ්රී ලංකාව ුළ  ාවිත මිනුම් හා සම්බන්තධ ජාතික ප්රමිතීන්ත හඳුනාසගන ඒවා අර්ථ ෙක්වා සේථාපිත කිරීම, පවත්වාසගන 

යාම හා විසුරුවා හැරීම සිදු සේ. මීට අමතරව කර්මාන්තත, ඉංජිසන්තරු, පාරිසරික, සසෞඛය රැකවරණය, මහමඟ 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 ජාතයන්තතර සංවිධානසේ (OIML) නිර්සද්ශ 

 ාවිතා කරන අතර එම නිර්සද්ශවලට අනුකූලව  කිරුම් මිනුම් උපකරණවල මාදිලි අනුමත කිරීම, මූලික හා වාර්ික 

සතයායන කිරීම  සිදුකරනු ලැසේ. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

රූපය 2 : මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව  

 

 

ශ්රී ලංකාසේ ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය  (NML) 

 

 පරිපාලන සගාඩනැගිල්ල 

 

නනතික මිනුම් විෙයා සගාඩනැගිල්ල  
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1.1.1 මිනුම් විෙයාව 
 

 

මිනුම් පිලිබඳව  හැෙැරීසම් විෂය සහ සයදීම් මිනුම් විෙයාව සලස හැඳින්තසේ. සේකන්තධය, දිග, කාලය, පරිමාව, විදුලි ධාරාව, 

විෙුත් ප්රතිසරෝධ ආදී සනාසයක් රාශීන්තට අොල මිනුම් එදිසනො ජීවිතසේ විවිධ අවසේථාවලදී අපට අවශය සේ. ජාතික හා 

ජාතයන්තතර වශසයන්ත ස ෞතික රාශි සහ මිනුම් ඒකකවල ඒකමිතියක් පවත්වාසගන යාම සඳහා කරනු ලබන විෙයාත්මක 

පර්සේෂණ සහ නියාමන ක්රියාකාරකම් මිනුම් විෙයාව සලස අර්ථ ෙැක්විය හැකිය. 
 

මිනුම් විෙයාව ප්රධාන වශසයන්ත උප ක්සෂේත්ර ුනකට සබදිය හැකිය. 
 

 

01. විෙයාත්මක මිනුම් විෙයාව - ඉහළම මට්ටසම් මිනුම් ප්රමිතීන්තසේ ප්රවර්ධනය සඳහා  

  

02. කාර්මික මිනුම් විෙයාව     - කර්මාන්තත, නිෂේපාෙන හා පරීක්ෂා කිරීම් සෙහා  ාවිතා වන මිනුම් උපකරණ වල 

                      නිවැරදි සහ ප්රමාණවත් ක්රියාකාරීත්වයක් පවත්වාසගන යාම. 
        

03. නනතික මිනුම් විෙයාව   -  සවළඳාසමහි විනිවිෙ ාවය නනතිකව බල ගැන්තවීම, සසෞඛය  ආරක්ෂාව හා 

           පරිසරය යනාදී ක්සෂේත්ර  මත බලපෑමක් ඇතිකරනු ලබන මිනුම් වල 

                       නිරවෙයතාවය තහවුරු කරගැනීම සඳහා         

                

     

 

 

 

               
 

 

 

 

 

රූපය 3: මිනුම් විෙයාසේ කාණ්ඩ 

 

 
පනසත් II සකාටසසේ  (3) වගන්තතියට අනුව මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව ුළ ඇති පර්සේෂණාගාරය   

ජාතික මිනුම් පර්සේෂණගාරය සලස හැඳින්තසේ. III වන සකාටස අනුව ජාතික මිනුම් ප්රමිති සේථාපිත කිරීම, නඩත්ු කිරීම 

සහ සබො හැරීම, IV වන සකාටස අනුව සවළඳාසම් මිනුම්  ාවිතය සහ V සහ VI සකාටසේ අනුව කර්මාන්තත ක්සෂේත්රසේ 

 ාවිතය පිළිබඳව සෙපාර්තසම්න්තුව වගකිව යුුය. සම් අනුව සෙපාර්තසම්න්තුව විෙයාත්මක මිනුම් විෙයාව, කාර්මික 

මිනුම් විෙයාව සහ නනතික මිනුම් විෙයාව යන අංශ ුනකින්ත සමන්තවිත ජාතික මිනුම් පද්ධතිය සඳහා (National 

Measurement System ) වගකිව යුුය. 

 

 

 

 

 

 

 

   මිනුම් විෙයාව 

 

විෙයාත්මක මිනුම් විෙයාව 

 
කාර්මික  මිනුම් විෙයාව 

 

නනතික මිනුම් විෙයාව 
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1.2 ආයතනගේදැක්ම,ගමගහවර හඅරමුණු 
 

දැක්ම 

 
 

මනා සලස සුරැකි පාරිස ෝගික ප්රජාවක් සඳහා නිවැරදි හා විශේවාසනීය මිනුම් 

 

ගමගහවර 

 

 
 

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

සවනත් සසේවා සපයන්තනන්ත සහ පාරිස ෝගිකයන්තසේ සමානත්වය හා යුත්තිය තහවුරු කරන ජාතයාන්තතර ප්රමිතීන්තට 

අනකූල වූ ජාතික මිනුම් ප්රමිතීන්ත සේථාපනය කිරීම, පවත්වාසගන යාම හා ඒවා ප්රචලිත කිරීම මගින්ත ශ්රී ලංකිකයන්තසේ 

ජීවන තත්ත්වය සහ ගුණාත්මක ාවය ඉහළ  නැංවීම 

අරමුණු 
 

     

 

 
 
ශ්රී ලංකාසේ මිනුම් විෙයාව පිළිබෙ ප්රමුඛතම ආයතනය සලස ක්රියාකිරීම හා 1995 අංක 35 ෙරණ මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා 

සසේවා පනත ක්රියාත්මක කිරීම ුලින්ත රසටහි විෙයාත්මක මිනුම් විෙයාව, කාර්මික මිනුම් විෙයාව හා නනතික මිනුම් 

විෙයාවට සම්බන්තධ  යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීමට අවශය මුලික ොයකත්වය ලබාදීම. 
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1.3 ප්රධ්ානකාර්යයන්ත 

ශ්රී ලංකාගේ මිනුම් විදයාව  ඳහා වන ඉහළම ආයතනයගල  MUSSD 

1.3.1 විදයාත්මක මිනුම් විදයාව  

 

මිනුම්  විෙයාසේ වැෙගත්ම ක්සෂේත්රය සමය සේ. විෙයාත්මක මිනුම් විෙයාව යනු මිනුම් ඒකක පද්ධති හා රාශි පද්ධති 

පිහිටුවීම, නව මිනුම් ක්රම සසායාගැනීම, ජාතයන්තතර හා ජාතික මිනුම් ප්රමිතීන්ත හඳුනා ගැනීම, අර්ථ ෙැක්වීම, පිහිටුවීම හා 

එම ප්රමිතීන්තවල ඒකමිතිය පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා  ාවිතා කරන්තනන්ත සවත වයාප්ත කිරීම පිළිබඳ විෂය ක්සෂේත්රයයි.  

 

එසමන්තම මිනුම් සෙෝෂ හඳුනා ගැනීම හා නිරවුල් කිරිම ආදිය සඳහා බලපාන නසධාන්තතික හා ප්රාසයෝගික කරුණු ෙ 

විෙයාත්මක මිනුම් විෙයා ක්සෂේත්රය මගින්ත ආවරණය සේ. 

 
 

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

01. ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය පිහිටුවීම මගින්ත ජාතික මිනුම් ප්රමිති පද්ධතිය හා රසටහි මිනුම් ඒකක ක්රමය 

සේථාපනය කිරීම 

02. ජාතික මිනුම් ප්රමිතීන්ත නිරූපණය, සේථාපනය, පවත්වාසගන යාම හා වයාප්ත කිරීම    

03. ජාතයන්තතර මිනුම් ප්රමිතීන්තහි උපසයෝගීතාවට අනුකූල වන පරිදි ජාතික මිනුම් ප්රමිතීන්ත සේථාපනය කිරීම හා 

පවත්වාසගන යාම 

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

05. මිනුම් රාශීන්තට අොල සද්ශීය හා ජාතයාන්තතර මට්ටසම් ද්විපාර්ශවික හා බහුපාර්ශවික සංසන්තෙන වැඩසටහන්ත 

පවත්වමින්ත අංක සශෝධනය  හා මිනුම් ශකයතා ඉහළ නැංවීම 

06. මිනුම් විෙයා පර්සේෂණ කටයුු 

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

1.3.1.1 ජාතිකමිනුම්පර්ගේෂණාගාරය 
 

ජාතික මිනුම් ඒකක ක්රමය සේථාපනය, අංකසශෝධන හා පරීක්ෂණ විෙයාගාර, නියාමන ආයතන, කර්මාන්තත හා නනතික 

මිනුම් විෙයා ක්සෂේත්ර සඳහා  අන්තසේෂණය (Traceability)පවත්වාසගන යාම හා වයාප්ත කිරීම සඳහා මිනුම් ඒකක, ප්රමිති 

හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව සහෝමාගම, පිටිපන, මාසහන්තවත්සතහි පිහිටි එහි නව පරිශ්රසයහි විෙයාගාර කාමර 64 සහිතව 

ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය පිහිටුවා ඇත. වර්තමානසේ මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපර්ුසමන්තුව මිනුම් 

ක්සෂේත්ර 10ක් සඳහා විෙයාගාර පවත්වාසගන යයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sltime.org/
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ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය  
 

 

විදයාගාරය විදයාගාරප්රධ්ානී 
 

දුරකතනඅංක 
 

සේකන්තධය ආර්.ඩි.එම්. අලංක මහතා 0112-182262 

මානමිතිය ඒ.ඩි.ඩි. නමින්තෙ මහතා 0112-182267 

කාලය හා සංඛයාතය ආර්.ජි.එසේ.ඒ. සපසර්රා මහතා 0112-182265 

උෂේණත්වය එසේ.එන්ත. අකුරන්තතිලක මහතා 0112-182256 

සරලධාරා ආර්.ජි.එසේ.ඒ. සපසර්රා මහතා 0112-182265 

ප්රතයාවර්ථධාරා විෙුතය ආචාර්ය ජී.ඩේ.සී. විජයසුන්තෙර සමය  0112-182257 

පීඩනය සේ.එසේ.එම්. සිල්වා මිය 0112-182264 

පරිමාව එච්.එල්.අයි.එසේ. සම්පත් මහතා 0112-182266 

විෙුත් ජවය හා ශක්තිය ආර්.ඩි.එම්. අලංක මහතා 0112-182262 

රසායනික මිනුම් එසේ.ඩි.අයි. ඩයසේ මහතා 0112-182258 

වායුන්ත පිළිබඳ මිනුම් ආර්.ජි.එසේ. ඒ. සපසර්රා මහතා 0112-182265 

ආර්රතාවය  සක්.ඒසේ.මල්ලවආරච්ි මිය 0112-182263 

ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය - ප්රමිතීන්ත  
 

 

 
 

මිනුම 

 

ප්රාථමිකප්රමිති 

 

සේකන්තධය 
කිසලෝේරුම් 1 හි ජාතික මුලාෙර්ශය 

1 mg සිට  20 kg ෙක්වා E1 සශ්රේණිසේ පඩි කට්ටලය 

මානමිතිය 
0.5 mm සිට 100 mm ෙක්වා වු K සශ්රේණිසේ ආමාන කුට්ට් ප්රමිති  
සර්ඛීය සහ සකෝණ මිනුම් සඳහා හීලියම් නිසයෝන්ත සල්සර් ප්ර වය   

කාලය හා සංඛයාතය සීසියම් (Cs) ප්රාථමික සංඛයාත ප්ර වය 

උෂේණත්වය 
රසදිය (Hg) ත්රික ලක්ෂසේ සිට ඇලුමිනියම් (Al) ඝනීකරණ ලක්ෂය  

(-39 0C සිට 660 0C ෙක්වා) අචල ලක්ෂය 7ක්  

සරළධාරා - ප්රතයාවර්ථධාරා 
පරිවර්තනය 

පරිවර්තන ප්රමිතීන්ත (1000 V සහ 20 A ෙක්වා)   

පීඩනය 
200 MPa ෙක්වා රවපීඩක පීඩන ුලාව  

7 MPa ෙක්වා වායු පීඩන ුලාව  

පරිමාව 
 

මයිසක්රාපිසපට්ටු අංක සශෝධන ඒකකය  (1 µl to 1 mL) 

150 L ෙක්වා පරිමාමිතික ප්රමිතීන්ත    

විෙුත් ජවය හා ශක්තිය කලා සන්තසන්තෙකය  (10 mA to 120 A ෙක්වා) 

රසායනික මිනුම්  ද්විතීය ප්රමිති සේවාරක්ෂක රාවණ (buffer solutions)       

සරලධාරා විෙුතය 1 Ω සිට 10 kΩ ෙක්වා ප්රතිසරෝධ ප්රමිතීන්ත  
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1.3.1.2.මිනුම් අන්තගේශණතාව (MeasurementTraceability)  ්ථාපනය කිරීම 

 

ශ්රි ලංකාව ුළ මිනුම් සඳහා මිනුම් අන්තසේශණතාව (Measurement Traceability)සේථාපිතකිරීම ජාතික මිනුම් 

පර්සේෂණාගාරසේ වගකීමකි. මිනුම් ඒේකක, ප්රමිති හා සසේවා පනත අනුව ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරසේ 

පවත්වාසගන යනු ලබන ශ්රි ලංකා ප්රමිති සවනත් රටක ජාතික පර්සේෂණාගාරයක අංක සශෝධනය කරනු ලබයි. 

එම විසද්ශීය ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය ජාතයන්තතර පඩි හා මිමි කාර්යාංශසේ සවේ අඩවිසේ මුලික 

සංසන්තෙන පිළිබඳ ෙත්ත සමුිතසේ (Key Comparison Data Base) හි අංකසශෝධන  හා මිනුම් පිළිබඳ සකයතා 

අගයන්ත (Calibration and Measurement Capabilities) ප්රතිෂේඨාපනය කිරීම මඟින්ත අන්තතර් ජාතික පිළිගැනීමට 

ලක්ව ඇති පර්සේෂණාගාරයක් වීම අවශයම කරුණකි.   

 
1.3.1.3අන්තතර්  ං න්තදනය ඳහා  හභාගී ීම (Inter Laboratory Comparisons) 

 

අංකසශෝධන හා පරීක්ෂණ කටයුු සිදුකරනු ලබන විෙයාගාර වල  මිනුම් අතර සමානාත්වතාවයක් 

පවත්වාසගන යනු පිණිස අන්තතර් සංසන්තෙනය පැවැත්සේ.ශ්රි  ලංකාව ුළ  සිදුකරනු ලබන මිනුම් අසනකුත් 

රටවල්වල සිදුකරනු ලබන  මිනුම් වල අගයන්තට සමාන බව සපන්තවාදීම සඳහා අන්තතර් ජාතික මට්ටමින්ත 

පවත්වනු ලබන අන්තතර්  සංසන්තෙනය සඳහා ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය සහ ාගී සේ. සමසලස සමරට 

ුල මිනුම් ලබාගැනීසම් නිපුණතාව ඔප්පුකිරීම  ජාතයන්තතර සවළොසම්දී බලපැවැත්සවන සවළඳ බාධක අවම 

කරගැනීම සඳහා වැෙගත් සේ. තවෙ සමරට ුළ  පවතින අංකසශෝධන  විෙයාගාර විසින්ත නිකුත් කරනු ලබන 

අංකසශෝධන  සහතිකවල නිරවෙයතාව තහවුරු  කර ගැනීම සඳහා පවත්වනු ලබන සද්ශීය අන්තතර් සංසන්තෙනය 

සඳහා ෙ ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය ොයකත්වය සපයයි.  

 
1.3.1.4ජාතයන්තතරක්රමගේඒකක(SI) පවත්වාගැනීම 

 

 

 

2018 සනාවැම්බර් 16 වන දින පැවති පඩි හා මිමි පිළිබඳ මහා  සම්සම්ලනසේ (CGPM)  26 වන සැසිවාරසේදී  ෙැනට 

 ාවිත වන SI  මුල ඒකකවල අර්ථ ෙැක්වීම් සංසශෝධනය කිරීමට තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව කිසලෝග්රෑමය, ඇම්පියර්, 

සකල්විනය සහ මවුලය යන මුල ඒකකවල අර්ථ ෙැක්විම සවනසේ කරමින්ත SI ඒකක සංසශෝධනය කිරීම සඳහා 

එකඟත්වයට පැමිසණන ලදී .  

 
සමම තීරණය අනුව  2019 මැයි20 සලෝක මිනුම් විෙයා දිනසේ  සිට සියලුම SI ඒකක සඳහා සේවා ාවික සලෝකය විසේතර 
කරන නියතයන්ත අනුව අර්ථ ෙක්වන ලෙ නව  SI  මුල ඒකක  ාවිතා කිරීම ආරම්  කර ඇත. සමමගින්ත SI ඒකක 
පද්ධතිසේ අනාගත සේථායිතාව සහතික සකසරන අතර ක්සවාන්තටම් තාක්ෂණය ඇුළු නව තාක්ෂණයන්ත  ාවිතා කිරීමට 
අවසේථාවන්තෙ  විවෘත සේ.  SI ඒකක අර්ථ ෙැක්වීම සඳහා  ාවිතා වන නියතයන්ත හත පහත වගුසවහි ෙක්වා ඇත. 
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වගුව 3 : SI මුලඒකකහගත්නවඅර්ථදැක්ීම්වලටගයාදාගන්තනාමුලිකගභෞතිකනියතයන්ත  

  

 

 

නියතය 

 

 ලකුණ  ංඛ්යාත්මකඅගය 
 

ඒකක 

Cs පරමාණුසේ භූමි අවසේථාසේ අධි සූක්ෂම 
මට්ටම් අතර සංක්රමණයට අනුරූප 
විකිරණසයහි කාලාවර්ත සංඛයාව  

ΔVCs 9 192 631 770 Hz 

රික්තකසේදී ආසලෝකසේ සේගය c 299 792 458 m s–1 

ප්ලාන්තක් නියතය h 6.626 070 15 x 10–34 J s 

මුලික ආසරෝපණය e 1.602 176 634 x 10–19 
C 

සබෝල්ට්සේමාන්ත නියතය k 1.380 649 x 10–23 J K–1 

ඇවගාඩසරෝ  නියතය NA 6.022 140 76 x 1023 mol–1 

ප්රදීපන සඵලත්වය Kcd 
 

683 lm W–1 

 

 

SI මූල ඒකක අර්ථ ෙැක්වීම්: 
 

 

The second 

 

The second, symbol s, is the SI unit of time. It is defined by taking the fixed numerical value of the cesium 

frequency ΔVCs the unperturbed ground-state hyperfine transition frequency of the caesium-133 atom, to be 9 

192 631 770 when expressed in the unit Hz, which is equal to s-1 

The meter 

 

The meter, symbol m, is the SI unit of length. It is defined by taking the fixed numerical value of the speed of 

light in vacuum c to be 299 792 458 when expressed in the unit m s–1, where the second is defined in terms of 

the cesium frequency ΔVCs. 
 

The kilogram 

 

The kilogram, symbol kg, is the SI unit of mass. It is defined by taking the fixed numerical value of the Planck 

constant h to be 6.626 070 15 x 10–34 when expressed in the unit J s, which is equal to kg m2 s–1, where the 

meter and the second are defined in terms of c and ΔVCs. 
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The ampere 

 

The ampere, symbol A, is the SI unit of electric current. It is defined by taking the fixed numerical value of 

the elementary charge e to be 1.602 176 634 x 10–19 when expressed in the unit C, which is equal to A s, where 

the second is defined in terms of ΔVCs. 

 

The kelvin 
 

The kelvin, symbol K, is the SI unit of thermodynamic temperature. It is defined by taking the fixed numerical 

value of the Boltzmann constant k to be 1.380 649 x 10–23 when expressed in the unit J K–1, which is equal to 

kg m2 s–2 K–1, where the kilogram, meter and second are defined in terms of h, c and ΔVCs. 

 

 

The mole 

The mole, symbol mol, is the SI unit of amount of substance. One mole contains exactly 6.022 140 76 x 1023 

elementary entities. This number is the fixed numerical value of the Avogadro constant, NA, when expressed 

in the unit mol–1 and is called the Avogadro number. 
 

The amount of substance, symbol n, of a system is a measure of the number of specified elementary entities. 

An elementary entity may be an atom, a molecule, an ion, an electron, any other particle or specified group of 

particles. 

 

The candela 
 

 

The candela, symbol cd, is the SI unit of luminous intensity in a given direction. It is defined by taking the 

fixed numerical value of the luminous efficacy of monochromatic radiation of frequency 540 x 1012 Hz, Kcd, 

to be 683 when expressed in the unit lm W–1, which is equal to cd sr W–1, or cd sr kg–1 m–2 s3, where the 

Kilogram, meter and second are defined in terms of h, c and ΔVCs. 

 

අන්තතර් ජාතික ඒකක ක්රමය මුලික ඒකක හතක් මඟින්ත හා එම මුලික ඒකක හසත් ගුණිත හා බල මඟින්ත සෑසෙන 

වුත්පන්තන ඒකක මඟින්ත ෙ අර්ථ ෙක්වා තිබිණි. එම මුලික ඒකක ඓතිහාසික සහේුන්ත මත පෙනම්ව, සම්ප්රොයක් 

වශසයන්ත  මාන අනුව සේවායත්ත වන සසේ සතෝරාසගන තිබිණි.  ඒවා මීටරය, කිසලෝග්රෑමය, තත්පරය, ඇම්පියරය, 

සකල්විනය, මවුලය, හා කැන්තසඩලාව සේ. අන්තතර්ජාතික ඒකක ක්රමසේ කාර්යයන්ත නව අන්තතර්ජාතික  ඒකක ක්රමය 

සඳහා ෙ අොල වන නමුත් ඉහත පරිදි නියතයන්ත ආධාරසයන්ත අර්ථ ෙක්වා ඇත. 

 

1.3.1.5 ශ්රීලංකාගේ ම්මතගේලාගේනිපදීම හවිකාශය 

 

ශ්රී ලංකාවට සම්මත සේලාව සැපයීසම් පුසරෝගාමියා වීසම් සගෞරවය  2011 වසසර් සිට හිමිවන්තසන්ත මිනුම් ඒකක, ප්රමිති 

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

පර්සේෂණාගාරසේ විෙුත් කාලය හා සංඛයාත විෙයාගාරසේ නව වයාපෘතියක් සලස ශ්රී ලංකාසේ සම්මත සේලාව 

නිපෙවීසම් කටයුු ආරම්  කරන ලදි. ඒ සඳහා රුබීඩියම් පරමාණුක ඔරසලෝසුවක් සේථාපිත කර එමගින්ත ජාතයන්තතර 

කාල ඛණ්ඩාංකවලට අනුකූල වන පරිදි ශ්රී ලංකාසේ නිවැරදි සේලාව සකසේ කර  විකාශය කිරීම සිදුසේ. නිවැරදි සේලාව 

විකාශනය සඳහා 2011 අසේල් මස www.sltime.org සවේ අඩවිය විවෘත කරන ලදි. ෙවසසේ ඕනෑම සේලාවක සමම 
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සවේ අඩවියට පිවිස ශ්රී ලංකාසේ නිවැරදි සේලාව ෙැනගැනීසම් පහසුව ෙැන්ත ශ්රී ලාංකිකයන්තට ලැබී ඇත. සමම සවේ 

අඩවිය ඇසුසරන්ත තමන්ත  ාවිතා කරන ඔරසලෝසුවල සේලාව නිවැරදිව සකසේ කර ගන්තනා සලස අොල සියලු 

පාර්ශවයකටම උපසෙසේ සෙනු ලැසේ. 

 

වර්තමානසේ කාලය මැනීසම්  පද්ධතිය සීසියම් ප්රාථමික සංඛයාත ප්රමිතිසයන්ත සමන්තවිත සේ. කාල පද්ධතිය 

අංකසශෝධනය  කර ඇති  අතර ෙැන්ත BIPM හි UTC (ජාතයන්තතර සම්මත සේලාව) තීරණය කිරීමට ොයක සේ. 

අන්තසේෂණය (Traceability) ලබා ගැනීම සමග කාල සම්බන්තධතාවය සේථාපිත කර ඇත. NTP (ජාල කාල 

සප්රාසටාසකෝලය) සසේවාොයකයන්තට නිවැරදි සේලාව සබො හැරීම සඳහා සේථාපිත කර ඇත. 

 
 
1.3.1.6පර්ගේෂණ හා  ංවර්ධ්නය 

 

ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරසේ ඇති විවිධ මිනුම් ප්රමිති පවත්වාසගන යාම හා වයාප්ත කිරීම පිළිබඳ පරීක්ෂණ සිදු 

කරනු ලබන අතර එමඟින්ත එම ප්රමිති වල තත්ත්වය තහවුරු කරගැසන්ත. තවෙ කර්මාන්තත සඳහා  ාවිතා වන මිනුම් 

උපකරණ අංක සශෝධන  සඳහා ක්රමසේෙ සංවර්ධනයෙ නිරුරුව සිදුසේ. 

 

1.3.2 කාර්මිකමිනුම්විදයාගේක්රියාකාරකම් 
 
කාර්මින මිනුම් විෙයාව යටසත් මිනුම් විෙයාව කර්මාන්තත හා නිෂේපාෙන කටයුුවලදී සයාො ගන්තනා ආකාරය පිළිබඳව 

සලකනු ලැසේ. මිනුම් උපකරණ  ාවිතසේ  සයෝගයතාව  සහතික කරමින්ත  ඒවා කර්මාන්තත ආදී ක්සෂේත්රවලදී 

සයාොගැනීමත්, මිනුම්වල  තත්ව  පාලන කටයුු කිරීමත්, කාර්මික මිනුම් විෙයාවට අොල සේ. එහිදී  ගුණාත්මක 

නිෂේපාෙන ක්රියාවලියක අවශයතාවලට අනුකූලවන පරිදි කාර්මික අංක සශෝධන කටයුු හා මිනුම් උපකරණ 

කළමනාකරණ කටයුු  සිදු කරනු ලැසේ. 

 

කාර්මික මිනුම් විෙයාවට අොළ සෙපාර්තසම්න්තුව විසින්ත ලබා සෙන සසේවා පහත පරිදි සේ. 
 

1. කර්මාන්තතවල නිෂේපාෙන ක්රියාවලිසේ   ාවිතා කරන පඩි මිමි සහ කිරුම් හා මිනුම් උපකරණ අංක සශෝධනය 

 කිරිම  (පරීක්ෂණාගාරය ුළ සහ බාහිර අංකසශෝධනය ෙ ඇුළත්ව)    

2.  නිෂේපාෙන හා සසේවා කර්මාන්තතවල පිහිටුවා ඇති විශාල පරිමාණසේ මිනුම් උපකරණ පද්ධති පරික්ෂා කිරීම 

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

 

1.3.2.1කාර්මිකඅංකගශෝධ්නය 

කාර්මික, ඉංජිසන්තරු සහෝ සවනත් ආශ්රිත ක්සෂේත්රවල  ාවිතා වන පීඩනමාන, උෂේණත්වමාන, පඩි, තරාදි, දිග මැනීසම් 

උපකරණ, විදුලි මිනුම් උපකරණ, සතතමනය මැනීසම් උපකරණ, පරීක්ෂණාගාර කිරුම්  තරාදි ආදිය සඳහා අංක 

සශෝධන පහසුකම් ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය (NML) සවතින්ත ලබා ගත හැකිය. එවැනි අංකසශෝධන සඳහා 

සහතිකෙ නිකුත් කරනු ලැසේ. 

 

කාර්මික අංක සශෝධනය යනු ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාර (NML) විසින්ත සපයනු ලබන ප්රධාන සසේවාවන්තසගන්ත එකකි. 

NML විසින්ත සපයනු ලබන අංකසශෝධන විසේතර වගු අංක  4 යටසත් පහත  ෙක්වා ඇත. අංක සශෝධනය සඳහා වන 

ගාසේු සංසශෝධනය කිරීම 2015 ජූලි 2 දිනැති 1921/54 ෙරන අතිවිසශේෂ  ගැසට් පත්රයට අනුව සිදුවන අතර එම ගාසේු  

නැවත  2020 වසසර් දී  සංසශෝධනය කිරීමට නියමිතය. 
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වගුව 4 : ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය  විසින්ත 2019 වර්ෂය අවසන්ත වන විට යාවත්කාලීන කරන ලෙ සසේවා 
  
   

 විදයාගාරගේනම  පයනුලබනඅංකගශෝධ්නග ්වා 

1 
උෂේණත්වමිතික 
විෙයාගාරය 

1.සායනික උෂේණත්වමාන 
2.කාර්මික සහ විෙයාගාර උෂේණත්වමාන සංඛයාංක උෂේණත්වමාන 
3.Dial thermometer probe 
4.තාප විෙුත් යුේම උෂේණත්වමාන සහ ප්රතිසරෝධ උෂේණත්වමාන 
5.වීදූරු ුල රව උෂේණත්වමාන 
6.Maximum Registered උෂේණත්වමාන 
7.උපරිම අවම උෂේණත්වමාන 
8.බිත්ති උෂේණත්වමාන 
9.පෘෂේඨවල උෂේණත්වය මැනිසම් උපකරණ 
10.අසධෝරක්ත උෂේණත්වමාන 
11.සම්මත ප්ලැටිනම් ප්රතිසරෝධ උෂේණත්වමාන (සංසන්තෙන ක්රමය)  
12.ප්ලැටිනම් ප්රතිසරෝධ උෂේණත්වමාන (අචල ලක්ෂය ක්රමය)  
13.කාර්මික තාප විෙුත් යුේම උෂේණත්වමාන (සංසන්තෙන ක්රමය) 
14.කාර්මික තාප විෙුත් යුේම උෂේණත්වමාන (අචල ලක්ෂය ක්රමය) 
15.උෂේණත්වමිතික තාපත (රව සහ වියළි) 
16.උෂේණත්වමිතික සර්ඛය (Chart Recorder) 
17.විෙයාගාර උදුන්ත (Oven) 
18.ඔසටාක්සල්ේ 
19.ඉන්තකියුසේටරය සහ ජල තාපකය 
20.අධිශීතකරණය සහ ශීතකරණය (තනි කුටීර, කුටීර සෙක සහෝ වැඩි) 
21.ශීත කාමරය (කාමර උෂේණත්ව මිනුම්) 
22.ශීත කාමරය (තාප සේවිච ෙර්ශක සහිත පද්ධති) 
23.තාප සේවීච/පාලක 
24.සතතමනමානය (Wood) 
25.අසධෝරක්ත සතතමනමානය 
26.සතතමන ුලාව  
 

2 

 
විෙුත් ජවය සහ 
ශක්තිය පිළිබඳ 
විෙයාගාරය 

1.කිසලෝ සවාට් පැය මීටරය (එකලා) 
2.කිසලෝසවාට් පැය මීටරය (සතකලා) 
3.කිසලෝසවාට් ඇම්පියර් පැය මීටරය (සතකලා) 
4.ජංගම විෙුත් බලය/ශක්තිය මැනීසම් උපකරණ (එකලා) 
5.ජංගම විෙුත් බලය/ ශක්තිය මැනීසම් උපකරණ (සතකලා) 
6.විදුලි මනු පරීක්ෂා කිරීසම් පද්ධතිවල මීටර (එකලා) 
7.විදුලි මනු පරීක්ෂා කිරීසම් පද්ධතිවල මීටර (සතකලා) 
8.විෙුත් ශක්ති මීටර (විෙයාගාර/සේථාවර/එකලා) 
9.විෙුත් ශක්ති මීටර (විෙයාගාර/සේථාවර/සතකලා) 
10.විෙුත් බලය මැනීසම් උපකරණ (විෙයාගාර/සේථාවර/එකලා/ජංගම) 
11.විෙුත් බලය මැනීසම් උපකරණ (විෙයාගාර/සේථාවර/සතකලා/ජංගම) 

3 
පරිමාමිතික 
විෙයාගාරය 

1.සබදුම් රහිත මිනුම්  

2.පරිමාමිතික මිනුම් 

3.මිනුම් සිලින්තඩර 

4.විශාල පරිමා සහිත ටැංකි  

5.මයිසක්රෝ පිසපට්ටු, පිසපට්ටු, බියුසරට්ටු  
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4 
පීඩන මිනුම් 
විෙයාගාරය 

1.වායු පීඩනමාන සහ සම්සේක්ෂක 

2.හයිසරාලික් පීඩන මිනුම් සහ සම්සේෂක 

3.සේපිේසමෝමැසනෝමීටරය 

4.සංඛයාංක රුධිර පීඩන මානය 

5 
සේකන්තධමිතික 
විෙයාගාරය 

1.කිරුම් පඩි (OIML E2, F1, F2, M ) 

2.කාර්මික කිරුම් පඩි (සුදු යකඩ / සවනත්) 

3.තරාදි - ඉසලක්සරානික / යාන්තත්රික ( OIML නිරවෙයතා පන්තතිය I,II,III,IV) 

4.කඩොසිුලාව 

5.  සොඔකර ුලා 

6. එල්ලනතරාදි 

7.පාලම් තරාදි 

8.සබාත්තම් අදින යන්තත්රය 

9.සහෝපර් ුලාව 

6 
මානමිතික 
විෙයාගාරය 

1.ආමාන කුට්ටි 

2.මිනුම්  රූල් 

3.මිනුම් සට්ප්  

4.කැලිපර් 

5.මයිසක්රාමීටර් 

6.උස ආමාන   

7.ෙර්ශක ආමාන  

8.ඝණකම ආමාන 

9.සබෝර් ආමාන   

10.ෆීලර් ආමාන  

11. සමතලබව මැනීම 

12. සමාන්තතරක්ිතබව මැනීම  

7 

විෙුත් කාලය සහ 
සංඛයාත මිනුම් 
විෙයාගාරය 

1.සවෝල්ට් මීටර් 

2.ඇමීටර් 

3.ඕම් මීටර් 

4.බහු මීටර් 

5.ප්රතිසරෝධ 

6.කාලය/විරාම ඝටිකාව 

7.සංඛයාතය/ටැසකෝ මීටරය 

8.සෙෝලසන්තක්ෂය 

9.තරංග ජනකය 

8 
රසායනික මිනුම් 
විෙයාගාරය 

1.ඇල්සකාසහාල් විශේසල්ෂකය  

2.පී.එච්. මීටරය (pH meters) 

9 
අරතාමිතික 
විෙයාගාරය 

1.සංඛයාංක ආර්රතාමානය 
2.සතත් හා වියළි බල්බ ආර්රතාමානය 
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1.3.2.2  පුහුණු හ උපගේශන 

 

කාර්මික මිනුම් විෙයා ක්සෂේත්රයට අවශය පුහුණු අවසේථා ලබා දීම සඳහා වැඩසටහන්ත මාලාවක් 2019 දී දියත් කරන ලදී. 

සම් වන විට මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව (MUSSD) මිනුම් අවිනිශේිතතාව ගණනය කිරීම  

(Uncertainty Calculations)   පිළිබඳ පුහුණුව ලබා දීමට ප්රමාණවත් ස ෞතික හා මානව සම්පත් ඇත.  
 
 

1.3.3. නනතිකමිනුම්විදයාගේක්රියාකාරකම් 
 

 

 

 

නනතික පාලනය යටතට ගැසනන ක්සෂේත්රය නනතික මිනුම් විෙයාව සලස හැදින්තසේ. එනම් මිනුම් හා මිනුම් උපකරණ 

 ාවිතසේදී සපුරාලිය යුු නනතික අවශයතා පරීක්ෂා කර රසට් පවතින මිනුම් නීතිවලට අනුකූල බවට සහතික කිරීසම් 

ක්රියාවලියයි. ඒ සඳහා 1995 අංක 35 ෙරණ පනත මගින්ත අවශය නීතිමය ප්රතිපාෙන සපයා ඇත. ඒ අනුව සසෞඛයය, මහජන 

ආරක්ෂාව, පරිසර ආරක්ෂණය, බදුකරණය, පාරිස ෝගික රැකවරණය සහ සාධාරණ සවළඳාම යන අංශ සැලකිල්ලට 

සගන පනවනු 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 ඇුළත් නිසයෝග මගින්ත අර්ථකථනය සකාට ඇත. සෑම වාණිජ කටයුත්තකදීම සිදු කරන 

කිරුම්, මිනුම් ආදිය මිනුම් නීතියට යටත්සේ. ඒ අනුව පහත සෙහන්ත නියාමන කාර්යයන්ත සිදුකිරීම සඳහා පනත මගින්ත 

සෙපාර්තසම්න්තුවට බලය පවරා තිසේ. 

 
 
 

01. ක්රියාකාරි ප්රමිති අංක සශෝධනය කිරීම සහ දිසේත්රික් මට්ටමින්ත ක්රියාකාරි ප්රමිති පවත්වාසගන යාම. 

 (පනතට අනුව සෑම දිසේත්රික් සල්කම්වරසයකුම මිනුම් සසේවා අධිකාරි තනුර සහාබවන අතර ක්රියාකාරි ප්රමිතීන්ත 

ඔහු  ාරසේ ඇත.) 
 

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

කටයුු 
 

03. සවළඳාසම්දී  ාවිතා සකසරන සියලුම පඩි, මිමි, කිරුම් හා මිනුම් උපකරණ නිෂේපාෙනය කරන්තනන්ත, ආනයනය 
කරන්තනන්ත, අලුත්වැඩියා කරන්තනන්ත හා අසලවි කරන්තනන්ත වාර්ිකව ලියාපදිංි කිරීම. 

 

04. පනසත් ෙක්වා ඇති ෙණ්ඩන විධිවිධාන ක්රියාත්මක කිරීම මගින්ත පාරිස ෝගික ආරක්ෂාව සැලසීම. 

 

05. නනතික මිනුම් විෙයාව පිළිබඳ සවසළන්තෙන්ත හා පාරිස ෝගිකයන්ත ෙැනුවත් කිරීම. 

 

06. සවළඳාසම්දී සහ කර්මාන්තත අංශයන්තහි  ාවිතා කරන කිරුම් හා මිනුම් උපකරණවල මාදිලි අනුමත කිරීම. 
(ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය සමම සසේවාව ලබා සෙයි) 

 

07. සපර ඇසුරුම් (Pre packages) පරීක්ෂා කිරීම හා පාලනය කිරීම. 

08. මාර්ග ආරක්ෂාව හා සසෞඛය ක්සෂේත්රය සම්බන්තධ මිනුම් උපකරණ සතයායනය කිරීම. 

09. සවසළඳසපාළ වැටලීම් සිදුකර කිරුම්, මිනුම් වංචා කරන පුද්ගලයන්තට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගැනීම. 
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1.3.3.1ක්රියාකාරී ප්රමිති නැවත  තයායනය කිරීම 

 

සවළඳ කටයුු හා කර්මාන්තතවලදී  ාවිතා කරන පඩි, මිමි හා කිරුම් මිනුම් උපකරණ සතයායනය කිරීම සඳහා 

සයාොගන්තනා ක්රියාකාරි ප්රමිතීන්ත සෑම දිසේත්රික් සල්කම් කාර්යාලයකම  දිසේත්රික් සල්කම්වරයා යටසත් පවත්වාසගන යයි. 

එම අංකසශෝධන කාර්යය ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරසේදී සිදු කරනු ලැසේ. සම්මත පඩි, පරිමා මිනුම් සහ දිග මිනුම් 

සමම ක්රියාකාරී ප්රමීතීන්ත වශසයන්ත සලකනු ලැසේ. 

 

 
1.3.3.2මාදිලිඅනුමැතිය 

 

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

එවීමට සහෝ ආනයනකරුවකු විසින්ත සගන්තවා විකිණීමට සපර එය ලංකාසේ ක්රියාත්මක වන මිනුම් පිළිබඳ නීතිරීතිවලට 

අනුකූල වන්තසන්තෙ යන්තන සුදුසුකම්ලත් පරීක්ෂණාගාරයකින්ත පරීක්ෂා කරවාසගන අනුමත කර ගැනීමයි. මාදිලි අනුමත 

කිරීම තාක්ෂණික  පරීක්ෂාවක් සේ. එහිදී මිනුම් උපකරණසේ මූලාකෘතිය ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරසේදී සම්ූර්ණ 

පරික්ෂාවට ලක් සකසර්. එහිදී මිනුම් උපකරණසේ එක් එක් සකාටසේ නිර්මාණය කර ඇති ආකාරය අන්තතර් ජාතික 

නනතික මිනුම් විෙයා සංවිධානසේ (International Organization of Legal Metrology,  OIML) නිර්ණායක වලට 

අනුකූලෙ යන්තන සසායා බැසල්. පරීක්ෂණ ප්රතිඵල ඇගයීම මත පෙනම්ව, පඩි, වාහන විසමෝචන පරීක්ෂණ ඒකක සහ 

ඉන්තධන පිරවුම් යන්තත්ර ඇුලු  මිනුම් උපකරණ සඳහා මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව (MUSSD) විසින්ත 

මාදිලි අනුමැතිය ලබා සෙනු ලැසේ  

 
 

1.3.3.3 දි ්ික්මට්ටමින්තගමගහයවනකිරුම්හාමිනුම්උපකරණ තයායනයකිරීම්, පරීක්ෂණහා වැටලීම් 
 

 

 

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

පරීක්ෂා කිරීම  සඳහා පරීක්ෂණ හා වැටලීම් සිදු කරනු ලැසේ .සමම වැඩසටහන්ත පාරිස ෝගික ආරක්ෂාවට සමන්තම රට 

ුළ නිවැරදි මිනුම් පද්ධතියක්  පවත්වාසගන යාමටත් උපකාරී සේ. 

සවළඳාසම්දී  ාවිතා වන කිරුම් හා මිනුම් උපකරණ සතයායන කටයුු සිදු කරනු ලබන්තසන්ත දිසේත්රික් සල්කම් 

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

(Inspectors of Measurement Service and Devices) විසිනි. ප්රාසද්ශීය සල්කම් කාර්යාල සහෝ සවනත් රාජය 

ආයතනවල සතයායන මධයසේථාන පිහිටුවා දිසේත්රික් සල්කම්වරයාසේ අනුමැතිය ඇතිව සමම කටයුු සිදු කරනු ලැසේ. 

තවෙ සෑම දිසේත්රික්කයකම පිහිටා ඇති පාලම් තරාදි  ෙ වසරක් පාසා මුරා කිරීම සඳහා පාලම් තරාදි පරීක්ෂා කිරීසම් ජංගම 

ඒකකයක් (Weighbridge Verification Unit)  පිහිටුවා තිසේ. රට පුරා ඉන්තධන පිරවුම්හල්වල පිහිටි ඉන්තධන නිකුත් 

කිරීසම් යන්තත්ර ෙ වසරකට වරක් සතයායනය කිරීම සඳහා ජංගම ඒකකයක් ( Fuel Dispensers Verification Unit) 

පිහිටුවා ඇත. තවෙ වාහන වල සේගය මනින  හා දුම්මාන පරීක්ෂාව සිදු කරනු ලබන උපකරණ සතයායනයආරම්  කර 

ඇත. 

 

1.3.3.4ගපර 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,දිග ආදිය) නියමිත පරිදි තිසබන බව 

පරීක්ෂා කිරීසම්දී නනතික මිනුම් විෙයාව පිළිබඳ ජාතයාන්තතර සම්මූතීන්තට (OIML regulations) අනුව පරීක්ෂණ සිදු 

සකසර්.  
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සපර ඇසුරුම් පරීක්ෂා කිරීසම්දී සවළඳ සපාසළේ ප්රෙර්ශනයට තබා ඇති සපර ඇසුරුම්, නියඳි සලස සතෝරා සගන ඒවාසේ 

අඩංගු රවයවල ශුද්ධ බර, ශුද්ධ පරිමාව, සහෝ දිග මනිනු ලැසේ. නිශේිත සපර ඇසුරුම් සංඛයාවක් එසලස පරීක්ෂා කර 

එම මිනුම් සංඛයාන විශේසල්ෂණයකට (Statistical Analysis) ලක් කරනු ලැසේ. සෙපාර්තසම්න්තුව මඟින්ත වරින්ත වර 

නිකුත් කරන විසශේෂ ගැසට් නිසේෙන වල ෙක්වා ඇති සරගුලාසි වලට අනුකූලව  සපර ඇසුරුසම් ශුද්ධ මිනුම ඉඩදිය හැකි 

සෙෝෂය සමඟ පරීක්ෂා කර බලා අොළ සපර ඇසුරුම්  පිළිබඳ අවසන්ත තීරණය ගනු ලැසේ. සපර ඇසුරුම් පිළිබඳ 

සතාරුරු 2007.05.29 දිනැති අංක 1499/7 ෙරන  අති විසශේෂ ගැසට් පත්රසේ පළ කර ඇත. 

  

1.3.3.5නනතිකමිනුම්විදයාගවන්තපාලනයවනවාණිජක්රියාකාරකම්වලනියැගලනගපෞේගලිකවයව ායකයින්තගේ 

ලියාපදිංචිය 

 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා පනසත් 21 වැනි වගන්තතියට අනුව යම් පඩියක්, මිම්මක් සහෝ  කිරුම් හා මිනුම් උපකරණ 

විකිණීම, නිෂේපාෙනය කිරීම, ආනයනය කිරීම සහෝ අලුත්වැඩියා කරනු ලබන ඕනෑම සංවිධානයක් සහෝ පුද්ගලසයකු ඒ 

සඳහා සෙපාර්තසම්න්තුසේ නම් ලියාපදිංි කරවා ගත  යුුය. ඒ සඳහා මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අධයක්ෂකවරයා 

විසින්ත නිශේචය කරනු ලබන ආකෘති පත්රයක් මඟින්ත ඉල්ලුම් කල යුු අතර එයට නියමිත ගාසේුවෙ සගවිය යුුය. සමවැනි 

ලියාපදිංි කිරීමකදී ලබා සෙන සහතිකය එය නිකුත් කළ වසසර් සෙසැම්බර් 31 දිසනන්ත අවලංගු සේ. 

කිසියම් පුද්ගලයක් කිරුම් සහෝ මිනුම් උපකරණ අලුත්වැඩියා කිරීසම් වයාපාරයක් ආරම්  කිරීමට ප්රථම තමන්ත ඒ සඳහා 

තිබිය යුු සුදුසුකම් හා ෙක්ෂතා සම්ූර්ණ කර ඇති බව සපන්තවීම පිණිස සෙපාර්තසම්න්තුව විසින්ත පවත්වන ප්රාසයෝගික 

පරීක්ෂණයකට සපනී සිටිය යුුය. ඒ සඳහා නියමිත වි ාග ගාසේු  සගවිය යුුය. 

 
පඩි, මිමි, කිරුම් සහෝ මිනුම් උපකරණ අලුත්වැඩියා 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 අධයක්ෂවරයා සෑහීමකට පත්වන්තසන්ත නම්  අොළ පුද්ගලයා 

සවත අලුත්වැඩියා කිරීසම් බලපත්රය නිකුත් කරනු ඇත. (වගු15,16) එම සහතිකය අන්තසු කළ සනාහැක. වයාපාරසේ 

අයිතිකරු සවනසේ වුවසහාත් සුදුසුකම් ලත් කාර්මික නිලධාරිසයකු සිටීම අනිවාර්ය සේ. 

 

ලියාපදිංි ගාසේු ඇුළු ලියාපදිංි කිරීම් පිළිබඳ අසනකුත් සියලුම සතාරුරු 2015.07.02 දිනැති අංක 1921/54 ෙරණ 

අති විසශේෂ ගැසට් පත්රසේ පළ කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 



කාර්යසාධන වාර්තාව - 2019 

18 
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1.5දි ්ි ක්කාර්යාලවල ම්බන්තධ්තාගතාරතුරු 
 
 

 
 

දි ්ික්
කාර්යාලය 

ලිපිනය 
දුරකතන
අංක 

සකාළඹ 
දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් කාර්යාලය  
නාරාසහේන්තපිට,සකාළඹ 5 

0112-391079 

ගම්පහ දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා  අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් කාර්යාලය,ගම්පහ 0332-222900 

කළුතර දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් කාර්යාලය, කළුතර 0342-222635 

පුත්තලම 
දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් 
කාර්යාලය,පුත්තලම 

0322-266189 

කුරුණෑගල 
දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් කාර්යාලය, 
කුරුණෑගල 

0372-222134 

කෑගල්ල 
දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් 
කාර්යාලය,කෑගල්ල 

0352-232620 

රත්නපුර 
දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් 
කාර්යාලය,රත්නපුර 

0452-226299 

ගාල්ල දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් කාර්යාලය,ගාල්ල 0912-222233 

මාතර දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් කාර්යාලය,මාතර 0412-237079 

හම්බන්තසතාට 
දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් 
කාර්යාලය,හම්බන්තසතාට 

0472-256247 

සමානරාගල 
දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් 
කාර්යාලය,සමානරාගල 

0552-277406 

බදුල්ල දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් කාර්යාලය,බදුල්ල 0552-222292 

නුවරඑළිය 
දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් 
කාර්යාලය,නුවරඑළිය 

0522-222610 

මහනුවර 
දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් 
කාර්යාලය,මහනුවර 

0812-222233 

මාතසල් දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් කාර්යාලය,මාතසල් 0662-222235 

අනුරාධපුර 
දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් 
කාර්යාලය,අනුරාධපුර 

0252-225190 

සපාසලාන්තනරුව 
දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් 
කාර්යාලය,සපාසලාන්තනරුව 

0272-226706 

මඩකලපුව 
දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් 
කාර්යාලය,මඩකලපුව 

0652-224465 

අම්පාර දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් කාර්යාලය,අම්පාර 0632-222236 

වේනියාව 
දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය,දිසේත්රික් සල්කම් 
කාර්යාලය,වේනියාව 

0242-222187 

යාපනය දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් කාර්යාලය,යාපනය 0212-222355 

මුලතිවු දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් කාර්යාලය,මුලතිේ 0212-290045 

මන්තනාරම 
දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් 
කාර්යාලය,මන්තනාරම 

0232-222232 

කිලිසනාච්ිය 
දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, දිසේත්රික් සල්කම් 
කාර්යාලය,කිලිසනාච්ි 

0212-285662 

ත්රිකුණාමලය 
දිසේත්රික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය 
දිසේත්රික් සල්කම් කාර්යාලය,ත්රිකුණාමලය 

0262-050800 
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1.6. අමාතයාංශ/ගදපාර්තගම්න්තතු/පළාත් භාවයටගත්පවතිනආයතන/අරමුදල් 
 

මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුසේ 1995 අංක 35 ෙරන ම්නුම් ඒේකක, ප්රමිති හා සසේවා පනත යට සත් 
මිනුම් සසේවා අරමුෙලක් පවති. 

 

1.7විගේශආධ්ාරලබනවයාපෘතිවලගතාරතුරු 
 
 

1.7.1  ාමාජිකත්ව 

 

මිනුම් විෙයාවට අොළ අන්තතර්ජාතික හා කලාපීය සහසයෝගීතාව පවත්වා ගැනීම සඳහා විවිධ රටවල් එකිසනකා සමඟ 

මිනුම් විෙයාත්මක ෙෘෂේටිසකෝණයකින්ත සම්බන්තධතා ඇතිකරගනු ලැසේ. ජාතයන්තතරය සමඟ මිනුම්වල අන්තසේෂණතාව 

සේථාපිත කිරීමට සහ සවළඳාසම් දී ඇති වන තාක්ෂණික බාධක ජය ගැනීමට ෙ එය උපකාරී සේ. අප සුව ඇති 

විෙයාත්මක හා සවනත් මිනුම් පිළිසවත් සඳහා ආරක්ිත වු පෙනමක් සැපයීම සහ සබාසහෝ රටවල පැන නගින 

තාක්ෂණික ගැටළු  අවම කිරීම සඳහා ජාතයන්තතර සබඳතා තවදුරටත් අතයවශය සේ. 
 

 

 මීටර් ම්මුතිගේහාපඩිහාමිමිපිළිබඳමහ ම්ගම්ලනගේආශ්රිත ාමාජිකත්වය 
 

මිටර් සම්මුතිය යනු පඩි හා මිමි පිළිබඳ මහා සම්සම්ලනසේ (CGPM) අීකාරිය යටසත් පඩි හා මිමි 

පිළිබඳ ජාතයන්තතර කමිටුව මඟින්ත (CIPM) අීක්ෂණය වන අන්තතර් රාජය සංවිධානයක් වන 

ජාතයන්තතර පඩි හා මිමි කාර්යංශසේ (BIPM) නිර්මාණය කල ගිවිසුමයි.  

 

පඩි හා මිමි පිළිබඳ මහා සම්සම්ලනය, සාමාජික රාජයයන්තහි නිසයෝජිතයන්තසගන්තෙ ආශ්රිත සාමාජිකයන්තසගන්තෙ 

නිරීක්ෂකයන්තසගන්තෙ සමන්තවිතය. පඩි හා මිමි පිළිබෙ මහ සම්සම්ලනය සාමානයසයන්ත වසර හතරකට වරක් පැරීසිසේදී 

හමුසේ. එහි ප්රධාන කාර්යයක් වනුසේ ජාතයන්තතර ඒකක ක්රමසේ (SI) පැවැත්ම හා ප්රවර්ධනය සහතික කිරීම සෙහා 

අවශය සාකච්ජා හා පරීක්ෂණ පැවැත්වීමය. 
 

ශ්රී ලංකා රජය සවනුසවන්ත මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව මීටර් සම්මුතිය සෙහා අත්සන්ත කළ අතර 

2007දී පඩි හා මිමි පිළිබඳ  මහා සම්සම්ලනසේ ආශ්රිත සාමාජිකත්වය(Associate Member) ලබා ගත්සත්ය.  
 
 

 

CIPM අගනයෝනයපිළිගැනීමපිළිබඳවිධිවිධ්ාන (CIPM-MRA)  අත් න්තකිරීම.     
 

CIPM අසනයෝනය පිළිගැනීම පිළිබඳ විධිවිධාන (CIPM – MPA) යනු ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතන 

විසින්ත පවත්වාසගන යනු ලබන මිනුම් ප්රමිතීන්තසේ හා ඔවුන්ත විසින්ත නිකුත් කරනු ලබන අංක සශෝධන 

සහතික වල සමානතාවය ජාතයන්තතර වශසයන්ත ප්රෙර්ශනය කර ගැනීම සඳහා ඇතිකරගනු ලැබූ 

ගිවිසුමයි.  

 

සමහි ප්රතිඵලය වනුසේ ගිවිසුමට සම්බන්තධ වු ආයතනයන්තහි අන්තතර්ජාතිකව පිළිගනුලබන (අන්තතර් ජාතික 

සමාසලෝචකයන්තසේ අනුමැතිය ලැබූ ) අංක සශෝධන හා මිනුම් පිළිබඳ  හැකියාවසේ අගයන්තය ( Calibration and 

Measurement Capabilities, CMC). අනුමත කරන ලෙ එම අගයන්ත හා තවත් තාක්ෂණික සතාරුරු (BIPM) සවේ 

අඩවිසේ ඇති මුලික සන්තසන්තෙන ෙත්ත සමුොසේ, KCDB ප්රසිද්ධ කර ඇත.මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා 

සෙපාර්තසම්න්තුව 2007දී CIPM - MRA ගිවිසුම අත්සන්ත කළ අතර, අංක සශෝධන  හා මිනුම් පිළිබඳ  හැකියා අගයන්ත 

(CMC) KCDB හි ප්රසිද්ධ කිරීම සඳහා පියවර ගනිමින්ත සිටී. 
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නනතිකමිනුම්විදයාවපිළිබඳජාතයන්තතර  ංවිධ්ානය(OIML) පූර්ණ ාමාජිකත්වය 
 

නනතික මිනුම් විෙයාව පිළිබඳ ජාතයන්තතර සංවිධානය යනු සවළඳ අවහිරතා හා සලෝක සවළඳ  

සපාසළහි වියෙම් අවම කිරීම ආදිය සෙහා නනතික මිනුම් විෙයා අධිකාරීන්ත හා කර්මාන්තත මගින්ත අසනයෝනය  වශසයන්ත 

පිළිගනු ලබන සරගුලාසි, ප්රමිති හා අසනකුත් අොල සල්ඛන සැදීම සඳහා ඇතිකරනු ලැබූ අන්තතර් රාජය බැඳීමකි.  

නනතික මිනුම් විෙයාව පිළිබඳ සංවිධානය සලෝක සවළෙ සංවිධානසයහි සවළෙ ගිවිසුමහි තාක්ෂණික අවහිරතා පිළිබෙ 

“අන්තතර් ජාතික ප්රමිති පිහිටුවන ආයතනය”  සලස සැළකිය හැකිය. එමනිසා සවළඳාම සහ සවළඳ  අවහිරතාව පිළිබඳ  

ගිවිසුම අත්සන්ත කර ඇති සියළු රටවල් විසින්ත OIML ප්රකාශ ඔවුන්තසේ තාක්ෂණික  සරගුලාසි සැදීසම්දී  සැළකිල්ලට 

ගත යුුය. 

 

නනතික මිනුම් විෙයාව පිළිබඳ ජාතයන්තතර කමිටුව (CIML) යනු OIMLහි තීරණ ගන්තනා මණ්ඩලය සේ. මිනුම් ඒකක 

ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව OIMLහි පුර්ණ සාමාජිකත්වය ෙරණ අතර ශ්රී ලංකාව සවනුසවන්ත සේිර සම්බන්තධිත 

ආයතනයෙ සේ .   

 

ආසියාශාන්තතිකරමිනුම්විදයාවැඩ ටහන්ත (APMP)පූර්ණ ාමාජිකත්වය 

 

ආසියා ශාන්තතිකර මිනුම් විෙයා වැඩසටහන යනු සාමාජික රටවල් අතර ප්රවීණතාව හා තාක්ෂණික සසේවා 

හුවමාරු කරගනිමින්ත කලාපීය මිනුම් විෙයාත්මක හැකියාවන්ත වැඩිදියුණු කරගැනීම සෙහා ජාතික මිනුම් 

විෙයා ආයතන වලින්ත සෑදුනු සංවිධානයකි.තවෙ APMP යනු මිනුම් ප්රමිති හා ක්රමාංකන සහ මිනුම් සහතික සලෝකය පුරා 

අසනෝනය  වශසයන්ත පිළිගැනීම ලබා ගැනීම සෙහා සිදුකරනු ලබන ක්රියාවලිසයදී පඩි හා මිමි පිළිබෙ ජාතයන්තතර කමිටුසේ 

(CIPM) හි පිළිගත් ආසියා ශාන්තතිකර කලාපීය මිනුම් විෙයා සංවිධානයි. 

 

මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව 1977 සිට ආසියා ශාන්තතිකර මිනුම් විෙයා වැඩසටහසනහි ූර්ණ 

සාමාජිකත්වය ෙරයි. සෙපාර්තසම්න්තුව තාක්ෂණික කමිටු 9 ක් හා සක්න්තීය කණ්ඩායම් (focus group) 3කට ක්රියාකාරීව 

සහ ාගි සේ. 

 

1.7.2 වයාපෘතිවලප්රතිලාභ 
 

PTB- ශ්රීලංකාේවිපාර්ශ්විකවයාපෘතිය 

ශ්රීලංකාගේගුණාත්මකයටිතලපහසුකම්ශක්තිමත්කිරීම 

 

 

PTB යනු ජර්මනිසේ ජාතික මිනුම් ආයතනය (NMI) සේ. එය සංවර්ධනය සවමින්ත පවතින හා නැගී එන රටවලට එම 

රටවල අවශයතාවන්තට සරිලන පරිදි ජාතයන්තතරව පිළිගත් ගුණාත්මක යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම හා 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සහාය සේ. PTB-ශ්රී ලංකා ද්වි පාර්ශේවික වයාපෘතිසේ පරමාර්ථය වන්තසන්ත උුරු කලාපසේ පිහිටා 

ඇති කුඩා හා මධයම ප්රමාණසේ වයවසායන්ත (SME) විසින්ත කරන නිෂේපාෙන වල ගුණාත්මක ාවය සහතික කිරීසම් 

සසේවාවන්ත වැඩිදියුණු කරවීමයි.  

 

සමම වයාපෘතියට ජාතික තත්ත්ව යටිතල වුහසේ ප්රධාන ආයතන (MUSSD, ITI, SLSI සහ SLAB) සමන්තම කලාපීය 

රසායනාගාර, සද්ශීය මූලසේථාන සහ උුසර් සංවිධාන ඇුලත්ය. 
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SAARC - PTB වයාපෘතිය 

දකුණුආසියාගේගුණාත්මකයටිතලපහසුකම්,ක්ගෂ්ත්රගේකලාපීයඒකාබේධ්තාවය හ
 හගයෝගීතාවශක්තිමත්කිරීම 
 

 

 

 

සාර්ක් සාමාජික රටවල් අතර විසශේෂඥ ෙැනුම හා සතාරුරු හුවමාරු කර ගැනීමට පහසුකම් සැලසීම මගින්ත ගුණාත්මක 

යටිතල පහසුකම්වල ධාරිතා සංවර්ධනය සකසරහි සමම වයාපෘතිය අවධානය සයාමු කරයි. මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා 

සෙපාර්තසම්න්තුව ශ්රී ලංකාසේ ජාතික මිනුම් ආයතනය  සලස SAARC -PTB වයාපෘතිසේ (එනම් පුහුණු වැඩසටහන්ත, 

වැඩමුළු) ප්රතිලාභිසයකි. තවෙ, ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරසේ (NML) මිනුම් හැකියාව  ප්රෙර්ශනය කිරීම සඳහා 

SAARC -PTB වයාපෘතිය යටසත් සංවිධානය කරන ලෙ අන්තතර් සංසන්තෙනවලට මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා 

සෙපාර්තසම්න්තුව සහ ාගී වී ඇත. සමම වයාපෘතිය සඳහා PTB ආයතනය හරහා ජර්මනිසේ ආර්ික සහසයෝගිතා හා 

සංවර්ධනය පිළිබඳ සෙඩරල් අමාතයාංශය (BMZ) අරමුෙල් සපයයි. 

 

 

UNIDO වයාපෘතිය 
 

අනුකූලතාව සහ ගුණාත්මක යටිතල පහසුකම් සසේවා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා UNIDO ආයතනය  ශ්රී 

ලංකාසේ ජාතික තත්ත්ව යටිතල පහසුකම් (NQI) සපයන ආයතන සමඟ සමීපව කටයුු කරයි. 
විසශේෂ අවධානය සයාමු කළ අංශ වන්තසන්ත කුළුබඩු සහ සැකසූ ආහාර වැනි අපනයන අරමුණු කරගත් 

අංශයි. සමම ක්රියාකාරකම් යුසරෝපා සංගමය විසින්ත අරමුෙල් සපයනු ලබන යුසරෝපීය සංගමසේ (EU) ශ්රී ලංකාසේ 

සවළඳාම  ආශ්රිත ආධාර වයාපෘති රාමුව ුළ සිදු සේ. 

 
 

 

MEDEA-PTB වයාපෘතිය 

 

ආසියාසේ කලාපීය මිනුම් විෙයා විසශේෂඥයන්ත ජාලසේ  - ආසියා ශාන්තතිකර   මිනුම් විෙයා වැඩසටහන 

(APMP) සහ ආසියා - ශාන්තතිකර නනතික මිනුම් විෙයා සංසෙය (APLMF) - සංවර්ධනය සවමින්ත 

පවතින ආර්ිකයන්තසේ මිනුම් විෙයාත්මක පද්ධති ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා විසශේෂ අනුග්රාහකත්වය ලබා දීසම් හැකියාව 

ප්රවර්ධනය කිරීම   සමම වයාපෘතිසේ අරමුණයි. සමම වයාපෘතියට  ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතන (NML) හා නනතික 

මිනුම් විෙයා අධිකාරීන්ත (LMA) සඳහා විසශේෂ ොයකත්වයක් සපයයි. සමම වයාපෘතිය සඳහා PTB ආයතනය හරහා 

ජර්මනිසේ ආර්ික සහසයෝගිතා හා සංවර්ධනය පිළිබඳ සෙඩරල් අමාතයාංශය (BMZ) අරමුෙල් සපයයි. 
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02පරිච්ගේදය 
ප්රගතිය 
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2.1 ජාතිකමිනුම්පර්ගේෂණාගාරයතුලමිනුම් අන්තගේශණතාව (MeasurementTraceability)  

 ්ථාපනය කිරීම-2019 
 

 

ප්රමිතිය/මිනුම 
ජාතිකමිනුම්විදයාආයතනය/පරිශීලක

ප්රමිතින්ත(reference Standard) 

සම්මත ප්ලැටිනම් ප්රතිසරෝධ උෂේණත්වමානය 
ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතනය - චීනය   
(NIM – china) 

මිනුම් පටි අංක සශෝධනය   ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතනය - ෆින්තලන්තතය 

අමාන කුට්ටි (Kසශ්රේණිය, වාසන්ත ) ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතනය - ෆින්තලන්තතය 

අමාන කුට්ටි (Kසශ්රේණිය, ටන්තේසේටන්ත කාබයිඩ  ) ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතනය - ෆින්තලන්තතය 

දීර්ඝ ආමාන කුට්ට් (0 සශ්රේණිය, වාසන්ත ) ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතනය - ෆින්තලන්තතය 

OIML El කිරුම් පඩි 
ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතනය - තායිලන්තතය 
(NIMT) 

රව (හයිසරාලික්) පීඩන තරාදිය (0 -200 MPa) 
ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතනය තායිලන්තතය 

(NIMT) 

වායු පීඩන තරාදිය (1 -7 MPa) 
ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතනය තායිලන්තතය 

(NIMT) 

pH මිනුම් ද්විතියික සේවාරක්ෂක රාවණ 

ඇල්සකාවයිසර් මිනුම් සම්මත රවය (Reference Material) 

GPS කාල හුවමාරු උපකරණ පද්ධතිය  විදුලි සංසද්ශ විෙයාගාරය (TL) තායිවානය 
 

 

 

2.2 අන්තතර්  ං න්තදනය ඳහා  හභාගී ීම (Inter Laboratory  Comparisons) 
 
උෂේණත්වය කාලය හා සංඛයාතය  හා පරිමාව පිළිබඳ අන්තතර් සංසෙන වලට 2019 මිනුම් ජාතික වසසර්දී 

විය සහ ාගි පර්සේෂණාගාරය  
 
ජාතිකමිනුම්පර්ගේෂණාගාරයඅන්තතර්  ං න්තදනය ඳහා  හභාගී ීම 
 

මිනුම් අන්තතර් ං න්තදනය 

ප්ලැටිනම් ප්රතිසරාධ උෂේණත්වමාන 0°C සිට 

419.527 °C ෙක්වා  
ද්විපාර්ශවීය අන්තතර් සංසන්තෙනය, චීන සමුහාණ්ඩුසේ ජාතික 

මිනුම් ආයතනය (NIM) සමඟ APMP, T – HC.3:2019 

වීදුරු -රව උෂේණත්වමාන  
ආසියා පැසිෆික් කලාපසේ ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතන 

සමඟ APMP TCT – LIGTs – EL:2019 

1000 µl 500µl, 100µl,හා  

100mlපිළිබඳ පරිමා මිනුම් 
වියට්නාමසේ ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතනය සමඟ (VMI) 

1000 ml  හා 30 ml පරිමා මිනුම් ජර්මනිසේ   ZMK  ආයතන සමඟ 

ඉතා නිරවෙය අංකන 3ක් ෙක්වා නිරවෙයව 
කියවිය හැකි විරාම ඝටිකාවක්   

ආසියා පැසිපික් කලාපීය මිනුම් විෙයා ආයතන 12ක් සමඟ 
TCTF _01_TCl2018 
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2.3  ංවර්ධ්නකටයුතු-2019 
 

• සුපිරි උෂේණත්වමානයක් වන Fluke 1595A උපකරණය ITS – 90 උෂේණත්ව පරිමාණය  සේථාපනය කිරීම සඳහා 

සයාොගැනීම 2019  වසසර් දී සිදුවිය. 
 

• 500 kg (කිරුම් පඩි) ක්රියාකාරි ප්රමිති අංකසශෝධන කිරීම සඳහා නව සැකැසේමක් හා ක්රම සේෙයක් සේථාපනය 

කිරීම  සමම වසසර්දී සිදුසකරුණි. 

 

• පීඩනය පිළිබඳ විෙයාගාරය හා කාලය හා සංඛයාතය පිළිබඳ විෙයාගාරය  තීතන ලංකා ප්රරණය සඳහා ශ්රිතීතකප්ර 

2019 සැප්තැම්බර් මණ්ඩලයට මසදී අයඳුම් කරන ලදී.  

 

• ITS – 90 උෂේණත්ව  පරිමාණය පිළිබඳ පර්සේෂණය හා සේකන්තධ මිනුම් පිළිබඳ පර්සේෂණ අධයයනය  කිරීම් ශ්රි 

ජයවර්ධනපුර විශේවවිෙයාලසේ ස ෞතික විෙයා විසශේෂ උපාධි අසප්ක්ිකාවන්ත සෙසෙසනක් විසින්ත සිදුකරන ලදි . 

 

• පරිවර්තන කාලයක් තීරනය කිරීම සඳහා BIPM ආයතනය සමඟ කාලය සංසන්තෙනය කිරීසම් පද්ධතිය අංක 

සශෝධනය කරන ලදි. 

 
 
 

2.4  ජාතිකමිනුම්පර්ගේෂණාගාරයමඟින්තපැවැත්ුපුහුණු හඋපගේශනය වැඩ ටහන්ත-2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

පුහුණුපාඨමාලාව ගා ්තුරුපියල් 
 හභාගීවූවන්ත
 ංඛ්යාව 

 

මානමිතික මිනුම් විෙයාව 112,500.00 15 

මිනුම් සංශයතා තක්සසේරු කිරීම (රසායන හා පරීක්ෂණ ) 112,500.00 15 

මිනුම් සංශයතා තක්සසේරු කිරීම හා ප්රකාශ කිරීම 157,500.00 21 

උෂේණත්වමිතික (රසදිය උෂේණත්වමාන )   90,000.00 12 

මිනුම් සංශයතා තක්සසේරු කිරීම  (ජාතික ඖෂධ අධිකාරිය )   78,000.00 26 

සේකන්තධමිතික මිනුම්   82,500.00 11 

එකතුව 633,000.00 100 
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2.5 ජාතයන්තතර බඳතාවලප්රගතිය - 2019 
 

2.5.1 ආසියාශාන්තතිකරමිනුම්විදයාවැඩ ටහන්ත (APMP)පූර්ණ ාමාජිකත්වය 

 

2019 වසසර් අප සහ ාගී වී ඇති ක්රියාකාරකම් පහත පරිදි සේ. 
 

• MEDEA වයාපෘතිසේ සහය ඇතිව ඉන්තදුනීසියාසව   හි පැවති CABUREK වැඩ සටහනට නිලධාරීන්ත 
සෙසෙසනකු සහ ාගී වීම. 

• පිලිපීනසේ පැවැති වසර මැෙ DEC සමුළුවට සහ ාගී වීම 

• සිංගප්පුරුසේ පැවති APMP තාක්ෂණික කමිටු රැසේවීම් 3 කට පහත පරිදි  සහ ාගි විම 

 

➢ තාක්ෂණික කමිටු රැසේවීම්  - උෂේණත්වය  (TCT)  

➢ තාක්ෂණික කමිටු රැසේවීම් - තරල ප්රවාහ    (TCFF) 

➢ තාක්ෂණික කමිටු රැසේවීම් - විෙුතය හා චුම් කත්වය (TCEM) 

 
2.5.2 PTB - ශ්රීලංකාේවිපාර්ශ්විකවයාපෘතිය 

 

2019 දී PTB -ශ්රී ලංකා ද්වි පාර්ශේවික වයාපෘතිසේ සහාය ඇතිව පහත සඳහන්ත ක්රියාකාරකම් සිදු කර ඇත. 
 

•  ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරසේ  සිදු කරනු  ලබන පීඩනය, උෂේණත්වය, සේකන්තධය යන මිනුම් වලට  
ජාතයන්තතර පිළිගැනීමක් ලබා ගැනීම සඳහා උපසද්ශනය සැපයිම 
 

• QUISP Blended learning   පිළිබඳ පුහුණුවට සහ ාගී වීම  

 
 

2.5.3 SAARC - PTB වයාපෘතිය 
 

SAARC - PTB වයාපෘතිසේ සහාය ඇතිව පහත සඳහන්ත ක්රියාකාරකම් සිදු කර ඇත 

 

• භූතානසේ තිම්පු හි පැවති SAARC  - PTB වයාපෘති අදියර 2 හි මිනුම් විෙයා නීති සංවර්ධන වැඩමුළුවට MUSSD 

හි පුද්ගලයින්ත සෙසෙසනකු සහ ාගී විය. 

• භුතානසේ පැවති SAARC  - PTB වයාපෘති අදියර 2 හි ආරම් ක වැඩමුළුවට MUSSD හි නිලධාරීන්ත සෙසෙසනකු  

සහ ාගී විය. 

• භූතානසේ තිම්පු හි SAARC  - PTB වයාපෘතිසේ අන්තතර් රසායනාගාර සංසන්තෙනාත්මක වැඩමුළුවට MUSSD හි 

පුද්ගලයින්ත සෙසෙසනකු සහ ාගී විය. 
 

• ඉන්තදියාසේ නව දිල්ලි නුවර පැවති අන්තතර් රසායනාගාර සන්තසන්තෙන (Inter Laboratory Comparison)  වැඩ 

මුළුවට MUSSD හි නිලධාරීන්ත සෙසෙසනකු  සහ ාගී විය. 
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2.5.4UNIDO වයාපෘතිය 

  
 

UNIDO වයාපෘතිසේ සහාය ඇතිව පහත සඳහන්ත ක්රියාකාරකම් සිදු කර ඇත. 
 

• ISO 17025: 2017 පිළිබඳ පුහුණුවට සහ ාගී වීමට MUSSD හි කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ත සෙසෙසනකුට 
අවසේථාව සැලසීම. 
 

• පානීය ජලසේ බැර සලෝහ විශේසල්ෂණය පිළිබඳ පුහුණුවට සහ ාගී වීමට MUSSD හි කාර්ය මණ්ඩල 
සාමාජිකයින්ත 4 සෙසනකුට අවසේථාව සැලසීම. 

 

 

2.5.5MEDEA-PTB වයාපෘතිය 

 

 

MEDEA වයාපෘතිසේ සහාය ඇතිව පහත සඳහන්ත ක්රියාකාරකම් සිදු කර ඇත. 
 

•  

• චීනසේ පැවති OIML / APMLF පුහුණු පාඨමාලාවට නිලධාරීන්ත සෙසෙසනකු සහ ාගී වීම. 
 

• මැසල්සියාසේ පැවති මාදිලි අනුමැතිය සහ  සතයායනය පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලාවට නිලධාරින්ත සෙසෙසනකු 

සහ ාගී වීම. 

• “ඉන්තදුනීසියාසේ කලාපීය පළපුරුද්ෙ සහ ෙැනුම  ාවිතා කරමින්ත තාක්ෂණික හා විෙයාත්මක සංවිධානසේ ධාරිතා 

වර්ධනය වැඩමුළුව. (CABUREK) 

• මැසල්සියාසේ පැවති අංකසශෝධනය පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලාවට නිලධාරින්ත සෙසෙසනකු සහ ාගී  වීම. 
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2.6 ජාතිකමිනුම්පර්ගේෂණාගාරගේඅංකගශෝධ්නආදායම්ගතාරතුරු-2019වර්ෂය 
 

 

 

 

 

 

 

මා ය 

 ්කන්තධ්මිතික 

විදයාගාරය 

මානමිතික 

විදයාගාරය 

උෂ්ණත්වමිතික 

විදයාගාරය 

විදුතය,කාලය හ
 ංඛ්යාතමිනුම් 

විදයාගාරය 

විදුත්ජවය හශක්තිය
පිළිබඳ 

විදයාගාරය 

ඒකක 

ගණන 

ආදායම 

රුපියල් 

ඒකක 

ගණන 

ආදායම 

රුපියල් 

ඒකක 

ගණන 

ආදායම 

රුපියල් 

ඒකක 

ගණන 

ආදායම 

රුපියල් 

ඒකක 

ගණන 

ආදායම 

රුපියල් 

ජනවාරි 135 162,000.00 17 34,500.00 12 26,770.00 12 47,000.00 4 6,100.00 

සපබරවාරි 73 157,650.00 40 81,500.00 4 8,250.00 1 2,000.00 3 3,600.00 

මාර්ු 113 362,200.00 49 100,000.00 7 10,100.00 0 - 1 2,500.00 

අසේල් 15 31,900.00 3 6,000.00 0 - 5 18,000.00 0 - 

මැයි 0 - 21 41,000.00 34 70,550.00 22 44,000.00 1 1,200.00 

ජුනි 102 122,450.00 8 15,500.00 25 67,700.00 5 10,000.00 0 - 

ජුලි 173 184,150.00 8 13,000.00 10 30,100.00 4 8,500.00 0 - 

අසගෝසේු 172 184,150.00 29 53,900.00 18 36,100.00 1 2,000.00 1 2,500.00 

සැප්තැම්බර් 89 100,700.00 16 48,300.00 5 7,400.00 0 - 0 - 

ඔක්සතෝම්බර් 3 173,700.00 29 60,025.00 15 34,150.00 6 34,500.00 2 4,700.00 

සනාවැම්බර් 0 - 3 5,750.00 2 3210.00 0 - 1 5,000.00 

සෙසැම්බර් 7 132,942.00 23 45,950.00 1 1250.00 4 10,500.00 1 1,200.00 

එකුව 882 1,611,842.00 246 505,425.00 133 295,580.00 60 176,500.00 14 26,800.00 
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මා ය 
පරිමාමිතික 

විදයාගාරය 

පීඩනමිනුම් 

විදයාගාරය 
ර ායනිකමිනුම්
විදයාගාරය 

ගේගමාපකඋපකරණ
 තයායනය 

වායුවිදයාගාරය 

 ඒකක 

ගණන 

ආදායම 

රුපියල් 

ඒකක 

ගණන 

ආදායම 

රුපියල් 

ඒකක 

ගණන 

ආදායම 

රුපියල් 

ඒකක 

ගණන 

ආදායම 

රුපියල් 

ඒකක 

ගණන 

ආදායම 

රුපියල් 

ජනවාරි 10 17,860.00 6 9,800.00 5 25,000.00 12 24,000.00 0 - 

සපබරවාරි 0 - 8 13,400.00 8 40,000.00 5 10,000.00 0 - 

මාර්ු 0 - 7 12,100.00 9 45,000.00 3 6,000.00 0 - 

අසේල් 1 600.00 5 8,700.00 8 40,000.00 3 6,000.00 0 - 

මැයි 6 4,800.00 0 - 5 25,000.00 2 4,000.00 0 - 

ජුනි 0 - 5 9,500.00 6 30,000.00 2 4,000.00 0 - 

ජුලි 2 2,500.00 2 3,800.00 5 25,000.00 0 - 0 - 

අසගෝසේු 6 12,000.00 11 20,900.00 1 5,000.00 0 - 0 - 

සැප්තැම්බර් 46 40,400.00 7 13,300.00 1 5,000.00 1 2,000.00 0 - 

ඔක්සතෝම්බර් 5 3,500.00 6 11,400.00 0 - 0 - 0 - 

සනාවැම්බර් 0 - 8 48,000.00 0 - 2 4,000.00 1 4500.00 

සෙසැම්බර් 0 - 0 - 1 5,000.00 1 2,000.00 0 - 

එකතුව 76 81,660.00 65 150,900 49 245,000.00 31 62,000.00 1 4500.00 
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2.7 පඩි,මිමි,කිරුම්හාමිනුම්උපකරණමාදිලිඅනුමැතිය-2019වර්ෂය 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මාදිලිඅනුමැතිවර්ගය ඒකක ංඛ්යාව ආදායම 

ඉසලක්සරානික් කිරුම් උපකරණ 106 1,418,000.00 

පරිමාමිතික මිමි 1  4,000.00 

ඉන්තධන පිරවුම් යන්තත්ර 16   200,000.00 

කුලී රථ මනු (Taxi Meters) 1  20,000.00 

වාහන දුම් පරීක්ෂණ ඒකක  (Vehicle Emission) 1  4,000.00 

එකතුව 125 1,646,000.00 
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2.8  තයායනආදායම්2015සිට2019දක්වා 
 

දි ්ික්කය 
 

2015සිට2019ව රදක්වාලදආදායමරුපියල්වලින්ත(සියලුබදුඇතුළත්ව) 

2015 2016 2017 2018 2019 

සකාළඹ 86,693,931 130,712,937 136,014,517 146,275,819 127,179,235 

ගම්පහ 16,271,296 27,545,201 29,347,519 28,316,491 34,412,047 

කළුතර 7,978,818 11,474,642 12,673,950 12,854,085 12,620,705 

  110,944,045 169,732,780 178,035,986 187,446,395 174,211,987 

මහනුවර 14,012,409 21,620,097 25,313,869 26,151,103 23,641,359 

මාතසල් 4,520,843 7,988,421 8,717,368 9,116,889 9,473,165 

නුවරඑළිය 5,587,098 8,584,030 9,725,814 9,841,753 9,887,585 

  24,120,350 38,192,548 43,757,051 45,109,745 43,002,109 

ගාල්ල 7,699,509 10,977,361 12,694,011 13,450,025 13,381,149 

මාතර 6,693,814 10,280,441 11,735,600 13,838,950 14,952,426 

හම්බන්තසතාට 5,129,383 10,119,069 11,955,389 11,618,500 11,789,594 

  19,522,706 31,376,871 36,385,000 38,907,475 40,123,169 

මඩකලපුව 3,205,015 5,625,221 6,508,574 6,866,995 7,349,419 

අම්පාර 5,006,882 7,769,257 9,731,150 9,549,772 10,685,340 

ත්රිකුණාමලය 1,991,689 3,789,316 3,640,751 4,311,200 4,592,066 

  10,203,586 17,183,794 19,880,475 20,727,967 22,626,825 

කුරුණෑගල 13,817,069 23,779,336 23,919,321 24,484,601 26,364,714 

පුත්තලම 5,743,748 9,201,545 10,322,464 10,535,156 11,132,618 

  19,560,817 32,980,881 34,241,785 35,019,757 37,497,332 

අනුරාධපුරය 8,992,501 14,846,516 16,459,826 16,642,244 17,683,107 

සපාසළාන්තනරුව 4,717,437 8,266,819 7,563,883 8,005,081 8,544,581 

  13,709,938 23,113,335 24,023,709 24,647,325 26,227,688 

බදුල්ල 8,148,777 11,924,573 14,580,367 14,739,389 14,043,946 

සමාණරාගල 4,638,176 8,090,344 7,966,717 8,570,731 9,537,103 

  12,786,953 20,014,917 22,547,084 23,310,120 23,581,049 

රත්නපුර 8,539,852 12,504,982 13,974,267 15,362,254 14,960,407 

කෑගල්ල 7,355,280 10,555,329 9,582,340 10,847,639 10,764,575 

 15,895,132 23,060,311 23,556,607 26,209,893 25,724,982 

මුලතිවු 408,207 734,486 835,337 877,496 904,173 

මන්තනාරම 370,549 667,173 835,717 849,815 991,802 

කිළිසනාච්ිය 461,692 982,477 1,023,661 1,140,455 1,196,932 

යාපනය 2,778,039 5,033,464 5,627,755 6,014,086 7,171,783 

වේනියාව 1,317,567 2,201,828 2,314,271 2,480,895 2,969,594 

  5,336,054 9,619,428 10,636,741 11,362,747 13,234,284 

එකුව  232,079,581 365,274,865 393,064,438 412,741,424 406,229,425 



 
කාර්යසාධන වාර්තාව 2019 

 

32 

 

 

 

 

2.9  තයායනකරනලදඒකක ංඛ්යාව2015-2019 
 
  

දි ්ික්කය 
 තයායනයකරනලදඒකක ංඛ්යාව(2015-2019) 

2015 2016 2017 2018 2019 

සකාළඹ 177,201 167,897 129,812 129,481 121,945 

ගම්පහ 46,671 39,706 36,022 33,278 38,542 

කළුතර 29,762 27,201 26,900 23,129 22,984 

 253,634 234,804 192,734 185,888 183,471 

මහනුවර 76,426 71,353 61,791 63,067 55,528 

මාතසල් 24,362 23,383 20,920 19,984 18,809 

නුවරඑළිය 25,333 22,165 18,149 18,044 18,927 

 126,121 116,901 100,860 101,095 93,264 

ගාල්ල 37,758 34,061 25,127 29,637 30,162 

මාතර 33,401 30,289 28,275 28,695 26,090 

හම්බන්තසතාට 27,902 26,954 25,477 23,290 21,616 

 99,061 91,304 78,879 81,622 77,868 

මඩකලපුව 27,639 29,510 28,680 27,978 28,762 

අම්පාර 32,722 29,614 28,075 23,991 15,076 

ත්රිකුණාමලය 12,285 12,037 10,535 10,120 15,033 

 72,646 71,161 67,290 62,089 58,871 

කුරුණෑගල 68,842 61,949 52315 45,699 45,846 

පුත්තලම 26,420 22,071 18,703 16,989 15,729 

 95,262 84,020 70,388 62,688 61,575 

අනුරාධපුරය 35,569 32,028 36,554 28,740 28,470 

සපාසළාන්තනරුව 18,467 16,288 13,886 12,478 13,767 

 54,036 48,316 50,440 41,218 42,237 

බදුල්ල 31,823 30,292 29,162 26,821 24,075 

සමාණරාගල 31,434 29,699 27,420 24,816 29,277 

 63,257 59,991 56,582 51,637 48,352 

රත්නපුර 53,708 38,470 35,679 31,393 26,919 

කෑගල්ල 38,255 36,454 32,268 25,725 20,953 

 91,963 74,924 67,947 57,118 47,872 

මුලතිවු 2,401 2,098 2,216 1,846 1,021 

මන්තනාරම 1,372 1,399 1,706 1,781 2,158 

කිළිසනාච්ිය 3,022 2,918 2,338 2,210 3,791 

යාපනය 21,792 18,486 18,604 14,060 11,047 

වේනියාව 3,855 4,249 4,435 4,023 6,378 

 32,442 29,150 29,299 23,920 24,395 

එකතුව 888,422 810,571 714,419 667,275 637,905 
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2.10  තයායනවැඩ ටහන්තආදායම්2018-2019 
 

මා ය 
ආදායමරුපියල් 

 තයායනයකළ
ඒකක ංඛ්යාව 

 තයායනයකළ
ඒකක ංඛ්යාව 

2018 වර්ෂය 2019වර්ෂය 2018වර්ෂය 2019වර්ෂය 

ජනවාරි 28,353,563.00 33,051,764.00 67,238 64,992 

සපබරවාරි 29,319,474.00 37,700,852.00 60,652 61,242 

මාර්ු 33,556,960.00 36,425,057.00 72,898 65,382 

අසේල් 22,871,425.00 22,870,266.00 40,866 37,172 

මැයි 30,345,307.00 33,950,549.00 52,046 52,882 

ජුනි 27,055,476.00 39,289,906.00 52,916 55,740 

ජූලි 35,191,518.00 43,433,619.00 53,569 58,567 

අසගෝසේු 31,057,745.00 29,071,172.00 57,998 52,695 

සැප්තැම්බර් 31,814,202.00 33,617,458.00 58,187 51,712 

ඔක්සතෝබර් 32,066,56.002 37,618,252.00 58,409 55,681 

සනාවැම්බර් 28,213,454.00 30,959,795.00 52,635 45,149 

සෙසැම්බර් 29,059,908.00 28,240,735.00 39,861 36,822 

එකතුව *358,905,594.00 406,229,425.00 667,275 637,905 

  
* බදු රහිත අගය ෙක්වා ඇත. 
 

2.11වැටලීම්,නඩුප්රමාණයහාදඩමුදල්ආදායම 
 

 

මා ය 
වැටලීම් ංඛ්යාව 

 
පවරනලදනඩුප්රමාණය 

 
දඩමුදල්රුපියල් 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

ජනවාරි 776 1,064 52 325 4000.00 254,500.00 

සපබරවාරි 724 597 31 143 84,500.00 387,700.00 

මාර්ු 703 1,061 53 37 102,000.00 52,000.00 

අසේල් 903 1,800 43 70 42,000.00 212,000.00 

මැයි 983 2,175 42 116 121,500.00 318,000.00 

ජුනි 1,473 1,908 47 99 115,500.00 223,900.00 

ජූලි 1,509 2,637 70 61 151,000.00 134,000.00 

අසගෝසේු 1,430 2,938 50 89 119,250.00 278,000.00 

සැප්තැම්බර් 1,897 2,455 66 75 131,500.00 396,500.00 

ඔක්සතෝබර් 2,162 2,381 120 101 224,500.00 274000.00 

සනාවැම්බර් 1,070 2,070 75 101 137,000.00 255,750.00 

සෙසැම්බර් 1,573 1,696 28 28 68,000.00 69,000.00 

එකතුව 15,203 22,782 677 1245 1,212,500.00 2,855,350.00 
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2.12දැනුවත්කිරීගම්වැඩ ටහන-2019 

දි ්ික්කය ජනවා. ගපබ. මාර්. අගේ. මැයි ජුනි ජුලි අගගෝ.  ැප්. ඔක්. ගනාවැ. ගද ැ. එකතුව 

ප්රධාන කාර්යාලය සකාළඹ 0 3 2 2 3 8 6 0 0 0 0 0 24 

සකාළඹ 4 10 5 4 7 9 16 29 7 7 10 15 123 

ගම්පහ 5 6 10 7 6 3 4 6 5 5 8 3 68 

කළුතර 2 3 3 2 2 2 2 0 3 3 3 2 27 

පුත්තලම 0 2 0 7 5 3 6 0 2 2 4 5 36 

කුරුණෑගල 8 10 11 4 10 11 9 10 8 8 8 0 105 

කෑගල්ල 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 44 

රත්නපුර 4 3 1 5 5 9 5 4 0 3 3 2 44 

ගාල්ල 0 2 2 12 1 2 7 3 1 1 2 0 33 

මාතර 4 4 3 4 5 5 3 5 5 5 6 5 54 

හම්බන්තසතාට 3 7 6 6 5 4 16 5 9 0 10 0 71 

සමාණරාගල 0 2 0 3 2 3 11 5 3 3 3 2 37 

බදුල්ල 4 1 4 3 2 4 3 2 6 6 6 4 45 

නුවරඑළිය 4 1 2 2 2 2 4 4 4 4 5 3 37 

මහනුවර 3 2 1 13 9 18 6 9 9 23 16 10 119 

මාතසල් 4 2 3 3 3 3 12 0 3 3 5 5 46 

අනුරාධපුර 3 4 4 2 9 10 9 8 4 4 1 4 62 

සපාසළාන්තනරුව 2 2 1 3 3 4 0 2 3 0 2 3 25 

ත්රිකුණාමලය 1 4 5 3 4 6 2 2 6 6 2 2 46 
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දි ්ික්කය ජනවා. ගපබ. මාර්. අගේ. මැයි ජුනි ජුලි අගගෝ.  ැප්. ඔක්. ගනාවැ. ගද ැ. එකතුව 

මඩකළපුව 4 4 5 3 4 6 2 2 6 6 0 2 46 

අම්පාර 2 2 3 3 2 6 0 0 3 3 3 0 24 

වේනියාව 1 2 2 1 4 2 2 3 3 0 3 3 26 

යාපනය 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 22 

මුලතිේ 2 2 2 1 1 4 2 2 2 2 1 1 22 

මන්තනාරම 2 2 0 3 2 1 2 3 3 3 2 2 25 

කිළිසනාච්ි 2 3 2 2 1 1 0 0 2 3 2 1 17 

එකතුව 75 86 78 110 99 126 132 108 116 98 106 83 1195 
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2.13දැනුවත්කිරීගම්වැඩ ටහන්තවලකාර්තුමයප්රගතිය-2019වර්ෂය 
  (ඉලක්කගත වැඩසටහන්ත සංඛයාව සහ පවත්වන ලෙ ෙැනුවත් කිරීසම්වැඩසටහන්ත සංඛයාව)  
 

දි ්ික්කය 
ජනවාරි-මාර්තු අගේල්-ජුනි ජූලි- ැප්තැම්බර් ඔක්ගතෝ-ගද ැ 

ඉලක්කය  ාධ්නය ඉලක්කය  ාධ්නය ඉලක්කය  ාධ්නය ඉලක්කය  ාධ්නය 

ප්රධාන කාර්යාලය 11 5 11 13 11 6 11 0 

සකාළඹ 9 19 9 20 9 52 9 32 

ගම්පහ 11 21 11 16 11 15 11 16 

කළුතර 8 8 8 6 8 5 8 8 

පුත්තලම 8 2 9 15 8 8 8 11 

කුරුණෑගල 11 29 11 33 11 27 11 16 

කෑගල්ල 8 7 9 11 8 13 8 13 

රත්නපුර 8 8 8 19 9 12 7 5 

ගාල්ල 8 4 9 15 8 11 8 3 

මාතර 8 11 8 14 9 13 7 16 

හම්බන්තසතාට 8 16 9 15 8 30 8 10 

සමාණරාගල 8 2 8 8 8 19 8 8 

බදුල්ල 8 9 9 9 8 11 9 16 

නුවරඑළිය 8 7 8 6 8 12 7 12 

මහනුවර 10 6 11 40 10 24 11 49 

මාතසල් 8 9 8 9 8 15 8 13 

අනුරාධපුර 8 11 9 21 8 21 8 9 

සපාසළාන්තනරුව 7 5 6 10 7 5 6 5 

ත්රිකුණාමලය 7 4 7 2 6 0 6 5 

මඩකළපුව 7 13 7 13 6 10 6 10 

අම්පාර 7 7 7 11 6 3 6 3 

වේනියාව 4 5 5 7 4 8 4 6 

යාපනය 7 6 7 6 8 5 6 5 

මුලතිේ 4 6 4 6 5 6 4 4 

මන්තනාරම 4 4 4 6 5 8 4 7 

කිළිසනාච්ි 5 7 4 4 4 3 4 5 

එකතුව 200 231 206 335 201 342 193 287 
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2.14වාණිජ ක්රියාකාරකම්වල නියැගලන ගපෞේගලික වයව ායකයින්තගේ වයාප්තිය -2019 
 

දි ්ික්කය 
 

එක්එක්වයව ායකාණ්ඩයඅනුවලියාපදිංචි ංඛ්යාව 

නිෂ්පාදකයින්ත ආනයනකරුවන්ත විකුණන්තනන්ත අලුත්වැඩියාකරුවන්ත 

සකාළඹ 05 27 43 62 

ගම්පහ 06 06 26 35 

කළුතර 03 - 21 21 

ගාල්ල 01 - 13 13 

මාතර 01 - 12 08 

හම්බන්තසතාට - - 06 7 

මහනුවර 01 02 17 28 

නුවරඑළිය - - 06 03 

මාතසල් 01 01 07 03 

බදුල්ල - 01 08 15 

කෑගල්ල 01 - 04 07 

රත්නපුර - - 11 05 

කුරුණෑගල - 01 17 17 

අනුරාධපුර - - 10 07 

සමාණරාගල 01 - 04 05 

වේනියාව - - 03 01 

යාපනය - - 05 06 

අම්පාර - - 07 02 

මඩකලපුව - - 05 02 

සපාසළාන්තනරුව - - 04 - 

පුත්තලම - - 08 03 

ත්රිකුණාමලය - - 03 - 

එකතුව 20 38 240 250 
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2.15වාණිජක්රියාකාරකම්වලනියැගලනගපෞේගලිකවයව ායකයින්තලියාපදිංචිකිරීම-2019 

වර්ෂය 

 

 
ලියාපදිංචිවර්ගය 

2019ව ගර් 
ලියාපදිංචිවූ ංඛ්යාව 

ලියාපදිංචිගා ්තු
රුපියල් 

කිරුම්/මිනුම් උපකරණ නිෂේපාෙකයින්ත 
20 64,500.00 

කිරුම්/මිනුම් උපකරණ අලුත්වැඩියාකරුවන්ත 
250 753,900.00 

කිරුම්/මිනුම් උපකරණ ආනයනය කර විකුණන්තනන්ත 
38 362,000.00 

කිරුම්/මිනුම් උපකරණ විකුණන්තනන්ත 
240 144,000.00 

එකුව 
546 1,306,400.00  

 
( ඉහත වගුසේ අොයම ුල මුද්ෙරවල මුහුණත වටීනකමෙ ඇුලත් සේ ) 
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03පරිච්ගේදය 

 
2019 ගද ැම්බර්31දිගනන්තඅව න්තුව ර ඳහාවන ම ්ත

මූලයකාර්ය ාධ්නය 
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3.1 මූලයකාර්ය ාධ්නප්රකාශය 

 

           ඒසීඒ-එෆ ්  
2019 ගද ැම්බර්31 දිගනන්තඅව න්තවර්ෂය  ඳහා   

මූලයකාර්ය ාධ්නප්රකාශය   

         රු.    
           

 අයවැය2019  
       

 ටහන  

   තතය  
  

        2019   2018 
             

                        -     ආදායම්ලැබීම්                      -              5,995,797    

                        -     ආොයම් බදු  1                    -                           -    

 

   

                        -     

සද්ශීය  ාණ්ඩ හා සසේවා 
මත බදු  2                    -                           -     ඒසීඒ-1  

                        -     

ජාතයන්තතර සවළඳාම මත 
බදු  3                    -                           -      

                        -     

බදු සනාවන ආොයම් හා 
සවනත්  4                    -              5,995,797    

                        -     මුළුආදායම්ලැබීම් (අ)                      -              5,995,797    

             

                        -     ආදායම්ගනාවනලැබීම්     135,959,269                         -      

                        -      ාණ්ඩාගාර අග්රිම     123,368,892        152,881,199  ඒසීඒ-3  

                        -     තැන්තපු             680,010               834,874  ඒසීඒ-4  

                        -     අත්තිකාරම් ගිණුම්         6,584,143            6,070,622  
ඒසීඒ-
5/5(ඒ)/5(බී)  

                        -     සවනත් ලැබීම්         5,326,224                         -      

                        -     

මුළුආදායම්ගනාවන 
ලැබීම්(ආ)     135,959,269        159,786,695    

                        -     

මුළුආදායම්ලැබීම්  හ
ආදායම්ගනාවනලැබීම්ඇ
=(අ)+(ආ)     135,959,269        165,782,492    

             

  අඩුකළා:වියදම්           

                        -     පුනරාවර්තනවියදම්                      -                           -    

 

   

       110,000,000   

වැටුප්, සේතන සහ අසනකුත් 
සසේවක ප්රතිලා  5   128,132,107        104,421,142    

                        -     අසනකුත්  ාණ්ඩ හා සසේවා  6                    -                           -     ඒසීඒ-2(ii)  

                        -     

සහනාධාර, ප්රොන සහ 
මාරුකිරීම්  7                    -                           -      

           1,000,000   සපාළී සගවීම්  8       1,684,293            1,428,804    

                        -     

සවනත් පුනරාවර්තන 
වියෙම්  9                    -                           -      
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       111,000,000   

මුළුපුනරාවර්තන වියදම්
(ඈ)    

 

129,816,400   

     

105,849,946  

 

 

   

 අයවැය2019        
 

 ටහන  
   තතය  

     
          2019   2018 

  

                        -     

මූලධන වත්කම් 
පුනරුත්ථාපනය හා 
වැඩිදියුණු කිරීම්  10                    -                           -    

 

   

  

මූලධන වත්කම් අත්පත් 
කර ගැනීම්  11                    -                           -      

                        -     ප්රාේධන මාරුකිරීම්  12                    -                           -     ඒසීඒ-2(ii)  

         10,000,000   

මූලය වත්කම් අත්පත් කර 
ගැනීම  13                    -                           -      

                        -     හැකියා වර්ධනය  14                    -     

         

1,470,804    

                        -     සවනත් මූලධන වියෙම්  15                    -                           -      

         10,000,000   මුළුමූලධ්නවියදම් (ඉ)                      -     

         

1,470,804    

             

  ප්රධ්ානගලජර්වියදම් (ඊ)    

     

5,136,336   

       

47,504,250    

  තැන්තපතුගගීම්    

        

115,277   

       

37,119,106  ඒසීඒ-4  

   අත්තිකාරම්ගගීම්    

     

5,021,059   

       

10,385,144  
ඒසීඒ-
5/5(ඒ)/5(බී)  

  

මුළුවියදම්උ= 
(ඈ+ඉ+ඊ)    

 

134,952,736   

     

154,825,000    

             

                        -     

2019 ගද ැම්බර්31 
දිනටඅග්රිමගශ්ෂය ඌ=
(ඇ-උ)    

     

1,006,533   

       

10,957,693    
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3.2මුලයතත්ත්වයපිළිබදප්රකාශය ඒසීඒ-පී 
 

2019 ගද ැම්බර්31 දිනට   

මූලයතත්ත්වය පිළිබඳප්රකාශය 

       

        තතය 

     ටහන   2019   2018 

        රු.   රු. 

       

මූලයගනාවන වත්කම්         

         

සද්පළ, පිරියත හා උපකරණ  ඒසීඒ-6  

       

1,433,652,021      1,151,891,477.00  

         
මූලයවත්කම්         

         

අත්තිකාරම් ගිණුම්  ඒසීඒ-5/5(ඒ)  

            

22,114,906                23,677,991  

මුෙල් හා මුෙල් සමාන ෙෑ  ඒසීඒ-3  

                           

-                    5,080,770  

         

මුළුවත්කම්    

       

1,455,766,927           1,180,650,238  

         
 
ශුේධ්වත්කම්/  ්කන්තධ්ය         

         

ශුද්ධ වත්කම්    

           

(25,485,376)   

           

(23,357,558) 

සද්පළ පිරියත හා උපකරණ සංිතය     

       

1,433,652,021           1,151,891,477  

කුලී හා වැඩ අත්තිකාරම් සංිතය  ඒසීඒ-5(බී)       

         
ජංගමවගකීම්         

         

තැන්තපු ගිණුම්  ඒසීඒ-4  

            

47,600,282                47,035,549  

අග්රිම සශේෂය  ඒසීඒ-3  

                           

-                    5,080,770  

මුළුවගකීම්    

       

1,455,766,927           1,180,650,238  
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පිටු අංක5.සිට 21 ෙක්වා ඒසීඒ 1  සිට ඒසීඒ 6 ෙක්වා වු ආකෘති පත්රවලින්ත ඉදිරිපත් සකසරන ගිණුම් සතාරුරු සහ සටහන්ත  

පිටු අංක 21 සිට 28 ෙක්වා ඇුළත් ගිණුම් සටහන්ත විසේතර ෙ සමම අවසන්ත ගිණුසමහිම අන්තතර්ගත සකාටසේ සේ.  සමම 

මූලය ප්රකාශන පිළිසයල කිරීම සපාදුසේ පිළිගත් ගිණුම් මූලධර්මවලට අනුකූලව සිදුකර ඇති අතර සමහිදී මූලය 

ප්රකාශයන්තහි සටහන්ත මගින්ත සහළදිරේ කර ඇති පරිදි වඩාත් සුදුසු ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති  ාවිතා කර ඇත. ඉහත අවසන්ත 

ගිණුසමහි  සඳහන්ත සංඛයා, ඊට  අොළ ගිණුම් සටහන්ත හා අසනකුත් ගිණුම් සතාරුරු  ාණ්ඩාගාර ගිණුම් සපාත් සමඟ 

සැසඳීම් කර ඇති බවටත් ඒවා එම සංඛයා සමඟ එකඟ වන බවටත් සමයින්ත සහතික කරමු. 

     …………   

 ගණන්තදීසම් නිලධාරි 
                
ගණකාධිකාරි   

 නම : එසේ.එන්ත.අකුරන්තතිලක නම : එසේ.පී. සකාතලාවල 

 තනුර : අධයක්ෂ    
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3.3මුදල්ප්රවාහපිළිබදප්රකාශය 
 

 

  ඒසීඒ-සී 

2019 ගද ැම්බර් 31  දිගනන්තඅව න්තවර්ෂය ඳහා 

මුදල්ප්රවාහ ප්රකාශය 
   

  තතය 

  2019 2018 
  රු. රු. 

ගමගහයුම්ක්රියාකාරකම්වලින්තජනිතවූමුදල්ප්රවාහයන්ත    

මුළු බදු ලැබීම් 
                      
-                       -    

ගාසේු, අධි ාර, ෙඩමුෙල් සහ බලපත්ර 
                      
-                       -    

ලා  
                      
-                       -    

ආොයම් සනාවන ලැබීම් 
         
5,424,460  

  
152,881,199  

සවනත් සෙපාර්තසම්න්තු/අමාතයාංශ මගින්ත එකු කරන ලෙ ආොයම් 
                      
-                       -    

අග්රිම ලැබීම් 
     
123,368,892                     -    

ගමගහයුම්ක්රියාකාරකම්වලින්තජනිතවූමුදල්ප්රවාහය(අ) 
     
128,793,352  

  
152,881,199  

     

අඩුකළා:මුදල්වැයකිරීම්     

පුද්ගල පඩිනඩි හා සමසහයුම් වියෙම් 
     
121,227,297  

  
109,465,127  

සහනාධාර සහ මාරුකිරීම් 
         
1,684,293                     -    

සවනත් වැය ශීර්ෂ සවනුසවන්ත ෙරන ලෙ වියෙම් 
         
1,545,334                     -    

 ාණ්ඩාගාරයට පියවන ලෙ අග්රිම 
                
4,553                     -    

ගමගහයුම් ක්රියාකාරකම් ඳහාවැයකරනලදමුදල්ප්රවාහය(ආ) 
     
124,461,477  

  
109,465,127  

     

ගමගහයුම්ක්රියාකාරකම්වලින්තජනිතවූශුේධ්මුදල්ප්රවාහය(ඇ )=(අ)-(ආ) 
         
4,331,875  

    
43,416,072  

     
 

ආගයෝජනක්රියාකාරකම්වලින්තජනිතවූමුදල්ප්රවාහයන්ත    

සපාළී 
                      
-                       -    

ලා ාංශ 
                      
-                       -    
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හිමිකම් ඉවත්වීසම් ප්රතිපාෙන හා ස ෞතික වත්කම් විකිණීම 
                      
-                       -    

උපණය අයකර ගැනීම් 
                      
-                       -    

අත්තිකාරම් අයකර ගැනීම් 
                      
-                       -    

ආගයෝජනක්රියාකාරකම්වලින්තජනිතවූමුදල්ප්රවාහය(ඈ) 
                      
-                       -    

     

අඩුකළා:මුදල්වැයකිරීම්     

ස ෞතික වත්කම් ඉදිකිරීම් සහෝ මිලදී ගැනීම් හා සවනත් ආසයෝජන අත්කර ගැනීම් 
                      
-    

      
1,470,603  

අත්තිකාරම් සගවීම් 
         
4,257,175                     -    

ආගයෝජනක්රියාකාරකම් ඳහාවැයකරනලදමුළුමුදල්ප්රවාහය(ඉ) 
         
4,257,175  

      
1,470,603  

     

ආගයෝජනක්රියාකාරකම්වලින්තජනිතවූශුේධ්මුදල්ප්රවාහය( ඊ)=(ඈ)-(ඉ) 
       
(4,257,175) 

    
(1,470,603) 

     
ගමගහයුම්හාආගයෝජනක්රියාකාරකම්වලින්තජනිතවූශුේධ්මුදල් ප්රවාහය(උ)=(ඇ)
+(ඊ) 

              
74,700  

    
41,945,469  

මූලයක්රියාකාරකම්වලින්තජනිතවූමුදල්ප්රවාහයන්ත      

සද්ශීය ණය ගැනීම් 
                      
-                       -    

විසද්ශීය ණය ගැනීම් 
                      
-                       -    

ප්රොනයන්ත ලැබීම් 
                      
-                       -    

තැන්තපු ලැබීම් 
                      
-    

         
834,874  

මූලයක්රියාකාරකම්වලින්තජනිතවූමුළුමුදල්ප්රවාහය(ඌ) 
                      
-    

         
834,874  

     

අඩුකළා:මුදල්වැයකිරීම්     

සද්ශීය ණය ආපසු සගවීම් 
                      
-                       -    

විසද්ශීය ණය ආපසු සගවීම් 
                      
-                       -    

තැන්තපු සගවීම් 
              
74,700  

    
37,119,106  

මූලයක්රියාකාරකම් ඳහාවැයකරනලදමුළුමුදල්ප්රවාහය(එ) 
              
74,700  

    
37,119,106  

     

මූලයක්රියාකාරකම්වලින්තජනිතවූමුදල්ප්රවාහය(ඒ)=(ඌ)-(එ) 
            
(74,700) 

  
(36,284,232) 
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මුදල්වලශුේධ්ගවන ්ීම්   (ඔ)=  (උ)-(ඒ) 
                      
-    

      
5,080,770  

ජනවාරි01 දිනටආරම්භකමුදල්ගශ්ෂය 
                      
-                       -    

ගද ැම්බර්31 දිනටඅව ානමුදල්ගශ්ෂය 
                      
-    

      
5,080,770  

 
 

 

3.4 අදායම්එකතුකිරීගම්කාර්ය ාධ්නය 
 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

අදායම්ගක්තය අදායම්ගක්තගේ
වි ්තර 

අදායම්ඇ ත්ගම්න්තතුව 
  

එකතුකරනලදඅදායම 
 

 

 

මුල්                        
ඇසේතසම්න්තුව     

අවසන්ත  
ඇසේතසම්න්තුව   

ප්රමාණය               
 

අවසාන අොයම් 
(රු.)                   
ඇසේතසම්න්තුසේ  
 %  සලස 

 

 

 

 

 

- නැත- 
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3.5ගවන්තකරනලදප්රතිපාදනඋපගයෝගීකරගැනීගම් ාධ්නය 
 

 

           ඒසීඒ-2(ii) 

2019 ගද ැම්බර්31 දිගනන්තඅව න්තවර්ෂය ඳහාවියදම්ප්රකාශය  

            

වියදම්ශීර්ෂඅංකය : 298  ගදපාර්තගම්න්තතුගේනම: මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව    
          රු.  

වැයවිෂයය 

ප්රතිපාදනය වියදම ශුේධ්බලපෑම 

මූලයකරණ
 ංගක්ත
අංකය 

වාර්ික
අයවැයගත 
ප්රතිපාදන 

පරිපූරක 
ඇ ්තගම්න්තතුගත

ප්රතිපාදන    

මු.ගර. 
66/69 
මාරු
කිරීම් 

මුළු ශුේධ්
ප්රතිපාදන 

මුදල්ගපාතට
අනුව වියදම 

මු.ගර.208 යටගත් 
අගනකුත්

අමාතයාංශ/ගදපාර්තගම්න්තතු
විසින්තදැරූවියදම්

(භාණ්ඩාගාරමුද්රිත ටහන්ත 
අනුව) 

මුළුවියදම 
ඉතිරිය / 

(ඉක්මීම්)     

ඉතිරිය / 
(ඉක්මීම්)
 ංගශෝධිත

ඇ ්තගම්න්තතුගේ
%ගල  

ගවන ්කම්වලට 
ගහ්තු 

(1) (2) (3)  (-)/+  (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7) (9)=(8)/(4)*100   

පුනරාවර්තනවියදම්                       
වැඩසටහන (1)                       

වැඩසට./වයාපෘ./උප 
වයාපෘ./වැය විෂයය අංකය                       

 ටහන-5 - වැයවිෂය
අනුවවර්ගීකරණයකරන
ලදවැටුප්, ගේතන හ 
අගනකුත්ග ්වකප්රතිලාභ                       

පුේගලපඩිනඩි                       

1001 වැටුප් හා සේතන 11    85,000,000  
        
11,467,000               -       96,467,000     94,847,600               -       94,847,600      1,619,400                       2    

1003 සවනත් දීමනා 11    25,000,000           9,682,000  
   
(750,000)    33,932,000     33,284,507               -       33,284,507         647,493                       2    

එකතුව    110,000,000  
        
21,149,000  

   
(750,000)  130,399,000    128,132,107     128,132,107      2,266,893                       2    
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මාරුකිරීම්                       
1506 රජසේ සසේවකයන්ත 
සඳහා සද්පළ ණය               
සපාලී 11      1,000,000                      -    

     
750,000       1,750,000       1,684,293               -         1,684,293          65,707                       4    

එකතුව    111,000,000  
        
21,149,000               -     132,149,000    129,816,400               -     129,816,400      2,332,600                       2    

මූලධ්නවියදම්                       

වැඩසටහන (1) 
                      

 ටහන-11 මූලධ්න
වත්කම්අත්පත්කරගැනීම                       
2103 යන්තත්ර හා 
යන්තසත්රෝපකරණ 

      11     10,000,000                      -                 -       10,000,000                  -                 -                   -      10,000,000                   100  සමම ප්රතිපාෙන සවන්ත 
කර ඇත්සත් ජාතික 
මිනුම් විෙයාගාරයට 
අවශය විෙයාත්මක 
උපකරණ මිලදී 

ගැනීම සෙහාය. 2019 
සනාවැම්බර් වන විට 
ප්රසම්පාෙන ක්රියාවලිය 
සම්පුර්ණ කර 
සටන්තඩරය පිරිනමා 
ඇති නමුත් 
2019.12.31 වනුරු 
අොල උපකරණ 
සෙපාර්තසම්න්තුව 
සවත ලැබී සනාමැත. 

රාජයආගයෝජනයන්තහිමුළු
වියදම
(අ+ආ+ඇ+ඈ+ඉ+ඊ)      10,000,000                      -                 -       10,000,000                  -                 -                   -      10,000,000                   100    

                       

මුළුවියදම්වලඑකතුව
( ටහන5-15)    121,000,000  

        
21,149,000               -     142,149,000    129,816,400               -     129,816,400    12,332,600                       9    
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3.6මු.ගර.208ප්රකාරව,ගවනත්අමාතයංශ/ගදපාර්තුගම්න්තතුවලනිගයෝජිතගයකුගල  
ගමමගදපාර්තුගම්න්තතුවට/දි ්ි ක්ගල්කම්කාර්යාලයට/පළාත් භාවටප්රදානයකරන 

ලදප්රතිපාදන 
 

 
                                                         

රු.,000 

අනුඅංකය ප්රතිපාදනලද
අමාතයංශය/
ගදපාර්තුගම්න්තතුව 

ප්රතිපාදනගේ
අරමුණු 

ප්රතිපාදන 

 

තතය 
වියදම 

උපගයෝගීකරගන්තන
ලදප්රතිපාදන,ලබා
දුන්තඅව ානප්රතිපාදන
වලප්රමාණගේ%
ගල  

මුල් 
ප්රතිපාෙන       

අවසාන  
ප්රතිපාෙන 

 
  

-නැත- 
 

    

 
3.7මුලයගනාවනවත්කම්වාර්තාකිරීගම්කර්ය ාධ්නය 
 

 
 

වත්කම්
ගක්තය 

ගක්තවි ්තරය 2019.12.31
දිනටභාණ්ඩ
 මීක්ෂණ
වාර්තාවඅනුව
ගශ්ෂය 

2019.12.31
දිනටමුලය
තත්ත්ව
වාර්තාව 

ඉදිරිගේදී
ගිණුම්කරණය
ටනියමිත 

ප්රගතිය%ගල 
වාර්තාකිරීම 

9151 ගගාඩනැගිලිහා
වුහයන්ත 

 

777,534,198 

 

777,534,198 

 

- 

 

- 

9152 යාන්තගත්රෝපකරණ 305,642,823 305,642,823 - - 

9153 ඉඩම් 350,475,000 350,475,000 - - 

9154 අ ්පෘශයවත්කම්        -    

9155 ජීවවිදයත්මක
වත්කම් 

 

       - 

   

9160 ගකරීගගනයන
වැඩ 

   

       - 

   

9180 බදුගදනලද
වත්කම් 

      

       - 
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04පරිච්ගේදය 
කාර්ය ාධ්නදර්ශකය 
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4.1ආයතනගේකාර්ය ාධ්නදර්ශක(ක්රියාකාරී ැලැ ම්මතපදනම්ව) 

 

 

විගශ්ිතදර්ශක 
අගප්ක්ිතනිමුගම්ප්රතිශතයක්(%)ගල  

100%-90% 75%-89% 50%-74% 

සතයායන ඒකක සංඛයාව 
 

100%   
සතයායන ආොයම 100%   
 
අංකසශෝධන ඒකක සංඛයාව 

 80%  
අංකසශෝධන ආොයම 
 

100%   
පුහුණු වැඩ සටහන්ත සංඛයාව 100%   
පුහුණු වැඩ සටහන්ත ආොයම 100%   
මාදිලි අනුමැති සංඛයාව 100%   

මාදිලි අනුමැති ආොයම 100%   

සපෞද්ගලික වයවසායකයින්ත 
ලියාපදිංි කිරීම් සංඛයාව 

91%   

සපෞද්ගලික වයවසායකයින්ත 
ලියාපදිංි කිරීම් ආොයම 

100%   

සපර ඇසුරුම්  ාණ්ඩ පරීක්ෂණ 
සංඛයාව 100% 

 
 

සපර ඇසුරුම්  ාණ්ඩ පරීක්ෂණ 
ආොයම 

99% 

 
 

වැටලීම් සංඛයාව 100%   

ෙැණුවත් කිරීම් 
වැඩසටහන්තසංඛයාව 100%   
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05 පරිච්ගේදය 
තිර ාර ංවර්ධ්නඅරමුණු (SDG)  පුරාගැනීගම්කාර්ය

 ාධ්නය  
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5.1හඳුනාගන්තනාලදතිර ාර ංවර්ධ්නඅරමුණු 
 

ඉලක්කය/
අරමුණ 

ඉලක්ක 
කාර්ය ාධ්න
දර්ශක 

ගම්දක්වාජයග්රහණලබා
ගැනීගම්ප්රතිශතය 

 

0%-
49% 

50%-
74% 

75%-
100% 

අරමුණ 01 

දුප්පත්කම දුරලීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අරමුණ03 

යහපත් ග ෞඛ්ය 

 හ යහපැවැත්ම 

 

• කුඩාම සවළඳසපාළවල 

පවා සවළඳ 

සුරක්ිතතාවයක් ඇති 

කිරීම සියළුම සගාවීන්තට 

ඔවුන්තසේ නිෂේපාෙන සඳහා 

නිවැරදි සගවීමක් ලබා 

සෙන බවට සහතික වනු 

ඇත. 

• නිවැරදි මිනුම මඟින්ත 

සගවන ලෙ මිල පමණක් 

සනාව, අපනයන සඳහා 

නිවැරදි බදු එකු කිරීමට 

රජයන්තට හැකි බව 

සහතික වීම. 

• සපර ඇසුරැම් කළ  ාණ්ඩ 

පාලනය කිරීම ුලින්ත 

ප්රධාන වශසයන්ත ආහාර 

රවය සපර ඇසුරුම් කිරීම 

වැජිසවමින්ත පවතින 

අවසේථාවක ක්සෂේත්රසේ 

වංචා අවම කිරීමට 

උපකාරී වීම. 

 
 
 

• සසෞඛය  සසේවාසේ 

ගුණාත්මක ාවය වැඩි 

දියුණු කිරීම, 

• “වයාජ ධනාත්මක” සහ 

“වයාජ-සෘනාත්මක”  

පරීක්ෂණ ප්රතිඵල අවම 

කිරීම 

• රජසේ සහ සසෞඛය  

රක්ෂණකරුවන්ත සඳහා 

වන පිරිවැය අඩු කිරීම සහ 

 

 

 
වසර ුළ ඉලක්ක 
ගත සතයායනය 
කල ඒකක 
ප්රමාණය 
 

 

  
වසර ුල 
අීකෂණය 
කිරීමට 
බලාසපාසරාත්ු 
වු 
සපර ඇසුරැම් කළ 

 ාණ්ඩප්රමාණය 
 

 

 

 
වසරුළ සසෞඛය 
අංශයට අොල 
උපකරණ 
සතයායනය 
කිරීමට 
බලාසපාසරාත්ු 
වු ඒේකක ප්රමාණය   

   

 
100% 
 

 

 
99% 
 

 

 

 

 

 

 
100% 
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සසෞඛය  සසේවසේ 

කාර්යක්ෂමතාව වැඩි 

දියුණු කිරීම. 

 

• ගුණාත්මක ාවය වැඩි 

දියුණු කිරීම සහේුසවන්ත 

පුනරාවර්තන පරීක්ෂණ 

සංඛයා ව අඩු කිරීම  

• ගුණාත්මක බවින්ත යුත් 

සරෝග  විනිශේචය සඳහා 

වන පිරිවැය අඩු කිරීම . 

 

අරමුණ07 

දැරිය හැකි  හ

පිරිසිදු

බලශක්තිය 

• පරිසරයට නිකුත්වන CO 2

හා අසනකුත් නුසුදුසු   

විසමෝචන පාලනය කිරීම  

වසරුල 
සතයායනයට  
ලක් කිරීමට 
නියමිත දුම් මාන  
ප්රමාණය   

  
80% 

අරමුණු09 

කර්මාන්තත
නගවෝත්පාදන
හායටිතල
පහසුකම් 

• සකාටසේ සහ නිමි  ාණ්ඩ 
නිශේපාෙනසේදී 
ගුණාත්මක ාවය තහවුරු 
කරන නියාමන  අවශයතා, 
සල්ඛන ප්රමිතීන්ත සහ 
පිරිවිතරයන්ත සපුරාලීම. 
 

• නිෂේපාෙන වටිනාකම සහ 

විශේවසනීයත්වය ඇුළුව 

පාරිස ෝගික හා කාර්මික 

ගුණාත්මක අසප්ක්ෂාවන්ත 

සපුරාලීම. 
 

• CIMP MRA අවශයතා 
සපුරාලීම මඟින්ත  වාණිජ 
පරීක්ෂණාගාර සඳහා  
ප්රතීතකරණය ලබා 
ගැනීමට සහය වීම හා  
මිනුම් සහ පරීක්ෂණ 
ප්රතිඵල ජාතයන්තතරව 
පිළිගැනීම මඟින්ත නැවත 
නැවත පරීක්ෂා කිරීසමන්ත 
සතාරව සවළඳ බාධක 

වළක්වා ගැනීම. 

 

වසර ුල 
ඉලක්කගත අංක 
සශෝධන ප්රමාණය  
 

 

 
වසර ුල 
ඉලක්කගත 

CIMP MRA 
අවශයතා 
සපුරාලීම සඳහා 
ගත් ක්රියාමාර්ග 

  
100% 



 
කාර්යසාධන වාර්තාව 2019 

 

58 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

06-පරිච්ගේදය 
මානව ම්පත්පැතිකඩ 
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6.1ග ව්ක ංඛ්යාකළමනාකරණය - කාර්ය මණ්ඩල සංයුතිය – 2019 

 

තනතුර 
වැටුප් 

කාණ්ඩය 
ග ්වා ගණය පන්තතිය 

අනුමත 
තනතුරු 
 ංඛ්යාව 

වර්තමානග ්වක 
 ංඛ්යාව පවතින 

පුරප්පාඩු 
 ංඛ්යාව  ්ිර අනියම් වැඩ

බලන 

 

ගජයෂ්්ඨ 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අධයක්ෂ SL-1-2016 ශ්රී ලංකා විෙයාත්මක සසේවය I 01 01 -   

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා නිසයෝජ අධයක්ෂ/ 

සහකාර අධයක්ෂ 
SL-1-2016 ශ්රී ලංකා විෙයාත්මක සසේවය III/II/I 15 08 - - 07 

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

ගණකාධිකාරි SL-1-2016 ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරි  සසේවය II/I , II/II 01 01 - - - 

ගණකාධිකාරි(අ යාන්තතර විගණන) SL-1-2016 ශ්රී ලංකා  ගණකාධිකාරි  සසේවය II/I , II/II 01 - 01 - 01 

තෘතියික 

පරිපාලන නිලධාරි MN-7-2016 
රාජය කළමණාකරණ සහකාර 

සසේවය 
විසශේෂ  01 - - 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) 
විසශේෂ 25 05 - - 20 
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තනතුර 
වැටුප් 

කාණ්ඩය 
ග ්වා ගණය පන්තතිය 

අනුමත තනතුරු 
 ංඛ්යාව 

 

 

තත්ව ග ්වක  ංඛ්යාව පවතින 
පුරප්පාඩු 
 ංඛ්යාව 

 ්ිර අනියම් 
වැඩ

බලන 

ේවිතීය 

මිනුම් විෙයා පරීක්ෂණ නිලධාරි MN-4-2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  36 13 - - 23 

දිසේත්රික් 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/උපාධිධාරි අ යාසලාභි MN-4-2016 
සංවර්ධන නිලධාරි 
සසේවය 

 60 50 - - 10 

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 89 - - 2 

රසායනාගාර සහකාර MN-3-2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  04 02 - - 02 

කළමණාකරණ සහකාර MN-2-2016 
රාජය කළමණාකරණ 
සහකාර සසේවය 

 20 20 - -  
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තනතුර    

 තත්වග ්වක ංඛ්යාව 

 තනතුර වැටුප්කාණ්ඩය 

වැටුප්

කාණ්ඩය 
ග ්වාගණය පන්තතිය අනුමතතනතුරු ංඛ්යාව 

තත්වග ්වක ංඛ්යාව 

පවතින

පුරප්පාඩු

 ංඛ්යාව 

සේිර අනියම් වැඩ 
බලන 

 

ප්රාථමික 

කාර්මික ශිල්පී PL3-2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  02 - - - 02 

යාන්තත්රික ශිල්පී PL3-2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  02 02 - - - 

රියදුරු PL3-2016 ඒකාබද්ධ සසේවය  17 17 - - - 

මිනුම් ප්රමිති සසේවා සහායක PL2-2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  63 58 - - 05 

රසායනාගාර සහායක PL2-2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  10 07 - - 03 

සලාරි සහායක PL1-2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  02 02 - - - 

කාර්යාල කාර්ය සහායක PL1-2016 
සෙපාර්තසම්න්තුගත හා 
ඒකාබද්ධ සසේවය 

 05 05 - - - 

මුරකරු PL1-2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත   01 - - - 01 

සනීපාරක්ෂක කම්කරු PL1-2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  01 - - - 01 

එකුව     368 285 01 03 83 
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6.2 ආයතනගේකාර්ය ාධ්නයඋගද ාමානව ම්පත්හිඟයගහෝඅතිරික්තයබලපා ඇති 
ආකාරය 

 

සමම සෙපාර්තසම්න්තුව අ යන්තතර සවළොම පිළිබඳ සෙපාර්තසම්න්තුසේ අංශයක් සලස ආරම්  වී ඇති අතර 

ආරම් ක අවසේථාසේදී සවළොම පිළිබඳ කිරුම් මිනුම් උපකරණ සම්බන්තධව පමණක් අවධානය සයාමු කර ඇත. 
පසුව ක්රමසයන්ත සවනත් ක්සෂේත්ර වලටෙ වයාප්ත වී 1997 දී මිනුම් ඒේකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව සලස 

තනි සෙපාර්තසම්න්තුවක්  වශසයන්ත පිහිටුවා ඇත.සෙපාර්තසම්න්තුවක් වශසයන්ත පිහිට වුවෙ ඒ සඳහා අවශය 

පරීක්ෂණාගාරවලට  අවශය සගාඩනැගිලි සපයා ගැනීම 2016 වර්ෂය වනසතක් ගැටළුවක්ව පැවුණි. 
සකාළඔ 5 උෙයාන පාසර් සීමිත ඉඩකඩක පරීක්ෂණාගාරය පවත්වාසගන යනු ලැබුසේෙ විවිධ අපහසුතා 

මධයසේය. පසුව සහෝමාගම පිටිපන ප්රසද්ශසේ රුපියල් මිලියන 1400 ක් පමණ වියෙමින්ත නව සෙපාර්තසම්න්තු 

පරිශ්රයක් හා ජාතික මිනුමි පර්සේෂණාගාරය ඉදිකර 2016 වර්ෂසේදී පර්සේෂණාගාරසේ වැඩ කටයුු ආරම්  

කරන ලදි. 
 

සම් වන විට සෙපාර්තසම්න්තුව නව සගාඩනැගිලි සංකීර්ණයක සේථාපිත කර ඇති නිසා සෙපාර්තසම්න්තුසේ 

කටයුු පුළුල් කිරීම අතයවශය කරුණක් වී ඇති අතර ඒ සඳහා නව නිලධාරීන්ත බඳවා ගැනීමට අවශයව ඇත. සම් 

වන විට ශ්රී ලංකා විෙයාත්මක සසේවය II/III සශ්රේණිවල සහකාර අධයක්ෂ/ නිසයෝජය අධයක්ෂ ඒේකාබද්ධ අනුමත 

නිලධාරින්ත 15ක්වන අතර ෙැනට නිලධාරීන්ත 08 සෙසනකු සසේවය කරනු ලැසේ. 

 

 සමම සෙපාර්තසම්න්තුසේ ප්රධාන විෂය පථයට අයත් විෙයාත්මක මිනුම් විෙයාව, කාර්මික මිනුම් විෙයා සහ 

නනතික මිනුම් විෙයාව යන ප්රධාන ක්සෂේත්ර වල සමම නිලධාරීන්ත වගකීම ෙරති. ජාතයන්තතර මිනුම් ඒේකක පද්ධතිය 

අනුව ජාතික මිනුම් පද්ධතිය සේථාපිත කර පවත්වාසගන යාම සමම නිලධාරීන්තසේ ප්රධාන කාර්ය ාරය සේ. ඒ නම්, 

කර්මාන්තත හා සවළඳ ක්සෂත්ර ප්රධානව, සසෞඛය , පාරිසරික, පාරිස ාගික ආරක්ෂණය  යනාදි ෙැනට සේථාපිත සහ 

නව ක්සෂේත්ර ගණනාවක් සඳහා ශ්රී ලංකාසේ  ාවිතයට අවශයවන  මිනුම් ජාතයන්තතර ප්රමිතියට අනුව සේථාපිත කිරීම, 

පවත්වාසගන යාම මිනුම් ඒේකක ප්රමිති හා සසේවා පනත ක්රියාත්මක කිරීම විෙයාත්මක සසේවසේ නිලධාරීන්තසේ 

කාර්ය ාර්ය සේ.  

 

විෙයාගාරසේ පරිපාලනය සහ මූලික මිනුම් විෙයාවට අොල රාජකාරීන්ත ඉටුකිරීමට අමතරව දිවයින පුරා ක්රියාත්මක 

කාර්මික මිනුම් විෙයා සහ නනතික මිනුම් විෙයා කටයුු පිළිබඳ රාජකාරී ක්රියාත්මක කරවීම සඳහා ශ්රී ලංකා 

විෙයාත්මක සසේවයට අයත් සහකාර අධයක්ෂ තනුරු සංඛයාව ප්රමාණවත් පරිදි වැඩි කිරීම අවශයය. ඒය 

පරීක්ෂණාගාර ඒේකක 64කින්ත සමන්තවිත ජාතික මිනුම් විෙයාගාරය ඉදිකිරීමත් සමඟ ඇතිවන අතයාවශය කාර්යයකි.  
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6.3මානව ම්පත් ංවර්ධ්නය 
 
 

අංකය 

 

වැඩ ටහගන්තනම පුහුණුකරන

ලදග ්වක

 ංඛ්යාව 

වැඩ ටහගන්තකාලසීමාව  ම ථ්ආගයෝජනය

(RS’000) 

වැඩ ටහගන්ත

 ්වභාවය 

(ගේශීය/විගේශීය) 

 

නිමුම/ලබාගත්දැනුම 

 
ගේශීය විගේශීය 

  

01 මුලය නියාමනය 35 2019.01.08  රු.10,000.00  සද්ශීය 

මුලය නියාමනයට අොල මුලික 

ෙැණුම 

 

02 ජාතික විගණන පනත 02 2019.01.28 2019.01.29 රු.17,000.00  සද්ශීය 
ජාතික විගණන පනතට අොල 

මුලික කරුණු 

03 
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් 

වැඩ සටහන 
44 2019.01.21  සනාමිසල්  සද්ශීය 

කාර්යාල ක්රම සහ ගිණුම් ක්රම 

වලට අොල පසුගිය ප්රශේණ 

04 
සපාදු ප්රසම්පාෙන 

සහතිකපත් පාඨමාලාව 
03 දින 10  රු.45,000.00  සද්ශීය 

ප්රසම්පාෙනයට අොල මුලික 

ෙැණුම 

 

05 
පරිගණක ෙෘඩාංග සහ 

පරිගණක නඩත්ුව 
01 2019.01.29 2019.01.30 රු.13,000.00  සද්ශීය මුලික ෙැණුම 

06 විදුලි කාර්මික පුහුණුව 02 

2019.01.25 

දින සිට 

මාස 06 ක් 

සසනසුරාො 

දින 

 රු.10,700.00  සද්ශීය 

විදුලි කාර්මික කටයුු 

කිරීසම්දී අවශය සබාසහෝ 

කරුණුවලට අොල ෙැණුම 
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අංකය 

වැඩ ටහගන්තනම 

පුහුණුකරන

ලදග ්වක

 ංඛ්යාව 

වැඩ ටහගන්තකාලසීමාව 

 ම ථ්ආගයෝජනය

(RS’000) 

 

වැඩ ටහගන්ත

 ්වභාවය 

 

(ගේශීය/විගේශීය) 

 

නිමුම/ලබාගත්දැනුම 

 
ගේශීය විගේශීය 

07 
පානීය ජලසේ බැර 

සලෝහ විශේසල්ෂණය 
04 2019.02.12 2019.02.14 සනාමිසල්  සද්ශීය 

 

බැර සලෝහ විශේසල්ෂණය 

සම්බන්තධ ෙැණුම 

08 

ක්රමාංකනය සඳහා 

ISO/IEC 17025:2017 

අනුව සහතික කිරීම 

පිළිබඳ පුහුණුව 

01 2019.02.20 2019.02.22 
සනාමිසල් 

 
 සද්ශීය 

ISO/IEC 17025:2017 

සම්බන්තධ ෙැණුම 

09 ආයතන සංග්රහය  40 
2019.01.15 - 

රු.10,000.00 
 

සද්ශීය 
ආයතන සංග්රහය  පිළිබඳ 

මුලික ෙැණුම  

10 
සපාදු ප්රසම්පාෙන ලංසු 

ඇගයීම 
02 

2019.03.27 2019.03.29 
රු.36,000.00 

 
සද්ශීය 

ප්රසම්පාෙනසේ ලංසු ඇගයීමට 

අොල කරුණු  

11 
 

අත්තිකාරම් B ගිණුම 
02 2019.03.26 - රු.10,000.00   

අත්තිකාරම් B ගිණුමට අොල 

කරුණු 

12 
සහල්  සතතමනය පිළිබඳ 

පුහුණුව  
58 2019.03.22 - රු.16,805.00   මුලීක ෙැණුම  

13 රජසේ වැටුප් ක්රමය 01 2019.05.29 2019.05.31 රු.18,000.00  සද්ශීය 

වැටුප් සගවන ආකාර හා 

ඒවාසේ සවනසේවීම් වලට අොල 

කරුණු  
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අංකය 

වැඩ ටහගන්තනම 

පුහුණුකරන

ලදග ්වක

 ංඛ්යාව 

වැඩ ටහගන්තකාලසීමාව 

 ම ථ්ආගයෝජනය

(RS’000) 

 

වැඩ ටහගන්ත

 ්වභාවය 

 

(ගේශීය/විගේශීය) 

 

නිමුම/ලබාගත්දැනුම 

 
ගේශීය විගේශීය 

14 

 
බඳවා ගැනීම් පටිපාටිය 02 2019.05.  රු.17,000.00  සද්ශීය 

එක් එක් තනුරු වලට අොල 

වන්තනා වු බඳවා ගැනීම්  

පටිපාටි සහ ඒවා සකසන 

අයුරු 

15 
සපෞද්ගලික ලිපිසගානු  

නඩත්ුව 
01 2019.06.12 2019.06.14 රු.18,000.00  සද්ශීය 

සපෞද්ගලික ලිපිසගානු  

නඩත්ුවට අොල වන්තනා වු 

කරුණු  

16 ප්රසම්පාෙන ක්රියාවලිය 01 2019.05.28  රු.   8,500.00  සද්ශීය 
ප්රසම්පාෙන ක්රියාවලියුල 

පවතින්තනා වු නිති රිති  

17 
ෙත්ත සමුො 

කළමණාකරනය 
02 2019.07.03 2019.07.04 රු. 26,000.00  සද්ශීය 

සකසේ කරන ආකාරය සහ ඒහි 

වැඳගත්කම  

18 ජාතික විගණන පනත 200 2019.07.04  රු.74,540.00 
 

සද්ශීය 
ජාතික විගණන පනත පිළිබඳ 

මුලික ෙැණුම  

19 සවේ අඩවි සංවර්ධනය 01 2019.07.29 2019.07.31 රු.18,000.00  සද්ශීය  

20 
මානව සම්පත් 

කළමනාකරණය    
04 2019.07.26 - රු.70,000.00 

 

සද්ශිය  

මානව සම්පත් 

කළමනාකරණය පිළිබඳ 

ෙැණුම     
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21 

ISO 9001:2015 තත්ත්ව 

පද්ධති පුහුණුව 

 

04 2019.09.10 2019.09.11 රු.56,327.00 

 

සද්ශීය  

ISO 9001:2015 තත්ත්ව 

පද්ධති පුහුණුව  

 

22 
විශ්රාම වැටුප් පටිපාටිය 

 
03 2019.09.23  රු.15,000.00 

 

සද්ශීය  

විශ්රාම වැටුප් පටිපාටිය පිළිබඳ 

මුලික ෙැණුම  

  

23 
ආබාධිත පුද්ගලයින්ත 

සම්බන්තධ සන්තනිසේෙනය 
01 

2019.04.09 

සතියට ඒක් 

දිනක්  

2019.10.30 සනාමිසල්  

 

සද්ශීය  
ආබාධිත පුද්ගලයින්ත සම්බන්තධ 

සන්තනිසේෙනයට අොල කරුණු   

23 
ISO/IEC 17025:2017 

තත්ත්ව පද්ධති පුහුණුව 
36 2019.09.25  රු.24,218.00 

 

සද්ශිය  

ISO/IEC 17025:2017 

හදුන්තවාදීම හා ඊට අොල 

කරුණු  

 
ආයතනය ුල රාජකාරී කටයුු කරසගන යාසම්දී ඊට අොල වන්තනා වු ෙැණුම නිලධාරින්තට ලබා දීම සහේුසවන්ත ආයතනසේ රාජකාරී කටයුු සවනොට වඩා කාර්යක්ෂමව හා 
නිවැරදිව ඉටු කිරීමට  හැකියාව ලැසබන අතර ඒමඟින්ත සෙපාර්තසම්න්තුසේ කාර්ය සාධනය වැඩිසේ. 
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වැඩ ටහගන්තනම 

පුහුණුකරන

ලදග ්වක

 ංඛ්යාව 

වැඩ ටහගන්තකාලසීමාව 

 ම ථ්ආගයෝජනය

(RS’000) 

 

වැඩ ටහගන්ත

 ්වභාවය 

 

(ගේශීය/විගේශීය) 

 

නිමුම/ලබාගත්දැනුම 

ගේශීය විගේශීය 

01 Kick off Workshop 1 2019.02.25 2019.02.28 
 - 

විසද්ශීය 
Knowledge regarding 

Quality Infrastructure 

02 

Hand carry the Standard 

Platinum Resistance 

Thermometer 

1 2019.05.27 2019.05.30 

 US $ 1485 

විසද්ශීය 

Planning, Coordinating & 

transportation of the 

primary standards in sir 

Lanka (SPRT) to the initial 

Laboratory (NIM China) 

03 

2nd SAARC – PTB Best 

practice in Metrology 

Law Development 

2 2019.06.12 2019.07.13 

 US $ 320 

විසද්ශීය 

Develop  Legal Metrology 

Law infrastructure among 

the SAARC Region 

04 
APMP Mid year DEC 

Meeting 
2 2019.06.17 2019.06.21 

 US $ 2002 

විසද්ශීය 

Sharing & Updating 

Knowledge among the 

DEC countries, progress 

review and planning . 

05 
PTB –SAARC blended 

learning course QulSP 
1 2019.06.29 2019.07.07 

 US $ 320 
විසද්ශීය 

Knowledge regarding 

Quality Infrastructure 
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අංකය 

 

වැඩ ටහගන්තනම 

පුහුණු

කරනලද

ග ්වක

 ංඛ්යාව 

වැඩ ටහගන්තකාලසීමාව 

 ම ථ්ආගයෝජනය

(RS’000) 

 

වැඩ ටහගන්ත

 ්වභාවය 

 

(ගේශීය/විගේශීය) 

 

නිමුම/ලබාගත්දැනුම 

ගේශීය විගේශීය 

06 

OIML / APLMF Seminar 

on the OIML 

Certification System 

2 2019.07.15 2019.07.17 

 US $ 400 

විසද්ශීය 

Identified & applied some 

developments to the pattern 

approval works thought OIML 

certification system 

07 
Fundamentals of 

Metrology 
1 2019.08.17 2019.08.26 

 US $ 320 

විසද්ශීය 

How to do a research on new 

measurements parameters 

before provide calibration 

services 

02 

Hand carry the 

Standard Platinum 

Resistance 

Thermometer 

1 2019.05.27 2019.05.30 

 US $ 1485 

විසද්ශීය 

Planning, Coordinating & 

transportation of the primary 

standards in Sri Lanka 

(SPRT) to the initial 

Laboratory (NIM China) 

03 

2nd SAARC – PTB Best 

practice in Metrology 

Law Development 

2 2019.06.12 2019.07.13 

 US $ 320 

විසද්ශීය 

Develop  Legal Metrology 

Law infrastructure among the 

SAARC Region 
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04 
APMP Mid year DEC 

Meeting 
2 2019.06.17 2019.06.21 

 

US $ 2002 විසද්ශීය 

Sharing & Updating 

Knowledge among the DEC 

countries, progress review 

and planning . 

05 
PTB –SAARC blended 

learning course QulSP 
1 2019.06.29 2019.07.07 

 
US $ 320 විසද්ශීය 

Knowledge regarding Quality 

Infrastructure 

06 

OIML / APLMF Seminar 

on the OIML 

Certification System 

2 2019.07.15 2019.07.17 

 

US $  400 විසද්ශීය 

Identified & applied some 

developments to the pattern 

approval works thought OIML 

certification system 

07 
Fundamentals of 

Metrology 
1 2019.08.17 2019.08.26 

 

US $  320 විසද්ශීය 

How to do a research on new 

measurements parameters 

before provide calibration 

services 

08 
Pattern Approval and 

Verification 
2 2019.10.15 2019.10.18 

 
US $  400 විසද්ශීය 

Testing Water meters based 

on OIML R 49 

09 CIML 54th Meeting 1 2019.10.21 2019.10.25 

 

US $  3320 විසද්ශීය 

Sharing & Updating 

Knowledge among the OIML 

countries, progress review 

and planning . 

10 

Calibration and testing 

of Non- Invasive 

Sphygmonometers 

2 2019.11.11 2019.11.15 

 

US $  480 විසද්ශීය 

Testing Blood pressure 

meters according to the OIML 

Regulation R-16 
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11 

SAARC – PTB 

preparatory workshop 

on Inter Laboratory 

Comparison 

2 2019.11.19 2019.11.20 

 

US $  480 විසද්ශීය 

Instructions to do the SAARC-

PTB inter comparison of glass 

scales-Protocol and planned 

activities. 

12 CABUREK 2 2019.11.12 2019.11.14 

 

US $  320 විසද්ශීය 

Project Management 

regarding the Measurement 

Science. 

13 APMP 35th Meeting  3 

 

2019.11.26 

 

2019.12.05 

 

US $  14355 විසද්ශීය 

Sharing & Updating 

Knowledge among   the 

APMP   countries. Progress 

review  and planning 

Discussion about upcoming 

inter comparison.  Update 

knowledge about the current 

producer of TCTF. 

 

Discussion about inter 

comparison, Update 

knowledge  about the current 

prouder of TCEM. 
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07-පරිච්ගේදය 
අනුකූලතාවාර්තාව 
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අංකය  අදාළකරගතයුතුඅවශයතාව 

අනුකූලතා
තත්තවය 

(අනුකූලගේ/
අනුකූල
ගනාගේ.) 

අනුකූලගනාගේනම්ඒ්
 ඳහාගකටිපැහැදිලි

කිරීම 

අනුකූල ගනාීම
අනාගතගේදී
වලක්වා ගැනීමට
ගයෝජනා කරන
නිරවදය තීරණ
ක්රියාමාර්ග 

 

1 
පහත සඳහන්ත මූලය ප්රකාශ/ ගිණුම් 
නියමිත දිනට ඉදිරිපත් සකාට තිසේ. 

 
     

1.1 වාර්ික මුලය පුකාශ අනුකූල සේ 
     

1.2 
රාජය නිලධාරින්තසේ අත්තිකාරම් 
ගිණුම 

අනුකූල සේ 
     

1.3 

වයාපාර හා නිශේපාෙන අත්තිකාරම් 
ගිණුම 

(වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම) 
නැත 

     

1.4 ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම නැත 
     

1.5 විසශේෂ අත්තිකාරම් ගිණුම 
නැත 

 

     

1.6 
සවනත් 
මිනුම් ඒකක, ප්රමිති  හා සසේවා අරමුෙල 

අනුකූල සේ 
     

2 
ගපාත්පත්හාගල්ඛ්නනඩත්තුකිරීම
(මු.ගර.445) 

අනුකූල සේ 
    

 

2.1 

රාජය පරිපාලන චක්රසල්ක  267/2018 
අනුව  සේථාවර වත්කම් සල්ඛනය 
යාවත්කාලීන කර පවත්වාසගන යාම 

අනුකූල සේ 

 

     

2.2 

පුද්ගල පඩිනඩි සල්ඛනය/ පුද්ගල 
පඩිනඩි කාඩිපත් යාවත් කාලීන කර 
පවත්වාසගන යාම 

අනුකූල සේ 

     

2.3 
විගණන ගිණුම් සල්ඛනය යාවත් 
කාලීන කර පවත්වාසගන යාම 

අනුකූල සේ 
   

2.4 
අ යන්තතර විගණන සල්ඛනය යාවත් 
කාලීන කර පවත්වාසගන යාම 

අනුකූල සේ 
   

2.5 

සියළුම මාසික ගිණුම් සාරාංශ 
(CIGAS) පිළිසයල කර නියමිත දිනට 
මහා  ාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිපත් කිරීම 

අනුකූල සේ 

   

2.6 
සචක්පත් හා මුෙල් ඇනවුම් සල්ඛනය 
යාවත් කාලීන කර පවත්වාසගන යාම 

අනුකූල සේ 
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2.7 
ඉන්තසවන්ති සල්ඛනය  යාවත් කාලීන 
කර පවත්වාසගන යාම 

අනුකූල සේ 
    

2.8 
සතාග සල්ඛනය   යාවත් කාලීන කර 
පවත්වාසගන යාම 

අනුකූල සේ 
    

2.9 

 

හානි පාඩු සල්ඛනය  යාවත් කාලීන කර 
පවත්වාසගන යාම 

අනුකූල සේ 
    

2.10 
බැරකම් සල්ඛනය  යාවත් කාලීන කර 
පවත්වාසගන යාම 

 

 බැරකම් සනාමැති 
නිසා සල්ඛනයක් 
නඩත්ු කරනු 
සනාලබයි  

  

2.11 

උප පත්රිකා සපාත් සල්ඛනය 

(GA – N20) යාවත් කාලීන කර 
පවත්වාසගන යාම 

අනුකූල සේ 

    

03 

මුලයපාලනය ඳහාකාර්යයන්ත 

අභිනිගයෝජනයකිරීම (මු.ගර . 135) 

 

 

    

3.1 
මූලය  බලතල ආයතනය ුල පවරා දී 
තිබීම 

අනුකූල සේ 
    

3.2 
මූලය බලතල පවරා දීම පිළිබඳ 
ආයතනය ුල ෙැණුවත් කර  තිබීම 

අනුකූල සේ 
    

3.3 

සෑම ගණුසෙණුවක්ම නිලධාරීන්ත 
සෙසෙසනකු සහෝ ඊට වැඩි සංඛයවක් 
හරහා අනුමත වන පරිදි පවරා දී තිබීම 

අනුකූල සේ 

    

3.4 

2014.05.11 දිනැති අංක  171/2004 
ෙරණ රාජය ගිණුම් චක්රසල්ඛය අනුව, 
රජසේ පඩිපත් මෘදුකාංග පැසක්ජය 
 ාවිතා කිරීසම්දී ගණකාධිකාරි 
වරයන්තසේ පාලනයට යටත්ව කටයුු 
කිරීම 

අනුකූල සේ 

    

4 වාර්ික ැලසුම් ක ්කිරීම 
  

4.1 වාර්ික ක්රියාකාරි සැලැසේම සකසේ කිරීම අනුකූල සේ 
    

4.2 
වාර්ික ප්රසම්පාෙන සැලැසේම සකසේ 
කිරීම 

අනුකූල සේ 
  

4.3 

වාර්ික අ යන්තතර විගණන සැලැසේම 
සකසේ කිරීම 

 

අනුකූල සේ 

 

  

4.4 

වාර්ික ඇසේතසම්න්තුව සකසේ සකාට 
ජාතික අයවැය සෙපාර්තසම්න්තුවට 
(MBD) නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කිරීම 

අනුකූල සේ 
  

4.5 

වාර්ික මුෙල් ප්රවාහ ප්රකාශය නියමිත 
දිනට  ාණ්ඩාගාර සමසහයුම් 
සෙපාර්තසම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූල සේ 
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4.6 

වාර්ික අ යන්තතර විගණන සැලැසේම 
සකසේ කිරීම 

 

අනුකූල සේ 

 

    

4.7 

වාර්ික ඇසේතසම්න්තුව සකසේ සකාට 
ජාතික අයවැය සෙපාර්තසම්න්තුවට 
(MBD) නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කිරීම 

අනුකූල සේ 

    

4.8 

වාර්ික මුෙල් ප්රවාහ ප්රකාශය නියමිත 
දිනට  ාණ්ඩාගාර සමසහයුම් 
සෙපාර්තසම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර 
තිබීම 

අනුකූල සේ 

    

5 විගණනවිමසුම් 
  

5.1 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත නියම 
සකාට ඇති දිනට, සියළුම විගණන 
විමසුම් වලට පිළිුරු ලබා දී තිබීම. 

අනුකූල සේ   

6 අභයන්තතරවිගණනය    

6.1 

මු.සර . 134(2) DMA/1-2019 අනුව, 

වසර ආරම් සේ දී 
විගණකාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ජා 
කිරීසමන්ත අනුරුව, අ යන්තතර 
විගණන සැලැසේම සකසේ කිරීම 

 

අනුකූල සේ   

6.2 

සෑම අ යන්තතර විගණන 
වාර්තාවකටම මාසයක කාලයක් ුළ 
දී පිළිුරු සපයා තිබීම. 

අනුකූල සනාසේ 

පිළිුරු සම් වන විට 
සකසේ කරමින්ත පවති 

 

ඉදිරිසේදී අොළ 
කාලසීමාව ුළ පිළිුරු 
යැවීමට නිලධාරින්ත 
ෙැණුවත් කරන ලදි 

6.3 

2018 අංක  19 ෙරණ ජාතික විගණන  

පනසත්  40(4) උප වගන්තතිය ප්රකාරව,  
සියළුම අ යන්තතර විගණන වාර්තා වල 
පිටපත් කළමණාකරන විගණන 
සෙපාර්තසම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර 
තිබීම. 

අනුකූල සනාසේ 
2020 වසසර් සිට 
ක්රියාත්මක සේ. 

2019 සැප්තැම්බර් 
මාසසේදී අ යන්තතර 
විගණන අංශය සේථාපිත 
කරන ලදී 

6.4 

මුෙල් සරගුලාසි  134(3) ප්රකාරව, 

සියළුම අ යන්තතර විගණන වාර්තා වල 
පිටපත් විගණකාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් 
කර තිබීම. 

අොළ සනාසේ 

2020 වසසර් සිට 
ඉදිරිපත් කිරීමට 
කටයුු කර ඇත 

 

2019 සැප්තැම්බර් 
මාසසේදී අ යන්තතර 
විගණන අංශය සේථාපිත 
කරන ලදී 
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7 විගණනහාකළමනාකරණකමිටු    

7.1 

DMA චක්රසල්ඛ 1-2019 අනුව, අවම 
වශසයන්ත විගණන හා කළමනාකරණ 
කමිටු 04 ක් වත් අොළ වර්ෂය ුළ 
පවත්වාසගන තිබීම 

අනුකූල සනාසේ 

 

2020 වසසර් සිට 
පැවැත්වීමට කටයුු 
කරනු ලැසේ 

2019 සැප්තැම්බර් 
මාසසේදී අ යන්තතර 
විගණන අංශය සේථාපිත 
කරන ලදී 

8 වත්කම්කළමනාකරණය       

8.1 

අංක  01/2017 ෙරණ වත්කම් 
කළමනාකරණ චක්රසල්ඛනසේ 07 වන 
පරිච්සේෙය අනුව, වත්කම් මිලදී 
ගැනීම් හා අපහරණය කිරීම් පිළිබඳ 
සතාරුරු සකාම්ප්සරෝලර් ජනරාල් 
කාර්යාලය සවත ඉදිරිපත් කර තිබීම. 
 

අනුකූල සේ. 

    

8.2 

ඉහත සඳහන්ත චක්රසල්ඛසේ 13 වන 
පරිච්සේෙය ප්රකාරව,ඒම චක්රසල්ඛසේ 
විධි විධාන ක්රියාත්මක කිරීම. 

අනුකූල සනාසේ. 
නිලධාරිසයකු 
පත්කර සනාමැත 

නිලධාරිසයකු පත්කර 
සකාම්ප්සරෝලර් 
ජනරාල් කාර්යාලයට 
වාර්තා කිරීම 

8.3 

රාජය මුෙල් චක්රසල්ඛ අංක 05/2016 
අනුව,  ාණ්ඩ සමීක්ණ පවත්වා අොළ 
වාර්තා නියමිත දිනට 
විගණකාධිපතිවරයා සවත ඉදිරිපත් 
කර තිබීම. 

අනුකූල සනාසේ. 

2019/12/31 දිනට 
 ාණ්ඩ සමීක්ෂණ 
කටයුු 2020/08/31 
දිනට සපර අවසන්ත 
කිරීම. 

2020 වර්ෂසේ සිට 
නියමිත දිනට  ාණ්ඩ 
සමීක්ෂණ කටයුු 
සිදුකර වාර්තා ඉදිරිපත් 
කිරීම. 

8.4 

වාර්ික  ාණ්ඩ සමීක්ෂණසයන්ත 
අනාවරණය වු අතිරික්ත, ඌණතා හා 
සවනත් නිර්සද්ශ චක්රසල්ඛසේ සඳහන්ත 
කාලය ුළ සිදුසකාට තිබීම. 

අනුකූල සනාසේ.  

සම් සඳහා කම්ටුවක් 
පත්කර අතිරික්ත 
ඌණතා 
සම්බන්තධසයන්ත වාර්තා 
ලබා ගැනීම. 

8.5 
ගර්හිත  ාණ්ඩ අපහරණය කිරීම 
මු.සර. 772 අනුව සිදු කිරීම. 

නැත  
 

9 වාහනකළමනාකරණය   
 

9.1 

සංිත වාහන සඳහා නෙනික ධාවන 
සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ  වාර්තා 
සකසේ සකාට නියමිත දිනට 
විගණකාධිපති සවත ඉදිරිපත් කිරීම. 

 
අනුකූලයි 

 

 

9.2 
වාහන හර්හිත වී මාස 06කට වඩා අඩු 
කාලයක දී අපහරණය කර තිබීම. 

අනුකූල සනාසේ 
තීරනයක් සගන 
සනාමැත 

 

9.3 
වාහන සලාේ සපාත් පවත්වා ගනිමින්ත 
ඒවා යාවත්  කාලීන කර පවත්වාසගන 
යාම. 

අනුකූලයි  
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9.4 
සෑම වාහන අනුරක් 
සම්බන්තධසයන්තම මු.සර.103,104,109, 
හා 110 ප්රකාරව කටයුු කිරීම. 

  

 

9.5 

2016.12.29 දිනැති අංක 2016/30 
ෙරණ රාජය පරිපාලන චක්රසල්ඛසේ 
3.1 සේෙසේ සඳහන්ත විධි විධාන 
ප්රකාරව,වාහන වල ඉන්තධන ෙහනය 
වීම නැවත පරික්ෂා කිරීම. 

අනුකූල සනාසේ 

2020 සිට ක්රියාත්මක 
කරයි 

 

 

9.6 
කල්බදු කාල සීමාසවන්ත අනුරුව, බදු 
වාහන සලාේ සපාත් වල සම්ූර්ණ 
අයිතිය පවරා සගන තිබීම. 

අනුකූලයි 
  

10 බැංකුගිණුම්කළමනාකරණය 
      

10.1 

නියමිත දිනට බැංකු සැසඳුම් ප්රකාශ 
පිළිසයළ කර සහතික කර ඒවා 
විලණනය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබීම. 

අනුකූල සේ. 
    

10.2 

සමාසලෝිත වර්ෂසේ දී සහෝ ඊට 
සපර වර්ෂ වල සිට ඉදිරියට රැසගන 
ආ අක්රිය බැංකු ගිණුම් නිරවුල් කර 
තිබීම. 

නැත 

 

    

10.3 

බැංකු සැසඳුම් ප්රකාශ වලින්ත 
අනාවරණය වු හා ගැලපුම් කළ යුුව 
තිබු සශේෂ සම්බන්තධසයන්ත මුෙල් 
සරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු සකාට ඒම 
සශේෂ මාසයක කාලයක් ඇුළත 
නිරවුල් කර තිබීම. 

අනුකූල සේ.  

  

11 ප්රතිපාදනඋපගයෝජනය   
  

11.1 
සලසා තිබු ප්රතිපාෙන ඒවාසේ සීමාව 
ඉක්මවා සනායන පරිදි වියෙම් ෙැරීම. 

අනුකූල සේ.  
  

11.2 

මු.සර. 94(1) ප්රකාරව, සලසන ලෙ 
ප්රතිපාෙනසයන්ත උපසයෝජනය කළ 
පසු වර්ෂ අවසානසේදී ඉතිරි 
ප්රතිපාෙන සීමාව සනාඉක්මවන පරිදි 
බැරකම් වලට එලඔිම 

අනුකූල සනාසේ  

  

12 
රජගේනිලධ්ාරින්තගේඅත්තිකාරම්
ගිණුම 

  
 

12.1 
සීමාවන්ත වලට අනුකූල වීම. 
 

අනුකූල සේ   

12.2 
හිඟහිටි ණය පිළිබඳ කාල 
විශේසල්ෂණයක් සිදු කර තිබීම 

අනුකූල සේ   
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12.3 

වර්ෂයකට වැඩි කාලයක සිට පැවත 
ඒන හිඟහිටි ණය සශේෂ නිරවුල් කර 
තිබීම. 

අනුකූල සනාසේ 

සසේවය හැරගිය 
නිලධාරින්ත 
සෙසෙසනකුසේ 
ණය සශේෂ 
අයකරසගන 
සනාතිබීම 

නිතිපති සවත ෙන්තවා 
ඇත. අොළ 
නිලධාරින්තසේ ණය 
සශේෂ අයකර ගැනීමට 
තවදුරටත් අවශය 
ක්රියාමාර්ග ගැනීම 

13 

 
ගපාදුතැම්පත්ගිණුම   

 

13.1 
කල් ඉකුත් වු තැම්පු 
සම්බන්තධසයන්ත මු.සර.571 ප්රකාරව 
කටයුු කර තිබීම 

 
තැම්පත් ගිණුසම් 
සශේෂයක් නැත 

 

13.2 
සපාදු තැම්පු සඳහා වන පාලන 
ගිණුම යාවත් කාලීන කර 
පවත්වාසගන යාම 

 
තැම්පත් ගිණුසම් 
සශේෂයක් නැත 

 

14 
අග්රිමගිණුම 

 
 

  

14.1 

සමාසලෝිත වර්ෂය අවසානසේදී 
මුෙල් සපාසත් සශේෂය  ාණ්ඩාගාර 
සමසහයුමු සෙපාර්තසම්න්තුවට 
සේෂණය කර තිබීම 

 

අනුකූල සේ 

    

14.2 

මු.සර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ 
තත්කාර්ය අුරු අග්රිම ඒම කාර්යය 
අවසන්ත වී මාසයක් ඇුළත නිරවුල් 
කර තිබීම 

අනුකූල සේ 

    

14.3 

මු.සර.371 ප්රකාරව අනුමත සීමාව 
ඉක්මවා සනායන පරිදි  තත්කාර්ය 
අුරු අග්රිම නිකුත් කර තිබීම 

අනුකූල සේ 

    

14.4 

අග්රිම ගිණුසම් සශේෂය, ාණ්ඩාගාරසේ 
සපාත් සමග මාසිකව සැසදුම් කිරීම 

 

අනුකූල සේ 
    

15 අදායම්ගිණුම  
    

15.1 

අොළ සරගුලාසි වලට අනුකූලව, 
රැසේකළ අොයසමන්ත ආපසු සගවීම් 
සිදුකර තිබීම 

 

අොල සනාසේ 

    

15.2 

රැසේකර තිබු අොයම්, තැම්පු ගිණුමට 
බැර සනාසකාට සෘජුවම අොයමට 
බැර කර තිබීම 

 

අොල සනාසේ 

    

15.3 

මු.සර.176 අනුව හිග අොයම් වාර්තා 
විගණකාධිපතිවරයා සවත ඉදිරිපත් 
කර තිබීම 

 

අොල සනාසේ 
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16 
මානව ම්පත්කළමනාකරණය 

 
 

    

16.1 
අනුමත කාර්ය මණ්ඩල සීමාව ුල 
කාර්ය මණ්ඩලය පවත්වාසගන යාම 

අනුකූල සේ 

    

16.2 
කාර්ය මණ්ඩලසේ සියලුම 
සාමාජිකයන්ත සවත රාජකාරී ලැයිසේු 
ලිඛිතව ලබා දී තිබීම 

අනුකූල සනාසේ 

දිසේත්රික් සංවර්ධන 
නිලධාරින්ත සඳහා 
නියමිත රාජකාරින්ත 
නිශේිත කර 
සනාමැත 

2020 සිට රාජකාරි 
ලිඛිතව පැවරීමට 
කටයුු කිරීම 

 
16.3 

 
20.09.2017 දිනැති MSD චක්රසල්ඛ 
අංක 04/2017  ප්රකාරව සියලුම වරතා 
කළමනාකරණ සසේවා 
සෙපාර්තසම්න්තුව සවත ඉදිරිපත් කර 
තිබීම 
 

      

17 මහජනයාගවතගතාරතුරුලබාදීම       

17.1 

සතාරුරු ෙැනගැනීසම් පනත හා 
සරගුලාසි ප්රකාරව සතාරුරු 
නිලධාරිසයකු පත් සකාට සතාරුරු 
ලබා දීසම් සල්ඛනයක් යාවත්කාලීන 
කර පවත්වාසගන යාම 

 

අනුකූල සේ 

 

    

17.2 

ආයතනය පිළිබෙ සතාරුරු එහි සවේ 
අඩවිය හරහා ලබා දී තිසබන අතර, 
සවේ අඩවිය හරහා සහෝ විකල්ප 
මාර්ග හරහා ආයතනය පිළිබෙ 
මහජනයාසේ ප්රශංසා/ සචෝෙනා පල 
කිරීමට පසුකම් සලසා තිබීම 

 

අනුකූල සේ 

 

    

17.3 

සතාරුරු ෙැන ගැනීසම් පනසත් 08 
වන හා 10 වන වගන්තති ප්රකාරව 
වසරකට සෙවතාවක් සහෝ වසරකට 
වරක් වාර්තා ඉදිරිපත් කර තිබීම 

 

අනුකූලයි 

    

18 පුරවැසිප්රඥප්තියක්රියාත්මකකිරීම  
    

18.1 

අංක 05/2008 හා 05/2018 (1) ෙරණ 
රාජය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාතයාංශ චක්රසල්ඛ අනුව 
පුරවැසි/සසේවාලාභී  ප්රඥප්තියක් 
සම්පාෙනය සකාට ක්රියාත්මක කර 
තිබීම 

 

අනුකූල සනාසේ  

  

සකසේකරමින්ත පවතී 
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18.2 

එම චක්රසල්ඛසේ 2.3 සේෙය පරිදි, 
පුරවැසි/සසේවාලාභී  ප්රඥප්තිය 
සම්පාෙනය කිරීම හා ක්රියාත්මක 
කිරීසම් කටයුු අීක්ෂණය කිරීම හා 
ඇගයීම සඳහා  ආයතන විසින්ත 
ක්රමසේෙයක් සකසේ සකාට තිබීම 

අනුකූල සනාසේ 

    

19 
මානව ම්පත් ැලැ ්ම ම්පාදන
කිරීම 

 
  

19.1 

2018.01.24 දිනැති රාජය පරිපාලන 
චක්රසල්ඛ අංක 02/2018 ඇමුණුම 02 
ආකෘතිය පෙනම් කරසගන මානව 
සම්පත් සැලැසේමක් සකසේ සකාට 
තිබීම 

අනුකූලයි 
 

  

 
19.2 

 
කාර්ය මණ්ඩලසේ සෑම 
සාමාජිකසයකු සෙහාම වර්ෂයකට 
අවම වශසයන්ත පැය 12 සනාඅඩු 
පුහුණු අවසේථාවක් ඉහත සෙහන්ත 
මානව සම්පත් සැලැසේම ුළ තහවූරු  
සකාට තිබීම 

අනුකූලයි 
 

  

19.3 

ඉහත සෙහන්ත චක්රසල්ඛසේ ඇමුණුම 
01 හි ෙැක්සවන ආකෘතිය පෙනම් 
කරසගන සමසේත කාර්ය මණ්ඩලය 
සෙහම වාර්ික කාර්ය සාධන ගිවිසුම් 
අත්සන්ත කර තිබීම 

අනුකූල සනාසේ 

මාණ්ඩලික 
නිලධාරින්ත සඳහා 
පමණි 

 

චක්රසල්ඛනසේ පරිදි 
2020 සිට ක්රියාත්මක 
කිරීමට නියමිතයි 

19.4 

ඉහත චක්රසල්ඛසේ 6.5 සේෙය 
ප්රකාරව මානව සම්පත් සංවර්ධන 
සැලැසේම පිළිසයළ කිරීම, ධාරිතා 
සංවර්ධනය කිරීම, නිපුණතා 
සංවර්ධන වැඩසටහන්ත ක්රියාත්මක 
කිරීම පිළිබෙ වගකීම් පවරා සජයෂේඨ 
නිලධාරිසයකු පත් සකාට තිබීම 

අනුකූලයි 

  

20 විගණනගේදවලටප්රතිචාරදැක්ීම  
  

20.1 

ඉකුත් වර්ෂ සෙහා විගණකාධිපති 
විසින්ත නිකුත් කළ විගණන සේෙ 
මගින්ත සපන්තවා දී ඇති අඩු පාඩු 
නිවැරදි සකාට තිබීම 

අනුකූල සේ 

  

 
 

 

 
 

 




