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 අධයක ේෂුමාසේ නිසේෙනය 
 
මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුසේ 2018 වර්ෂය සඳහා වන වාර්ික වාර්තාවට ඔබ 

සාෙරසයන්ත පිළිගනිමු. 2018 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  400ක වාර්ික ඉපැයීම් සහිත ආයතනයක්  වන අතර 250 කට ආසන්තන 
සංඛයාවක්සගන්ත සමන්තවිත විනයගරුක කාර්ය මණ්ඩලයකින්තෙ 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 විෙයාගාරය විසිනි. 
 

1974 දී ශ්රී ලංකාව සිය මිනුම් ක්රමය බ්රිතානය අධිරාජය ඒකක පද්ධතිසයන්ත ජාතයන්තතර ඒකක පද්ධතියට 
පරිවර්තනය වු (සමට්රික් ක්රමය) අවසේථාසේ අ යන්තතර සවළඳ සෙපාර්තසම්න්තුසේ මිනුම් ප්රමිති සහ 

සසේවා අංශයට සමට්රික් පරිවර්තන ක්රියාත්මක කිරීසම් වගකීම පැවරිණි. සම් සඳහා වයවසේථාපිත 

මණ්ඩලයක් සලස සමට්රික් පරිවර්තන අධිකාරියක් පිහිටුවා 1976 අංක 17 ෙරණ ජාතික සමට්රික් 

පරිවර්තන නීතිය සකසේ කරන ලදී. 1970 සිට 1980 ෙක්වා කාලය ුළ සමට්රික් ක්රමයට මාරුවීසම්දී 

විෙයාගාරය සවත  සමට්රික් මිනුම් ප්රමිතීන්ත ලබා ගන්තනා ලදී. පසුව  1995 අංක 35 ෙරණ මිනුම් ඒකක 

ප්රමිති සහ සසේවා පනත ශ්රී ලංකා රජය විසින්ත බලාත්මක කරන ලදී. සමය සවළඳ හා වාණිජ, කර්මාන්තත, 

විෙයාව සහ නසවෝත්පාෙන, සසෞඛය, මහජන ආරක්ෂාව සහ පාරිසරික ආරක්ෂාව යන අංශවල  ාවිතා 
වන සියලු මිනුම්වලට  අවශය නිරවෙයතාව ප්රශසේථ මට්ටසමන්ත ළඟා කර ගනිමින්ත රසටහි වර්තමාන 
නීතිය සලස ක්රියාත්මක  සේ. සමම පනත මගින්ත මිනුම් විෙයාසේ විශාල පරාසයක් ආවරණය කරන අතර 

එමගින්ත මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව සහ ජාතික මිනුම් විෙයාගාරය ෙ  සේථාපිත කර 

ඇත . 
 

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 කිරීම 2018 සනාවැම්බර් 16 වන දින, පඩි හා මිමි  පිළිබඳ මහා සම්සම්ලනය (CGPM) 

එකඟත්වයට පැමිණිසේය. 
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සම් සවනස තහවූරු කරමින්ත 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 සවත සයාමුව 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 
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ෙැක්ම 

 
 
 

මනා සලස සුරැකි පාරිස ෝගික ප්රජාවක් සඳහා නිවැරදි හා විශේවාසනීය මිනුම් 

 

සමසහවර 

 

 
 

 

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 ඉහල නැංවීම 

අරමුණු 

 

 
 
ශ්රී ලංකාසේ මිනුම් විෙයාව පිළිබෙ ප්රමුඛතම ආයතනය සලස ක්රියාකිරීම හා 1995 අංක 35 ෙරණ මිනුම් 
එකක, ප්රමිති හා සසේවා පනත ක්රියාත්මක කිරීම ුලින්ත රසටහි විෙයාත්මක මිනුම් විෙයාව, කාර්මික මිනුම් 
විෙයාව හා නනතික මිනුම් විෙයාවට සම්බන්තෙ යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීමට අවශය මුලික ොයකත්වය 
ලබාදීම. 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://static1.squarespace.com/static/5aa555ddb27e397a4cef66dc/t/5aa6824024a694a840ed27fb/1521396084119/shutterstock_434504776.jpg?format=1000w&imgrefurl=https://www.meyerjabarahotels.com/vision-mission&docid=ryihC27N8MKRLM&tbnid=dF5FIjbZjx-JuM:&vet=10ahUKEwjVj93NjKrjAhVBLI8KHTrKD3wQMwijAShjMGM..i&w=1000&h=667&hl=ln&bih=651&biw=1366&q=picture for vision and mission&ved=0ahUKEwjVj93NjKrjAhVBLI8KHTrKD3wQMwijAShjMGM&iact=mrc&uact=8
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මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව 

කාර්යසාධන වාර්තාව  සහ වාර්ික ගිණුම් වාර්තාව  - 2018 

 
මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුසේ මූලික ප්රතිපත්තිය, ක්රියාත්මක වයාපෘතීන්ත, ක්රියාත්මක 

වැඩසටහන්ත සහ 2018 වසර ුළ ලබා ඇති ප්රගතිය පිළිබඳව ෙැනුම් දීම සමම වාර්තාසේ අරමුණයි. 

  

 

1. 
හැඳින්තීම 

1.1 සෙපාර්තසම්න්තුව හා එහි කාර්යභාරය 
 

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

සහ සසේවා පනත යටසත් සේථාපිත කරන ලදී.  සෙපාර්තසම්න්තුව අයත් වන්තසන්ත කර්මාන්තත හා වාණිජ 

කටයුු, දිගුකාලීනව අවතැන්ත වු පුද්ගලයන්ත නැවත පදිංචි කිරීම සහ සමූපකාර සංවර්ධන 
අමාතයාංශයටයි. 
 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව 2015 සෙසැම්බර් මස 8 වැනි දින සිට 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,මාසහේන්තවත්ත,  

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, ජාතික මිනුම් ප්රමිතීන්ත 

පවත්වාසගන යාම, අන්තතර්ජාතිකව ඒවා 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 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, පවත්වාසගන යාම 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. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ශ්රී ලංකාසේ ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය  (NML) 

 

 පරිපාලන සගාඩනැගිල්ල 

 

නනතික මිනුම් විෙයා සගාඩනැගිල්ල  
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1.2 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 ප්රමාණවත් ක්රියාකාරීත්වයක් පවත්වාසගන යාම 

           සඳහා    

     

03. නනතික මිනුම් විෙයාව   - සවළොසමහි විනිවිෙ ාවය නනතිකව බල ගැන්තවීම සසෞඛය 

          ආරක්ෂාව හා පරිසරය යනාදී ක්සෂේත්ර  මත බලපෑමක් ඇතිකරනු 

           ලබන මිනුම් වල නිරවෙයතාවය තහවුරු කරගැනීම සඳහා         

               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය 1.3: මිනුම් විෙයාසේ කාණ්ඩ 

 

 

පනසත් II සකාටසසේ  (3) වගන්තතියට අනුව මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්ුසම්න්තුව ු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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2. 
    ශ්රී ලංකාසේ මිනුම් විෙයාව සඳහා වන ඉහළම ආයතනය සලස  MUSSD 

2.1 විෙයාත්මක මිනුම් විෙයාව 
 

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 එකක හා මිනුම් ප්රමිති පද්ධතිය 

සේථාපනය කිරීම, 

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

03. ජාතයාන්තතර මිනුම් ප්රමිතීන්තහි උපසයෝගීතාවට අනුකූල වන පරිදි ජාතික මිනුම් පද්ධතිය 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 ජතයාන්තතර 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, 

2.1.1 ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය  
 

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. 
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වගුව 1 : ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය  
 
 

විෙයාගාරය විෙයාගාර ප්රධානී දුරකතන අංක 

සේකන්තධය ආර්.ඩි.එම්.අලංක මහතා 
කලනි මල්ලවආරච්චි මිය  

0112-182262 

0112-182263 

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

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

උෂේණත්වය එසේ.එන්ත.අකුරන්තතිලක මහතා 0112-182256 
සරළධාරා සහ ප්රතයාවර්ථධාරා 
විෙුතය 

ආර්.ජි.එසේ.ඒ.සපසර්රා මහතා 
ජී.ඩේ.සී.විජයසුන්තෙර 
 

0112-182265 
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 

 

වගුව 2 : ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය - ප්රමිතීන්ත  
 

 

පාරාමිතික මිනුම් මූලික ප්රමිති 

සේකන්තධය 1 kg national prototype of kilogram 

1 mg – 20 kg E1 weight set. 

මානමිතිය Standard Gauge block (0.5 mm to 100 mm), Grade K 

Linear and Angle Calibrator with LASER Standards (He, 

Ne) 

කාලය හා සංඛාතය Cs – Primary Frequency stranded. 

උෂේණත්වය 7 fixed points cover Mercury triple point to Al freezing 

point (-39 0C to 660 0C) 

සරළධාරා/ප්රතයාවර්ථධාරා 
පරිවර්තනය 

Transfer standard; up to1000 V and 20 A 

පීඩනය Hydraulic pressure balance range 200 MPa 

Pneumatic pressure balance range 7 MPa 

පරිමාව 
 

Micro pipette calibration unit (1µl to 1ml) 

Volumetric Standards up to 150 L    

විෙුත් ජවය හා ශක්තිය  Phase Comparator (10 mA to 120 A) 

රසායනික මිනුම්  Secondly Standard Buffer Solutions     

සරළධාරා විෙුතය DC – Zener DC voltage 1 V,10 V reference 

Resistance Standards 1 Ω,10 kΩ 
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2.1.2 මිනුම් (Measurement) අන්තසේෂණතාව (Traceability) සේථාපනය කිරීම 
 

එක්සත් රාජධානිසේ ජාතික මිනුම්  විෙයාගාරය වන NPL හිදී දිග පිළිබඳ සම්මත ceramic 

gauge block set (Grade  K/00) නැවත අංක සශෝධනය කර දිග පිළිබඳ අන්තසේෂණතාව 
සේථාපිත කරන ලදි. 

 

2.1.3 අන්තතර් සංසන්තෙනය සඳහා සහ ාගී වීම (Inter Laboratory  comparisons) 
 

සේශීය අන්තතර් සංසන්තෙන 

 
මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව විසින්ත ජර්මනිසේ PTB හි තාක්ෂණික සහාය 

යටසත් 0 0C සිට 100 0C පරාසසේ ඇති විදුරු ුල  උෂේණත්වමාන (LIGT) අංකසශෝධනය  

කිරීම සඳහා අන්තතර් සංසන්තෙනයක් සංවිධානය කරන ලදී. සමම සංසන්තෙනසේ පරමාර්ථය 

වීදුරු උෂේණත්වමාන අංකසශෝධනය කිරීසම් විවිධ ක්රියා පටිපාටි හා ක්රම මගින්ත ලබාගත්  

ප්රතිඵලවල සමානතාව තක්සසේරු කිරීමයි. සමම සන්තසන්තෙනය සඳහා 0  0C සිට 50 0C සහ 50 
0C සිට 100 0C ෙක්වා පරාසයක වීදුරු උෂේණත්වමාන (LIGT) සෙකක් ජර්මනිසේ PTB 

ආයතනසයන්ත ලැබුණි. මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව සමම සංසන්තෙනය 

සඳහා සාර්ථකව සහ ාගී වූ අතර මිනුම් ප්රතිඵල ඇගයීම සඳහා සහ ාගී වූ විෙයාගාර ජර්මනිය 

PTB ආයතනය සවත ප්රතිඵල වාර්තා කළ යුුය. 

 
2.1.4 ජාතයන්තතර ක්රමසේ ඒකක (SI) පවත්වාගැනීම 

 

 

 

2018 සනාවැම්බර් 16 වන දින පැවති පඩි හා මිමි පිළිබඳ ජාතයන්තතර සම්සම්ලනසේ 26 වන 
සැසිවාරසේදී  (CGPM)  ෙැනට  ාවිත SI  මුල ඒකකවල අර්ථ ෙැක්වීම් සංසශෝධනය කිරීමට තීරණය 

කරන ලදි .ඒ අනුව කිසලෝග්රෑම්, ඇම්පියර්, සකල්වින්ත සහ මවුලය යන මුල ඒකකවල අර්ථ ෙැක්විම 

සවනසේ කරමින්ත SI ඒකක සංසශෝධනය කිරීම සඳහා එකඟත්වයට පැමිසණන ලදි .  

 

සමම තීරණය අනුව  2019 මැයි 20 සලෝක මිනුම් විෙයා දිනසේ  සිට සියලුම SI ඒකක සේවා ාවික 

සලෝකය විසේතර කරන නියතයන්ත අනුව ෙක්වන ලෙ නව  SI  මුල ඒකක අර්ථ ෙැක්විම්  ාවිතා කිරීම 

ආරම්  කළ යුු බව තීරණය කර ඇත . සමමඟින්ත SI ඒකක පද්ධතිසේ අනාගත සේථායිතාව සහතික 
සකසරන අතර ක්සවාන්තටම් තාක්ෂණය ඇුළු නව තාක්ෂණයන්ත  ාවිතා කිරීමට අවසේථාවන්තෙ  විවෘත 

සේ.  SI ඒකක නිර්වචන වන නියතයන්ත හත වගුව 3හි ෙක්වා ඇත. 
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වගුව 3: SI මුල ඒකක හසත් නව අර්ථ ෙැක්ීම්වලට සයාො ගන්තනා මුලික සභෞතික 

        නියතයන්ත හත  
 

 

 

SI ඒකක අර්ථ ෙැක්වීම: 
 

 

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 919 631770 when expressed in the unit Hz, which is equal to s–1. 

The metre 

 

The metre, 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 caesium 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 metre and the second are defined in terms of c and ΔVCs. 
 

 

 

නියතය  

 
සලකුණ සංඛ්යාත්මක අගය 

 

ඒකක 

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

ΔCs 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 

සබෝල්සේමාන්ත 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 
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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, metre 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, metre and second are defined in terms of h, 

c and ΔCs. 

 

 

අන්තතර් ජාතික ඒකක ක්රමය මුලික ඒකක හතක් මඟින්ත හා එම මුලික ඒකක හසත් ගුණිත බල මඟින්ත 
සැසෙන වුත්පන්තන ඒකක මඟින්ත ෙ අර්ථ ෙක්වා තිබිණි. එම මුලික ඓතිහාසික සහේුන්ත මත පෙනම්ව, 
සම්ප්රොයක් වශසයන්ත  මාන අනුව සේවායත්ව වන සසේ සතෝරාසගන තිබිණි.  ඒවා මීටරය, කිසලෝග්රෑමය, 
තත්ත්පරය, 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. 
 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව 2018 සලෝක මිනුම් විෙයා දිනය සැමරීසමහි එක් 

අංගයක් වශසයන්ත තාක්ෂණික වැඩසටහනක් සංවිධානය කසළේය. “විෙයාව හා කර්මාන්තත සඳහා 
සංසශෝධිත අන්තතර්ජාතික ඒකකයන්තසේ බලපෑම” යන මාතෘකාව යටසත් ෙකුණු සකාරියාසේ ප්රමිති හා 
විෙයාව පිළිබඳ සකාරියා පර්සේෂණ ආයතනසේ ආචාර්ය එච්.එසේ. ලී මහතා විසින්ත  සද්ශනයක් පවත්වන 
ලදී.එම වැඩසටහන සහෝමාගම පිහිටි මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්ුසම්න්තුසේ ශ්රවණාගරසේදී 
පැවැත්විණි. 
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2.1.5 ශ්රී ලංකාසේ සම්මත සේලාසේ නිපෙවීම සහ විකාශය 
 

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

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

පර්සේෂණාගාරසේ විෙුත් කාලය හා සංඛයාත විෙයාගාරසේ විසශේෂ 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 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 

යාවත්කාලීන කරන ලදි. 

 
 

2.1.6 පර්සේෂණ හා සංවර්ධනය 
 

CPEM 2018 

යථාතථය විෙුත් චුම් ක මිනුම් පිළිබඳ සම්මන්තත්රණය (Conference on  Precision Electromagnetic 

Measurements-CPEM) යනු ඉහළම නිරවෙයතා මට්ටම්වල විෙුත් චුම් ක මිනුම් පිළිබඳ වැෙගත්ම 

විෙයාත්මක හා තාක්ෂණික සමුළුවයි. CPEM සඳහා සහ ාගීවූවන්ත ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතනවලින්ත 

සමන්තම විශේව විෙයාලවල නිරවෙය මිනුම් පිළිබඳ පර්සේෂකයන්තසගන්තෙ කර්මාන්තත ක්සෂේත්රසේ හා රජසේ 

ප්රමිති පිළිබඳ විෙයාගාරවල මිනුම් විෙයාඥයින්තසගන්තෙ සමන්තවිතය.  CPEM 2018 සඳහා රටවල් 50 කින්ත 

500 ක් පමණ විෙයාඥයින්ත පිරිසක් ලියාපදිංච් වී තිබුණි. සමුළුව පැවතිසේ පැරීසිසේය . 

 
CPEM 2018 සම්සම්ලනසේදී මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුසේ ආචාර්ය 

ජි.ඩේ.සී.විජයසුන්තෙර සමය විසින්ත වාචික ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදුකර ඇත. එහි මාතෘකාව වූසේ 

“Calibration of AC Voltage for a High Speed Sampling ADC Board  Using Thermal Voltage 

Converters” යන්තනයි. සමය  සකාරියාසේ ප්රමිති විෙයාව පිළිබෙ  පර්සේෂණාගාරසේ  (KRISS) ආචාර්ය 

හියුන්තේ-කී ලී, ආචාර්ය මුන්ත සසසයාේ කිම් හා  ආචාර්ය සියුං-නැම් පාර්ක්සේෙ සහසයෝගය ඇතිව 

සිදුකරන ලද්ෙකි. 

 

සමය සවළඳසපාසළහි ඇති ප්රතිසම - සංඛයාංක පරිවර්තක (Analog to Digital Converter, ADC)   

තාප සවෝල්ටීයතා පරිවර්තක (Thermal Voltage Converter) ආශ්රසේ ප්රමිතිය සලස සයාොගැනීම සහ   

එමගින්ත විවිධ නියැදි මට්ටම්  ාවිතා කරමින්ත 1 MHz සංඛයාතය පරාසයක් ෙක්වා අංකසශෝධනය  කරන 

අයුරු විසේතර කරයි. 
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SLASS 2018 

 
සමම පර්සේෂණසේදී කාලය පිළිබෙ ජාතික ප්රමිතිය වාණිජ සිසියම් පරමාණුක ඔරසලෝසුවක් මඟින්ත 

සේථාපනය කරන ලදී. (සමම  පද්ධතිසේ අන්තසේෂණතා අවශයතාවය බහු නාලිකා සගෝලීය සංචාලන 

චන්තිකා පද්ධතිය (GNSS) කාල හුවමාරු ග්රාහකයක් හා Work Ring වර්ගසේ ඇන්තසටනාවක් 

 ාවිතසයන්ත  සිදුකරන ලදී.) කාලය පිළිබඳ  සංසන්තෙනාත්මක ෙත්ත කාලය හා සංඛාතය පිළිබඳ 

ජාතයන්තතර උපසද්ශන කමිටුව (CCTF) මගින්ත ප්රකාශයට පත්කර ඇත. එම උපසද්ශන කණ්ඩායසම් 

කාලය හුවමාරු කිරීසම් ප්රමිතින්ත (CGGTTS) අනුව  ජාතයන්තතර පඩි හා මිමි පිළිබඳ කාර්යංශය (BIPM) 

සවත නෙනිකව මුලික සංසන්තෙන පිළිබඳ ෙත්ත සමුචිත (KCDB) වල කාලය පිළිබඳ චක්රසල්ඛයට 

ඇුලත් කිරීමට හැකිවන පරිදි සිදුකරන ලදී. සමහිදී ඇන්තටනාසේ පිහිටීසම් නිවරදිතවයට     බහු නාලිකා 

සගෝලීය සංචාලන චන්තිකා පද්ධතිය නිවැරදි සේථානීය ක්රමසේෙය (GNSS)  ාවිතසයන්ත  ග්රාහක සේවාීන 

හුවමාරු (RINEX) ආකාරයට සැකසූ නිරීක්ෂණ ෙත්ත ලිපිසගානු ක්රියාවලියකට  ාජනය කිරීම 

සිදුකරන ලදි. සමහිදී තවදුරත් සක්බල් වල සිදුවන සිසියම් පරමාණුව පිළිබඳ වර්ගීකරණය ,පාලනය 

කිරීම සිදුකරමින්ත ජාතයන්තතරව පිළිගත් විචලයතා සීමාවන්ත ලගාකර ගැනීම සඳහා සීරුමාරු කිරීම 

සිදුකරන ලෙ අතර ශ්රී ලංකා සේලාව ජාතයන්තතර සේලාව සමග නෙනික විචලතාවය (නැසනෝතත්පර ± 

10) හා VTS කාලය සමග එකගතාවය නැසනෝතත්පර ±1100 සලස පවත්වාගැනීම සකසර්.  
 

2.2 කාර්මික මිනුම් විෙයාසේ ක්රියාකාරකම් 
 

වයවහාරික මිනුම් විෙයාව නමින්ත ෙ  හදුන්තවන සම් විෂයය සකාටස 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  
පාලනය කටයුු කිරීමත්, කාර්මික මිනුම් විෙයාවට අොලසේ. එහිදී  ගුණාත්මක නිෂේපාෙන ක්රියාවලියක 
අවශයතාවලට අනුකුලවන පරිදි කර්මාන්තත අංකසශෝධන කටයුු හා මිනුම් උපකරණ කළමනාකරණ 
කටයුු  සිදු කරනු ලැසේ. 
 

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

1. කර්මාන්තතවල  ාවිතා කරන මිමි සහ මිනුම් උපකරණ අංකසශෝධනය කිරිම 

 (පරීක්ෂණාගාරය ුළ සහ බාහිර අංකසශෝධනය ෙ ඇුළත්ව) 

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

  පරික්ෂා කිරීම 

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

 

2.2.1 කාර්මික අංකසශෝධනය  

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 අංකසශෝධනය පහසුකම් ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය (NML) සවතින්ත ලබා ගත 
හැකිය.එවැනි අංකසශෝධන සඳහා සහතිකෙ නිකුත් කරනු ලැසේ. 
 

කාර්මික අංකසශෝධනය යනු ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාර (NML) විසින්ත සපයනු ලබන ප්රධාන 

සසේවාවන්තසගන්ත එකකි. NML විසින්ත සපයනු ලබන අංකසශෝධන විසේතර 4 වගුසේ ෙක්වා ඇත. 

අංකසශෝධනය ගාසේු සංසශෝධනය කිරීම 2015 ජූලි 2 දිනැති 1921/54 ෙරන විසශේෂ  ගැසට් පත්රයට 

අනුව ය. අංකසශෝධනය ගාසේු 2020 වසසර් දී නැවතත් සංසශෝධනය කිරීමට නියමිතය. 



කාර්යසාධන වාර්තාව 2018 
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වගුව 4 : ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය  විසින්ත සපයනු ලබන සසේවා  
 

 විෙයාගාරසේ නම සපයනු ලබන අංක සශෝධන සසේවා 

1 
උෂේණත්වමිතික 
විෙයාගාරය 

1.සායනික උෂේණත්වමාන 

2.කාර්මික සහ විෙයාගාර උෂේණත්වමාන සංඛයාංක උෂේණත්වමාන 

3.තාප විෙුත් යුේම උෂේණත්වමාන සහ ප්රතිසරෝධ උෂේණත්වමාන 

4.වීදූරු ුල ද්රව උෂේණත්වමාන 

5.Maximum Registered උෂේණත්වමාන 

6.උපරිම අවම උෂේණත්වමාන 

7.බිත්ති උෂේණත්වමාන 

8.පෘෂේඨවල උෂේණත්වය මැනිසම් උපකරණ 

9.අසධෝරක්ත උෂේණත්වමාන 

10.සතතමනමානය 

11.අසධෝරක්ත සතතමනමානය 

12.සම්මත ප්ලැටිනම් ප්රතිසරෝධ උෂේණත්වමාන (සංසන්තෙන ක්රමය)  

13.ප්ලැටිනම් ප්රතිසරෝධ උෂේණත්වමාන (අචල ලක්ෂය ක්රමය)  

14.කාර්මික තාප විෙුත් යුේම උෂේණත්වමාන (සංසන්තෙන ක්රමය) 

15.කාර්මික තාප විෙුත් යුේම උෂේණත්වමාන (අචල ලක්ෂය ක්රමය) 

16.උෂේණත්වමිතික තාපත (ද්රව සහ වියළි) 

17.උෂේණත්වමිතික සර්ඛය 

18.විෙයාගාර උදුන්ත 

19.ඔසටාක්සල්ේ 

20.ඉන්තකියුසේටරය සහ ජල තාපකය 

21.අධිශීතකරණය සහ ශීතකරණය (තනි කුටීර) 

22.ශීත කාමරය (කාමර උෂේණත්ව මිනුම්) 

23.තාප සේවීච/පාලක 

24.සංඛයාංක ආර්ද්රතාමානය 

25.සතත් හා වියළි බල්බ ආර්ද්රතාමානය 

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.සපෝව(ර්) සහ විශාල පරිමා සහිත ටැංකි  

5.මයිසක්රෝ පිසපට්ටු, පිසපට්ටු, බියුසරට්ටු (ලක්ෂය 03 ක් සඳහා) 
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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 E 2 පන්තතිය) 

2.කිරුම් පඩි (OIML F 1 පන්තතිය) 

3.OIML පන්තතිය F2/M පන්තතිය/සුදු යකඩ කාර්මික කිරුම් පඩි 

4.අසනකුත් කාර්මික පඩි 

5.නිරවෙයතා පන්තතිය I තරාදි 

6.නිරවෙයාතා පන්තතිය II තරාදි 

7.නිරවෙයතා පන්තතිය III, IIII තරාදි 

8.පාලම් තරාදි 

9.සබාත්තම් අදින යන්තත්රය 

10.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.සබෝර්සගේ  

10.ෆීලර් සේේ 

7 

විෙුත් කාලය සහ 
සංඛයාත මිනුම් 
විෙයාගාරය 

1.සවෝල්ට් මීටර් 

2.ඇමීටර් 

3.ඕම් මීටර් 

4.බහු මීටරය (6.5)  

5.ප්රතිසරෝධ 

6.කාලය/විරාම ඝටිකාව 

7.සංඛයාතය/ටැසකෝ මීටරය 

8.සෙෝලසන්තක්ෂය 

9.තරංග ජනකය 

8 
රසායනික මිනුම් 
විෙයාගාරය 

1.ඇල්සකාසහාල් විශේසල්ෂකය  

2.පීඑච් මීටරය 
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 වගුව 5 : ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරසේ අංක සශෝධන ආොයම් සතාරුරු - 2018 වර්ෂය  

 

 

මාසය 

සේකන්තධමිතික 

විෙයාගාරය 

මානමිතික 

විෙයාගාරය 

උෂේණත්වමිතික 

විෙයාගාරය 

විෙුතය,කාලය සහ 

සංඛ්යාත මිනුම් 

විෙයාගාරය 

විෙුත් ජවය සහ ශක්තිය 

පිළිබඳ 

විෙයාගාරය 

ඒකක 

ගණන 

ආොයම 

රුපියල් 

 ඒකක 

ගණන 

ආොයම 

    රුපියල් 

  ඒකක 

ගණන 

ආොයම 

රුපියල් 

 ඒකක 

 ගණන 

ආොයම 

රුපියල් 

 ඒකක 

ගණන 

ආොයම 

රුපියල් 

ජනවාරි 70 78,500.00 12 23,500.00 9 27,050.00 0 0 0 0 

සපබරවාරි 6 20,700.00 12 24,000.00 7 22,300.00 3 6,000.00 1 2,500.00 

මාර්ු 91 165,400.00 43 89,000.00 17 32,000.00 5 10,500.00 0 0 

අසේල් 51 42,800.00 8 14,500.00 4 6,050.00 0 0 0 0 

මැයි 55 55,700.00 7 13,400.00 0 0 1 2,000.00 2 132,000.00 

ජුනි 54 43,600.00 17 19675.00 24 41,160.00 0 0 1 4,000.00 

ජුලි 77 76500.00 15 25,000.00 12 27,450.00 4 11,500.00 1 600,000.00 

අසගෝසේු 35 84,700.00 19 37,000.00 7 16,800.00 2 4,500.00 1 2,000.00 

සැප්තැම්බර් 93 215,000.00 21 38,000.00 3 4,750.00 5 19,500.00 0 0 

ඔක්සතෝම්බර් 61 126,400.00 18 
 

34,500.00 
0 0 2 4,000.00 0 0 

සනාවැම්බර් 42 18,450.00 12 19,500.00 4 6,550.00 8 20,000.00 2 12,000.00 

සෙසැම්බර් 150 317,600.00 4 7,500.00 12 31,410.00 2 2,250.00 3 122,500.00 

එකුව 785 1,245,560.00 188 347,075.00 99 215,510.00 32 80,250.00 11 335,000.00 
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මාසය 

පරිමාමිතික 

විෙයාගාරය 

පීඩන මිනුම් 

විෙයාගාරය 
රසායනික විෙයාගාරය  සේගමාපක උපකරණ 

සතයායනය  

 ඒකක 

ගණන 

ආොයම 

රුපියල් 

ඒකක 

ගණන 

ආොයම 

රුපියල් 

ඒකක 

ගණන 

ආොයම 

රුපියල් 

ඒකක 

ගණන 

ආොයම 

රුපියල් 

ජනවාරි 3 3,400.00 2 3,000.00 9 40,000.00 15 30,000.00 

සපබරවාරි 0 0 8 48,000.00 3 15,000.00 1 2000.00 

මාර්ු 1 900.00 14 21,000.00 3 15,000.00 3 6,000.00 

අසේල් 0 0 0 0 5 25,000.00 
 

1 

 

2,000.00 

මැයි 7 5,700.00 2 3,000.00 5 25,000.00 0 0 

ජුනි 0 0 2 7,000.00 5 25,000.00 0 0 

ජුලි 3 3,500.00 6 9,000.00 1 5,000.00 1 2,000.00 

අසගෝසේු 0 0 5 7,500.00 0 0 0 0 

සැප්තැම්බර් 0 0 8 12,000.00 0 0 0 0 

ඔක්සතෝම්බර් 0 0 1 1,500.00 0 0 6 12,000.00 

සනාවැම්බර් 0 0 23 34,500.00 0 0 3 6,000.00 

සෙසැම්බර් 2 2,300.00 2 3,800.00 1 5,000.00 5 10,000.00 

එකුව 16 15,800.00 73 150,300.00 32 155,000.00 35 70,000.00 
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2.2.2 පුහුණු සහ උපසද්ශන 
 

කාර්මික මිනුම් විෙයා ක්සෂේත්රයට අවශය පුහුණු අවසේථා ලබා දීම සඳහා වැඩසටහන්ත මාලාවක් 2018 දී දියත් 
කරන ලදී. සම් වන විට මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව (MUSSD)හි මිනුම් 

අවිනිශේචිතතාව ගණනය කිරීම  (Uncertainty Calculations)   පිළිබඳ පුහුණුව ලබා දීමට ප්රමාණවත් 
ස ෞතික හා මානව සම්පත් අප සුව ඇත. 2018 දී පවත්වන ලෙ එවැනි පුහුණු වැඩසටහන්ත පිළිබඳ 
සතාරුරු පහත ෙැක්සේ. 
 
 

වගුව 6 : 2018 වසසර් ජාතික මිනුම් විෙයාගාරය මඟින්ත පැවැත්වු පුහුණු සහ උපසද්ශනය  වැඩසටහන්ත   

     
 

 

පාඨමාලාව 

සහභාගී 

වූවන්ත 

සංඛ්යාව 

 

බාහිර පරීක්ෂණාගාර සඳහා අංකසශෝධන සහ මිනුම් සංශයතා ගණනය කිරීම 29 

ශ්රී ලංකා ප්රතීතණ මණ්ඩලය (SLAB)සඳහා ISO 17025 හි ඇති මිනුම් විෙයාත්මක ලක්ෂණ 42 

සීමාසහිත එසේ.ජී.එසේ. ලංකා ආයතනය  සඳහා මිනුම් විෙයා පුහුණුව 5 

ඇෆේගන්ත නනතික මිනුම් ආයතනය සඳහා නනතික මිනුම් විෙයා පුහුණුව 1 

වවුනියා විශේවවිෙයාලසේ  මිනුම් විෙයා ෙැනුවත් කිරීසම් වැඩසටහන 50 

කාර්මික අංකසශෝධන හා සසේවා මධයසේථානය (පුද්ගලික) සමාගම සඳහා මිනුම් විෙයා පුහුණුව 9 

එකුව 136 
 

 

2.3 නනතික මිනුම් විෙයාසේ ක්රියාකාරකම් 
 

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 පණවනු ලබන නීති හා 

සරගුලාසි නියාමනය කිරීම සිදුසේ. 
 

නනතික මිනුම් විෙයා විෂය ක්සෂත්රයට 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. 
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01. ක්රියාකාරි ප්රමිති අංක සශෝධනය කිරීම සහ දිසේික් මට්ටමින්ත ක්රියාකාරි ප්රමිති පවත්වාසගන 

යාම (පනතට අනුව සෑම දිසේික් 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 ලියාපදිංචි 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 ක්සෂත්රය සම්බන්තධ මිනුම් උපකරණ සතයායනය කිරීම 

09. සවසළඳසපාළ වැටලීම් සිදුකර කිරුම්, මිනුම් වංචා කරන පුද්ගලයන්තට විරුද්ධව නීතිමය 

පියවර ගැනීම 

     

2.3.1 ක්රියාකාරී ප්රමිති නැවත සතයායනය කිරීම 

 

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

සයාොගන්තනා ක්රියාකාරි ප්රමිතීන්ත සෑම දිසේික් සල්කම් කාර්යාලයකම  දිසේික් සල්කම්වරයා යටසත් 

පවත්වාසගන යයි. සමම ප්රමිතීන්ත වසර සෙකකට වරක් අංකසශෝධන කළයුුය. එම අංක සශෝධන කාර්යය 

ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරසේදී සිදු කරනු ලැසේ. සම්මත පඩි, පරිමා මිනුම් සහ දිග මිනුම් සමම 

ක්රියාකාරී ප්රමීතීන්ත වශසයන්ත සලකනු ලැසේ. 

 

2.3.2 මාදිලි අනුමැතිය 
 

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) නිර්ණායකවලට අනුකූලෙ 

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

ඉන්තධන පිරවුම් යන්තත්ර ඇුළු මිනුම් උපකරණ සඳහා මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුව  

(MUSSD) විසින්ත මාදිලි අනුමැතිය ලබා සෙනු ලැසේ (උපග්රන්තථය 1). 
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වගුව 7 : පඩි,මිමි,කිරුම් හා  මිනුම් උපකරණ මාදිලි අනුමැතිය - 2018 වර්ෂය  

 

මාදිලි අනුමැති වර්ගය ඒකක සංඛ්යාව 

ඉසලක්සරානික් කිරුම් උපකරණ 67 

පරිමාමිතික මිමි 1 

ඉන්තධන පිරවුම් යන්තත්ර 10 

කුලී රථ මනු (Taxi Meters) 2 

වාහන දුම් පරීක්ෂණ ඒකක  (Vehicle Emission) 1 

ඇල්සකාවයිසර් 2 

එකුව 83 

 

 

 
 

2.3.3 දිසේික් මට්ටමින්ත සමසහයවන කිරුම් හා මිනුම් උපකරණ සතයායනය කිරීම්, පරීක්ෂණ හා 

         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 දිසේික් 

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

උපක්රම පරීක්ෂකවරුන්ත (Measurement Servicses and Devices Inspectors) විසිනි. ප්රාසද්ශීය සල්කම් 

කාර්යාල සහෝ සවනත් රාජය ආයතනවල සතයායන මධයසේථාන පිහිටුවා දිසේික් සල්කම්වරයාසේ 

අනුමැතිය ඇතිව සමම කටයුු සිදු කරනු ලැසේ. තවෙ සෑම දිසේික්කයකම පිහිටා අති පාලම් තරාදි  ෙ 

වසරක් පසා මුද්රා 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.  
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වගුව 8 : දිසේික් කාර්යාලවල සම්බන්තධතා සතාරුරු  
 

 

 
දිසේික් 

කාර්යාලයය 
ලිපිනය දුරකතන අංක 

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

0112-391079 

ගම්පහ දිසේික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා  අංශය, 
දිසේික් සල්කම් කාර්යාලය,ගම්පහ  

0332-222900 

කළුතර දිසේික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය, 

දිසේික් සල්කම් කාර්යාලය, කළුතර    

0342-222635 

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

0322-266189 

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

0372-222134 

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

0352-232620 

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

0452-226299 

ගාල්ල දිසේික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය  
දිසේික් සල්කම් කාර්යාලය,ගාල්ල    

0912-222233 

මාතර දිසේික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය 
දිසේික් සල්කම් කාර්යාලය,මාතර    

0412-237079 

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

0472-256247 

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

0552-277406 

බදුල්ල දිසේික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය 
දිසේික් සල්කම් කාර්යාලය,බදුල්ල    

0552-222292 

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

0522-222610 

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

0812-222233 

මාතසල් දිසේික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය 
දිසේික් සල්කම් කාර්යාලය,මාතසල්    

0662-222235 

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

0252-225190 

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

0272-226706 

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

0652-224465 

අම්පාර දිසේික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය 
දිසේික් සල්කම් කාර්යාලය,අම්පාර     

0632-222236 

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

0242-222187 

යාපනය දිසේික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය 
දිසේික් සල්කම් කාර්යාලය,යාපනය     

0212-222355 

මුලතිවු දිසේික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය 
දිසේික් සල්කම් කාර්යාලය,මුලතිේ     

0212-290045 

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

0232-222232 

කිලිසනාච්චිය දිසේික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය 
දිසේික් සල්කම් කාර්යාලය,කිලිසනාච්චි     

0212-285662 

ිකුණාමලය දිසේික් සල්කම්, මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා අංශය 
දිසේික් සල්කම් කාර්යාලය,ිකුණාමලය     

0262-050800 
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වගුව 9 : සතයායන ආොයම් දිසේික් මට්ටමින්ත නිරූපණය  

 

දිසේික්කය 

 

2014 සිට 2018 වසර ෙක්වා එක් එක් දිසේික්කසයන්ත ලබන ලෙ ආොයම රුපියල්වලින්ත 

(සියලු බදු ඇුළත්ව) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

සකාළඹ 58,536,277 86,693,931 130,712,937 136,014,517 146,275,819  

ගම්පහ 12,950,324 16,271,296 27,545,201 29,347,519  28,316,491  

කළුතර 6,855,189 7,978,818 11,474,642 12,673,950  12,854,085  

  78,341,790 110,944,045 169,732,780 178,035,986 187,446,395 

මහනුවර 11,139,456 14,012,409 21,620,097 25,313,869  26,151,103  

මාතසල් 3,795,006 4,520,843 7,988,421 8,717,368  9,116,889  

නුවරඑළිය 5,266,936 5,587,098 8,584,030 9,725,814  9,841,753  

  20,201,398 24,120,350 38,192,548 43,757,051 45,109,745 

ගාල්ල 5,295,133 7,699,509 10,977,361 12,694,011  13,450,025  

මාතර 5,615,023 6,693,814 10,280,441 11,735,600  13,838,950  

හම්බන්තසතාට 4,017,363 5,129,383 10,119,069 11,955,389  11,618,500  

  14,927,519 19,522,706 31,376,871 36,385,000 38,907,475 

මඩකලපුව 2,373,352 3,205,015 5,625,221 6,508,574  6,866,995  

අම්පාර 4,694,333 5,006,882 7,769,257 9,731,150  9,549,772  

ිකුණාමලය 1,506,958 1,991,689 3,789,316 3,640,751  4,311,200  

  8,574,643 10,203,586 17,183,794 19,880,475 20,727,967 

කුරුණෑගල 11,990,847 13,817,069 23,779,336 23,919,321  24,484,601  

පුත්තලම 4,511,899 5,743,748 9,201,545 10,322,464  10,535,156  

  16,502,746 19,560,817 32,980,881 34,241,785 35,019,757 

අනුරාධපුරය 7,337,244 8,992,501 14,846,516 16,459,826  16,642,244  

සපාසළාන්තනරුව 3,816,287 4,717,437 8,266,819 7,563,883  8,005,081  

  11,153,531 13,709,938 23,113,335 24,023,709 24,647,325 

බදුල්ල 6,509,075 8,148,777 11,924,573 14,580,367  14,739,389  

සමාණරාගල 3,784,969 4,638,176 8,090,344 7,966,717  8,570,731  

  10,294,044 12,786,953 20,014,917 22,547,084 23,310,120 

රත්නපුර 11,800,266 8,539,852 12,504,982 13,974,267  15,362,254  

කෑගල්ල 5,363,518 7,355,280 10,555,329 9,582,340  10,847,639  

 17,163,784 15,895,132 23,060,311 23,556,607 26,209,893 

මුලතිවු 339,203 408,207 734,486 835,337  877,496  

මන්තනාරම 328,231 370,549 667,173 835,717  849,815  

කිළිසනාච්චිය 372,175 461,692 982,477 1,023,661  1,140,455 

යාපනය 2,117,287 2,778,039 5,033,464 5,627,755  6,014,086  

වේනියාව 956,032 1,317,567 2,201,828 2,314,271  2,480,895  

  4,112,928 5,336,054 9,619,428 10,636,741  11,362,747 

එකුව  181,272,383 232,079,581 365,274,865 393,064,438 412,741,424 
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වගුව 10 : සතයායන කරන ලෙ ඒකක සංඛයාව දිසේික් මට්ටමින්ත නිරූපණය  

 
  

දිසේික්කය 
සතයායනය කරන ලෙ ඒකක සංඛ්යාව (වර්ෂ 2014 සිට 2018 ෙක්වා) 

2014 2015 2016 2017 2018 

සකාළඹ 183,608 177,201 167,897 129,812 129,481 

ගම්පහ 48,956 46,671 39,706 36,022 33,278 

කළුතර 29,538 29,762 27,201 26,900 23,129 

  262,102 253,634 234,804 192,734 185,888 

මහනුවර 82,709 76,426 71,353 61,791 63,067 

මාතසල් 30,490 24,362 23,383 20,920 19,984 

නුවරඑළිය 28,328 25,333 22,165 18,149 18,044 

  141,527 126,121 116,901 100,860 101,095 

ගාල්ල 40,472 37,758 34,061 25,127 29,637 

මාතර 37,916 33,401 30,289 28,275 28,695 

හම්බන්තසතාට 29,049 27,902 26,954 25,477 23,290 

  107,437 99,061 91,304 78,879 81,622 

මඩකලපුව 29,353 27,639 29,510 28,680 27,978 

අම්පාර 38,728 32,722 29,614 28,075 23,991 

ිකුණාමලය 13,098 12,285 12,037 10,535 10,120 

  81,179 72,646 71,161 67,290 62,089 

කුරුණෑගල 84,251 68,842 61,949 52315 45,699 

පුත්තලම 27,897 26,420 22,071 18,703 16,989 

  112,148 95,262 84,020 70,388 62,688 

අනුරාධපුරය 37,158 35,569 32,028 36,554 28,740 

සපාසළාන්තනරුව 20,674 18,467 16,288 13,886 12,478 

  57,832 54,036 48,316 50,440 41,218 

බදුල්ල 37,990 31,823 30,292 29,162 26,821 

සමාණරාගල 31,947 31,434 29,699 27,420 24,816 

  69,937 63,257 59,991 56,582 51,637 

රත්නපුර 49,954 53,708 38,470 35,679 31,393 

කෑගල්ල 39,790 38,255 36,454 32,268 25,725 

 89,744 91,963 74,924 67,947 57,118 

මුලතිවු 2,527 2,401 2,098 2,216 1,846 

මන්තනාරම 1,890 1,372 1,399 1,706 1,781 

කිළිසනාච්චිය 3,373 3,022 2,918 2,338 2,210 

යාපනය 22,010 21,792 18,486 18,604 14,060 

වේනියාව 3,602 3,855 4,249 4,435 4,023 

  33,402 32,442 29,150 29,299 23,920 

එකුව 955,308 888,422 810,571 714,419 667,275 
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රූපය 4: සතයයන  ආොයසම් ප්රසේථාරය 

 

 

 

 

 

 

 
 

රූපය 5: සතයායනය කළ ඒකක ගණන පිළිබඳ ප්රසේතාරය 
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වගුව 11: සතයායන වැඩසටහන -ආොයම්  
 

           මාසය 
ආොයම රුපියල් 

සතයායනය කළ ඒකක 

සංඛ්යාව 

2017 වර්ෂය 2018 වර්ෂය 2018 වර්ෂය 

ජනවාරි 32,750,792 28,353,563 67,238 

සපබරවාරි 37,286,119 29,319,474 60,652 

මාර්ු 46,096,427 33,556,960 72,898 

අසේල් 21,403,213 22,871,425 40,866 

මැයි 33,719,060 30,345,307 52,046 

ජුනි 31,466,599 27,055,476 52,916 

ජූලි 37,816,919 35,191,518 53,569 

අසගෝසේු 33,841,286 31,057,745 57,998 

සැප්තැම්බර් 24,632,156 31,814,202 58,187 

ඔක්සතෝබර් 27,785,059 32,066,562 58,409 

සනාවැම්බර් 33,008,011 28,213,454 52,635 

සෙසැම්බර් 33,258,797 29,059,908 39,861 

එකුව 393,064,438 358,905,594 667,275 

  
 

වගුව 12 : වැටලීම් වැඩසටහන - 2018 වසසර් ප්රගතිය  
 

 

 වැටලීම් සංඛ්යාව ෙඩ මුෙල් රුපියල් 
අවසන්ත වූ නඩු 

සංඛ්යාව 

මාසය 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

ජනවාරි 710 776 26,500 4000 17 52 

සපබරවාරි 869 724 191,000 84,500 85 31 

මාර්ු 1,206 703 119,000 102,000 65 53 

අසේල් 818 903 47,500 42,000 19 43 

මැයි 854 983 120,000 121,500 53 42 

ජුනි 599 1,473 80,000 115,500 54 47 

ජූලි 1,899 1,509 115,000 151,000 76 70 

අසගෝසේු 1,432 1,430 88,500 119,250 56 50 

සැප්තැම්බර් 1,267 1,897 204,500 131,500 120 66 

ඔක්සතෝබර් 796 2,162 86,500 224,500 49 120 

සනාවැම්බර් 1,055 1,070 75,000 137,000 41 75 

සෙසැම්බර් 862 1,573 59,000 68,000 34 28 

එකුව 12,367 15,203 1,212,500 1,300,750 669 677 
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                 රූපය 6: වැටලීම් ප්රගතිය 
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රූපය 7: නඩු පැවරීම් ප්රගතිය  
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වගුව13 : ෙැනුවත් කිරීසම් වැඩසටහන - 2018 වසසර් ප්රගතිය 

  
 

 

දිසේික්කය  ජනවා. සපබ. මාර්. අසේ. මැයි ජුනි ජුලි අසගෝ. සැප්ප. ඔක්. සනාවැ. සෙසැ. එකුව 

ප්රධාන කාර්යාලය 
සකාළඹ 3 4 4 0 3 2 2 2 7 6 4 5 37 

සකාළඹ 
3 3 3 3 3 5 4 1 14 4 5 6 53 

ගම්පහ 
3 4 4 5 3 3 6 4 5 6 4 8 59 

කළුතර 
2 3 3 2 2 4 3 3 3 0 3 3 28 

පුත්තලම 
2 3 3 3 5 5 2 3 3 4 4 0 38 

කුරුණෑගල 
3 4 4 3 4 4 4 3 8 7 8 20 61 

කෑගල්ල 
2 3 3 0 3 1 3 3 4 0 2 3 24 

රත්නපුර 
2 3 3 9 14 2 4 3 6 8 4 3 57 

ගාල්ල 
2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 22 

මාතර 
2 3 3 6 8 3 6 4 7 5 5 6 59 

හම්බන්තසතාට 
2 3 3 1 3 3 4 3 8 8 4 4 47 

සමාණරාගල 
2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
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දිසේික්කය  ජනවා. සපබ. මාර්. අසේ. මැයි ජුනි ජුලි අසගෝ. සැප්ප. ඔක්. සනාවැ. සෙසැ. එකුව 

බදුල්ල 
2 3 3 4 2 4 4 5 3 3 3 2 46 

නුවරඑළිය 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 6 39 

මහනුවර 
2 3 4 3 6 4 3 1 5 3 3 3 41 

මාතසල් 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 25 

අනුරාධපුර 2 3 3 2 2 4 2 4 4 4 4 4 44 

සපාසළාන්තනරුව 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

ිකුණාමලය 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 3 23 

මඩකළපුව 2 2 3 4 4 4 2 2 2 0 0 0 18 

අම්පාර 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 6 30 

වේනියාව 1 1 2 1 2 4 3 2 4 2 2 2 29 

යාපනය 2 2 3 1 1 0 1 1 2 4 0 1 14 

මුලතිේ 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 2 8 

මන්තනාරම 1 1 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 18 

කිළිසනාච්චි 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 

එකුව 53 69 78 64 83 67 70 60 100 81 71 107 863 
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වගුව 14: ෙැනුවත් කිරීසම් වැඩසටහන්තවල කාර්ුමය ප්රගතිය - 2018 වර්ෂය 

  (ඉලක්කගත වැඩසටහන්ත සංඛයාව සහ පවත්වන ලෙ ෙැනුවත් කිරීසම් වැඩසටහන්ත සංඛයාව)  
 

දිසේික්කය 

ජනවාරි - මාර්ු අසේල් - ජුනි ජූලි - සැප්පතැම්බර් ඔක්සතෝ - සෙසැ 

ඉලක්කය සාධනය ඉලක්කය සාධනය ඉලක්කය සාධනය 
 

ඉලක්කය 
 

සාධනය 

ප්රධාන 
කාර්යාලය 

11 6 11 5 11 11 11 15 

සකාළඹ 9 8 9 11 9 19 9 15 

ගම්පහ 11 15 11 11 11 15 11 18 

කළුතර 8 5 8 8 8 9 8 6 

පුත්තලම 8 9 9 13 8 8 8 8 

කුරුණෑගල 11 0 11 11 11 15 11 35 

කෑගල්ල 8 5 9 4 8 10 8 5 

රත්නපුර 8 4 8 25 9 13 7 15 

ගාල්ල 8 6 9 6 8 6 8 4 

මාතර 8 9 8 17 9 17 7 16 

හම්බන්තසතාට 8 9 9 7 8 15 8 16 

සමාණරාගල 8 0 8 0 8 0 8 12 

බදුල්ල 8 16 9 10 8 12 9 8 

නුවරඑළිය 8 9 8 9 8 8 7 13 

මහනුවර 10 10 11 13 10 9 11 9 

මාතසල් 8 0 8 9 8 8 8 8 

අනුරාධපුර 8 14 9 8 8 10 8 12 

සපාසළාන්තනරුව 7 6 6 6 7 6 6 6 

ිකුණාමලය 7 6 7 5 6 6 6 6 

මඩකළපුව 7 0 7 12 6 6 6 0 

අම්පාර 7 8 7 6 6 6 6 10 

වේනියාව 4 7 5 7 4 9 4 6 

යාපනය 7 3 7 2 8 4 6 5 

මුලතිේ 4 2 4 1 5 1 4 4 

මන්තනාරම 4 3 4 6 5 5 4 4 

කිළිසනාච්චි 5 0 4 2 4 2 4 3 

එකුව 200 160 206 214 201 230 193 259 
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2.3.4 සපර ඇසුරුම්  ාණ්ඩ පරීක්ෂා කිරීම 

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

සලස හැඳින්තසේ. සපර ඇසුරුම් අයිතමයන්තසේ සඳහන්තව ඇති පුමාණයන්ත (බර, පරිමාව ආදිය) නියමිත පරිදි 

තිසබන බව පරීක්ෂා කිරීසම්දී නනතික මිනුම් විෙයාව පිළිබඳ ජාතයාන්තතර සම්මූතීන්තට (OIML 

regulations) අනුව පරීක්ෂණ සිදු සකසර්.  

සපර ඇසුරුම් පරීක්ෂා කිරීසම්දී සවළඳ සපාසළේ ප්රෙර්ශනයට තබා ඇති සපර ඇසුරුම්, නියඳි සලස සතෝරා 
සගන ඒවාසේ අඩංගු ද්රවයවල ශුද්ධ පරිමාව සහෝ දිග මනිනු ලැසේ. නිශේචිත සපර ඇසුරුම් සංඛයාවක් 

එසලස පරීක්ෂා කර එම මිනුම් සංඛයාන විශේසල්ෂණයකට (Statistical Analysis) ලක් කරනු ලැසේ. 
සෙපාර්තසම්න්තුව මඟින්ත වරින්ත වර නිකුත් කරන විසශේෂ ගැසට් නිසේෙනයවල ෙක්වා ඇති සරගුලාසි වලට 
අනුකූලව  සපර ඇසුරුසම් ශුද්ධ මිනුම ඉඩදිය හැකි සෙෝෂය සමඟ පරීක්ෂා කර බලා අොළ සපර ඇසුරුම 
පිළිබඳ අවසන්ත තීරණය ගනු ලැසේ. සපර ඇසුරුම් පිළිබඳ සතාරුරු 2007.05.29 දිනැති අංක 1499/7 
ෙරන  අති විසශේෂ ගැසට් පත්රසේ පළ කර ඇත. 

  

2.3.5 නනතික මිනුම් විෙයාසවන්ත පාලනය වන වාණිජ ක්රියාකාරකම්වල නියැසලන සපෞද්ගලික 

         වයවසායකයින්තසේ ලියාපදිංචිය  

 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා පනසත් 21 වැනි වගන්තතියට අනුව කිරුම් පඩි, මිමි, කිරුම් හා මිනුම් 
උපකරණ විකිණිම, නිෂේපාෙනය කිරීම, ආනයනය කිරීම, සහෝ අලුත්වැඩියා කරනු ලබන ඕනෑම 
සංවිධානයක් සහෝ පුද්ගලසයකු සහෝ ඒ සඳහා සෙපාර්තසම්න්තුසේ ලියාපදිංචි විය 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 ලියාපදිංචි 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 පත්වන්තසන්තනම්  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. 
 
ලියාපදිංචි ගාසේු ඇුළු ලියාපදිංචි කිරීම් පිළිබඳ අසනකුත් සියලුම සතාරුරු 2015.07.02 දිනැති අංක 
1921/54 ෙරණ අති විසශේෂ ගැසට් පත්රසේ පළ කර ඇත
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වගුව 15 : නනතික මිනුම් විෙයාසවන්ත පාලනය වන වාණිජ ක්රියාකාරකම්වල නියැසලන  

    සපෞද්ගලික වයවසායකයින්තසේ වයාප්තිය  

 

 

දිසේික්කය 
 

එක් එක් වයවසාය කාණ්ඩ අනුව ලියාපදිංචි සංඛ්යාව 

නිෂේපාෙකයින්ත ආනයනකරුවන්ත විකුණන්තනන්ත අලුත්වැඩියාකරුවන්ත 

සකාළඹ 05 27 38 53 

ගම්පහ 05 06 25 32 

කළුතර 03 - 17 22 

ගාල්ල 01 - 12 12 

මාතර 01 - 10 08 

හම්බන්තසතාට - - 08 07 

මහනුවර 1 03 15 22 

නුවරඑළිය - - 10 03 

මාතසල් 01 01 07 04 

බදුල්ල - 01 03 15 

කෑගල්ල 01 - 03 08 

රත්නපුර - - 16 06 

කුරුණෑගල - 01 21 16 

අනුරාධපුර - - 07 08 

සමාණරාගල 01 - 08 03 

වේනියාව - - 05 02 

යාපනය - - 02 03 

අම්පාර - - 07 02 

මඩකලපුව - - 04 02 

සපාසළාන්තනරුව - - 03 01 

පුත්තලම - - 7 03 

ිකුණාමලය - - 03 - 

එකුව 19 39 231 232 
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වගුව 16 : නනතික මිනුම් විෙයාසවන්ත පාලනය වන වාණිජ ක්රියාකාරකම්වල නියැසලන   

                සපෞද්ගලික වයවසායකයින්ත ලියාපදිංචි කිරීම - 2018 වර්ෂය 

 

 

 

ලියාපදිංචි වර්ගය 

 

2018 වසසර්  

ලියාපදිංචි වූ සංඛ්යාව 

ලියාපදිංචි ගාසේු 

රුපියල් 

කිරුම්/මිනුම් උපකරණ නිෂේපාෙකයින්ත 19 44,000.00 

කිරුම්/මිනුම් උපකරණ අලුත්වැඩියාකරුවන්ත 39 372,000.00 

කිරුම්/මිනුම් උපකරණ ආනයනය කර විකුණන්තනන්ත 231 138,600.00 

කිරුම්/මිනුම් උපකරණ විකුණන්තනන්ත 232 677,400.00 

එකුව 521 1,232,000.00 

 

( ඉහත වගුසේ අොයම ුල මුද්ෙරවල මුහුණත වටීනකමෙ ඇුලත් සේ ) 
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3. 
MUSSD ජාතයන්තතර නිසයෝජිතසයකු සලස 

 

 

3.1 සාමාජිකත්ව 

 

මිනුම් විෙයාවට අොල අන්තතර්ජාතික හා කලාපීය සහසයෝගීතාව මිනුම් විෙයා සංසේථාව පවත්වා ගැනීම 

සඳහා විවිධ රටවල් සමඟ මිනුම් විෙයාත්මක ෙෘෂේටිසකෝණයන්තහි සම්බන්තධතා ඇතිකරගනු ලැසේ. 

මිනුම්වල ජාතයන්තතර අන්තසේෂණතාව හැකියාව තහවුරු කිරීමට සහ සවළඳාසම් දී ඇති වන තාක්ෂණික 

බාධක ජය ගැනීමට ෙ එය උපකාරී සේ. අප සුව ඇති විෙයාත්මක හා සවනත් මිනුම් පිළිසවත් සඳහා 

ආරක්ිත පෙනමක් සැපයීම සහ සබාසහෝ රටවල පැන නගින තාක්ෂණික ගැටළු  අවම කිරීම සඳහා 

ජාතයන්තතර සබඳතා තවදුරටත් අතයවශය සේ. 
 

 පඩි හා මිමි පිලිබෙ මහ සම්සම්ලනය හා මීටර් සම්මුතිය    (General    

Conference of Weights and Measures)  

 

පඩි හා මිමි පිළිබෙ මහා සම්සම්ලනය මීටර් සම්මුතිය (CGPM) යටසත් ආරම්   කරන 

ලෙ අන්තතර් රාජය සංවිධානයකි.එය පඩි හා මිමි පිළිබෙ ජාතයන්තතර කමිටුසේ (CIPM) 

විධානය යටසත් ජාතයන්තතර පඩි හා මිමි කාර්යාංශසේ (BIPM) විෙයාත්මක හා පරිපාලනමය වශසයන්ත 
බැදී පවතී. 
 

පඩි හා මිමි පිළිබෙ මහ සම්සම්ලනය සාමාජික රජයයන්තහි නිසයෝජිතයන්තසගන්තෙ ආශ්රිත 
සාමාජිකයන්තසගන්තෙ නිරීක්ෂකයන්තසගන්තෙ සමන්තවිතය. පඩි හා මිමි පිළිබෙ මහ සම්සම්ලනය 
සාමානයසයන්ත වසර හතරකට වරක් පැරීසිසේදී හමුසේ.එහි ප්රධාන කාර්යයක් වනුසේ ජාතයන්තතර එකක 
ක්රමසේ පැවැත්ම හා ප්රවර්ධනය සහතික කිරීම සෙහා අවශය සාකච්ජා හා පරීක්ෂණ පැවැත්වීමය. 
 

ශ්රී ලංකා රජය සවනුසවන්ත මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්ුසම්න්තුව මීටර් සම්මුතිය සෙහා අත්සන්ත 
කළ අතර 2007දී පඩි හා මිමි පිළිබෙ මහා සම්සම්ලනසේ ආශ්රිත සාමාජිකත්වය ලබා ගත්සත්ය.  
 

2018 වසසර්දී මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්ුසම්න්තුසේ එක් සාමාජිකසයක් ජාතයන්තතර සම්මත 
සේලාව පිලිබෙව ප්රංශසේ පැවති ජාතයන්තතර පඩි හා මිමි කාර්යාංශසේ පුහුණුවකටෙ සහ ාගී විය. 

 

 

CIPM අසනයෝනය පිළිගැනීම පිලිබෙ විධිවිධාන  (CIPM-MRA)       
 

CIPM අසනයෝනය පිළිගැනීම පිලිබෙ විධිවිධාන යනු ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතන විසින්ත 
පවත්වාසගන යනු ලබන මිනුම් ප්රමිතීන්තසේ හා ඔවුන්ත විසින්ත නිකුත් කරනු ලබන 

ක්රමාංකන සහතික වල සමානතාවය ජාතයන්තතර වශසයන්ත ප්රෙර්ශනය කර ගැනීම සෙහා ඇතිකරගනු 
ලැබූ ගිවිසුමයි. සමහි ප්රථිපලය වනුසේ ආයතනයන්තහි අන්තතර්ජාතිකව පිළිගනුලබන (අන්තතර් ජාතික 
සමාසලෝචකයන්තසේ අනුමැතිය ලැබූ ) ක්රමාංකන හා මිනුම් පිළිබෙ හැකියාවසේ අගයන්තය.( Calibration 

and Measurement Capabilities, CMC) අනුමත කරන ලෙ එම අගයන්ත හා තවත් තාක්ෂණික සතාරුරු 

(BIPM) සවේ අඩවිසේ ඇති (CIPM - MRA) ෙත්ත සමුෙසේ (මුලික සන්තසන්තෙන ෙත්ත සමුොසේ, 

KCDB) ප්රසිද්ධ කර ඇත. 
 

මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්ුසම්න්තුව 2007දී CIPM - MRA ගිවිසුම අත්සන්ත කළ අතර 

ක්රමාංකන හා මිනුම් පිළිබෙ හැකියා අගයන්ත (CMC) ප්රසිද්ධ කිරීම සඳහා පියවර ගනිමින්ත සිටී. 
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නනතික මිනුම් විෙයාව පිළිබඳ ජාතයන්තතර සංවිධානය (OIML) 
 

නනතික මිනුම් විෙයාව පිළිබඳ ජාතයන්තතර සංවිධානය යනු සවළෙ අවහිරතා හා සලෝක 
සවළෙ සපාසළහි වියෙම් අවම කිරීම අදිය සෙහා නනතික මිනුම් විෙයා අධිකාරීන්ත හා කර්මාන්තත මගින්ත 
අසනයෝනය  වශසයන්ත පිළිගනු ලබන සරගුලාසි ප්රමිති හා අසනකුත් අොල සල්ඛන සැදීම සෙහා ඇතිකරනු 
ලැබූ අන්තතර්රාජය බැඳීමකි.  නනතික මිනුම් විෙයාව පිළිබඳ සංවිධානය සලෝක සවළෙ සංවිධානසයහි 
සවළෙ ගිවිසුමහි තාක්ෂණික අවහිරතා පිළිබෙ “අන්තතර් ජාතික ප්රමිති පිහිටුවන ආයතනය ” සලස 
සැළකිය හැකිය. එමනිසා සවළොම සහ සවළෙ අවහිරතාව පිළිබෙ 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 සෙපාර්ුසම්න්තුව OIMLහි පුර්ණ සාමාජිකත්වය ෙරණ අතර ශ්රී 
ලංකාව සවනුසවන්ත සේථිර සම්බන්තධිත ආයතනයෙ සේ .   
 

 

 

ආසියා ශාන්තතිකර මිනුම් විෙයා වැඩසටහන  (APMP) 

 
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 අසනානය 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 සෙපාර්ුසම්න්තුව 1977 සිට ආසියා ශාන්තතිකර මිනුම් විෙයා 
වැඩසටහසනහි සාමාජිකත්වය ෙරයි. සෙපාර්ුසම්න්තුව තාක්ෂණික කමිටු 9 ක් හා සක්න්තීය කණඩායම් 
(focus group) 3කට ක්රියාකාරීව සහ ාගි සේ. 
 

2018 වසසර්දී ෙ  මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්ුසම්න්තුව APMP රැසේවීම් සෙහා ක්රියාකාරීව 
සහ ාගි විය. 
 

 MEDEA වයාපෘතිසේ සහය ඇතිව චීනසේ සහාන්තේ සකාන්තේ හි පැවති APMP- 2018 වසර 
මැෙ රැසේවීමට සහ ාගි විය. 

 සිංගප්පුරුසේ පැවති APMP මහ මණ්ඩලයට සහ ාගි විය.  

 සිංගප්පුරුසේ පැවති APMP තාක්ෂණික කමිටු රැසේවීම් 6 කට පහත පරිදි  සහ ාගි විය. 
 
 

 තාක්ෂණික කමිටු රැසේවීම්  - උෂේණත්වය  (TCT)  

 තාක්ෂණික කමිටු රැසේවීම් - සේකන්තධය සම්බන්තධිත රාශින්ත   (TCM) 

 තාක්ෂණික කමිටු රැසේවීම් - කාලය හා සංඛයාතය (TCTF)  

 තාක්ෂණික කමිටු රැසේවීම්  - ද්රවය ප්රමාණය (රසායන විෙයාව හා ජීව 

                                                   විෙයාව සහ මිනුම් විෙයාව) (TCQM) 

 තාක්ෂණික කමිටු රැසේවීම් - විෙුතය හා චුම් කත්වය (TCEM) 

 තාක්ෂණික කමිටු රැසේවීම් - ප්රකාශමිතිය හා විකිරණමිතිය (TCPR) 
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3.2 වයාපෘතිවල ප්රතිලාභ 
 

PTB- ශ්රී ලංකා ද්වි පාර්ශේවික වයාපෘතිය 

ශ්රී ලංකාසේ ගුණාත්මක යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම 
 

 

PTB යනු ජර්මනිසේ ජාතික මිනුම් ආයතනය (NMI) සේ. එය යුසරෝපීය  රටවල අවශයතාවන්තට සරිලන 
පරිදි ජාතයන්තතරව පිළිගත් ගුණාත්මක යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 

සංවර්ධනය සවමින්ත පවතින හා නැගී එන රටවලට සහාය සේ. PTB-ශ්රී ලංකා ද්වි පාර්ශේවික වයාපෘතිසේ 

පරමාර්ථය වන්තසන්ත උුරු කලාපසේ පිහිටා ඇති කුඩා හා මධයම ප්රමාණසේ වයවසායන්ත (SME) විසින්ත 
ජාතයන්තතර යහපත් පිළිසවත් මත පෙනම්ව ගුණාත්මක ාවය සහතික කිරීසම් සසේවාවන්ත වැඩිදියුණු 

කාරවීමයි. සමම වයාපෘතියට ජාතික තත්ත්ව යටිතල වුහසේ ප්රධාන ආයතන (MUSSD, ITI, SLSI 

සහ SLAB) සමන්තම කලාපීය රසායනාගාර, සද්ශීය මූලසේථාන සහ උුසර් සංවිධාන ඇුළු බහු 
පාර්ශේවකරුවන්තෙ  ඇුලත්ය. 
 

2018 දී PTB-ශ්රී ලංකා ද්වි පාර්ශේවික වයාපෘතිසේ සහාය ඇතිව පහත සඳහන්ත ක්රියාකාරකම් සිදු කර ඇත. 
 

 ජාතික මිනුම් විෙයාගාරසය හි සිදු කරනු  ලබන පීඩනය,උෂේණත්වය ,සේකන්තධය   මිනුම් සඳහා 
ජාතයන්තතර පිළිගැනීමක් ලබා ගැනීම සඳහා උපසද්ශනය සැපයිම 

 ප්රවීණතා පරීක්ෂණ (Proficiency testing)  පිළිබඳ පුහුණුවට සහ ාගී වීමට මිනුම් ඒකක ප්රමිති 

හා සසේවා සෙපාර්ුසම්න්තුසව හි කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකසයකුට සහාය වීම 

 මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්ුසම්න්තුසවන්ත සම්පත්ොයකත්වය සැපයිම - වවුනියා 

කැම්පසේ  

 සලෝක මිනුම් විෙයා දිනය 2018 සඳහා අනුග්රහය ෙැක්වීම. 

 

 

සාර්ක් -PTB වයාපෘතිය 

ෙකුණු ආසියාසේ ගුණාත්මක යටිතල පහසුකම්, ක්සෂේත්රසේ කලාපීය 

ඒකාබේධතාවය සහ සහසයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීම 
 

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 සෙපාර්ුසම්න්තුව ශ්රී ලංකාසේ 

ජාතික මිනුම් විෙයාගාරය සලස සාර්ක්-PTB වයාපෘතිසේ (එනම් පුහුණු වැඩසටහන්ත, වැඩමුළු) 

ප්රතිලාභිසයකි. තවෙ, මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්ුසම්න්තුව  ජාතික මිනුම් පර්සයෂනාගාරසේ 
(NML) මිනුම් හැකියාව  ප්රෙර්ශනය කිරීම සඳහා සාර්ක්-PTB වයාපෘතිය යටසත් සංවිධානය කරන ලෙ 
අන්තතර් සංසන්තෙනය  සඳහා මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්ුසම්න්තුව සහ ාගී වී ඇත. සමම 

වයාපෘතිය සඳහා PTB හරහා ජර්මනිසේ ආර්ථික සහසයෝගිතා හා සංවර්ධනය පිළිබඳ සෆඩරල් 
අමාතයාංශය (BMI) අරමුෙල් සපයයි. 
 

2018 දී සන්තපාලසේ කත්මන්තඩු නුවර පැවති සාර්ක්-PTB වයාපෘති අදියර 2 හි ආරම් ක වැඩමුළුවට 

MUSSD හි අධයක්ෂවරයා සහ ාගී විය. 
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UNIDO වයාපෘතිය 
 
අනුකූලතාව සහ ගුණාත්මක යටිතල පහසුකම් සසේවා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා UNIDO 

ආයතනය  ශ්රී ලංකාසේ ජාතික තත්ත්ව යටිතල පහසුකම් (NQI) ආයතන සමඟ සමීපව 

කටයුු කරයි. විසශේෂ අවධානය සයාමු කළ අංශ වන්තසන්ත කුළුබඩු සහ සැකසූ ආහාර වැනි අපනයන 

අරමුණු කරගත් අංශයයි. සමම ක්රියාකාරකම් යුසරෝපා සංගමය විසින්ත අරමුෙල් සපයනු ලබන යුසරෝපීය 

සංගමසේ (EU) ශ්රී ලංකාසේ සවළඳ ආශ්රිත ආධාර වයාපෘතියක රාමුව ුළ සිදු සේ. 

 

යුනිසඩෝ වයාපෘතිසේ සහාය ඇතිව පහත සඳහන්ත ක්රියාකාරකම් සිදු කර ඇත. 
 

 ISO 17025: 2017 පිළිබඳ පුහුණුවට සහ ාගී වීමට MUSSD හි කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ත 8 

සෙසනකුට අවසේථාව සැලසීම. 
 

 MUSSD විසින්ත සංවිධානය කරන ලෙ 2018 සලෝක මිනුම් විෙයා දිනසේ සම්මන්තත්රණයට සහාය 

වීම 

 2018 සලෝක මිනුම් විෙයා දින  සැමරුසම් උත්සවයක් සලස පාසල් ළමුන්ත සඳහා පැවැත්වු රචනා 
හා චිත්ර තරඟ සඳහා අනුග්රාහකත්වය ෙැක්වීම . 
 

MEDEA-PTB  වයාපෘතිය 
 

ආසියාසේ කලාපීය මිනුම් විෙයා විසශේෂඥයන්ත ජාලයන්තහි - ආසියා ශාන්තතිකර   මිනුම් 

විෙයා වැඩසටහන (APMP) සහ ආසියා- ශාන්තතිකර නනතික මිනුම් විෙයා සංසෙය 

(APLMF) - සංවර්ධනය සවමින්ත පවතින ආර්ථිකයන්තසේ මිනුම් විෙයාත්මක පද්ධති ප්රවර්ධනය කිරීම 

සඳහා විසශේෂ අනුග්රාහකත්වය ලබා දීසම් හැකියාව ප්රවර්ධනය  සමම වයාපෘතිසේ අරමුණයි. සමම 

වයාපෘතිය ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතනය(NML) හා නනතික මිනුම් විෙයා අධිකාරින්ත (LMA) සෙහා 
විසශේෂ ොයකත්වයක් සපයයි.සමම වයාපෘතිය සඳහා PTB හරහා ජර්මනිසේ ආර්ථික සහසයෝගිතා හා 

සංවර්ධනය පිළිබඳ සෆඩරල් අමාතයාංශය (BMS) අරමුෙල් සපයයි. 

 

MEDEA වයාපෘතිසේ සහාය ඇතිව පහත සඳහන්ත ක්රියාකාරකම් සිදු කර ඇත. 
 

 ෙකුණු සකාරියාසේ KRISS හි Global Metrology Academy(GMA) මගීන්ත පවත්වනු ලැබූ 
ප්රකාශ මිතිය හා විකිරණ මිතිය සෙහා මිනුම් විෙයාව පිළිබඳ වැඩමුළුවට සහ ාගී වීම. 
 

 චීනසේ පැවති සපර ඇසුරුම් කළ  ාණ්ඩ පිළිබඳ OIML / APMLF පුහුණු පාඨමාලාවට සහ ාගී 

වීම. 

 තායිලන්තතසේ ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතනසේ (NIMT) පැවති හයිසරාලික් පීඩන ප්රමිතිය පිළිබෙ 

අවසන්ත අන්තතර්සන්තසන්තෙන වැඩමුළුවට  සහ ාගී වීම. 
 

 මැසල්සියාසේ පැවති බර, පාලම් ඇුළු සේවයංක්රීය සනාවන බර කිරිසම් උපකරණ සතයායනය 

පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලාවට සහ ාගී වීම. 

 

 චීනසේ සහාංසකාං හි පැවැත්සවන APMP වසර මැෙ රැසේවීම සහ ඒ ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් වලට 

සහ ාගී වීම. 

 තායිලන්තතසේ පැවති CABUREK වැඩසටහනට සහ ාගී වීම.  

 තායිලන්තතසේ පැවති සහල්වල සතතමනය මැනීසම් උපකරණය සතයාපනය කිරීම පිළිබඳ 
පුහුණු පාඨමාලාවට  සහ ාගී වීම. 
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3.3 විසේශීය ජාතික මිනුම් ආයතන සමඟ සහසයෝගීතාවය 

 

ශ්රී ලංකාසේ ජාතික මිනුම්  ආයතනය සලස මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්ුසම්න්තුව 

කලාපීය සමන්තම  ජාතයන්තතර මට්ටමින්ත අසනකුත් විසද්ශීය ජාතික මිනුම් විෙයා  ආයතන හා 

සම්බන්තධතාවය පවත්වාසගන යයි .   

 

 

 සකාරියාසේ ප්රමිති හා විෙයා ආයතනය (KRISS) 

 

ෙකුණු සකාරියාසේ ප්රමිති හා විෙයා ආයතනය (KRISS) විෙයා හා තාක්ෂණ 

විශේව විෙයාලසේ (UST) සහසයෝගසයන්ත මිනුම් විෙයා පශේචාත් උපාධි පාසලක් පවත්වාසගන 

යයි. සමම  පාසල විසින්ත සේථානීය අධයාපනය ුළින්ත ඉහළ සුදුසුකම් ලත් පර්සේෂණ හා 

සංවර්ධන වෘත්තිකයින්ත සපෝෂණය කිරීම සඳහා මිනුම් විෙයාව හා තාක්ෂණය පිළිබඳ විෙයාපති 

හා ආචාර්ය උපාධි පාඨමාලා පවත්වයි. KRISS හි පහසුකම් සහ ශ්රම බලකාය උපසයෝගී 

කරගනිමින්ත ඉලක්ක ගත පාඨමාලා සඳහා ශිෂයත්ව පිරිනමනු ලැසේ. 

මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්ුසම්න්තුසේ මාණ්ඩලික නිලධාරිසයකු 2018 දී UST හි 

මිනුම් විද් යාව පිළිබඳ පළමු ආචාර්ය උපාධිය KRISS ආයතනසයන්ත ලබා සගන ඇත. එය ෙකුණු 

සකාරියාසේ UST සවතින්ත ූර්ණ ශිෂයත්වයක් යටසත් ලබා ගන්තනා ලදී. 
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4. 
MUSSD තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සඳහා ආධාරකරුසවකු සලස 

 

4.1 තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සහ මිනුම් විෙයාව 

ශ්රී ලංකාව ඇුළු සියලුම එක්සත් ජාතීන්තසේ සාමාජික රටවල් විසින්ත සම්මත කරන ලෙ 2030 තිරසාර 

සංවර්ධනය සඳහා වූ නයාය පත්රය, ජනතාවට සහ සලෝකයට සාමය සහ සමෘද්ධිය සඳහා හවුල් 

සැලැසේමක් සපයයි. එහි හවුල්කාරිත්වය වන්තසන්ත තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 17 (SDGs) වන අතර එය 
සගෝලීය හවුල්කාරිත්වයකින්ත සංවර්ධිත හා සංවර්ධනය සවමින්ත පවතින සියලුම රටවල් විසින්ත කඩිනමින්ත 

ක්රියාත්මක කළ යුු කැඳවීමකි. 

මිනුම් විෙයාව යනු ගුණාත්මක යටිතල පහසුකම් පද්ධතිසේ මූලික කුළුණක් වන අතර සබාසහෝ SDG 

සඳහා අතයවශය සේ. සවළඳාම, විෙයාත්මක සංසන්තෙනය, නසවෝත්පාෙන සහ නැගී එන තාක්ෂණයන්ත 

සඳහා එය අතයවශය සේ. සලෝකසේ සීඝ්ර සවනසක් සමඟ, වැඩිදියුණු කළ මිනුම් ප්රමිතීන්ත සඳහා සහ 

නියාමන ක්රියාකාරකම්, සසෞඛය, මහජන ආරක්ෂාව සහ පරිසර සුරක්ෂිතතාව සහ නිෂේපාෙනය  පරීක්ෂා 
කිරීසම් ගුණාත්මක ාවය පිළිබඳ මිනුම් විෙයාත්මක සංකල්ප අනුගමනය කිරීම අඛණ්ඩව වැඩි වීමක් 

ෙක්නට ලැසේ. 

මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්ුසම්න්තුව විසින්ත “තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වූ 2030 නයාය පත්රය” 
සඳහා ක්රියාකාරී ොයකත්වයක් සපයන SDGs 04 ක් හඳුනාසගන ඇත. 

 

අරමුණු  01  - දුප්පපත්කම දුරලීම  

 

මිනුම් ක්රමයක් හරහා මිනුම් නියාමනය කිරීම සබාසහෝ මිනුම් ක්සෂේත්රවල සැමට iමාන බවක් 
අරමුණු කරයි. 

 කුඩාම සවළඳසපාළවල පවා සවළඳ සුරක්ෂිතතාවයක් ඇති කිරීම සියළුම සගාවීන්තට 
ඔවුන්තසේ නිෂේපාෙන සඳහා නිවැරදි සගවීමක් ලබා සෙන බවට සහතික වනු ඇත. 

 සපර ඇසුරැම් කළ  ාණ්ඩ පාලනය කිරීම ුලින්ත වැඩිසයන්ත වැෙගත් ආහාර ද්රවය 

ගැන සැලකිලිමත් වන අතර  ක්සෂේත්රසේ වංචා අවම කිරීමට උපකාරී සේ. 

  නිවැරදි මිනුම මඟින්ත සගවන ලෙ මිල පමණක් සනාව, අපනයන සඳහා නිවැරදි බදු 
එකු කිරීමට රජයන්තට හැකි බව සහතික කරනු ඇත. 

මාර්ග ආරක්ෂාවට අොළ වන වාහන සේගය මැනීම සහ රුධිරගන ඇල්සකාසහාල් ප්රමාණය 
මැනීම සඳහා නීතිමය මිනුම් පාලනයන්ත සයදීම ුලින්ත අනුරු අනුපාතය අඩු කළ හැකිය. 
සිදුවන ජීවිත හානි වලට අමතරව සෑම සකසනකුසේම ප්රසයෝජනය සඳහා  ාවිතා කළ හැකි 
ජාතික සම්පත් සැලකිය යුු සලස අඩුවීමෙ අනුරු නිසා සිදුසේ. එම නිසා, නිවරදි මිනුම් 
 ාවිතසයන්ත ජාතික සම්පත් ආරක්ෂා කර ගත හැකි අතර එහි ප්රතිඵලයක් සලස  දුප්පුන්තසේ 
ජීවන වියෙම පහත ෙැමිය හැකි අතර ඔවුන්තසේ නෙනික ආොයම වැඩි  කළ හැකිය. 
 

සසෞඛය සක්ෂේත්රය ුළ, සරෝගියාසේ බර, උෂේණත්වය සහ රුධිර පීඩනය වැනි වඩාත් මූලික 
පරාමිතීන්ත පවා නිවැරදිව මැනීම ු ලින්ත වඩාත් නිවැරදි සරෝග විනිශේචයක් ලබා දීමට  සහ සසෞඛය 

වැඩිදියුණු කිරීමට සහේු සේ. 
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අරමුණු 03 - යහපත් සසෞඛ්ය සහ යහපැවැත්ම 

 
 

නවෙය මිනුම්, සසෞඛයාරක්ෂාසේ අංගයක් වන අතර සරෝග වැළැක්වීම, සරෝග විනිශේචය කිරීම, 

ප්රතිකාර කිරීම සහ සවනත් නවෙය තත්වයන්ත සඳහා මූලික සේ.ජාතයන්තතරව හදුනාගත් හා 

පිළිගත් නවෙය විෙයාගාරවල මිනුම් හා මිනුම් ප්රමිති සඳහා අන්තසේෂනතාව (Traceability) පහත 

කරුණු සඳහා මඟ පාෙයි. 

 සසෞඛය සසේවාසේ ගුණාත්මක ාවය වැඩි දියුණු කිරීම, 

 “වයාජ ධනාත්මක” සහ “jHdc iDKd;aul” පරීක්ෂණ ප්රතිM, wju 
 lsrSu 

 රජයන්ත සහ සසෞඛය රක්ෂණකරුවන්ත සඳහා වන පිරිවැය අඩු කිරීම සහ 

සසෞඛය සසේවසේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම. 

 ගුණාත්මක ාවය වැඩි දියුණු කිරීම සහේුසවන්ත පුනරාවර්තන පරීක්ෂණ 
සංඛයාව අඩු කිරීම  

 ගුණාත්මක බවින්ත යුත් සරෝග  විනිශේචය සඳහා වන පිරිවැය අඩු කිරීම.  

 කලාපීය ප්රමිතීන්ත ඒකාබද්ධ කිරීසමන්ත අතිරික්ත ප්රමිතීන්ත ඉවත් කිරීම.  

 සවළඳාම සඳහා තාක්ෂණික බාධක ඉවත් කරන මිනුම් සහ පරීක්ෂණ 

සගෝලීයව පිළිගැනීම 

 

 

අරමුණු 07  - ෙැරිය හැකි සහ පිරිසිදු බලශක්තිය 

 
 

නූතන සමාජීය ජීවkd,sh සලස  කර්මාන්තත, ප්රවාහන, නිවාස උණුසුම් කිරීම හා  ආසලෝකකරණය හා 

ඩජිටල් සන්තනිසේෙනය සඳහා අපි බලශක්ති සයාො ගන්තසනමු.  

බලශක්ති  ාවිතය වැඩි වීම හා කාබන්ත මත පෙනම් වූ ඉන්තධනවල  ාවිතය වැඩිවීම පරිසරසේ CO2 

ප්රමාණය වැඩිවීමට විශාල බලපෑමක් කරයි. පරිසරයට නිකුත්වන CO2 හා අසනකුත් නුසුදුසු   විසමෝචන 

පාලනය කිරීම සඳහා මිනුම් හා මිනුම් විෙයාව තීරණාත්මක කාර්ය ාරයක් ඉටු කරයි.  
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අරමුණු 09 - කර්මාන්තත නසවෝත්පාෙන හා යටිතල පහසුකම් 

 
 

ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත නිෂේපාෙන සහ නිෂේපාෙන පද්ධතිවල පවතින පුළුල් පරාසයක පරාමිතීන්ත 

සහ නිෂේපාෙන පරිසරයන්ත සඳහා නිවැරදි මිනුම් අවශය සේ. සබාසහෝ සංවර්ධනය සවමින්ත පවතින හා 

කාර්මික සංවර්ධිත රටවල් ඔවුන්තසේ නිෂේපාෙන ක්රියාවලිය පාලනය කරන අතර ඔවුන්තසේ නිෂේපාෙනවල 

ගුණාත්මක ාවය සහතික කරයි. ඒේ සඳහා සමාගම් නිරන්තතරසයන්තම සැලකිලිමත් වන්තසන්ත ඔවුන්තසේ 

උපකරණ ආශ්රසේ ප්රමිති අනුව සැකසීම හා මිනුම් අන්තසේෂනතාව තහවුරු කර ගැනීම සඳහාය. සගෝලීය 

සවළඳපල ුළ ඵලොයී මිනුම් හා ක්රමාංකන යටිතල පහසුකම් ඔවුන්තසේ නිෂේපාෙන සඳහා එකු කළ 

අගයක් ලබාසෙන  අතර ඔවුන්තසේ සක්වල් කිරීසම් ශක්තියට බලපෑම් කරයි. 

 

මිනුම් යටිතල පහසුකම් සහතික කිරීම සඳහා Mලොයී ක්රමාංකනය සහ පරීක්ෂණ සෘජුවම සිදු කරයි.  
 

 සංරචක සහ නිමි  ාණ්ඩ නියාමන අවශයතා, සල්ඛන ප්රමිතීන්ත සහ පිරිවිතරයන්ත සපුරාලයි 

 නිෂේපාෙන වටිනාකම / මිල සහ විශේවසනීයත්වය ඇුළුව පාරිස ෝගික හා කාර්මික ගුණාත්මක 

අසප්ක්ෂාවන්ත සපුරාලයි.  
 

 CIMP MRA  ාවිතය සහ වාණිජ රසායනාගාර ප්රතීතනය මිනුම් සහ පරීක්ෂණ ප්රතිඵල 
ජාතයන්තතරව පිළිගැනීම මඟින්ත නැවත නැවත පරීක්ෂා කිරීසමන්ත සතාරව සවළඳ බාධක වළක්වා 
ගත හැකිය. 
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5. මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්ුසම්න්තුසවහි ශක්තිය (මානව සම්පත් කළමනාකරණය) 
 

5.1 කාර්ය මණ්ඩල සංයුතිය 
වගුව 17 : කාර්ය මණ්ඩල සංයුතිය – 2018 

තනුර 
වැටුප්ප 

කාණ්ඩය 
සසේවා ගණය පන්තතිය 

අනුමත 

තනුරු 

සංඛ්යාව 

වර්තමාන සසේවක  

සංඛ්යාව 
පවතින 

පුරප්පපාඩු  

සංඛ්යාව 
සේථිර අනියම් වැඩ 

බලන 

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

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා නිසයෝජ 
අධයක්ෂ/ සහකාර අධයක්ෂ 

SL-1-2016 ශ්රී ලංකා විෙයාත්මක සසේවය III/II/I 15 9 - - 06 

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 

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 08 - - 17 

මිනුම් විෙයා පරීක්ෂණ නිලධාරි MN-4-2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  36 17 - - 19 

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

සතාරුරු හා සන්තනිසේෙන තාක්ෂණ නිලධාරි MN-6-2016 
සතාරුරු හා  සන්තනිසේෙන 

තාක්ෂණ සසේවය 
 01 01 - - - 
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තනුර 
වැටුප්ප 

කාණ්ඩය 
සසේවා ගණය පන්තතිය 

අනුමත 

තනුරු 

සංඛ්යාව 

තත්ව සසේවක සංඛ්යාව පවතින 

පුරප්පපාඩු 

සංඛ යාව 

සේිර අනියම් වැඩ 

බලන 

සංවර්ධන නිලධාරි MN-4-2016 සංවර්ධන නිලධාරි සසේවය  60 36 - - 24 

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 63 - - 28 

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

කළමණාකරණ සහකාර MN-2-2016 
රාජය කළමණාකරණ සහකාර 
සසේවය  20 20 - -  

කාර්මික ශිල්පී PL3-2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  02 - - - 02 

යාන්තික ශිල්පී PL3-2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  02 02 - - - 

රියදුරු PL3-2016 ඒකාබද්ධ සසේවය  17 11 - - 06 

මිනුම් ප්රමිති සසේවා සහායක PL2-2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  63 38 - - 25 

රසායනාගාර සහායක PL2-2016 සෙපාර්තසම්න්තුගත  10 03 - - 07 

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 
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වගුව: 18 කාර්ය මණ්ඩලය යාවත්කාලීන වීම - 2018  
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මිනුම් සසේවා උපක්රම 

පරීක්ෂක(විසශේෂ) 
- 02 - - - - - 

මිනුම් විෙයා පරීක්ෂක නිලධාරී 14 - - - - - - 

සංවර්ධන නිලධාරි *2 - 02 01 - - 01 

මිනුම් සසේවා උපක්රම පරීක්ෂක - 01 - - - - - 

කළමණාකරණ සහකාර - - 07 01 - - - 

රියදුරු - - 05 03 - - - 

මිනුම් ප්රමිති හා සසේවා සහායක - 02 - - - - - 

  

 

 

*උපාධිධාරි අ යාසලාභි 
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5.2  සේශීය හා විසේශීය පුහුණු වැඩසටහන්ත 

ආයතනසේ සෑම අංශයකම නිලධාරීන්තසේ පුහුණු අවශයතා හඳුනා ගැනීම සඳහා සෙපාර්තසම්න්තුව නිරුරු ක්රියා කරයි. එක් එක් නිලධාරියාට තමා ඉටුකරන 
සසේවසේ නිපුණත්වය තිබීම ඉතා වැෙගත් සේ. එබැවින්ත තමා සු ෙැනුම තවදුරටත් වර්ධනය කරගැනීම පිණිසත්, සහාඳ පුරුද්ෙක් ෙ, යාවත්කාලීන වූ ෙැනුමක් 
ෙ සහිතව සසේවසේ උසසේවීම් ලැබීමටත් හැකිවනු පිණිස එම නිලධාරීන්තට අවශය පුහුණුව ලබා සද්. 
 

වගුව 19 : 2018 වසර ුළ සෙපාර්තසම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලසේ නිලධාරීන්ත සහ ාගී වූ සද්ශීය පුහුණු  
 

  
 

 
නම තනුර පාඨමාලාව ආයතනය කාලය 

01 ටී.පී.ජී.කරුණාරත්න මිය  
 

 
  

02 සක්.එසේ.වී.ගුණපාල මිය සංවර්ධන  නිලධාරි 
සංවර්ධන  නිලධාරි සෙවන 
කා.කඩඉම් සඳහා සම්මන්තත්රණය 

නිපුණතා සංවර්ධන 
අරමුෙල් මණ්ඩලය 

2018.02.02 

2018.02.03 

03 බී.එල්.පී.කරුණාරත්න මිය     

04 පී.ඩී.අසසෝකා මිය     

05 සේ.ඩේ.පී.පී.එම්.ජයවර්ධන මයා 
ප්රධාන කළමණාකරණ 
සහකාර 

 

විදුලි ජනක යන්තත්ර  ාවිතය හා 
නඩත්ුව 

 

ඉදිකිරිම් හා 
යන්තසත්රෝපකරණ 
පුහුණු මධයසේථානය 

2018.03.27 

2018.03.28 

06 එන්ත.ජී.සමීර දිල්ෂාන්ත මයා 
මිනුම් ප්රමිති හා සසේවා 
සහායක 

    

07 සක්.ඒ.සී.සේ.ගුණසසේකර මයා. 
මිනුම් සසේවා හා උපක්රම 
පරීක්ෂක 

ඉංග්රීසි ඩිප්සලෝමා III වන අදියර 
සංවර්ධන පරිපාලන 
ආයතනය 

මාස 03 



කාර්යසාධන වාර්තාව 2018 

 

 

 

48 

 

 නම තනුර පාඨමාලාව ආයතනය කාලය 

08 එසේ.ඩී.අයි.ඩයසේ මයා. සහකාර අධයක්ෂ 
 
පානීය  සහ අපවිත්ර ජලය  
තාක්ෂණය පිළිබඳ අධයයනය 

 

 
කැළණිය විශේව 
විෙයාලය 

රසායන විෙයා 
අධයනාංශය 

 
2018.06.08 

2018.06.09 

2018.06.10 
09 ආර්.සී.කරුණාසසේන මිය. 

දිසේික් මිනුම් විෙයා 
විමර්ශන සහකාර 

10 අයි.ජී.එසේ.එසේ.ඉඩමවත්ත සමය. සංවර්ධන නිලධාරී 
Database Management using 
MS Access 
 

මිසලෝො ආයතනය 2018.08.19  
2018.08.20 

11 ජී.ඩී.එසේ.සී.ගරුසිංහ මිය. 
මිනුම් විෙයා පරීක්ෂණ 
නිලධාරි 
 

   

12 එසේ.එන්ත.සමරවීර මිය. 
මිනුම් විෙයා පරීක්ෂණ 
නිලධාරි 
 

   

13 ආර්.සී.කරුණාසසේන මිය. 
දි.මි.වි.විමර්ශන සහකාර 
 

Documentation Laboratory 

Quality Management System 

ශ්රී ලංකා 
ප්රතීකකරණ ආයතනය 

2018.09.27 

2018.09.28 

14 සක්.ඒ.ඩී.එසේ.පී.කුමාරසප්ලි මිය. 
දි.මි.වි.විමර්ශන සහකාර 
 

   

15 ඒ.එම්.සක්.ගණපති මයා. 
සංවර්ධන නිලධාරි 
 
 

   

16 එසේ.එන්ත.අකුරන්තතිලක මයා. අධයක්ෂ (රා.ඉ) 

Speech craft  Training with 
the Toastmasters International 
for special grade and Class 1 
Officers of all island Services 
 

සංවර්ධන පරිපාලන 
ආයතනය 

2018.10.16 සිට 
දින10ක්   
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වගුව 20 : 2019 දී කාර්ය මණ්ඩලය සහ ාගී වූ විසද්ශ පුහුණු වැඩසටහන්ත සහ සම්මන්තත්රණ  
 

 

 

 නම තනුර රට කාලය පුහුණුව/ආයතනය 

1. ආර්.ජී.එසේ.ඒ.සපසර්රා මයා නිසයෝජය අධයක්ෂ ප්රංශය 2018.02.13 

2018.02.14 

Effective participation in Universal 

Coordinated Time (UTC), BIPM France. 

2. ආර්.ඩී.එම්. අලංක මයා. 
සහකාර අධයක්ෂ 

 

ෙකුණු 

සකාරියාව 

2018.03.26 

2018.04.05 

Workshop on Photometry & Radiometry 

(P&R ) 

Global Metrology Academy (GMA)  KRISS-

Korea 

3. එසේ.ඩී.රූබසිංහ මයා. 
මිනුම් සසේවා හා 

උපක්රම පරීක්ෂක 
චීනය 2018.04.10 

2018.04.13 

Metrology _Enabling Developing 

Economies- 

OIML/APMLF Training Course on Pre-

Packaged Goods 

4. ඩී.ඩී.අසසෝක මයා 
මිනුම් සසේවා හා 

උපක්රම පරීක්ෂක 
චීනය 2018.04.10 

2018.04.15 

Metrology _Enabling Developing 

Economies- 

OIML/APMLF Training Course on Pre-

Packaged Goods  

5. එච්.එල්.අයි.එසේ.සම්පත් මයා. 
සහකාර අධයක්ෂ 

 
තායිලන්තතය 2018.04.23 

2018.04.25 

Concluding Work Shop ILC Hydraulic 

Pressure Standard  

6. ඒ.එම්.සක්.ගණපති මයා. සංවර්ධන නිලධාරි තායිලන්තතය 2018.04.23 

2018.04.25 

Concluding Work Shop ILC Hydraulic 

Pressure Standard  
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 නම තනුර රට කාලය පුහුණුව/ආයතනය 

7. එසේ.එන්ත.අකුරන්තතිලක මයා. අධයක්ෂ (රා.ඉ) සන්තපාලය 
2018.05.08 

2018.05.09 

SAARC-  PTB Kick-Off Workshop of the 
project  “ Strengthning Regional 
Intergration and Co-operation in the field of 
Quality Infrastruture in SAARC. 

8. යු.පී.පී.එසේ.උේගල්සෙණිය මයා. 
මිනුම් සසේවා හා 

උපක්රම පරීක්ෂක 
මැසල්සියාව 

2018.05.08 

2018.05.12 

Training Course on the Verification of 

Non-Automatic Weighing Instruments 

including Weighbridges. 

9. බී.සී.ජයවික්රම මයා 
මිනුම් සසේවා හා 

උපක්රම පරීක්ෂක 
මැසල්සියාව 

2018.05.08 

2018.05.12 

Training Course on the Verification of 

Non-Automatic Weighing Instruments 

including Weighbridges 

10. ජී.ඩී.එසේ.සී.ගරුසිංහ මිය. 
මිනුම් විෙයා 

පරීක්ෂණ නිලධාරි 
චීනය 

2018.05.30 

2018.06.02 

Hand carry the Standard Platinum 

Resistance Thermometer (SPRT ) to 

National  Institute of Metrology, China 

11. එසේ.ඩී.අයි.ඩයසේ මයා. 
සහකාර අධයක්ෂ 

 
චීනය 

2018.07.03-

2018.07.06 

APMP  Midyear  Meeting &Related 

Activities  

12. ජි.ඩේ.සී.විජයසුන්තෙර සමය 
සහකාර අධයක්ෂ 

 
ප්රංශය 

2018.07.08 -

2018.07.13 

Conference on Precision Electromagnetic 

Measurements (CPEM) 
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නම තනුර රට කාලය පුහුණුව/ආයතනය 

13. ආර්.ඩී.එම් අලංක මයා. සහකාර අධයක්ෂ 

 

 තායිලන්තතය 

 

2018.10.29 

2018.11.02 

1st Capacity Building In Technical and 

Scientific Organizations using regional 

Experience and knowledge 

workshop.(CABUREK) 

14. ආර්.ජී.එසේ.ඒ.සපසර්රා මයා. නිසයෝජය අධයක්ෂ තායිලන්තතය 2018.10.29 

2018.11.02 

1st Capacity Building In Technical and 

Scientific Organizations using regional 

Experience and knowledge 

workshop.(CABUREK) 

15 එච්.එල්.අයි.එසේ.සම්පත් මයා. නිසයෝජය අධයක්ෂ චීනය 2018.11.06 

2018.11.26 

Seminar on Certification & Accreditation 

between China & Countries along the Belt 

and Road. 

16. එසේ.එන්ත.අකුරන්තතිලක මයා. අධයක්ෂ (රා.ඉ) සිංගප්පුරුව 2018.11.23 

2018.12. 01 

APMP - GA   Technical Committee 

meeting(TCT)  and workshop 

17. සේ.එසේ.එම්.සිල්වා මිය නිසයෝජය අධයක්ෂ සිංගප්පුරුව 2018.11.23 

2018.11.28 

APMP  Technical Committee 

meeting(TCQS)  and workshop 

18. ආර්.ජී.එසේ.ඒ.සපසර්රා මයා නිසයෝජය අධයක්ෂ සිංගප්පුරුව 2018.11.23- 

2018.11.28 

APMP  Technical Committee 

meeting(TCTF)  and workshop 
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නම තනුර රට කාලය පුහුණුව/ආයතනය 

19. එසේ.ඩී.අයි.ඩයසේ මයා. නිසයෝජය අධයක්ෂ සිංගප්පුරුව 2018.11.22 

2018.11.28 

APMP  Technical Committee meeting  

and MEDEA workshop   

20. ආචාර්ය ජී.ඩේ.සී.විජයසුන්තෙර සමය සහකාර අධයක්ෂ සිංගප්පුරුව 2018.11.22 

2018.11.28 

APMP  Technical Committee 

meeting(TCEM)  and workshop   

21. සක්.එසේ.මල්ලවආරච්චි මිය සහකාර අධයක්ෂ සිංගප්පුරුව 2018.11.23 

2018.11.28 

APMP  Technical Committee 

meeting(TCPR)  and workshop   

22. ආර්.ඩී.එම් අලංක මයා. සහකාර අධයක්ෂ ජපානය 2018.12.02 

2018.12.15 

Training Course on Implementation for 

Social and Industrial Infrastructure  in 

metrology 

23. අයි.පී.ජනක වෑවල මයා 
මිනුම් සසේවා හා 

උපක්රම පරීක්ෂක 
තායිලන්තතය 2018.12.03 

2018.12.07 

Training Course on the Verification of 

Rice Moisture meters- MEDEA Project 

24. ඒ.එල් නවුසාත් මයා 
මිනුම් සසේවා හා 

උපක්රම පරීක්ෂක 
තායිලන්තතය 2018.12.03 

2018.12.07 

Training Course on the Verification of 

Rice Moisture meters- MEDEA Project 
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5.3 විසශේෂ වැඩසටහන්ත 
 

5.3.1 මිනුම් විෙයා දිනය 2018 

 
1875 මැයි 20 වන දින මීටර් සම්මුතියට අත්සන්ත තැබීසම් සංවත්සරය සැමරීම සඳහා 2018 මැයි 25 වන 

දින සලෝක මිනුම් විෙයා දිනය සමරනු ලැබීය. මීටර් සම්මුතිය, විශේවීය මිනුම් ක්රමය, සවළඳාම සමන්තම 

සමාජ ආර්ථික හා පාරිසරික සංවර්ධනය සඳහා පෙනම සපයන අතර එය විෙයාත්මක සසායාගැනීම් හා 

නසවෝත්පාෙන, කාර්මික නිෂේපාෙන සඳහා සේදිකාව සපයයි. 

 

2018 සලෝක මිනුම් විෙයා දින සැමරුම මැයි 25 වන දින සහෝමගම මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා 
සෙපාර්ුසම්න්තු මුලසේථාන ශ්රවණාගාරසේදී සම්මන්තත්රණයකින්ත ආරම්  කරන ලදී. සලෝක මිනුම් විෙයා 
දිනසේ සත්මාව වන්තසන්ත “ජාතයන්තතර ඒකක පද්ධතිසේ නිරන්තතර පරිණාමය”යයි එහි ප්රධාන සද්ශනය 
“සංසශෝධිත ජාතයන්තතර මිනුම් ඒේකක පද්ධතිය  විෙයාව හා කර්මාන්තත සකසරහි එහි බලපෑම” පිළිබඳව 

ෙකුණු සකාරියාසේ ප්රමිති හා විෙයා ආයතනසේ (KRISS) මිනුම් විෙයාඥසයකු විසින්ත එක්සත් ජාතීන්තසේ 

කාර්මික සංවර්ධන සංවිධානය සහ ජර්මනිසේ ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතනය (PTB) සමම අවසේථාවට 
සම සත්කාරකත්වය සපයන ලදී. 
 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්ුසම්න්තුව විසින්ත සලෝක මිනුම් විෙයා දිනයට සමගාමීව මිනුම් හා 
සම්බන්තධ මාතෘකා පහක් පිළිබඳ රචනා තරඟයක් සහ මිනුම් විෙයාව හා සම්බන්තධ මාතෘකා ු නක් පිළිබඳ 
චිත්ර තරඟයක් දිවයින පුරා පාසල්වල පැවැත්වීමට සංවිධානය කරන ලදී. සමම තරගය සිංහල හා සෙමළ 
යන සෙඅංශසයන්තම පැවැත්විණි. මීට අමතරව දිසේික් මට්ටමින්ත රජසේ පාසල්වල ශිෂයයින්තට මිනුම් 
පිළිබඳ ෙැනුවත් කිරීසම් වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී.මිනුම් පිළිබඳ පාසල් සිසුන්තට ෙැනුම ලබාදීම පිණිස 

වාර්ථාමය සපාසේටරයක්ෙ SI එකක අර්ථ ෙැක්වීම් ඇුළත් කුඩා සපාතක්ෙ අලුතින්ත නිර්මාණය කරන ලෙ 
අතර ජයග්රාහකයන්තට සහ ජයග්රාහී පාසල්වලට සමම සපෝසේටරය සහ සපාත සබො දීමෙ සිදු සකරිණි. 
 

5.3.2 සෙදින වැඩමුළුව 

 
මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්ුසම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලසේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ආකල්ප 

වර්ධනය කිරීම සඳහා සෑම වසරකම පැවැත්සවන සෙදින වැඩමුළුව 2018 අසගෝසේු මාසසේදී 
සමාරටුසවහි ඇක්වා පර්ල් සල්ක් රිසසෝට් හිදී පැවැත්විණි. ආකල්ප සංවර්ධන කථිකසයකු වන ඒ.ජී.එසේ. 
සසේනාීර මහතා “සාර්ථකත්වසේ මාවත” නමින්ත සද්ශනයක් පැවැත්වීය. සවසේ වරුසේ පෙ රචකසයකු  
කවිසයකු වන රත්න ශ්රී විසේසිංහ මහතා විසින්ත කාර්ය මණ්ඩලසේ සාහිතය රසාසේවාෙය වැඩිදියුණු කිරීම 
පිණිස  වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී. උපසද්ශන හා මසනෝවිෙයා සක්ෂේත්රසේ ප්රකට පුද්ගලසයකු  වන 
ප්රසන්තන කමලසිරි සපසර්රා මහතා විසින්ත  සෙවන දින කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා “අභිසේරණය සහ 
ආකල්ප සංවර්ධනය” පිළිබඳ වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී. 
 

5.3.3 මිනුම් සසේවා පිළිබඳ ජාතික සමීක්ෂණය 

 
සෙපාර්තසම්න්තුව විසින්ත සපයනු ලබන සසේවාවන්ත අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා, මිනුම් ඒකක, 

ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්ුසම්න්තු විසින්ත 2018 සනාවැම්බර් මාසසේදී මිනුම් සසේවා පිළිබඳ ජාතික 
සමීක්ෂණයක් පවත්වන ලදී. සමීක්ෂණසේ පරමාර්ථය වන්තසන්ත රසට් වර්තමාන හා අනාගත මිනුම් 
සසේවා ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීමයි. තවෙ, ගනුසෙනුකරුවන්තසේ අනාගත මිනුම් අවශයතා සපුරාලීම සඳහා 
නව පරිශ්රසේ  විෂය පථය  පුළුල් කිරීම  සකසරහි ෙ අවධානය සයාමු වී තිසේ. සමීක්ෂණසේ ප්රතිඵලයක් 

සලස නුදුරු අනාගතසේ දී අසප්ක්ෂා කරන මිනුම් විෙයාසේ නව ප්රවණතා පිළිගැනීමටත්, ශ්රී ලංකාසේ 
මිනුම් විෙයාසේ කාර්මික හා විෙයාත්මක අවශයතා සඳහා විශාල පරාසයක්  ආවරණය වන පරිදි අපසේ 
සසේවය සැපයීමටත් මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්ුසම්න්තුට හැකි වනු ඇත.  
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සමීක්ෂණය සඳහා ආකෘති කට්ටල සෙකක්  ාවිතා කරන ලදී; එක් සමීක්ෂණ පිකාවක් අංකසශෝධන  
රසායනාගාර සඳහා සබො හරින අතර අසනක රජසේ ආයතන, කර්මාන්තත සහ පරීක්ෂණාගාර සඳහා 
සබො හරින ලදී. රජසේ ආයතනවල සතාරුරු  ඔවුන්තසේ අමාතයාංශ හරහා රැසේ කරන ලදී. උපචිත 
අංකසශෝධන සහ පරීක්ෂණ රසායනාගාර තැපැල් / විෙුත් තැපෑසලන්ත සම්බන්තධ කර ගන්තනා ලදී. මිට 
අමතරව කර්මාන්තත හා වාණිජ කටයුු අමාතයාංශය යටසත් ලියාපදිංචි කර ඇති කර්මාන්තත සඳහා 
සමීක්ෂණ ආකෘති පත්ර  යවා ඇත. සමීක්ෂණය පිළිබඳව පුවත්පත් වල පුවත්පත් ෙැන්තවීම් පළ කරන ලෙ 
අතර සමීක්ෂණ ආකෘති මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්ුසම්න්තු සවේ අඩවිසයන්ත බාගත කිරීමට 
පහසුකම් සපයන ලදී. 
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6. ඉදිරිසේ දී ආරම්භ ීමට නියමිත වයාපෘතීන්ත         
 

 
මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුසේ ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය  (NML) 

අංකසශෝධන හැකියාවන්ත සඳහා ජාතයන්තතර පිළිගැනීමක් වශසයන්ත  ශ්රී ලංකා රජය සවනුසවන්ත CIPM 

අසනයෝනය හඳුනාගැනීසම් විධිවිධානයට (CIPM-MRA) අත්සන්ත තබා තිසේ. ජාතික මිනුම් විෙයා 

ආයතනයක් (NMI) ඔවුන්තසේ මිනුම් ප්රමිතීන්තවල  ජාතයන්තතර සමානතාවය සහ ඔවුන්ත නිකුත් කරන 

අංකසශෝධන හා මිනුම් සහතික වල  සපන්තවන රාමුව එයයි. සමම විධිවිධානසේ ප්රතිඵල වනුසේ සහ ාගී 

වන ආයතනවල ජාතයන්තතරව පිළිගත් අංකසශෝධන හා මිනුම් හැකියාවන්ත (CMCs) ය. ඒ සඳහා ජාතික 

මිනුම් විෙයා ආයතනය  සමාසලෝචනය කර එහි මිනුම් හැකියාවන්ත ජාතයන්තතරව පිළිගත් මිනුම් විෙයා 

විසශේඥයින්තසගන්ත අනුමත කළ යුුය.  
 

CIPM-MRA අනුව ජාතයන්තතර පිළිගැනීමක් ලබා ගැනීසම් පියවරක් සලස ලබන වසසර්දී 

සෙපාර්තසම්න්තුසේ ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාරය (NML) ශ්රී ලංකා ප්රතීතණ මණ්ඩලසයන්ත (SLAB) 

ූර්ව තක්සසේරුවක් කිරීමට යයි. පළමු පියවර සලස, කාල හා සංඛයාත විෙයාගාරය සහ පීඩන විෙයාගාරය  

විසින්ත සමසේථ සමාසලෝචන ක්රියාවලිය ආරම්  කරනු ඇති අතර ඉන්ත පසුව කර්මාන්තත සඳහා 

වයාපෘතියක් සලස පවතින විෙයාගාරය වල නව මිනුම් පරාමිතීන්ත සඳහා විෂය පථය පුළුල් කිරීම, 

ජාතයන්තතර සහසයෝගීතාවසයන්ත කාර්ය මණ්ඩලසේ ෙැනුම වැඩි දියුණු කිරීම (උො: UNIDO, PTB, 

APMP) සහ පුහුණු වැඩසටහන්ත සහ වැඩමුළු සංවිධානය කිරීසමන්ත මිනුම් විෙයාව පිළිබඳ ෙැනුම සබො 

හැරීම ආදීය සිදු සකසර්. 
 

තවෙ, සසෞඛය අමාතයාංශය සමඟ රජසේ සරෝහල්වල මිනුම් උපකරණ අංකසශෝධන කිරීම සහෝ පරීක්ෂා 

කිරීම සඳහා ආරම්  කළ යුු වැඩපිළිසවළකි. බර කිරිසම් යන්තත්ර, රුධිර පීඩන මීටර,උස,මිමි සහ 

උෂේණත්වමාන වැනි මිනුම් උපකරණවල නිරවෙයතාවය සහතික කල  යුු අතර ඒවා අංකසශෝධන 

කිරීසමන්ත පසු  සසෞඛය අංශසේ  ාවිතා කළ යුු සේ. එමඟින්ත විශේවාසොයක සරෝග විනිශේචය සහ 

ප්රතිකාර ලබා ගත හැකිය. සම් සම්බන්තධසයන්ත සරෝහල් සහ සවනත් ආශ්රිත ආයතන සඳහා අංකසශෝධන 

/ සතයාපන පහසුකම් සැපයීමට MUSSD සමත් සේ. 
 

එපමණක් සනාව, MUSSD හි කාල හා සංඛයාත විෙයාගාරය, කාල පරතරයට අොල අන්තතර් ක්රියාකාරී 

සංසන්තෙනයකට සහ ාගී වීම සඳහා විරාම ඔරසලෝසුවක් උපාංගයක් සලස  ාවිතා කරයි. මැසල්සියාසේ 

ජාතික මිනුම් විෙයා ආයතනය සහ ඕසේසේලියාසේ ජාතික මිනුම් ආයතනය පිළිසවලින්ත නියමුවා සහ 

සහායක විෙයාගාරය සලස කටයුු කරයි. මිනුම් උපකරණ  NMIM විසින්ත සකසේ කර ඇති අතර APMP 

විසින්ත තාක්ෂණික කමිටු ආරම් ක වයාපෘතිය (TCTF_01_TCI2018) යටසත් අරමුෙල් සපයයි. අන්තතර් 

සංසන්තෙනය 2018 ජූලි මාසසේ ආරම්  වූ අතර MUSSD ආයතනය 2019 සඳහා සහ ාගීවීමට සැලසුම් 

කරයි.  සමම සැසඳීම සෙහා MUSSD ඇුළු ජාතික මිනුම් පර්සේෂණාගාර   12 ක් සහ ාගී වීමට 

නියමිතය . 
 

APMP Group 2 විෙයාගාරවල GPS කාල හුවමාරු උපකරණ අංකසශෝධනය කිරීම සඳහා එක් 

වැඩසටහනක් තායිවානසේ විදුලි සංසද්ශ විෙයාගාර (TL) විසින්ත සංවිධානය කරන ලෙ අතර 2018 

අසගෝසේු මස සිට ආරම්  කරන ලදී. රසට් කාල මිනුම් සඳහා වඩා සහාඳ නිරවෙයතාවයක් ලබා ගැනීසම් 

අරමුණින්ත  MUSSD  ආයතනය  2019 පළමු කාර්ුවට සහ ාගී වීමට සැලසුම් කර ඇත. 
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2018 දී තායිලන්තතසේ පැවති පළමු CABUREK රැසේවීසම්දී ගත් තීරණයක් සලස තාක්ෂණික හා 

විෙයාත්මක සංවිධානසේ ධාරිතා වර්ධනය හා කලාපීය පළපුරුද්ෙ සහ ෙැනුම පිළිබඳ ෙ වැඩමුළුසේ  

සෙවැන්තන (CABUREK) ”2019 අසේල් මාසසේදී සකාළඹදී පැවැත්සේ නියමිතය. 

 

 

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

අවසාන වශසයන්ත, සෙපාර්තසම්න්තුසේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට සහ දිසේික් සල්කම්වරුන්තට මා 

සවත පැවරී ඇති වගකීම් කාර්යක්ෂම ඉටු කිරීමට සහසයෝගය ෙැක්වීම පිළිබඳව මාසේ අවංක සේූතිය 

පිරිනමමි. 

 

 

එසේ.එන්ත.අකුරන්තතිලක 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා අධයක්ෂ  
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උපග්රන්තථ1 
 

 

බර කිරිසම් හා මැනීසම් උපකරණවල අනුමත රටා 

2018 
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වගුව 21: කිරුම් උපකරණ මාදිලි අනුමැතිය - 2018 වර්ෂය  
 

No 

කිරුම් 

උපකරණය 

උපකරණසේ පිරිවිතර අගයන්ත නිෂේපාෙකයා සේශීය නිසයෝජිත අනුමත කළ 

දිනය 

Class Max Min e=d T 

1 

Price 

Computing 

Scale AQUA 

ACS-C-KP5 

(III) 15 kg 100 g 5 g 7.5 kg 

Yongkang Shente Industry & Trade 

Co. Ltd., 210, Xishan Road, 

Economic Development Zone,  

Yongkang,  Zhejiang, China. Tel. 

+8615268672842  Fax. 

+8657987503866 E-mail: 

santrine521@gmail.com 

Pathirana Scale Marketing (Pvt) Ltd. 

No. 156, Colombo Road,  Galloluwa 

Junction, Minuwangoda Tel. 

+94776155539   E-mail: 

pathiranascale@slt.lk 
2017-12-22 

2 

Electronic  

Crane Scale  

Alpha Tea Leaf 

OCS-G3 (Blue, 

Yellow) 

(III) 
50 kg/100 

kg 
400 g 20 g/50 g 50 kg 

Shanghai Baiying Scales, Co.Ltd, 

No.318, Cheng Yin Road, Baoshan 

Industrial Zone, Shanghai, China. 

Tel. 0086-21-61077828, Fax: 0086-

21-61077838, email 

by@shbydc.com 

Alpha Tec, No.D55/78, Jayantha 

Weerasekara Mw., Colombo 10.        

Tel. 0712342023, 

alphaweighing@gmail.com 2018-01-19 

3 

Weighbrige 

Indicator 

Caisun 

XK315A-6 

(III) 40000 kg 500 kg 10 kg #N/A 

Shanghai Caisun  Electronics 

Technology Co. Ltd, No. 369, 

Datuanzhen Sandun, Sanxuan Road, 

Pudong Shanghai, China. Tel 

+8621-5823785-8  email 

caisun@caisun.com 

Weigh Right Pvt Ltd.  No. 78/1,  

Main Street,  Battaramulla.  Tel 

0112953825  Fax: 0112953826  

weighrighttm@gmail.com 
2018-01-19 

4 

Barcode Price 

Computing 

Printing Scale  

TM - 15Ab 

(III) 15 kg 100 g 5 g 7.5 kg 

Ocom Technologies Limited ,  No 

4/F,  Block 10, Zhongxing Industrial 

Park, Chuangye Road, Nanshan 

District, Shenzhen, 518054,  China. 

Tel. +86-75586053207 email: 

www.ocominc.com 

E-W Information Systems Limited, 

No 441/7, Second Lane, cotta Road,  

Rajagiriya Tel. 0779101159  Fax:  

+94112447303  Email : 

Udayas@ewisl.net 

2018-03-13 
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No 
කිරුම් 

උපකරණය 

උපකරණසේ පිරිවිතර අගයන්ත 
නිෂේපාෙකයා සේශීය නිසයෝජිත 

අනුමත කළ 

දිනය 
Class Max Min e=d T 

5 

Receipt Printing 

Retail Scale 

AUQA  BP 30 

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

Yongkang Jieli Weighing Apperatus 

Co. Ltd, 16, Yililai Road, Fangyan  

Industrial Base, Yongkang,  

Zhejiang, China. Tel. 0086-0579-

87309266 Fax. 0086-0579-

87309177 e-mail info@zjjieli.com 

Pathirana Scale Marketing (Pvt) Ltd. 

No. 156, Colombo Road,  Galloluwa 

Junction, Minuwangoda Tel. 0112-

2298025/07776155539  Fax. 0112-

2298025  E-mail: pathiranascale@ 

slt.lk 

2018-03-23 

6 
Gold Balance 

YZ 202 
(II) 200 g 200 mg 10 mg - 

Changshu Yongtai Imp & Exp. Co. 

Ltd..,  Room 4001, Wuhui Mansion,  

No. 14, North Haiyu Road, 

Changshu, Jiangsu, China. Tel. 

0512-81563230/81563232 Email 

kent_zhoa@126.com 

Mezzetta International  (Pvt) Ltd, 

No.12-1/1, De Silva Lane,  Off 

Watarappala Road, Mount Lavinia. 

Tel. 0777 307935/,0112723931 Fax. 

+94112718575 E-mail: 

tamino@eureka.lk 

2018-03-13 

7 

Price 

Computing 

Scale 

CITIZAN-XH-

6601 

(III) 15 kg 100 g 5 g 7.5 kg 

Yongkang Xianghai Weighing Scale 

Factory, No. 5, Xilushan Road, 

Yongkang,  Zhejiang, China 321300  

Tel. 0086-18072352258/0086-579-

87512689 Fax. 0086-579-87513302 

e-mail: chqinchina@gmail.com 

RGS Enterprises, No. 606/A, 

Jayanthi Road, Athurugiriya  Tel. 

0774453958  E-mail: 

rgsudaya@gmail.com 2018-04-26 

8 

Barcode Label 

Print Scale 

FASHION 

FBS-909 

(III) 15 kg/30 kg 100 g 5 g/10 g 
14.955.5 

kg 

Xiamen Rongta Technology Co. 

Ltd,  3F/E Building, Gaoqi 

Industrial Area, Gaoqi Beisan Road, 

Dianqian Huli Area, Xiamen,  

Fujian, China. Tel. +865925666129 

Fax, +865925659169 

Fashion Holdings (Pvt) Ltd. No. 

22/3,  Kandawatta Road, Pelawatta, 

Battaramulla Tel. 0112786116, 

0112787400  Fax: 0112787400 E-

mail: fashonholding@gmail.com 

2018-07-04 
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 No 
කිරුම් 

උපකරණය 

උපකරණසේ පිරිවිතර අගයන්ත 
නිෂේපාෙකයා සේශීය නිසයෝජිත 

අනුමත කළ 

දිනය 
Class Max Min e=d T 

9 
Platform Scale          

ZM 201- PD2 
(III) 150 kg 1 kg 50 g 75 kg 

Avery Weigh-Tronix,  Foundry 

Lane, Smethwick, West Midlands 

B66 2LP,  United Kingdom Tel. 

+44(0)8453667788  Fax 

+44(0)1212248183  E-mail: 

info@awtxglobal.com,  

www.averyweigh-tronix.com 

Ceylon Weighing Machines 

Limited, 257, Grandpass Road, 

Colombo14  Tel. 0112498337/8 E-

mail: umas@edna.lk       2018-07-05 

10 

Electronic 

Platform Scale  

ZM 201-H400 

(III) 2000 kg 10 kg 500 g 1000 kg 

Avery Weigh-Tronix,  Foundry 

Lane, Smethwick, West Midlands 

B66 2LP,  United Kingdom Tel. 

+44(0)8453667788  Fax 

+44(0)1212248183  E-mail: 

info@awtxglobal.com,  

www.averyweigh-tronix.com 

Ceylon Weighing Machines 

Limited, 257, Grandpass Road, 

Colombo14  Tel. 0112498337/8 E-

mail: umas@edna.lk       2018-09-10 

11 
Platform Scale  

BV-PS2018 
(III) 60 kg 500 g 100 g 60 kg 

Bellvantage (Pvt) Ltd. 63,  Norris 

Canal Road,  Colombo 10  Tel. 94 

115334455  Fax 94 115753754 

Email: support@bellvantage.com  

Web: bellvantage.com 

Bellvantage (Pvt) Ltd. 46,  Vauxhall 

Street,  Colombo 2  Tel. 94 

115753753  Fax 94 115753754 

Email: info@bellvantage.com  Web: 

bellvantage.com 

2018-10-19 

12 

Barcode Label 

Print Scale 

RONGTA 

LABEL SCALE  

(III) 15 kg/30 kg 100 g 5 g/10 g -14.995 kg 

Xiamen Rongta Technology Co. 

Ltd,  3F/E Building, Gaoqi 

Industrial Area, Gaoqi Beisan Road, 

Dianqian Huli Area, Xiamen,  

Fujian, China. Tel.+865925666129 

Fax, +865925659169 

New Matale Scale (Pvt) Ltd.  No. 

255/3,  Main Street, Matale Tel. 

0777479919  Email: 

newmatalescale@yahoo.com 
2018-10-03 
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No 
කිරුම් 

උපකරණය 

උපකරණසේ පිරිවිතර අගයන්ත 
නිෂේපාෙකයා සේශීය නිසයෝජිත 

අනුමත කළ 

දිනය 
Class Max Min e=d T 

13 

Weighing Scale 

ALPHA ACS-

A9 

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

Yongkang Zhujiang Weighing 

Apparatus Co. Ltd.,  Gutangli 

Industrial Zone, Yongkang, 

Zhejiang, China 321306   

Tel. 0086-579-87432899   

Fax 0086-579-87432699   

Email: 

qua.angela.zhujiang@aliyun.com 

Alpha Tec, No.D55/78, Jayantha 

Weerasekara Mw., Colombo 10.        

Tel. 011 2987411,  Fax 0112 

987411 email : 

alphaweighing@gmail.com 
2018-10-26 

14 

Price 

Computing 

Scale 

CRYSTAL  

JW-618 

(III) 15 kg 100 g 5 g 7.5 kg 

Yongkang Zhujiang Weighing 

Apparatus Co. Ltd.,  Gutangli 

Industrial Zone, Yongkang, 

Zhejiang, China    

Tel. +8657987432899   

Fax +8657987432699 

Champika Scales,  No. 187,  Central 

Road, Colombo 12.  Tel. 

0777844865 email: 

champikascale029@gmail.com 
2018-10-26 

15 

Dual Range 

Price 

Computing 

Scale AQUA 

T30 

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

Yongkang Jieli Weighing Apperatus 

Co. Ltd, 16, Yililai Road, Fangyan  

Industrial Base, Yongkang,  

Zhejiang, China. Tel. +0086-0579-

87309266 Fax. 0086-0579-87309177 

e-mail info@zjjieli.com 

Pathirana Scale Marketing (Pvt) Ltd. 

No. 156, Colombo Road,  Galloluwa 

Junction, Minuwangoda Tel. 

0777468409    E-mail: 

pathiranascale@sltnet.lk 

2018-11-07 
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No කිරුම් උපකරණය 

උපකරණසේ පිරිවිතර අගයන්ත 

 
නිෂේපාෙකයා සේශීය නිසයෝජිත 

අනුමත කළ 

දිනය 
Class Max Min e=d T 

16 

Price Computing 

Scale UNIQUE 

ACS-30 

(III) 
15 kg/30 

kg 
100 g 5 g/10 g 15 kg 

Zhejiang Haoyu Industry & 

Trade Co.Ltd,  Guihua Road,  

Baihuashan Industry Zone, 

Wuyi, Jinhua, Zhejiang, China  

Tel.+86 131777772539 Email: 

barry@zghaoyu.com 

New Matale Scale (Pvt) Ltd.  No. 

255/3,  Main Street, Matale Tel. 

0777479919  Email: 

newmatalescale@yahoo.com 
2018-11-19 

17 

Price Computing 

Scale UNIQUE 

ACS-A2 

(III) 15 kg 100 g 5 g 7.5 kg 

Zhejiang Haoyu Industry & 

Trade Co.Ltd,  Guihua Road,  

Baihuashan Industry Zone, 

Wuyi, Jinhua, Zhejiang, China 

Tel.+86 57987613686 Email: 

+86 57987613995  E-mail: 

nicole@zghaoyu.com 

New Matale Scale (Pvt) Ltd.  No. 

255/3,  Main Street, Matale Tel. 

0777479919  Email: 

newmatalescale@yahoo.com 2018-11-18 
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වගුව 22: ඉන්තධන පිරවුම් යන්තත්ර මාදිලි අනුමැතිය - 2018 වර්ෂය  
 

 

 

 
ලංකාසේ අසලවි නිසයෝජිත නිෂේපාෙකයා සපාම්ප වර්ගය 

අයදුම් පත් ලෙ 

දිනය 

පරීක්ෂණ 

දිනය 

ක්රියාත්මක 

දිනය 

01 

NPS Equipment (PVT) Ltd, 

No229/1, Kirula Road, Colombo 

05. 

Midco Limited,  

Metro Estate, 

Vidyanagiri Marg, Kalina, 

India 

MIDCO-SFK2224ASSP1 

(Dual Nozzle, Dual pump, Four displays with 

printer )  

Max 70 l/min, Min 7 l/min Max 35 l/min,Min 

3.5 l/min(2 nos of nozzel)& 70  l/min, Min 70  

l/min (one nozzel)  

2017.10.11 2018.02.19 2018.03.22 

02 

NPS Equipment (PVT) Ltd, 

No229/1, Kirula Road, Colombo 

05. 

Midco Limited,  

Metro Estate, 

Vidyanagiri Marg, Kalina, 

India 

MIDCO-SFE2444ASSPL 

(Dual Nozzles, Dual pump, Four displays with 

printer)  

Max 35 l/min, Min 3.5 l/min 

2017.08.04 2018.02.14 2018.03.22 

03 

NPS Equipment (PVT) Ltd, 

No229/1, Kirula Road, Colombo 

05. 

Midco Limited,  

Metro Estate, 

Vidyanagiri Marg, Kalina, 

India 

MIDCO-SFD2422ASHPI 

(Four Nozzle, Dual pump, Two displays with 

printer) Max 35 l/min 

Min 3.5 l/min Max 70 l/min, Min 70  l/min 

2017.08.04 2018.02.14 2018.03.22 

04 

Supreme Trading Company 

(PVT) Ltd, No 

221/3,Dharmapala 

Mawatha,Colombo 07 

Wayne Fueling System 

Sweden  ,  

AB,Hanogatan,  

10 BOX 50559,SE - 202 

15 Malmo, Sweden 

 

WAYNE – HELIX 1000 

S(NL/ID) 11-110S 

(Single Products, Single Nozzle, To displays)  

Max 40 l/min, Min 4 l/min 

2018.02.12 2018.03.02 2018.03.15 
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ලංකාසේ අසලවි 

නිසයෝජිත 
නිෂේපාෙකයා සපාම්ප වර්ගය 

අයදුම් පත් 

ලෙ දිනය 
පරීක්ෂණ දිනය 

ක්රියාත්මක 

දිනය 

05 

Supreme Trading Company 

(PVT) Ltd, No 

221/3,Dharmapala 

Mawatha,Colombo 07 

Wayne Fueling System Sweden  ,  

AB,Hanogatan,  

10 BOX 50559,SE - 202 

15 Malmo, Sweden 

 

WAYNE – HELIX 2000 

S(WL/ID) 22-211S 

(To Products, Single Nozzle 

Four displays with)  

Max 40 l/min, Min 4 l/min 

2018.02.12 2018.03.02 2018.03.15 

06 

Colombo Machinery & 

Equipment (PVT) ltd 

 No 591/1,Chitra Lane. 

Colombo 05  

 

ZHEJIANG 

LANFENG 

Machina Cooperation Ltd, No 02 

Minor District Of the Hi Tech Park, 

Wenzhouecon -  Tech Development Zone, 

Zhejiang Province, China 

  

LANFENG – JDK 180c2221(To 

Products, Two Nozzle Tow 

displays  Max 180 l/min, Min 18 

l/min 

 

  2018.03.13 

 

7 

 

Halith Supplier 

No.49Q/A, Perera Place, 

Dehiwala. 

 

Wenzhou Changlong Fuel Dispenser manufacture 

Co.Ltd, No.6, Heqi Road, West Industrial Zone, 

Zhejiang Province, P.R. China 

 

CHANGLONG-DJY 218A 

One product, One nozzle, Two 

displays. 

Max: 45 , l/min, Min: 4.5 l/min 

 

 

 

2018-02-20 

2018-05-15(visual 

Inspection) 

2018-08-07 

(Complete test) 

2018-09-10 

8 

Lanka Fuel Mart, No.76, 

main Street , Mawadipalli, 

karaitheve 

Shanghai Cowell Machingary Company , China 

COWELL-CWK 50C 

1111,CWK50C2222 

(One Product, One nozzle ,Two 

Displays, Two products, Two 

nozzles, Four displays 

Max: 50 l/min , Min: 5 l/min 

 

2018-03-28 

2018-05-14 

2018-08-15 

(Visual 

Inspection) 

On site 

Approval 

2018-08-13, 

2nd part 

approved on 

2018-09-10 
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                                  උපග්රන්තථ 2 
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.usbank.com/content/dam/usbank/images/illustration/checking-easy-illustration.png&imgrefurl=https://www.usbank.com/bank-accounts/checking-accounts/easy-basic-checking-account.html&docid=DAppPFDBqCyc2M&tbnid=GWxuKfnLkPUfeM:&vet=10ahUKEwiy_4Ct2MfjAhUVTY8KHXhNBrsQMwibASgdMB0..i&w=800&h=800&bih=651&biw=1366&q=bank account picture&ved=0ahUKEwiy_4Ct2MfjAhUVTY8KHXhNBrsQMwibASgdMB0&iact=mrc&uact=8
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A2.1 ඒකාබේධ අරමුෙල 

වගුව 23: ඒකාබද්ධ අරමුෙලින්ත සිදුකල පුනරාවර්තන වියෙම්  
 

විසේතරය 
2017 සතය වියෙම  

 

රු. 

2018 අනුමත 

ඇසේතසම්න්තුව 

රු. 

2018සංසශෝධිත 

ඇසේතසම්න්තුව 

රු. 

2018 සෙසැම්බර් 

ෙක්වා සතය වියෙම 

රු. 

සපෞද්ගලික පඩිනඩි 99,487,338 110,000,000 109,921,000 104,421,142 

සවනත් 1,329,455 1,350,000 1,429,000 1,428,804 

මුළු පුනරාවර්තන 

වියෙම් 
100,816,793 111,350,000 111,350,000 105,849,946 

 

වගුව 24: ඒකාබද්ධ අරමුෙලින්ත සිදුකල මූලධන වියෙම්  
 

වැය 

විෂය 

අංකය 

මූලධන වියෙම් 

 

2017 සතය 

වියෙම් රු. 

2018 අනුමත 

ඇසේතසම්න්තුව 

රු. 

2018 

සංසශෝධිත 

ඇසේතසම්න්තුව 

රු. 

2018 

සෙසැම්බර් 

ෙක්වා සතය 

වියෙම රු. 

2102 
ලී බඩු හා කාර්යාලීය 

උපකරණ 
1,607,084 - - - 

2103 
යන්තත්ර සහ 

යන්තසත්රෝපකරණ 
19,971,099 25,000,000 25,000,000 0 

2401 සගාඩනැගිලි ඉදි කිරීම් - 1,500,000 1,500,000 1,470,603 

 එකුව 21,578,183 26,500,000 26,500,000 1,470,603 

 

වගුව 25: ඒකාබද්ධ අරමුෙසල් වියෙම් සාරාංශය  
 

 

විසේතරය 
2017 සතය වියෙම් 

රු. 

2018 අනුමත 

ඇසේතසම්න්තුව  

රු. 

2018 සංසශෝධිත 

ඇසේතසම්න්තුව 

රු. 

2018  සෙසැම්බර් 

ෙක්වා සතය වියෙම 

රු. 

පුනරාවර්තන 

වියෙම් 
100,816,793 111,350,000 111,350,000 105,849,946 

ප්රාේධන වියෙම් 21,578,183 26,500,000 26,500,000 1,470,603 

එකුව 122,394,976 137,850,000 137,850,000 107,320,549 
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A2.2 ආොයම 
 

මි වගුව 26: නුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා සෙපාර්තසම්න්තුසේ 2018 වර්ෂසේ ආොයම්  
 
 

 

ආොයම           රු.      ශත 

මුද්රා තැබීසම් ගාසේු   (බදු රහිතව)                                                                                             358,905,593.87 

ක්රමාංකන ගාසේු      2,788,975.00 

මාදිලි අනුමැතිය        597,000.00 

ලියාපදිංචි ගාසේු         1,345,701.00 

සේථාවර තැන්තපු සපාළී    27,419,018.00        

පුහුණුකිරීම් ගාසේු 547,174.00 

සවනත් ලැබීම්        452,507.00 

එකුව 392,055,968.87 

 
 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා පනත සෙපාර්තසම්න්තුසේ ආොයම සසතක්ෂණය, ක්රමාංකනය සහ මාදිලි  
අනුමත කිරීම් වලින්ත එකු කරන ලෙ ආොයසමන්ත සමන්තවිත සේ.  
 

 

 

 

 A2.3 මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සසේවා අරමුෙල 
 
 

 

වියෙම් සාරාංශය 
 

වගුව 27: මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා අරමුෙසල් වියෙම් සාරාංශය  
 

 

විසේතරය 2017 සතය වියෙම් රු. 
2018 අනුමත 

ඇසේතසම්න්තුව රු. 
2018 සෙසැම්බර් ෙක්වා 

සතය වියෙම රු. 
පුනරාවර්තන වියෙම් 53,329,498 82,328,315 68,670,422.00 

ප්රාේධන වියෙම් 51,925,074 231,050,700 55,705,475.00 

එකුව 105,254,572 313,379,015 124,375,897.00 
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වගුව 28: මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා සසේවා අරමුෙසල් 2018.12.31 දිනට වියෙම් ප්රකාශය  

 
                                    වියෙම් සාරාංශය  රු.      ශත. 

1002 Payment of Overtime 1,621,644.00 

1101 Travelling Expenses - Local 8,931,991.00 

1102 Travelling Expenses - Foreign 2,996,553.00 

1201 Purchased of Stationary  2,352,288.00 

1202 Fuel and Lubricant 4,813,848.00 

1203 Uniforms      60,000.00 

1207 Other Supplies    269,398.00 

1301 Repair of Vehicles, Plants, and Machinery 9,240,170.00 

1303 Land and Building 1,525,865.00 

1304 Others      30,490.00 

1401 Transport Expenses     42,647.00 

1402 Communication and Telephone 2,073,094.00 

1403 Postage Charges    106,217.00 

1404 Payments of Electricity Bill 9,865,062.00 

1406 Municipal Tax      31,069.00 

1407 Other Expenses 4,412,697.00 

1408 Haring Charges 9,551,896.00 

1409 Work Shop, Exhibition and Seminars      47,610.00 

1507 Payment of Membership Fees 7,998,026.00 

1905 Other Recurrent Expenses 2,699,857.00 

2102 Purchasing of Furniture and Office Equipment 2,931,035.00 

2103 Purchasing Machinery 50,275,754.00 

2401 Knowledge Development and Organizational Development    2,498,686.00 

 Total  Expenditure 124,375,897.00 
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Winners  of the Art Competition - World Metrology Day 2018 
 

Topic :Road Safety Measures  
 

 

 

First Place  

 

 H.M. Kavisha Chathumini Bandara 

A/ Padavi Mahasean Primary College 

Grade 2 

Padaviya 

 

       

 

         Second  Place 

 

                   Chenitha Sathnidu Jayathunga 

                   G/ Richmond College 

                           Galle            

                            Grade 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Third Place  

 

M.H.M.Sadhali Pabasara Herath 

R/ Galkandha Central College  

Palmadulla 

Grade 9 

 

 

 


