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මිනුේ ඒකක, ප්රමිති හා දසේවා දෙපාර්තදේන්තුව  

2015 වසර සඳහා කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ වාර්ෂික ගිු ේ 

 
මිනුම් ඒමම, රමිති හා මසේවා මදරාර් මම්න්තුමස ලික ම රතිරත්මකතිය, ක්රියාත්මකමම වයාරීනන්, 

ක්රියාත්මකමම වැඩසිහන් සහ 2015 වසර තුඒ ල ා ඇති රගතිය පිබඳ තව දැනුම් දීම මමම 

වාර් ාමස අරමු ින. 

 

1. දෙපාර්තදේන්තුව හා එහි කාර්යභාරය 

1.1 හැඳින්වීම 

1995 අංම 35 දරෛ මිනුම් ඒමම රමිති හා මසේවා රෛමත්මක විධිවිධාෛ යිමත්මක  

මදරාර් මම්න්තුව හා කාතිම මිනුම් රර්මේ   ාගාරය පිහිටුවෛ ලදී. මදරාර් මම්න්තුව අයත්මක 

වන්මන් මර්මාන්  හා වාජ ක මියුතු අමා යාං යිින. මමම රෛමත්මක විධිවිධාෛ ක්රියාත්මකමම 

මරමින් නිරවදය මිනුම් ්රම හා මිනුම් විදයා මසේවාවන් සැරයීම, අදාල නීති හා මරගුලාසි 

රැෛවීම තුබඳන් රාිකමභෝගිමයා ආරක් ා රී පම, කාතිම මිනුම් රමිනන් රවත්මකවාමගෛ යාම, 

අන් ර්කාතිමව ඒවා යාවත්මකමාලීෛ රී පම ආදිය පිබඳ තව මදරාර් මම්න්තුව වගකීම් දරින.  

 

සෑම රිමම කාතිම මිනුම් රද්ධතියක් අර්  දක්වා ඒවා කාතිම මිනුම් රමිනන් ව මයන් එරි 

තුඒ ස් ාරෛය රී පමම් වගකීම දරෛ ආය ෛයක් ඇ . එය මරොදුමස එක් එක් රමටම කාතිම 

මිනුම් ආය ෛය (National Measurement Institute) මලස හඳුන්වනු ලැමේ. ශ්රී ලංමාමස එම 

වගකීම දරන්මන් මිනුම් ඒමම, රමිති හා මසේවා මදරාර් මම්න්තුවින. මදරාර් මම්න්තුව 

යිමත්මක පිහිටුවා ඇති කාතිම මිනුම් රර්මේ   ාගාරය මගින් ශ්රී ලංමාව තුඒ භාවි  මිනුම් හා 

සම් න්ධ කාතිම රමිනන් හඳුෛාමගෛ ඒවා අර්  දක්වා, රවත්මකවාමගෛ යාම සිදු මස.  ීකි 

අම රව මර්මාන් , ඉංජිමන්ම්, රාිකසිකම, මසෞඛ්ය ැකමවර ය, මහමඟ ආරක් ාව ආදී 

ක්ම ේත්ර වලදී භාවි ා මරෛ මිනුම් කරමර  අංම ම ෝධෛය රී පම හා ස යායෛය රී පම ද 

රර්මේ   ාගාරය මගින් සිදු මරනු ලැමේ. 

 

නෛතිම මිනුම් විදයා මාර්යයන් සතහා නෛතිම මිනුම් විදයාව පිබඳ ත කා යන් ර 

සංවිධාෛමේ  (OIML1) නිර්මද්  භාවි ා මරෛ අ ර එම නිර්මද් වලි අනුකූලව  විදුත්මක හා 

යාන්ත්රිම  රීම්ම් මිනුම් කරමර වල මාදික  අනුම  රී පම, ලික ම හා වාර්ෂිම ස යායෛ 

මියුතු  සිදුමරනු ලැමේ. 

 

1.2 ෙැක්ම 

 

මෛා මලස සුැකරී රාිකමභෝගිම රකාවක් සතහා නිවැරදි හා වි ්වාසනීය මිනුම් 

 

1.3 දමදහවර 

 

මිනුම් ම  රදෛම් වූ මසේවා සහ නියාමෛ ක්රියාමාරමම්වල මයමදමින් නි ්රාදමයන්, 

මවමඒන්දන්, මිනුම් විදයා මහෝ මවෛත්මක මසේවා සරයන්ෛන් සහ රාිකමභෝගිමයන්ම  

සමාෛත්මකවය හා යුක්තිය  හවුම් මරෛ කා යන් ර රමිනන්ි අනුකූල වූ කාතිම මිනුම් රමිනන් 
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ස් ාරෛය රී පම, රවත්මකවාමගෛ යාම හා ඒවා රචලක   රී පම මගින් ශ්රී ලාංරීමයන්ම  වනවෛ 

 ත්මකත්මකවය සහ ගු ාත්මකමමභාවය ඉහල ෛැංවීම 

 

1.4 මිනුේ විෙයාව 

 

මිනුම් පිබඳ තව හැදෑ පමම් වි ය සහ එහි මයදීම් මිනුම් විදයාව මලස හැඳින්මස. ස්මන්ධය, දිග, 

මාලය, රිකමාව, විදුක  ධාරාව, විදුත්මක රතිමරෝධය ආදී මෛොමයක් රාශීන්ි අදාල මිනුම් 

එදිමෛදා වනවි මේ  විවිධ අවස් ාවලදී අරි අව ය මස. කාතිම සහ කා යන් ර ව මයන් 

මභෞතිම රාශි සහ මිනුම් ඒමමවල ඒමමිතියක් රවත්මකවාමගෛ යාම සතහා මරනු ල ෛ 

විදයාත්මකමම රර්මේ    සහ නියාමෛ ක්රියාමාරමම් මිනුම් විදයාව මලස අර්  දැක්විය හැරීය.  

 

මිනුම් විදයාව රධාෛ ව මයන් කර ක්ම ේත්ර තුෛමි ම දිය හැරීය. 

 

1. විදයාත්මකමම මිනුම් විදයාව (ලික ම මිනුම් විදයාව)  

2. මාර්මිම මිනුම් විදයාව (වයවහාිකම මිනුම් විදයාව) 

3. නෛතිම මිනුම් විදයාව  

මමම ක්ම ේත්රවක න් මාර්මිම මිනුම් විදයාව සහ නෛතිම මිනුම් විදයාව සතහා රදෛම 

මයමදන්මන් විදයාත්මකමම මිනුම් විදයාමවන් ය.  

 

1.4.1 විෙයාත්මකමක මිනුේ විෙයාව (මූලික මිනුේ විෙයාව) 

 

මිනුම් විදයාමස වැදගත්මකම ක්ම ේත්රය මමය මස. විදයාත්මකමම මිනුම් විදයාව යනු මිනුම් ඒමම 

රද්ධති සහ රාශි රද්ධති පිහිටුවීම, ෛව මිනුම් ්රම මසොයාගැනීම, කා යන් ර හා කාතිම මිනුම් 

රමිනන් හඳුෛා ගැනීම අර්  දැක්වීම, පිහිටුවීම සහ එම රමිනන්වල ඒමමිතිය රවත්මකවා ගනිමින් 

ඒවා භාවි  මරන්ෛන් මව  වයාප්ති  රී පම පිබඳ ත වි ය ක්ම ේත්රයින. එමමන්ම මිනුම් මදෝ  

හඳුෛා ගැනීම හා නිරවු  රී පම ආදිය සතහා  ලරාෛ නසද්ධාන්තිම හා රාමයෝගිම මම්ණු ද 

විදයාත්මකමම මිනුම් විදයා ක්ම ේත්රය මගින් ආවර ය මස. 

 

විදයාත්මකමම මිනුම් විදයාවි අදාල ඉහ  මාර්යයන් ඉටුරී පම සතහා මගෛ ඇති පියවර කීරයරී. 

1. කාතිම මිනුම් රර්මේ   ාගාරය පිහිටුවීම මගින් කාතිම මිනුම් රමිති හා ඒමම 

රද්ධතිය ස් ාරෛය  රී පම     

2. කාතිම මිනුම් රමිනන් නිපණර ය, ස් ාරෛය, යාවත්මකමාලීෛ රී පම, රවත්මකවාමගෛ යාම 

හා වයාප්ති  රී පම 

3. කා යන් ර මිනුම් රමිතින්හි කරමයෝීත ාවි අනුකූල වෛ රිකදි කාතිම මිනුම් 

රද්ධතිය ස් ාරෛය රී පම හා රවත්මකවාමගෛ යාම  

4. විවිධ ක්ම ේත්ර සතහා අව ය වෛ මිනුම් රරාමිනන් හා  ාක්  ය වයාප්ති  රී පම හා 

රවර්ධෛ මියුතු 

5. මිනුම් රාශීන්ි අදාඒ මද්ශීය හා කා යන් ර මටමිමම් ද්විරාර් විම සහ  හුරාර් විම 
සංසන්දෛ වැඩසිහන් රවත්මකවමින් ්රමාංමෛ හා මිනුම්  මය ා ඉහඒ ෛැංවීම  

6. මිනුම් විදයාව පිබඳ ත පුහුණු වැඩසිහන් රැවැත්මකවීම, කරමද් ෛ මසේවා සැරයීම  
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7. මිනුම් විදයා රර්මේ    මියුතු 

8. ශ්රි ලංමාමස සම්ම  මසලාව නිරදවීම හා  www.sltime.org මවේ අඩවිය ඔස්මසේ 

විමා ෛය රී පම  

1.4.2 කාර්මික මිනුේ විෙයාව (වයවහාිකක මිනුේ විෙයාව) 

 

වයවහාිකම මිනුම් විදයාව ෛමින් ද හඳුන්වෛ මම් වි ය මමොිස යිමත්මක මිනුම් විදයාව 

මර්මාන්  හා නි ්රාදෛ මියුතු වලදී මයොදා ගන්ෛා ආමාරය පිබඳ තව සලමනු ලැමේ. 

මිනුම් කරමර  භාවි මේ  මයෝගය ාව  හවුම් මරමින් ඒවා මර්මාන්  ආදී ක්ම ේත්රවලදී 

මයොදා ගැනීමත්මක, මිනුම්වල  ත්මකව රාලෛ මියුතු රී පමත්මක මාර්මිම මිනුම් විදයාවි අදාල මස. 

එහිදී ගු ාත්මකමම නි ්රාදෛ ක්රියාවක යම අව ය ාවලි අනුකූල වෛ රිකදි මර්මාන්  

අංමම ෝධෛ මියුතු හා මිනුම් කරමර  මඒමෛාමර  මියුතු සිදු මරනු ලැමේ.  

 

මාර්මිම මිනුම් විදයා ක්ම ේත්රය තුඒ ඉටු මරනු ල ෛ මාර්යයන් රහ  දැක්මස. 

1. මර්මාන් වල භාවි ා මරෛ මිමි සහ මිනුම් කරමර  අංම ම ෝධෛය රී පම 

(ර පක්  ාගාරය තුඒ සහ  ාහිර අංම ම ෝධෛ ද ඇතුඒත්මකව) 

2. නි ්රාදෛ හා මසේවා මර්මාන් වල පිහිටුවා ඇති වි ාල රිකමා මේ  මිනුම් කරමර  

රද්ධති ර පක් ා රී පම සහ ස යායෛය රී පම 

3. මර්මාන්  මිනුම්වලි අදාල මිනුම් ගැිලු විසඳීම පිබඳ ත පුහුණුව හා කරමදස් සැරයීම 

 

1.4.3 නනතික මිනුේ විෙයාව 

 

නෛතිම රාලෛය යි ි ගැමෛෛ ක්ම ේත්රය නෛතිම මිනුම් විදයාවින. එෛම්  මිනුම් හා 

මිනුම් කරමර  භාවි මේ දී සපුරාක ය යුතු නෛතිම අව ය ා ර පක් ා මර රමටම රවතිෛ 

මිනුම් නීතිවලි අනුකූල  වි සහතිම රී පමම් ක්රියාවක යින. ඒ සතහා 1995 අංම 35 දරෛ 

ර   මගින් අව ය නීතිමය රතිරාදෛ සරයා ඇ . ඒ අනුව මසෞඛ්යය, මහකෛ ආරක් ාව, 

රිකසර ආරක්  ය,  දුමර ය, රාිකමභෝගිම ැකමවර ය සහ සාධාර  මවඒතාම යෛ අං  

සැලරී ලි මගෛ ර වනු ල ෛ නීති හා මරගුලාසි නියාමෛය රී පම සිදුමස.  

 

නෛතිම මිනුම් විදයා වි ය ක්ම ේත්රයි අදාලව මිනුම් ඒමම, රමිති හා මසේවා 

මදරාර් මම්න්තුව විසින් සිදු මරනු ල ෛ මාර්යයන් රෛ  සහ එහි ඇතුඒත්මක නිමයෝග මගින් 

අර් ම ෛය මමොි ඇ . සෑම වාජ ක මියුත්මක මදීම සිදු මරෛ රීම්ම්, මිනුම් ආදිය මිනුම් 

නීතියි යිත්මක මස. ඒ අනුව රහ  සතහන් නියාමෛ මාර්යයන් සිදු රීිකම සතහා රෛ  මගින් 

මදරාර් මම්න්තුවි  ලය රවරා තිමේ. 

1. ක්රියාමා ප රමිති අංම ම ෝධෛය රී පම සහ දිසත්්රික් මටමිමින් ක්රියාමා ප රමිති 
රවත්මකවාමගෛ යාම (රෛ ි අනුව සෑම දිස්ත්රික් ම මම්වරමයකුම මිනුම් මසේවා 

අධිමා ප  ෛතුර ද මහො වෛ අ ර ක්රියාමා ප රමිනන් ඔහු භාරමේ   ැමේ)  

2. මවඒතාමම්දී භාවි ා මමමරෛ සියලුම රඩි, මිමි,  රීම්ම් සහ මිනුම් කරමර වල 

ලික ම හා වාර්ෂිම ස යායෛ මියුතු 

https://www.sltime.org/
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3. මවඒතාමම්දී භාවි ා මමමරෛ සියලුම රඩි, මිමි, රීම්ම් සහ මිනුම් කරමර  

නි ්රාදෛය මරන්ෛන්‚ ආෛයෛය මරන්ෛන්, අලුත්මකවැඩියා මරන්ෛන් හා අමලවි 

මරන්ෛන් වාර්ෂිමව ක යාරදිංි රී පම 

4. රෛමත්මක දක්වා ඇති දණ්ඩෛ විධිවිධාෛ ක්රියාත්මකමම රී පම මගින් රාිකමභෝගිම 

ආරක් ාව සැලීම 

5. නෛතිම මිනුම් විදයාව පිබඳ තව මවමඒන්තන් හා රාිකමභෝගිමයන් දැනුවත්මක රී පම 

6. මවඒතාමම්දී සහ මර්මාන්  අං යන්හි භාවි ා මරෛ රීම්ම් හා මිනුම් කරමර වල 

මාදික   අනුම  රීිකම (කාතිම මිනුම් රර්මේ   ාගාරය මමම මසේවාව ල ා මදින) 

7. මරර ඇසුම්ම් රිකක් ා රී පම හා රාලෛය රී පම 

8. මාර්ග ආරක් ාව, රිකසර ආරක් ාව හා මසෞඛ්ය ක්ම ේත්රය සම් න්ධ මිනුම් කරමර  

ස යායෛය රී පම 

9. මවමඒතමරොඒ වැිලීම් සිදුමර රීම්ම්, මිනුම් වංචලා මරෛ පුද්ගලයන්ි විම්ද්ධව 

නිනමය පියවර ගැනීම 
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1.5    කාර්ය මණ්ඩනය 

1.5.1 කාර්ය මණ්ඩන සංයුතිය 2015 (වගුව 1) 

තනතුර 
වැටුප් 

කාණ්ඩය දසේවා ගණය පන්තිය අනුමත තනතුරු 

සංඛ්යාව 
තතය දසේවක සංඛ්යාව පවතින 

ුහරප්පාඩු 

සංඛ්යාව ස්ථිර අනියේ වැඩ නනන 
මිනුම් ඒමම රමිති හා මසේවා 
අධයක්  SL-1-2006 ශ්රී ලංමා විදයාත්මකමම 

මසේවය I 01 - - 01 01 
මිනුම් ඒමම රමිති හා මසේවා  

නිමයෝකය අධයක් /සහමාර 
අධයක්  

SL-1-2006 ශ්රී ලංමා විදයාත්මකමම 
මසේවය III/II/I 11 10 - - 01 

සහමාර අධයක්  (රාලෛ) SL-1-2006 ශ්රී ලංමා රිකරාලෛ මසේවය III 01 01 - - - 
සහමාර අධයක්  
(මදරාර් මම්න්තු) SL-1-2006 මදරාර් මම්න්තුග   01 - - - 01 

ග මාධිමාික SL-1-2006 ශ්රී ලංමා ග මාධිමා ප 
මසේවය II/I , II/II 01 - - - 01 

ග මාධිමාික  
(අභයන් ර විග ෛ) SL-1-2006 ශ්රී ලංමා ග මාධිමා ප 

මසේවය II/I, II/II 01 - - - 01 

රිකරාලෛ නිලධාික MN-7-2006 රාකය මඒමෛාමර  
සහමාර මසේවය අධිරන්තිය 01 - - 01 01 

සහමාර මිනුම් ඒමම රමිති හා 
මසේවා අධිමාික MN-7-2006 මදරාර් මම්න්තුග   04 - - 02 04 

මිනුම් මසේවා හා කර්රම 
ර පක් ම MN-7-2006 ශ්රී ලංමා  ාක්   මසේවය 

(විම ේ )  25 - - - 25 

මිනුම් විදයා ර පක්   නිලධා ප MN-4-2006 මදරාර් මම්න්තුග   18 04 - - 14 

දිස්ත්රික් මිනුම් විදයා විමර්   
සහමාර MN-4-2006 මදරාර් මම්න්තුග   03 03 - - - 
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තනතුර 
වැටුප් 

කාණ්ඩය දසේවා ගණය පන්තිය අනුමත දසේවක 

සංඛ්යාව 
තතය දසේවක සංඛ්යාව පවතින 

ුහරප්පාඩු 

සංඛ්යාව ස්ථිර අනියේ වැඩ නනන 

ම ොරතුම් හා සන්නිමසදෛ 
 ාක්   නිලධා ප MN-6-2006 ම ොරතුම් හා සන්නිමසදෛ 

 ාක්   මසේවය 
 01 01 - - - 

සංවර්ධෛ නිලධා ප MN-4-2006 සංවර්ධෛ නිලධාික මසේවය  60 30 - - 30 

පුස් මාලයාධිරති MN-3-2006 ශ්රී ලංමා රකමේ  
පුස් මාලයාධිරති මසේවය  01 - - - 01 

මිනුම් මසේවා හා කර්රම 
ර පක් ම MN-3-2006 ශ්රී ලංමා  ාක්   මසේවය III/II/I 91 58 08 - 33 

රසායෛාගාර සහමාර MN-3-2006 මදරාර් මම්න්තුග   04 - - - 04 

මඒම ාමාර සහමාර MN-2-2006 රාකය මඒමෛාමර  
සහමාර මසේවය  20 15 - - 05 

මාර්මිම ශි පී MT3/PL3 මදරාර් මම්න්තුග   02 - - - 02 
යාන්ත්රිම ශි පි PL3-2006 මදරාර් මම්න්තුග   02 02 - - - 
ිකයදුම් PL3-2006 ඵ්මා ද්ධ මසේවය                                                                                                                                                            10 09 - - 01 
මිනුම් රමිති මසේවා සහායම PL2-2006 මදරාර් මම්න්තුග   63 47 - - 16 
රසායෛාගාර සහායම PL2-2006 මදරාර් මම්න්තුග   10 03 - - 07 

මලොික සහායම PL1-2006 මදරාර් මම්න්තුග   02 02 - - - 

මාර්යාල මාර්ය සහායම PL1-2006 රා මිම මශ්රේජ ය - ශී පීය 
මෛොවෛ 

 05 05 - - - 

මුරමම් PL1-2006 මදරාර් මම්න්තුග   01 - - - 01 

සනීරාරක් ම මම්මම් PL1-2006 මදරාර් මම්න්තුග   01 01 - - - 
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1.5.2 කාර්ය මණ්ඩනය යාවත්මකකාලීන වීම - 2015 වර්ෂය (වගුව 2) 

 

ත
න
තු
ර
 

න
ව
 න
ඳ
ව
ාග
ැනී
ේ
 

වි
ශ්ර
ාම
 ය
ෑේ
 

ස
්ථ
ාන
 ම
ාරු
 න
න
ා 

ප
ැමි
ණී
ේ
 

ස
්ථ
ාන
 ම
ාරු
 න
න
ා 
ය
ාේ

 

උ
ස
ස
්වී
ේ
 

ඉ
ල්
න
ා 
අ
ස
්වී
ේ
 

ත
න
තු
රු
 අ
ත
හ
ැර
ය
ෑේ
 

මි
ය
ය
ෑේ

 

ශ්රී
.න
ං.
ත
ා.
ද
ස
ේ. 

(ුහ
ුණ
ු 

) 

සහමාර අධයක්  (රාලෛ) 01 - - 01 - - - - - 
සහමාර අධයක්  
(මදරාර් මම්න්තුග ) - 01 - - - - - - - 
මිනුම් මසේවා හා කර්රම 

ර පක් ම (විම ේ ) 
- 01 - - 01 - - - - 

සංවර්ධෛ නිලධාික - - - 02 - 01 - - - 
මිනුම් මසේවා හා කර්රම 
ර පක් ම 

- 02 - - - - - - 20 
රසායෛාගාර සහමාර - - - - - - - - 03 
මඒමෛාමර  සහමාර 02 - - - - - - - - 
මාර්මිම ශි පි - - - - - - - 01 - 
ිකයදුම් - - 01 01 - - - - - 
මිනුම් රමිති හා මසේවා 
සහායම 

06 03 - - - - 01 - - 
රසායෛාගාර සහායම 03 - - - - - - - - 
මාර්යාල මාර්ය සහායම - - 02 - - - - - - 
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 2. දෙපාර්තදේන්තුදවන් සැපදයන දසේවය 
2.1   මාදිලි අනුමැතිය 

 

මාදික  අනුමැතිය යනු රීසියම් රඩියක්, මිනුම් කරමර යක් නි ්රාදමයකු විසින් 

මවඒතමරොඒි එවීමි මහෝ ආෛයෛමම්වකු විසින් මගන්වා මවමඒන්මදකුි විරීණීමි මරර  

එය ලංමාමස ක්රියාත්මකමම වෛ මිනුම් පිබඳ ත නීති පතිවලි අනුකූල වන්මන්ද යන්ෛ සුදුසුමම් 

ලත්මක ර පක්  ාගාරයරීන් රිකක් ා මරවාමගෛ අනුම  මර ගැනීමින. මාදික  අනුම  රී පම 

 ාක් ජ ම ර පක් ාවක් මස. එහිදී මිනුම් කරමර මේ  ලිලාමීතිය කාතිම මිනුම් 

රර්මේ   ාගාරමේ දී සම්පූර්  ර පක් ාවමි ලක් මමමර්. එහිදී  මිනුම් කරමර මේ  එක් එක් 

මමොිස් නිර්මා ය මර ඇති ආමාරය අන් ර්කාතිම නෛතිම මිනුම් විදයා සංවිධාෛමේ  

(International Organization of Legal Metrology) නිර් ායමවලි අනුකූලද යන්ෛ මසොයා 

 ැම . මම් අනුව සියලුම රීම්ම් මහෝ මිනුම් කරමර  (වාහෛ දුම් මාෛ සහ ඉන්ධෛ පිරවුම් 

යන්ත්ර ද ඇතුලුව) සතහා මාදික  අනුමැතිය ල ා දීම මදරාර් මම්න්තුව විසින් සිදු මරනු ලැමේ. 

(අනු න්ධෛ 1, 2) 

 

2.2   කාර්මික අංක ද ෝධනය 

 

මාර්මිම, ඉංජිමන්ම් මහෝ මවෛත්මක ඕෛෑම ක්ම ේත්රයමදී භාවි ා මරෛ පීඩෛමාෛ, 

ක ් ත්මකවමාෛ, රඩි,  රාදි, දිග මැනීමම් කරමර , විදුත්මක මිනුම් කරමර , ම  මෛය 

මැනීමම් කරමර , ර පක්  ාගාර රීම්ම්  රාදි ආදිය ්රමාංමෛය රී පමම් රහසුමම් දැෛි 

මදරාර් මම්න්තුව සතුව රවතිෛ අ ර, ඒ සතහා සහතිම නිකුත්මක රී පමද මරනු ලැමේ. මාර්මිම 

අංම ම ෝධෛ මසේවාව කාතිම මිනුම් රර්මේ   ාගාරමේ  මාර්ය භාරයරී. එමමන්ම වාහෛවල 

මසගය මැනීමි භාවි ා මරෛ මසග මාරම යන්ත්ර ස යායෛය රී පම ද, වාහෛ දුම් රිකක් ා 

රී පම සතහා භාවි ා මරෛ කරමර  ස යායෛය රී පමද ආරම්භ මර තිමේ. (වගුව 8) සියලුම 

අංම ම ෝධෛ සතහා වෛ සංම ෝධි  ගාස්තු 2015.07.02 දිෛැති අංම 1921/54 දරෛ අති 

විම ේ  ගැසටම රත්රමේ  රඒ මර ඇ . 

 

 2.3   ක්රියාකා ප ප්රමිති නැවත සතයායනය රී පම  
 

මවඒත මියුතු හා මර්මාන් වලදී භාවි ා මරෛ රීම්ම් මිනුම් කරමර  ස යායෛය රී පම 

සතහා මයොදාගන්ෛා ක්රියාමාික රමිනන් සෑම දිස්ත්රික් ම මම් මාර්යාලයමම දිස්ත්රික් 

ම මම්වරයා යිමත්මක රවත්මකවාමගෛ යින. මමම රමිනන් වසර මදමමි වරක් අංම ම ෝධෛය 

මඒ යුතුය. එම අංම ම ෝධෛ මාර්යය කාතිම මිනුම් රර්මේ   ාගාරමයහිදී සිදු මරනු ලැමේ. 

සම්ම  රඩි, රිකමා මිනුම් සහ දිග මිනුම් මමම ක්රියාමා ප රමිනන් ව මයන් සලමනු ලැමේ. 

 

 2.4  දිස්ත්රික් මටමටමින් දමදහයවන රීරුේ හා මිනුේ උපකරණ සතයායනය රී පේ, 

ප පක්ෂණ හා වැටලීේ 

 

රි තුඒ භාවි ා වෛ රඩි, මිමි, රීම්ම් හා මිනුම් කරමර  මිනුම් නීති පතිවලි අනුකූලව 

රවත්මකවාමගෛ යන්මන්දැින රිකක් ා රී පම සතහා ර පක්   හා වැිලීම් සිදු මරනු ලැමේ. මමම 

වැඩසිහන් රාිකමභෝගිම ආරක් ාවි මමන්ම රි තුඒ නිවැරදි මිනුම් රද්ධතියක් 

රවත්මකවාමගෛ යාමිත්මක කරමාික මස. 

 

මවඒතාමම්දී භාවි ා වෛ රීම්ම් මිනුම් කරමර වල ස යායෛ මියුතු සිදු මරනු ල න්මන් 

දිස්ත්රික් ම මම් මාර්යාලවල පිහිටුවා ඇති මිනුම් ඒමම, රමිති හා මසේවා අං වල මසේවමේ  

නියුතු මිනුම් මසේවා හා කර්රම ර පක් මවම්න් (Measurement Services and Devices 
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Inspectors) විසිනි. රාමද්ශීය ම මම් මාර්යාල මහෝ මවෛත්මක රාකය ආය ෛවල ස යායෛ 

මධයස් ාෛ පිහිටුවා දිස්ත්රික් ම මම්වරයාම  අනුමැතිය ඇතිව මමම මියුතු සිදු මරනු 

ලැමේ.  වද සෑම දිස්ත්රික්මයමම තිම ෛ රාලම්  රාදි ද වසරක් රාසා මුද්රා රී පම සතහා රාලම් 

 රාදි ර පක් ා රී පමම් කංගම ඒමමයක් පිහිටුවා තිමේ. රි පුරා ඉන්ධෛ පිරවුම්හ වල 

තිම ෛ ඉන්ධෛ නිකුත්මක රී පමම් යන්ත්ර ද වසරමි වරක් ස යායෛය මර මුද්රා මරනු ලැමේ. ඒ 

සතහා ඉන්ධෛ පිරවුම් යන්ත්ර ස යායෛය රී පමම් කංගම ඒමමයක් (Fuel Dispensers 

Verification Unit) පිහිටුවා ඇ . (වගු  15, 16, 17, සහ 18) 

 

2.5  දපර ඇසුරුේ භාණ්ඩ ප පක්ෂා රී පම 

 

රාිකමභෝගිමයාි අමලවි රී පමි මරර ඇසුම්ම් මරෛ ලද භාණ්ඩ මරර ඇසුම්ම් භාණ්ඩ මලස 

හැඳින්මස. මරර ඇසුම්ම් අින මයන්ම  සතහන්ව ඇති රමා යන් ( ර, රිකමාව ආදිය) 

නියමි  රිකදි තිම ෛ  ව ර පක් ා රී පමම්දී නෛතිම මිනුම් විදයාව පිබඳ ත කා යන් ර 

සම්මුනන්ි (OIML regulations) අනුව ර පක්   සිදු මමර්. 

 

මරර ඇසුම්ම් ර පක් ා රීිකමම්දී මවඒත මරොමඒේ රදර් ෛයි   ා ඇති මරර ඇසුම්ම් නියඳි 

මලස ම ෝරාමගෛ ඒවාමේ  අඩංගු ද්රවයවල ුදද්ධ  ර රිකමාව මහෝ දිග මනිනු ලැමේ. නි ්ි  

මරර ඇසුම්ම් සංඛ්යාවක් එමලස ර පක් ා මර එම මිනුම් සංඛ්යාෛ වි ්ම   යමි 

(statistical analysis) ලක් මරනු ලැමේ. මදරාර් මම්න්තුව මඟින් විකන් වර නිකුත්මක මරෛ 

විම ේ  ගැසටම නිමසදෛවල දක්වා ඇති මරගුලාසි වලි අනූකූලව මරර ඇසුම්මම් ුදද්ධ මිනුම 

ඉඩදිය හැරී මදෝ ය සමඟ ර පක් ා මර  ලා අදාඒ මරර ඇසුම්ම පිබඳ ත අවසන් නර ය ගනු 

ලමේ. මරර ඇසුම්ම් පිබඳ ත වැඩිදුර ම ොරතුම් 2007.05.29 දිෛැති අංම 1499/7 දරෛ අති 

විම ේ  ගැසටම රත්රමේ  රඒ මර ඇ . 

 

2.6  නනතික මිනුේ විෙයාදවන් පානනය වන වාණිජ ක්රියාකාරකේවන නියැදනන 

දපෞේගලික වයවසායකිනන් ලියාපදිංිය 

 

මිනුම් ඒමම, රමිති හා මසේවා රෛමත්මක 21 වැනි වගන්තියි අනුව රීම්ම් රඩි, මිමි, රීම්ම් හා 

මිනුම් කරමර  විරීණීම, නි ්රාදෛය රී පම, ආෛයෛය රී පම මහෝ අඵත්මකවැඩියා මරනු ල ෛ 

ඕෛෑම සංවිධාෛයක් මහෝ පුද්ගලමයකු මහෝ ඒ සතහා මදරාර් මම්න්තුමස ක යාරදිංි විය 

යුතුය. ඒ සතහා මිනුම් ඒමම, රමිති හා මසේවා අධයක් මවරයා විසින් නි ්චලය මරනු ල ෛ 

ආමීති රත්රයක් මඟින් ඉ ලුම් මඒ යුතු අ ර එයි නියමි  ගාස්තුවද මගවිය යුතුය. මමවැනි 

ක යාරදිංි රී පමමදී ල ා මදෛ සහතිමය එය නිකුත්මකමඒ වසමර් මදසැම් ර් 31 දිමෛන් 

අවලංගු මස. රීසියම් පුද්ගලමයකු රීම්ම් මහෝ මිනුම් කරමර  අලුත්මකවැඩියා රී පමම් 

වයාරාරයක් ආරම්භ රී පමි ර ම  මන් ඒ සතහා තිියය යුතු සුදුසුමම් හා දක්  ා සම්පූර්  

මර ඇති  ව මරන්වීම පිජ ස මදරාර් මම්න්තුව විසින් රවත්මකවෛ රාමයෝගිම ර පක්  යමි 

මරනී සිටිය යුතුය. ඒ සතහා නියමි  විභාග ගාස්තු මගවිය යුතුය.  

 

රඩි, මිමි, රීම්ම් මහෝ මිනුම් කරමර  අලුත්මකවැඩියා රී පමම්දී අව ය වෛ මමවලම් හා 

කරමර  අයදුම්මම් සතුව තිමේද යන්ෛ ර පක් ා මරනු ලැමේ. ඒ සතහා මදරාර් මම්න්තු 

නිලධා පන් විසින් අදාල අයදුම්මම්ම  වැඩමරොඒ/මර්මාන්   ාලාව ර පක් ා මරනු ලැමේ.  

 

එවැනි ස් ාෛ ර පක් ාවරීන්ද රසු සියලු ර පක්   පිබඳ ත අධයක් වරයාම  සෑහීම අනුව 

අදාඒ පුද්ගලයා මව  අලුත්මකවැඩියා රී පමම්  ලරත්රය නිකුත්මක මරනු ඇ  (වගු 13, 14). එම 
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සහතිමය අන්සතු මඒ මෛොහැම. වයාරාරමේ  අිනතිමම් මවෛස් වුවමහොත්මක සුදුසුමම් ලත්මක 

මාර්මිම නිලධාිකමයකු සිටීම අනිවාර්ය මස. 
 
ක යාරදිංි ගාස්තු ඇතුළු ක යාරදිංි රී පම් පිබඳ ත අමෛකුත්මක සියලුම ම ොරතුම් 2015.07.02 

දිෛැති අංම 1921/54 දරෛ අති විම ේ  ගැසටම රත්රමේ  රඒ මර ඇ . 

 

2.7  ශ්රී නංකාදේ සේමත දේනාව නිපෙවීම සහ විකා ය 

 

ශ්රී ලංමාවි සම්ම  මසලාව සැරයීමම් පුමරෝගාමියා වීමම් මගෞරවය හිමිවන්මන් මිනුම් ඒමම, 

රමිති හා මසේවා මදරාර් මම්න්තුවිින. දිවිනෛ පුරා මාලය පිබඳ ත ඒමමිතියක් ඇති මරනු 

පිජ ස කාතිම මිනුම් රර්මේ   ාගාරමේ  විදුත්මක මාලය හා සංඛ්යා  විදයාගාරමේ  විම ේ  

වයාරීතියක් මලස ශ්රී ලංමාමස සම්ම  මසලාව නිරදවීමම් මියුතු ආරම්භ මරෛ ලදී. ඒ 

සතහා ම්බීඩියම් රරමාණුම ඔරමලෝසුවක් ස් ාපි  මර එමගින් කා යන් ර මාල 

ඛ්ණ්ඩාංමවලි (Universal Time Coordinates) අනුකූල වෛ රිකදි ශ්රී ලංමාමස නිවැරදි 

මසලාව සමස් මර විමා ය රී පම සිදුමස. නිවැරදි මසලාව විමා ෛය සතහා 2011 අමරේ  මස 

www.sltime.org මවේ අඩවිය විවී  මරෛ ලදී. දවමසේ ඕෛෑම මසලාවම මමම මවේ 

අඩවියි පිවිස ශ්රී ලංමාමස නිවැරදි මසලාව දැෛගැනීමම් රහසුව දැන් සැමමදෛාිම ලැබී ඇ . 

මමම මවේ අඩවිය ඇසුමරන්  මන් භාවි  මරෛ ඔරමලෝසුවල මසලාව නිවැරදිව සමස් මර 

ගන්ෛා මලස අදාල සියලු රාර් වයමිම කරමදස් මදනු ලැමේ.  

 

 වදුරිත්මක සංවර්ධෛය වෛ මමම මසේවාව මලොව දැෛි ඉ ාම නිවැරදි මසලාව නිරදවන්ෛි 

සමත්මකවෛ සිීයම් රරමාණුම ඔරමලෝසුව දක්වා වැඩිදියුණු රී පමි මම් වෛ විි පියවර මගෛ 

ඇ . 2016 වසමර් දී ඒ සතහා අව ය ෛව කරමර  රද්ධතිය කාතිම මිනුම් රර්මේ   ාගාරය 

තුඒ පිහිිවනු ලැමේ. 

  

  

2.8  දසෞඛ්ය ක්දෂේ්රදේ භාවිතා වන මිනුේ උපකරණ අංක ද ෝධනය 

 

මසෞඛ්ය ක්ම ේත්රමේ  භාවි ා වෛ රීම්ම් යන්ත්ර, ක ් ත්මකවමාෛ, ම්ධිර පීඩෛමාෛ වැනි 

කරමර  අංම ම ෝධෛය මගින් ඒවාමේ  නිරවදය ාව සහතිම මරෛ අ ර එමගින් නිරවදය 

හා වි ්වාසනීය මරෝග විනි ්චලයක් සිදුමස.මරෝහ  සහ මසෞඛ්ය ක්ම ේත්රයි අයත්මක අමෛකුත්මක 

ආය ෛ මව  ඒ සතහා රහසුමම් ල ා දීමි මදරාර් මම්න්තුවි හැරීය.  
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3. ජාතයන්තර සේනන්ධතා  ුහුණු  සහ සේදේනන 

 
මිනුම් විදයාවි අදාඒ කා යාන් ර හා මලාපීය සහමයෝීත ාව රවත්මකවා ගැනීමි විවිධ රිව  

සමග සම් න්ධ ා ඇතිමරගනු ලැමේ. අර භාවි ා මරෛ මිනුම්වල කා යන් ර අනුකූල ාවය 

සහ වි ්වාසය  හවුම් වීමිත්මක, මවඒතාමම්දී කද්ග වෛ  ාක් ජ ම අවහිර ා වලක්වා 

ගැනීමිත්මක කා යන් ර ස ත ා ඉවහ  මස. එමමන්ම දැෛි භාවි ා මරෛ විදයාත්මකමම හා 

අමෛකුත්මක මිනුම් ්රමවලි ආරක්ෂි  රදෛමක් සැරයීම,  ාක් ජ ම ්රම මසොයා ගැනීම හා 

ඒවා වයාප්ති  රී පම මගින්  ාක් ජ ම නාෛය හුවමාම් මරගැනීම, විවිධ රිවල ඇතිවෛ 

 ාක් ජ ම අවහිර ා අවම මරගැනීම ආදිමයහි ද  කා යන් ර ස ත ා අ යව ය මස. 

 

මිනුම් ඒමම, රමිති හා මසේවා මදරාර් මම්න්තුව මම් වෛ විි රහ  දැක්මවෛ කා යන් ර 
ස ත ා රවත්මකවාමගෛ යින. 

1. කා යන් ර නෛතිම මිනුම් විදයා සංවිධාෛමේ  (OIML) සාමාජිමත්මකවය දරින 
2. ආසියා  ාන්තිමර මිනුම් විදයා වැඩසිහමෛහි (APMP2) සාමාජිමත්මකවය දරින 

3. රීම්ම් හා මිනුම් පිබඳ ත කා යන් ර මමිටුමස (CIPM3) අමෛයොෛය ව මයන් 

පිබඳගැනීමම්  ගිවිසුමම් (MRA4) ආශ්රි  සාමාජිමත්මකවය දරින 

4. කර්මන් මිනුම් ආය ෛය සහ සාක් සංවිධාෛය (PTB – SAARC) අ ර ඇති ද්වි 

රාර් විම ස ත ා යිමත්මක ක්රියාත්මකමම වෛ විවිධ වයාරීතිවලි ද සාක් මලාරමේ  

රික් ව මයන් සහභාීත මස 

ීකි අම රව විවිධ මභෞතිම රාශීන්ි අදාඒ කා යන් ර සංසන්දෛ වැඩසිහන් වලි ද සෑම 
වසරමම සහභාගි වී ඇති අ ර එමගින් සාර් ම රතිඵලද ල ා ඇ . 2015 වසමර්දී ද 
මදරාර් මම්න්තුමස නිලධා පන් විවිධ විමද්  පුහුණු වැඩසිහන්වලි හා මිනුම් විදයාවි 
සම් න්ධ විමදස් සම්මම්ලෛවලි ද සහභාගි වී ඇ . ූවගුව 11) 
 

3.1 විදේශීය උසස් අධයාපන අවස්ථා 

 
මිනුම් විදයා ක්ම ේත්රයි අදාල කසස් අධයාරෛ අවස් ා සමහර රිවල වි ්ව විදයාලවල රවන. 

මිනුම් විදයාවිම අදාල ර ්චලාත්මක කරාධි රාඨමාලා රවත්මකවෛ විමදස් වි ්වවිදයාල සහ ආය ෛ 

සැලරීය යුතු සංඛ්යාවක් මලොව පුරා ඇ . එමසේම සමහර රිවල කාතිම මිනුම් ආය ෛවලි 

අනු ද්ධව ද මිනුම් විදයා ර ්චලාත්මක කරාධි රාඨමාලා රවත්මකවෛ ආය ෛ තිමේ.  

 
මිනුම් විදයාවිම අදාල විමද්ශීය ර ්චලාත්මක කරාධි රාඨමාලාවලි සහභාගි වීමම් දුර්ලභ 

අවස් ාව මදරාර් මම්න්තු නිලධා පන්ි ම මහවින් වැදගත්මකය. ඒ අනුව විමදස් ර ්චලාත්මක කරාධි 

රාඨමාලාවලි සහභාගි වී සිටිෛ සහ 2015 වසමර් රාඨමාලා සාර් මව අවසන් මඒ 

නිලධා පන් පිබඳ ත විස් ර රහ  වගුමස දැක්මස.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Asia Pacific Metrology  Programme 
3 International Committee for Weights and Measures 
4 Mutual Recognition Arrangement 
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(වගුව 3) 

 

 
නිනධාිකයාදේ නම තනතුර 

උපාධි 

පාඨමානාව 
ආයතනය කානය 

1 
එස්.ඩී.අින. ඩයස් 
මහ ා 

සහමාර 
අධයක්  

වයවහාිකම 
මිනුම් විදයාව 
පිබඳ ත විදයාරති 
කරාධිය 

ිාටු වි ්ව විදයාලය -
එස්මිෝනියාව 

2013.08.24 
සිි 
2015.08.22 

2 
වන.ඩේ.ී. විකයසුන්දර 
මමය 

සහමාර 
අධයක්  

මිනුම් විදයාව 
පිබඳ ත 
දර් ෛශූ ප 
කරාධිය 

විදයා හා  ාක්   
වි ්ව විදයාලය - 
දකුණු මමොිකයාව 

2014.02.16 
සිි  

 

 

4. දේශීය ුහුණු  වැඩසටහන් 
4.1 දෙපාර්තදේන්තුව මගින් දමදහයවන ුහුණු  වැඩසටහන් 

2015 වසමර් සිි මිනුම් විදයා ක්ම ේත්රයි අව ය පුහුණුව ල ාදීම සතහා විම ේ  වැඩසිහෛක් 
ආරම්භ විය. රසායෛ මිනුම් විදයාව හා මිනුම් අවිනි ්ි  ා ග ෛය රී පම ූChemical 
Metrology and Uncertainty Calculation) පිබඳ ත පුහුණුව ල ාදීමි අව ය සම්රත්මක 
දායමත්මකවය මදරාර් මම්න්තුව සතුව ඇ . රහ  වගුමස දැක්මවන්මන් 2015 වසමර් රවත්මකවෛ 
ලද එවැනි රාඨමාලාවල විස් රින.  

 
 (වගුව 4)  

                                                                      
*එක් අයකුි ගාස්තුව දක්වා ඇ  
 

4.2 දේශීය ුහුණු  වැඩසටහන්වනට නිනධාිකන් දයොමුරීිකම 
 

ආය ෛමේ  සෑම අං යමම නිලධා පන්ම  පුහුණු අව ය ා හඳුෛා ගැනීම සතහා 

මදරාර් මම්න්තුව නිරතුම් ක්රියා මරින. එක් එක් නිලධාිකයාි  මා ඉටුමරෛ මසේවමේ  

නිපු ත්මකවය තිබීම ඉ ා වැදගත්මක මස. එ ැවින්  මා සතු දැනුම  වදුරිත්මක වර්ධෛය මරගැනීම 

පිජ සත්මක, මහොද රඒපුම්ද්දක් ද යාවත්මකමාලීෛ වූ දැනුමක්ද සහි ව මසේවමේ  කසස්වීම් ලැබීමිත්මක 

හැරීවනු පිජ ස එම නිලධා පන්ි අව ය පුහුණුව ල ා මද්. 2015 වසර තුඒ මදරාර් මම්න්තු 

මාර්ය මණ්ඩලමේ  නිලධා පන් සහභාීත වූ මද්ශීය පුහුණු රාඨමාලා පිබඳ ත ම ොරතුම් අංම 5 

වගුමස දැක්මස. 

 

පාඨමානාදේ නම 
පැවැත්මකවූ 

දිනය 

සහභාගි වු 

සංඛ්යාව 

ගාස්තුව* 

රුපියල් 

රසායෛ මිනුම් විදයාව පිබඳ ත හැඳින්විම 2015.05.20 9 12500.00 

මිනුම් අවිනි ්ි  ා  ක්මසේම් රී පම 2015.09.05 25 9500.00 

මිනුම් අවිනි ්ි  ා  ක්මසේම් රී පම 2015.11.12 22 9500.00 

මිනුම් අවිනි ්ි  ා  ක්මසේම් රී පම  
ූමධයම රිකසර අධිමාිකමේ දී රවත්මකවෛ ලදී) 

2015.09.21 19 3000.00 
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5.  දභෞතික සංවර්ධනය 
5.1 දභෞතික සේපත්මක ප්රසේපාෙන 

මම් යිමත්මක 2015 වසමර් මිලදී ගත්මක මාර්යාල ගීහ භාණ්ඩ, විදුක  කරමර , රර්මේ   ාගාර 

කරමර , සහ අමෛකුත්මක මාර්යාල අව ය ා අදාල මස. රධාෛ මාර්යාලමේ  සහ දිසත්්රික් 

මාර්යාලවල අව ය ා මම් යිමත්මක ආවර ය මස.  

 

5.1.1 සේමත මිනුේ උපකරණ මිනදී ගැනීම 

කාතිම මිනුම් රර්මේ   ාගාරය සතහා 2015 වස ර තුඒ මිලි ගත්මක සම්ම  මිනුම් කරමර  

පිබඳ ත විස් ර රහ  දැක්මස. ූවගුව 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිනය උපකරණය ප්රමාණය 
මුළු පිිකවැය 

රුපියල් 

2015.01.20 මසරා මැක රර් ර පක් මය  1  661,926.00 

2015.02.03 මසේවා රිකග ම 3 829,950.00 

2015.03.03 යූ.පී.එස්. 24V/15A 2 794,000.00 

2015.03.03 විදයාගාර පීඩෛ මරමමෝඩර් 3 1,029,000.00 

2015.03.03 K වර්ගමේ   ාර යු ම 10  280,000.00 

2015.03.23 අධි මවෝ ටීය ා මාෛය 1 1,610,000.00 

2015.03.30 විදුත්මක ක්ම ේත්රමාෛය 1 1,158,375.00 

2015.05.04 වායු වර්ධම මරොම්රය 700 bar 1 3,966,255.00 

2015.05.04 ෆ්ලූක් පීඩෛ ආමාෛය 2 807,691.00 

2015.05.04 915 එච්. සමාන් ර ෛඒ මැලතුම්  ඳුෛ 1 4,180,105.50 
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5.1.2 දිස්ත්රික් කාර්යානවනට නනා දී ඇති පහසුකේ - 2015  (වගුව 6) 

 

 

5.2  ජාතික මිනුේ පර්දේෂණාගාරය සහ  මිනුේ ඒකක ප්රමිති හා දසේවා 

දෙපාර්තදේන්තු මූනස්ථානය ඉදිරී පේ කටයුතු 

 

අන් ර්කාතිම රමිනන්ි අනුකූලව කාතිම මිනුම් රද්ධතිය ස් ාපි  රී පමම් මාර්යභාරමේ  

ලික ම පියවරක් මලස සැලමමෛ කාතිම මිනුම් රර්මේ   ාගාරය ඉදිරී පමම් මියුතු 2013 

වර් ය තුඒදී ආරම්භ මරෛ ලදී. ෛව රිකශ්රය මමොඒ  සිි රීමලෝීකිර් 27ම රම  දුිකන් 

මහෝමාගම රමද් මේ  පිහිිා ඇ .  

  

 

 

 

 

 

දිස්ත්රික්කය නනා දුන් පහසුකේ 

ත්රිකු ාමලය සාමාෛය මම්ස පුටු , රිකඝ ම මම්ස, රිකඝ ම පුටු, වායු සීකමර  

පුත්මක ලම 
සාමාෛය මාර්යාල මම්ස, සාමාෛය මාර්යාල පුටු, වාමන් ම ්  ලාච්ු,, 
වාමන් මාර්යාල ම ් , 

අනුරාධපුරය 
සාමාෛය මාර්යාල මම්ස, විධායම මාර්යාල පුටු, වාමන් ම ්  ලාච්ු,, 
වාමන් මාර්යාල ම ් , වතුර ෆි ිර් 

මළු ර මරමඩස්ි  ෆෑන්, වායු සීකමර , රිකඝ ම 

මා ම   මරමඩස්ි  ෆෑන්, වතුර ෆි ිර් 

මා ර මරමඩස්ි  ෆෑන්, යූ.පී.එස්. 

හම් න්ම ොි මරමඩස්ි  ෆෑන් 

අම්රාර මරමඩස්ි  ෆෑන්, වතුර ෆි ිර් 

කුම් ෑගල ම සර් ප්රින්ිර් 

මරොමඒොන්ෛම්ව වතුර ෆි ිර්  

මඩමලපුව ම සර් ප්රින්ිර් 

යාරෛය මරමඩස්ි  ෆෑන්, වායු සීකමර , වතුර ෆි ිර් 

ගා ල වතුර ෆි ිර්, රිකඝ ම, ම සර් ප්රින්ිර් 

රධාෛ 
මාර්යාලය 

මරමඩස්ි  ෆෑන්, වායු සීකමර , තිරමරදි, වතුර ඩිස්මරන්සර්, 
රිකඝ ම, ම සර් ප්රින්ිර්, සාමාෛය මාර්යාල මම්ස, සාමාෛය මාර්යාල 
පුටු, වාමන් මාර්යාල ම ් , අවන්හලි මම්ස පුටු, මද්    ාලා පුටු 
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5.2.1 ජාතික මිනුේ පර්දේෂණාගාරය 

 

ස් ාෛග  වීම                                   මාමහේෛ වත්මක , පිටිරෛ, මහෝමාගම       

ආරම්භම දිෛය                                  2013.04.23 

නිම රී පමි අමප්තික්ෂි  දිෛය              2014.10.23 

නිමා මඒ දිෛය                                  2015.10.02 

රර්මේ   ාගාරය විවී  මඒ දිෛය     2015.12.08 

මුළු වයාරීති වියදම   ම්. මික යෛ 1487.90 

රතිරාදෛ - 2015   ම්. මික යෛ 200 (ඒමා ද්ධ අරමුදල) 

                            ම්. මික යෛ 280 (මදරාර් මම්න්තු අරමුදල) 

 

කාතිම මිනුම් රද්ධතිය අන් ර්කාතිම රද්ධතියි අනුකූලව ස් ාරෛ රී පම, යාවත්මකමාලීෛ 

රී පම, මිනුම් රමිනන් හඳුෛා ගැනීම, ස් ාරෛය රී පම, අර්  දැක්වීම, රි තුඒ නිවැරදි මිනුම් 

්රම භාවි ය  හවුම් රී පම ආදී කාතිම වගකීම් ැකසක් කාතිම මිනුම් රර්මේ   ාගාරය මව  

රැවමර්. එදිමෛදා භාවි යි ගැමෛෛ විවිධ මභෞතිම රාශීන්ි අයත්මක මිනුම්වලි අදාල කාතිම 

රමිනන් ල ා මදෛ ආය ෛය වන්මන් ද මමයින. ස්මන්ධය, දිග, මාලය, ක ් ත්මකවය, පීඩෛය, 

රිකමාව, විදුක  ධාරාව, මවෝ ටීය ාව ආදී මභෞතිම රාශීන් රම ක් මෛොව ඝෛත්මකවය, 

රමා මිතිය, මම්රෛ මිනුම්, ්වවනි මටමිම,  ලය, දැඩි ව, දුස්්ාවි ාව, ආර්ද්ර ාව,  රල 

රවාහ මිනුම්, ිකක්  මිනුම්, කුලී ර  මනු සහ වි ාල ස්මන්ධ මිනුම් වැනි විවිධ ක්ම ේත්රවලි 

්රමාංමෛ රහසුමම් සැරිනය හැරී රිකදි මමම කාතිම මිනුම් රර්මේ   ාගාරය සැලසුම් මමොි 

ඇ .  

 
දැෛි ශ්රී ලංමා රමිති ආය ෛය, මාර්මිම  ාක්   ආය ෛය, ශ්රී ලංමා විදුක  ල මණ්ඩලය, 

වරාය අධිමාිකය වැනි රාකය ආය ෛ මමන්ම මරෞද්ගක ම ආය ෛවල භාවි යි ගැමෛෛ 

මිනුම් කරමර  ්රමාංමෛ මියුතු සතහා පිිරි යැවීමම්දී වැයවෛ විමද්  විනිමය ශ්රී ලංමාව 

තුඒම රතවා ගැනීමි හැරී වීම මමම ෛව කාතිම මිනුම් විදයා රර්මේ   ාගාරය නිසා ලැම ෛ 

විම ේ  ලාභයරී. එමමන්ම විදයාත්මකමම මිනුම් විදයා ක්ම ේත්රමේ  රර්මේ    මියුතු වඩාත්මක 

පුළු ව සිදු රී පමි වැඩි අවස් ා මමමගින් ලැම නු ඇ .  

 

5.2.2 වර්තමාන ඉදි රී පේ වුහය 

 

රර්මේ   ාගාරය ඉදිරී පමම් මියුතු 2015 වසමර් අග භාගය වෛ විි අවසන් විය. ඒ අනුව 

රිකරාලෛ මගොඩෛැගි ල, නෛතිම මිනුම් විදයා අං යක් සහ කාතිම මිනුම් රර්මේ   ාගාරය 

ව මයන් රධාෛ මගොඩෛැගික  තුෛරීන් යුක් ව ඉදිරී පම් මමම වසර අගදී අවසන් විය. 

එමමන්ම ආය ෛය සතහා අධීමවෝ ටීය ා සැරයුමක් ූමවෝ ටම 33000) සහි ව 

රීමලෝමවෝ ටම ඇම්පියර් 1000ක් වෛ විදුක  කෛම යන්ත්රයක් සහ රික ාමම තුෛක් ද ඇතුඒත්මක 

වෛ යන්ත්රාගාරයක් ඉදිමර ඇ . එයි අම රව ගිනි ආරක්   රද්ධතියක් ස් ාරෛය මර ඒ 

සතහා විම ේ  කල සැරයුම් ඒමමයක් ඇතුඒත්මක යන්ත්රාගාරයක් ද මවෛම ඉදිමර තිමේ.  

 
රිකරාලෛ මගොඩෛැගි ල මහ  හ රරීන් සමන්වි  මස. එහි කල ිැංරී රද්ධතියක්, ආය ෛ 

අං ය, ගිණුම් අං ය, විග ෛ අං ය, අධයක් වරයාම  මාමරය, ආරෛ  ාලාව, ඉදිික 

ආක න්දය යෛ අංග ඇතුඒත්මක මස. මසෝරාෛ රහසුමම් ද එහි ඇ . රිකරාලෛ මදවෛ අදියර 

ව මයන් හැඳින්මවෛ අමෛක් මගොඩෛැගි ල තුඒ නෛතිම මිනුම් විදයා අං ය, රධාෛ 

ශ්රව ාගාරය, යාන්ත්රිම වැඩමරොඒ, පුහුණු අං ය, ිකයදුම් අං ය, සහ අමෛකුත්මක මාර්යාල 

මාමර රහසුමම් සහි ව වර්ීතමර ය මර තිමේ. එම මගොඩෛැගි ල මහ  තුෛරීන් යුක් ය.  
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කාතිම මිනුම් රර්මේ   ාගාරය ව මයන් ගැමෛෛ අමෛක් මගොඩෛැගි ල ආය ෛය සතු 

වි ාල ම මගොඩෛැගි ල මස. මමහි මසෝරාෛ රහසුමම් සහි ය. රර්මේ   ාගාර 

මගොඩෛැගි ල විවිධ මිනුම් රාශීන් සතහා මවන් මරෛ ලද විදයාගාර රද්ධතියරීන් ද, 

රිකරාලෛ ඒමමයරීන් ද, රමස  රාලෛ, දුරම ෛ සහ අන් ර්කාල සැරයුම් අං යරීන් ද  

(Server Room), ඉදිික ආක න්දයරීන් ද සමන්වි  මස. සියලුම අං  සමග සම් න්ධ වෛ 

අභයන් ර ඇමතුම් රද්ධතියක් ද ස් ාපි  මර ඇ .   

 

මමයි අම රව වාහෛ ගා  රී පම සතහා මවෛම ර ගාලක් ඉදිරී පමි මයෝකෛා වී ඇති අ ර 

එය ඉදිිකමේ දී ආරම්භ වීමි නියමිය. දැෛි වාහෛ ගා  රී පමි පියස්සක් සහි  ස ්ාෛ 

මදමක් රම ක් ඇ . ආය ෛ රිකශ්රමේ  ූමමිය කුටමටි ග  අතුරා සංවර්ධෛය මර ඇ .  

 

ආය ෛමේ  සියලුම මාමර සතහා වායු සීකමර  යන්ත්ර සවි රී පමි දැෛි පියවර මගෛ 

මෛොමැති අ ර දැෛි මාර්යාල මියුතු හා රර්මේ   ාගාර මියුතු සිදුවෛ ස් ාෛ සතහා 

රමා වත්මක වායු සීකමර  යන්ත්ර සරයා ඇ . එෛමුත්මක මාර්ය මණ්ඩලයි සිකලෛ රමා යි 

වායු සීකමර  යන්ත්ර සංඛ්යාවක් දැෛි අර සතුව ෛැ . එය අඩුවරී. විම ේ මයන්ම 

රර්මේ   ාගාරමේ  මයෝජි  මධයම වායුසීකමර  රද්ධතිය මම් වෛ ම ක් ස් ාරෛය මර 

ෛැ . එම වයාරීතිය රර්මේ   ාගාරය සතහාම වෛ විම ේ  වයාරීතියක් ව මයන් ඉදිිකමේ දී 

ආරම්භ වීමි නියමි ින.  

 

ඉහ  ඉදිරී පම්වලි අම රව කුලීර වල භාවි ා වෛ දුර සහ ගාස්තු මනිනු ල ෛ මනු (Taxi 

Meters) මාදික  අනුමැතිය සහ ස යායෛය රී පම සතහා රහසුමම්වක න් යුත්මක කුලී ර  මනු 

ර පක්   මධයස් ාෛයක් මාමහේෛවත්මක  රිකශ්රමේ ම ඉදිමර ඇ . එහි ඉදිරී පම් අවසන් මර 

මිනුම් කරමර  ස් ාපි  රී පමි නියමි ව ඇ .  

 

5.2.3  නව පිකශ්රයට පිවිීම 

 

මමොඒ  5 රැරජ  මාර්යාල ූමමිමේ  සිි ෛව රිකශ්රය දක්වා භාණ්ඩ ැකමගෛ යාමම් මියුතු 

2015 මෛොවැම් ර් මාසමේ  සිි ආරම්භ විය. මාර්යාල කරමර  සහ රර්මේ   ාගාරමේ  

මිනුම් කරමර , රමිනන් ආදිය මමොඒ  සිි පිටිරෛ ෛව රිකශ්රය ම ක් රවාහෛය රී පම 

සතහා විම ේ  වැඩපිබඳමවලක් මයොදෛ ලදී.  

 
කාතිම මිනුම් රර්මේ   ාගාරය සහ මිනුම් ඒමම, රමිති හා මසේවා මදරාර් මම්න්තුමස 

ලිලස් ාෛය විවී  රී පම 2015 මදසැම් ර් 8 වැනි දිෛි මයදී තිබුණු සුභ මමොමහොතින් 

මර්මාන්  හා වාජ ක මියුතු අමා ය ගම් ික ා්   දුදීන් මැතිතුමාම  සහ හිිපු මවඒත හා 

රාිකමභෝගිම මියුතු අමා යවරමයකු වූ වර් මාෛ රාර්ක මම්න්තු මන්ත්රී ගම්  න්දුල 

ගු වර්ධෛ මැතිතුමාම  සහභාගිත්මකවමයන් කත්මකසවාමාරමයන් සිදු විය. එදිෛ රාත්රී පිිකත්මක 

සජ්ඣායෛයක් ද රසු දිෛ සංඝග  දක්ෂි ාවක් ද රවත්මකවෛ ලදී. 
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රිකරාලෛ මගොඩෛැගි ල ඉදිමවමින් 

 

 
 

රර්මේ   ාගාරය අවි ියම් සමස් මමමරෛ ආමාරය 

 

 
 

ස්මන්ධමිතිම විදයාගාරමේ  ඇතුඒ  ඉදිමවෛ ආමාරය 
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රිකරාලෛ මගොඩෛැගි ල 

 

 

 

 

 

කාතිම මිනුම් රර්මේ   ාගාරමේ  ඉදිිකරස ඉදිරී පම් වැඩ අවසන් වෛ ආමාරය 

 

 
රිකරාලෛ මගොඩෛැගි ල මදවෛ අදියර - නෛතිම මිනුම් විදයා අං ය සහ ශ්රව ාගාරය 
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මර්මාන්  හා වාජ ක මියුතු අමා ය ගම් ික ා්   දුදීන් මැතිතුමා විසින් 2015 මදසැම් ර්  

8 දිෛ සුභ මමොමහොතින් රර්මේ   ාගාරය විවී  රී පම 

 

 
 

සුභ මමොමහොතින් සමම් ඵලමය විවී  රී පම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගම් ඇමතිතුමන් විසින් ක ් ත්මකවමිතිම විදයාගාරය ර පක් ාවි ලක් මඒ අවස් ාව 
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5.3 ඉදිිකදේ දී ආරේභ වීමට නියමිත වයාපීනන් 

5.3.1 කුලී රථ මනු (Taxi Meters) මාදිලි අනුමැතිය හා සතයායන මධයස්ථානය  
  

නිරවදය ාව ර පක් ා මරෛ ලද කුලී ර  මනු මඟින් දුර හා මාලය අනුව නිවැරදි හා 

වි ්වාසදායම ගාස්තු  සහි  කුලී ර  මසේවාවක් මහකෛ ාවි ල ා දීමම් අරමුජ න් මමම 

වයාරීතිය මයෝකෛා මර ඇ . මමමගින් කුලී ර  මනු සම් න්ධ නෛතිම මිනුම් විදයා 

පිිකවි රයන් රාලෛය වීම සිදු මස. මවඒතාමම්දී භාවි ා වෛ අමෛකුත්මක සෑම මිනුම් 

කරමර යක් මමන්ම කුලී ර  මනුවි අදාඒ නෛතිම රාලෛය මනුමස මාදික  අනුමැතිය, 

ලික ම ස යායෛය, මනුව සවි රී පමමන් රසුව මමමරෛ මාර්ග ර පක් ාව, සහ වාර්ෂිම 

ස යායෛය යෛ පියවර හ රරීන් සමන්වි  මස.  

 
කුලී ර  මනු ර පක් ාව සතහා සියලුම දිස්ත්රික්ම ආවර ය වෛ රිකදි  ාක්   නිලධාිකයකු 

සහ මාර්යාල නිලධාිකයකු ව මයන් මාර්ය මණ්ඩලයක් රත්මක රී පමි සැලසුම් මර ඇ . 

 
කුලී ර වල භාවි ා වෛ දුර සහ ගාස්තු මනිනු ල ෛ මනු (Taxi Meters) මාදික  අනුම  රී පම 

සහ ස යායෛය රී පම සතහා අව ය රහසුමම්වක න් යුත්මක කුලී ර  මනු (Taxi Meters) 

ර පක්   මධයස් ාෛමේ  ඉදිරී පම් අවසන් රී පම සහ එහි මිනුම් කරමර  ස් ාපි  රී පමි 

නියමි ව ඇ . 2016 වසමර්දී නියමු වයාරීතියක් ව මයන් මනුවල මාදික  අනුමැතිය (Pattern 

Approval of Taxi Meters) ල ාදීම ආරම්භ රී පමි නියමි ය. ඒ අනුව ශ්රී ලංමාව තුඒ දැෛි 

කුලී ර  මනු ආෛයෛය මර ම දාහිකෛ ආය ෛ මව  එම මාදික  අනුමැතිය ල ාගැනීමි 

අව ය රහසුමම් ල ෛ වසමර් මැද වෛ විි ල ාදීමි හැරී වනු ඇ .  

 

5.3.2 මධයම වායු සීකකරණ පේධතිය ස්ථාපනය 

කාතිම මිනුම් රර්මේ   ාගාරය සතහා මධයම වායු සීකමර  රද්ධතියක් (Central Air 

Condition System) ස් ාරෛය රී පමම් මියුතු මමම ක් ආරම්භ රී පමි මෛොහැරී වී 

ඇත්මකමත්මක ඒ සතහා රමා වත්මක ලිලය රතිරාදෛ මෛොමැති වීම නිසාය. මමම විම ේ  වයාරීතිය 

සතහා ඇස ්මම්න්තුග  මර ඇති මුදල ම්පිය  46,814,440ක් මස. මමම වයාරීතිය මගින් 

 ලාමරොමරොත්මකතු වන්මන් කාතිම මිනුම් රර්මේ   ාගාරමේ  සියලුම විදයාගාර වායුසමෛය 

රී පමම්  නි රද්ධතියක් ස් ාරෛය රී පමින. එමගින් රර්මේ   ාගාරය තුඒ රැවතිය යුතු 

නිවැරදි ක ් ත්මකවය විධිමත්මකව රාලෛය රී පම සහ රර්මේ   ාගාර තුඒ වායුමගෝලමේ  තිියය 

යුතු ආර්ද්ර ාව විධිමත්මක මලස රාලෛය මර ගැනීම අමප්තික් ා මමමර්. කාතිම මිනුම් රමිනන් 

සුැකකීමම් වගරීව යුතු ආය ෛය ව මයන් එම රමිනන් පිහිටුවා ඇති රර්මේ   ාගාර තුඒ 

කා යන් ර නියමයන්ි අනුව රැවතිය යුතු රිකසර සාධම ඒ අයුිකන්ම රවත්මකවා ගැනීම අරම  

වගකීම මස. එක් එක් රමිනන් පිහිටුවිය යුතු නියමි  ක ් ත්මකවයක් හා රිකසර ආර්ද්ර ා 

මටමිමක් ඇ . කාතිම රමිනන්වල නිවැරදි ාව රතා රවතින්මන් එම අනිවාර්ය රිකසර  ත්මකව 

යිමත්මක රමජ . එ ැවින් මමම වායු සීකමර  රද්ධතිය ස් ාරෛය රී පම අ යව ය මස. 
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6. ජාතික මිනුේ පර්දේෂණාගාරය 

6.1 එක් එක් විෙයාගාරය මගින් සපයනු නනන අංක ද ෝධන පිළිනඳ දතොරතුරු ූවගුව 7) 

 විෙයාගාරදේ නම සපයනු නනන අංක ද ෝධන දසේවා 

1 ක  ්ත්මකවමිතිම විදයාගාරය 

සායනිම ක  ්ත්මකවමාෛ 

මාර්මිම සහ විදයාගාර ක  ්ත්මකවමාෛ සංඛ්යාංම ක ් ත්මකවමාෛ 

 ාර විදුත්මක යු ම ක ් ත්මකවමාෛ සහ රතිමරෝධ ක  ්ත්මකවමාෛ 

වීදූම් තුල ද්රව ක ් ත්මකවමාෛ 

Maximum Registered ක  ්ත්මකවමාෛ 

කරිකම අවම ක ් ත්මකවමාෛ 

ියත්මකති ක  ්ත්මකවමාෛ 

රී ්ඨවල ක ් ත්මකවය මැනිමම් කරමර  

අමධෝරක්  ක  ්ත්මකවමාෛ 

ම  මෛමාෛය 

අමධෝරක්  ම  මෛමාෛය 

ම  මෛ තුලාව 

සම්ම  ප්තිලැටිෛම් රතිමරෝධ ක  ්ත්මකවමාෛ ූසංසන්දෛ ්රමය) 

සම්ම  ප්තිලැටිෛම් රතිමරෝධ ක  ්ත්මකවමාෛ ූඅචලල ලක් ය ්රමය) 

මාර්මිම  ාර විදුත්මක යු ම ක ් ත්මකවමාෛ ූසංසන්දෛ ්රමය) 

මාර්මිම  ාර විදුත්මක යු ම ක ් ත්මකවමාෛ ූඅචලල ලක් ය ්රමය) 

ක  ්ත්මකවමිතිම  ාර  ූද්රව සහ වියබඳ) 

ක  ්ත්මකවමිතිම මර්ඛ්ය 

විදයාගාර කදුන් 

ඔමිොක්ම ස 

ඉන්රීයුමේිරය සහ කල  ාරමය 

අධිශී මර ය සහ ශී මර ය ූ නි කුටීර) 

ශී  මාමරය ූමාමර ක  ්ත්මකව මිනුම්) 

 ාර ස්වීචල/රාලම 

සංඛ්යාංම ආර්ද්ර ාමාෛය 

ම ත්මක හා වියබඳ     ආර්ද්ර ාමාෛය 

2 
 
විදුත්මක කවය සහ  ක්තිය 
පිබඳ ත විදයාගාරය 

රීමලෝ මවොටම රැය ීකිරය ූඑමලා) 

රීමලෝමවොටම රැය ීකිරය ූම මලා) 

රීමලෝමවොටම ඇම්පියර් රැය ීකිරය ූම මලා) 

කංගම විදුත්මක  ලය/ ක්තිය මැනීමම් කරමර  ූඑමලා) 

කංගම විදුත්මක  ලය/  ක්තිය මැනීමම් කරමර  ූම මලා) 

විදුක  මනු ර පක් ා රී පමම් රද්ධතිවල ීකිර ූඑමලා) 

විදුක  මනු ර පක් ා රී පමම් රද්ධතිවල ීකිර ූම මලා) 

විදුත්මක  ක්ති ීකිර ූවිදයාගාර/ස් ාවර/එමලා) 

විදුත්මක  ක්ති ීකිර ූවිදයාගාර/ස් ාවර/ම මලා) 

විදුත්මක  ලය මැනීමම්  කරමර  ූවිදයාගාර/ස් ාවර/එමලා/කංගම) 

විදුත්මක  ලය මැනීමම් කරමර  ූවිදයාගාර/ස් ාවර/ම මලා/කංගම) 

3 රිකමාමිතිම විදයාගාරය 

ම දුම් රහි  මිනුම්  

රිකමාමිතිම මිනුම් 

මිනුම් සික න්ඩර 

මාර්ග ිැංරී  

මිනම්රෝ පිමරටමටු, පිමරටමටු, ියයුමරටමටු ූලක් ය 03 ක් සතහා) 

4 පීඩෛ මිනුම් විදයාගාරය 

පීඩෛ ආමාෛ 

ස්පි මමෝමැමෛෝීකිරය 

සංඛ්යාංම ම්ධිර පීඩෛ මාෛය 
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5 ස්මන්ධමිතිම විදයාගාරය 

රීම්ම් රඩි ූOIML E 2 රන්තිය) 

රීම්ම් රඩි (OIML F 1 රන්තිය) 

OIML රන්තිය F2/M රන්තිය/සුදු යමඩ මාර්මිම රීම්ම් රඩි 

අමෛකුත්මක මාර්මිම රඩි 

නිරවදය ා රන්තිය I  රාදි 

නිරවදයා ා රන්තිය II  රාදි 

නිරවදය ා රන්තිය III, IIII  රාදි 

රාලම්  රාදි 

ම ොත්මක ම් අදිෛ යන්ත්රය 

මහෝරර් තුලාව 

6 දිග මිනුම් විදයාගාරය 

ීකිර් පණ /මටමප්ති  

ආමාෛ කුටමටි 

වර්නියර් මැක රර් 

මිනම්රොීකිර් ආමාෛ 

වි ම්ම්භ ආමාෛ  

කස ආමාෛ   

මැක රර් ර පක් ම 

ෆීලර් ආමාෛ 

ඝෛමම මැනීමම් ආමාෛ 

7 
විදුත්මක මාලය සහ සංඛ්යා  
මිනුම් විදයාගාරය 

මවෝ ටම ීකිර් 

ඇීකිර් 

ඕම් ීකිර් 

 හු ීකිරය 6.5 ර යාවර් /සරල විභව 

ර යාවර්  සරල ධාරා  

රතිමරෝධ 

මාලය/විරාම ඝටිමාව 

සංඛ්යා ය/ිැමමෝ ීකිරය 

මදෝලමන්ක් ය 

 රංග කෛමය 
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6.2 ජාතික මිනුේ පර්දේෂණාගාරදේ අංක ද ෝධන ආොයේ දතොරතුරු - 2015 වර්ෂය (වගුව 8) 

 

 

මාසය 

ස්කන්ධමිතික 
විෙයාගාරය 

දිග මිනුේ  
විෙයාගාරය 

උෂණ්ත්මකවමිතික 
විෙයාගාරය 

විෙුත්මක කානය සහ 

සංඛ්යාත මිනුේ 
විෙයාගාරය 

විෙුත්මක ජවය සහ 

 ක්තිය පිළිනඳ 
විෙයාගාරය 

පිකමාමිතික 
විෙයාගාරය 

පීඩන මිනුේ 
විෙයාගාරය 

ඒකක 
ගණන 

ආොයම 
රුපියල් 

ඒකක 
ගණන 

ආොයම 
රුපියල් 

ඒකක 
ගණන 

ආොයම 
රුපියල් 

ඒකක 
ගණන 

ආොයම 
රුපියල් 

ඒකක 
ගණන 

ආොයම 
රුපියල් 

ඒකක 
ගණන 

ආොයම 
රුපියල් 

ඒකක 
ගණන 

ආොයම 
රුපියල් 

කෛවාික 1 1,500.00  14 20,500.00 27 68,520.00 2 5,000.00 5 6,000.00 2 4,000.00 1 1,000.00 

මර රවාික 21 60,800.00  4 5,000.00 5 20,000.00 5 10,000.00 18 43,200.00 1 500.00 3 3,000.00 

මාර්තු 3 8,375.00  29 31,500.00 17 27,000.00 9 16,000.00 10 12,000.00 6 3,300.00 3 3,000.00 
අමරේ  33 18,950.00  6 8,500.00 14 33,890.00 2 4,000.00 1 1,000.00 1 5,000.00 4 4,000.00 

මැින 34 9,150.00  26 29,000.00 17 53,530.00 15 27,000.00 8 77,000.00 4 3,000.00 16 16,000.00 
ජුනි 62 18,915.00  14 16,000.00 23 51,200.00 9 30,000.00 7 8,000.00 3 6,000.00 10 10,000.00 

ජුක  48 18,725.00  14 18,500.00 28 73,000.00 16 24,000.00 0 0.00 2 9,600.00 3 3,000.00 
අමගෝස්තු 8 26,900.00  46 26,000.00 4 4,150.00 1 1,000.00 1 6,000.00 1 500.00 3 3,000.00 

සැප්ති ැම් ර් 82 264,150.00  39 61,200.00 78 159,430.00 8 15,000.00 1 2,000.00 15 7,500.00 12 12,000.00 

ඔක්ම ෝම් ර් 31 40,150.00  36 55,000.00 47 64,560.00 15 15,000.00 14 21,600.00 4 23,000.00 5 5,000.00 
මෛොවැම් ර් 86 84,600.00  110 86,050.00 9 20,700.00 6 10,500.00 2 9,400.00 0 0.00 9 13,500.00 

මදසැම් ර් 9 4,250.00  116 86,950.00 4 8,600.00 3 7,500.00 10 12,000.00 0 0.00 0 0.00 
එමතුව 418 556,465.00  454 444,200.00 273 584,580.00 91 165,000.00 77 198,200.00 39 62,400.00 69 73,500.00 
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6.3  රීරුේ හා මිනුේ උපකරණවන මාදිලි අනුමැතිය - 2015 වර්ෂය (වගුව 9) 

 

මාදිලි අනුමැති වර්ගය ඒකක සංඛ්යාව ආොයම රුපියල් 

ඉමලක්මරොනික් රීම්ම් කරමර  27 254,400.00 

වාහෛ විමමෝචලෛ ර පක්   ඒමම 1 16,000.00 

ඉන්ධෛ පිරවුම් යන්ත්ර 11 125,000.00 

එකතුව 39 395,400.00 

 
 

 

6.4  ජාතික මිනුේ පර්දේෂණාගාරදේ ආොයේ සාරාං ය - 2015 වර්ෂය ූවගුව 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දසේවා කාණ්ඩය 
උපකරණ 

ගණන ගාස්තු රුපියල් 
01.  ස්මන්ධමිතිම අංම ම ෝධෛය 418 556,465.00 
02.  දිග මිනුම් අංම ම ෝධෛය 454 444,200.00 
03.  ක ් ත්මකවමිතිම කරමර  අංම ම ෝධෛය 273 584,580.00 
04.  පීඩෛ ආමාෛ අංම ම ෝධෛය 69 73,500.00 
05.  මර්ඩාර් කරමර , සංඛ්යාම සහ රතිසම ූම ර පක් ම, විරාම 

ඝටිමා,   වායු රවාහ මාෛ,  හු ීකිර, රතිමරෝධ ආමද් ම, 
හිප්තිමහොප්ති ර පක් ම, මමගා ඕම් ීකිර, පුළු  රරාස ිිනමර්, මලෝ්  
මස  සිමියුම ිර්, මලම්රමාෛ, රිකවාරම මිස්ිර  

91 165,000.00 

06.  ඉන්ධෛ යන්ත්ර, වාහෛ විමමෝචලෛ ර පක්   ඒමම මාදික  
අනුමැතිය සහ  රාදිවල රඒමු/මදවෛ මාදික  අනුමැති ර පක් ා 

39 395,400.00 

07.  රිකමාමිතිම කරමර  අංම ම ෝධෛය 39 62,400.00 
08.  විදුක  මනු ර පක් ාව 77 191,200.00 
09.  මරර ඇසුම්ම් භාණ්ඩ ර පක් ාව 22 103,500.00 
10.  පුහුණු වැඩසිහන්  

 ූරසායෛ මිනුම් විදයාව සහ අවිනි ්ි  ා ග ෛය රී පම) 
- 616,000.00 

එකතුව 1,482 3,192,245.00 
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විදේශීය ුහුණු  සහ සේදේනන - 2015 (වගුව 11) 

 

 නම තනතුර රට කානය ුහුණු ව 
01 ඒ.ඩී.ඩී. ෛමින්ද මයා සහමාර අධයක්  

ඉන්දියාව 2015.02.22 සිි 
2015.02.28 

SAARC  PTB Technical 

Cooperation 
මාෛමිතිය පිබඳ ත පුහුණුව 

02 වන.ඩී.එස්. ී. ගම්සිංහ 
මිය 

මිනුම් විදයා 
ර පක්   නිලධා ප 

03 මජ්.එස්.එම්. සි වා මිය සහමාර අධයක්  

ඉන්දියාව 2015-03-08 සිි 
2015-03-14 

SAARC  PTB Technical 

Cooperation 
මිනුම් විදයාව පිබඳ ත පුහුණුව 

(ස්මන්ධය, පීඩෛය, රිකමාව) 

04 එච්.එ .අින.එස්. සම්රත්මක 
මයා සහමාර අධයක්  

05 මක්.එස්. ම ලවආරච්ි 
මිය සහමාර අධයක්  

06 එස්.එන්. සමරවීර මිය මිනුම් විදයා 
ර පක්   නිඒධා ප 

07 පී.මක්.මජ්. රතිර ම  
මයා 

මිනුම් විදයා 
ර පක්   නිඒධා ප 

08 එස්.එන්. අකුරන්තිලම 
මයා සහමාර අධයක්  

ඉන්දියාව 2015-04-19 සිි 
2015-04-25 

SAARC  PTB Technical 

Cooperation 
ක ් ත්මකවමිතිය පිබඳ ත 
පුහුණුව 

09 ආර්.ඒ.ඩේ.ආර්. 

රාකමන්ත්රී මිය 
මිනුම් විදයා 
ර පක්   නිඒධා ප 

10 ඩේ.ඩේ.එස්. කයසිංහ 
මයා 

මිනුම් විදයා කර්රම 
ර පක් ම 

ඉන්දුනීසියාව 2015-05-08 සිි 
2015-05-22 

මරර ඇසුම්ම් භාණ්ඩ පිබඳ ත 
පුහුණුව 11 පී. විමලමසේෛ මයා මිනුම් විදයා කර්රම 

ර පක් ම 
12 ආර්.එම්.එම්.බී. ර සිංහ 

මයා 
මිනුම් විදයා කර්රම 
ර පක් ම 

 ාිනලන් ය 2015-06-15 සිි 
2015-06-19 ඉන්ධෛ මරොම්ර ස යායෛ 

13 කපු    ැකන්දම  මයා මිනුම් විදයා කර්රම 
ර පක් ම 

14 එච්.එ .අින.එස්. සම්රත්මක 
මයා සහමාර අධයක්  මමොිකයාව 2015-05-28 සිි 

2015-06-14 ද්රව රවාහ පිබඳ ත ගැිළු 

15 එස්.එන්. අකුරන්තිලම 
මයා සහමාර අධයක්  මැම සියාව 2015-07-07 සිි 

2015-07-10 

Strategic & Performance  
Management Training 
Programme 

16 ආර්.ඩී.එම්. අලංම මයා සහමාර අධයක්  

පික පීෛය 
 

2015-07-20 සිි 
2015-07-24 

MEDEA Metrology 
Enabling Developing 
Economies in Asia 
Workshop – NMI Quality 
System based on ISO 
/IEC 17025/2005 

17 ආර්.වන.එස්.ඒ. මරමර්රා 
මයා සහමාර අධයක්  

18 ආර්.වන.එස්.ඒ. මරමර්රා 
මයා සහමාර අධයක්  චීෛය 2015-08-03 සිි 

2015-08-04 

ශ්රී ලංමා රන ෛ මණ්ඩලය 
විසින් අනුග්රහය දක්වමින් 
 ාක් ජ ම මමිටු 
නිමයෝජි යකු මලස සහභාගි 
විය 

19 එස්.එන්. අකුරන්තිලම 
මයා සහමාර අධයක්  චීෛය 2015-10-28 සිි 

2015-11-05 
2015 ආසියා  ාන්තිමර 
මිනුම් විදයා වැඩසිහෛ 

20 මක්. මරේමසිික කුමාර 
මයා සහමාර අධයක්  චීෛය 2015-10-29 සිි 

2015-11-08 
2015 ආසියා  ාන්තිමර 
මිනුම් විදයා වැඩසිහෛ 

21 එස්.ඩී.අින. ඩයස් මයා සහමාර අධයක්  චීෛය 2015-10-28 සිි 
2015-11-05 

2015 ආසියා  ාන්තිමර 
මිනුම් විදයා වැඩසිහෛ 

22 ආර්.ඩී.එම්. අලංම මයා සහමාර අධයක්  චීෛය 2015-11-05 සිි 
2015-11-07 

2015 ආසියා  ාන්තිමර 
මිනුම් විදයා වැඩසිහෛ 
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දේශිය ුහුණු  - 2015 ූවගුව 12) 

 

 නම තනතුර ුහුණු ව ආයතනය කානය පාඨමානා 

ගාස්තුව රු. 

01 එ .එන්. මසෛවීර 
මයා 

මිනුම් මසේවා හා 
කර්රම 
ර පක් ම 
 

ඉංග්රීසි ඩිප්තිමලෝමා 
ම්හුණු වි ්ව 
විදයාලය 

2015.01.01 දිෛ 
සිි සතියමි 
රැය 4  ැගින් 
දිෛ 40 

17000/= 

02 ආර්.ී. 
මම් ාමසේෛ මිය 

දිස්ත්රික් මිනුම් 
විදයා 
විම.සහමාර 

විශ්රාම වැටුප්ති 
මියුතු පිබඳ ත 
පුහුණු රාඨමාලාව 

ශ්රී ලංමා 
සංවර්ධෛ 
රිකරාලෛ  
ආය ෛය 

2015.02.23 
සිි 
2015.02.24 

මුද  
මගවීමක් 
මෛොමැ  

03 ඒ.එම්. මක්. 
ග රති මයා 

සංවර්ධෛ 
සහමාර 

e- government 
ශ්රී ලංමා 
සංවර්ධෛ 
රිකරාලෛ  
ආය ෛය 

2015.03.16 
සිි 
2015.03.17 

මුද  
මගවීමක් 
මෛොමැ  

04 ඩී.ඩී. ගමම  මිය 
මඒම ාමාර 
සහමාර 

ඉංග්රීසි භා ාව 
පිබඳ ත  ඩිප්තිමලෝමා  
II 

ශ්රී ලංමා රදෛම් 
ආය ෛය 

2015.03.15 
ූ රැය 60 ක් මාස 
04ක් තුල) 

12500/= 

05 එම්.එච්.අින. 
මධු ානි මමය 

මඒම ාමාර 
සහමාර 

ඉංග්රීසි භා ාව 
පිබඳ ත  ඩිප්තිමලෝමා  
II 

ශ්රී ලංමා රදෛම් 
ආය ෛය 

2015.03.15 
ූ රැය 60 ක් මාස 
04 ක් තුල) 

12500/= 

06 ටී.පී.වන. 
මම් ාරත්මකෛ මිය 

මුලය සහමාර 
ඉංග්රීසි භා ාව 
පිබඳ ත  මුක ම 

රාඨමාලාව I 
ශ්රී ලංමා රදෛම් 
ආය ෛය 

2015.03.14 
ූ රැය 60 ම මාස 
05 ක්) 

10500/= 

07 මක්.මක්.එස්.මක්. 
විමජ්සිංහ 

මඒම ාමාර 
සහමාර 

ඉංග්රීසි භා ාව 
පිබඳ ත  මුක ම 

රාඨමාලාව I 
ශ්රී ලංමා  රදෛම් 
ආය ෛය 

2015.03.14 
ූ රැය 60 ක් මාස 
05 ක් තුල) 

10500/= 

08 පී.ී.ඩි. දිසාෛායම 
මමය 

මඒම ාමාර 
සහමාර 

ඉංග්රීසි භා ාව 
පිබඳ ත  ඩිප්තිමලෝමා  
III 

ශ්රී ලංමා  රදෛම් 
ආය ෛය 

2015.03.15 
ූ රැය 60 ක් මාස 
05ක් තුල) 

14500/= 

09 ගු දාස මහේවම  
මයා 

මිනුම් මසේවා හා 
කර්රම 
ර පක් ම 
 

ශ්රී ලංමා රිකග ම 
නිපු  ා  ලරත්රය- 
අර්ධ මාලීෛ 

කාතිම 
ආධුනිමත්මකව 
මණ්ඩලය 

2015.05. 09  
සිි මසෛසුරාදා 
රැය 156 

10000/= 

10 ආර්.එම්.ආර්. බී. 
මක්. ර සිංහ මිය 

10000/= 

11 එච්.පී.ී. 
විමජ්තිලම මයා 

10000/= 

12 ඒ. සරත්මක විමජ්සිංහ 
මයා 

10000/= 

13 ී. ගම්සිංහ මිය 
මිනුම් විදයා 
ර පක්   
නිලධා ප 

Workshop on 
Applied 
Chemicals 
 

ශ්රී ලංමා 
රන ෛ 
මණ්ඩලය 
 
 

2015.03.02 
 

මුද  
මගවීමක් 
මෛොමැ  

14 පී.මක්.මජ්. 
රතිර ම  මයා 

මිනුම් විදයා 
ර පක්   
නිලධා ප 

5000/= 

15 ඒ.එම්. මක්. 
ග රති මයා 

සංවර්ධෛ 
සහමාර 

5000/= 

16 ආර්.ී. 
මම් ාමසේෛ මිය 

දිස්ත්රික් මිනුම් 
විදයා 
විම.සහමාර 

5000/= 

17 ඒ.අින. අිනරාංගනී 
මිය 

දිස්ත්රික් මිනුම් 
විදයා 
විම.සහමාර 

5000/= 

18 ඩේ.ී. කුම්ප්තිපු 
මයා 

මාර්මිම ශි පි 
Programmable 
Logic Controller 

ආ ර් ී. 
ක්ලාක් 
මධයස් ාෛය 

2105.08.06-07 
2015.08.13-14 
2015.08.28 

14000/= 
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නම තනතුර ුහුණු ව ආයතනය කානය 
පාඨමානා 

ගාස්තුව 

රු. 

19 මක්.වන. 
මම් ාදාස මයා 

මිනුම් මසේවා හා 
කර්රම ර පක් ම 

ශ්රී ලංමා 
රිකග ම 
නිපු  ා 
 ලරත්රය- අර්ධ 
මාලීෛ 

කාතිම 
ආධුනිමත්මකව 
මණ්ඩලය 

2015.07.04 
මසෛසුරාදා දිෛ 

වල (රැය 156) 

10000/= 

20 එස්.ඩී. පණ සිංහ 
මයා 

10000/= 

21 අනුරසිික 
මව ලාල මයා 

10000/= 

22 ඒ.ඩී.ඩී. ෛමින්ද 
මයා 

සහමාර අධයක්  
ඵලදාින ා 
වර්ධෛය 

කාතිම ශ්රම 
අධයයෛ 
ආය ෛය 

2015. 06.29 
සිි 30 දක්වා 6000/= 

23 
ආර්.එම්.එම්.බී. 
ර සිංහ මයා 

මිනුම් මසේවා හා 
කර්රම ර පක් ම 

ශ්රී ලංමා 
රිකග ම 
නිපු  ා 
 ලරත්රය- අර්ධ 
මාලීෛ 
 

කාතිම 
ආධුනිමත්මකව 
මණ්ඩලය 

2015.06.29 දිෛ 
සිි මසෛසුරාදා 
දිෛවල 
(රැය 156) 
 

10000/= 

එච්.පී.ඩී.එ . 
සංජිව මයා 

10000/= 

24 ඒ.එ . මහටමටිම  
මයා 

10000/= 

25 රනීත්මක කයවර්ධෛ 
මයා 

රධාෛ 
මඒම ාමර  
සහමාර 

දිප්තිතිමත්මක 
මඒම ාමම්වකු 
වන්මන් 
මක්මසේද? 

නිපු  ා 
සංවර්ධෛ 
අධිමාිකය 
ූSDFL) 

2015.07.17 5000/= 

26 ඒ.අින.මක්. 
දිසාෛායම මයා 

 
 
මාර්යාල මාර්ය 
සහායම 
 
 

 
මාර්යාල මසේවම 
මසේවය පිබඳ ත 
එක් දිෛ පුහුණුව 
 

ආහාර හා 
සුරක්ෂි  ා 
අමා යාං ය 

2015.07.16 

මුද   
මගවීමක් 
මෛොමැ  

27 ටී.එච්. සි වා මයා 2015.07.16 

28 ඩී.ඒ.එස්. මරමර්රා 
මිය 

2015.07.17 

29 බුද්ධිම ගයාන් 
මයා 

2015.07.17 

30 සංවනව මද් ප්රිය 
මයා 

2015.07.17 

31 ඒ.එම්. මක්. 
ග රති මයා 

සංවර්ධෛ සහමාර පුස් මාල 
රවත්මකවාමගෛ 
යාම් පිබඳ ත 
පුහුණුව 

කාතිම 
පුස් මාල හා 
රම ඛ්ෛ මසේවා 
මණ්ඩලය 

2015.09.28 -

2015.09.30 

 

5000/= 

32 ආර්.ී. 
මම් ාමසේෛ මිය 

දිස්ත්රික් මිනුම් 
විදයා විම.සහමාර 

5000/= 

33 එස්.ඩී.අින. ඩයස් 
මයා 

සහමාර අධයක්  
ඵලදායී 
රර්මේ    
මයෝකෛා 

කාතිම විදයා 
රදෛම 

56යවව ම 444 
2015.09.09 04

2013545015206

868 
1500/= 

34 මක්.ඒ.ඩී.එස්.පී. 
කුමාරමප්තික  මිය 

දිස්ත්රික් මිනුම් 
විදයා විම. සහමාර 

ඉංග්රීසි ඩිප්තිමලෝමා 
ශ්රී ලංමා රදෛම් 
ආය ෛය 

2015.10.15 

(මාස 5ක් තුල 

රැය60)521065 
15000/= 

35 එම්.එච්.අසි. 
මධු ානි මිය 

මඒම ාමරෛ 
සහමාර 

රාකය ආය ෛවල 
ගිණුම් වාර් ා 
සමස් රීිකම 

ශ්රී ලංමා 
සංවර්ධෛ 
රිකරාලෛ  
ආය ෛය 

2015.10.28 
 

මුද   
මගවීමක් 
මෛොමැ  

36 ඒ.අින.මක්. 
දිසාෛායම මයා 

මාර්යාල මාර්ය  
සහායම 

මාල 
මඒම ාමර ය 
සහ 
ඵලදාින ාවය 

නිපු  ා 
සංවර්ධෛ 
අධිමාිකය 
ූSDFL) 

2015.11.23 5000/= 
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 නම තනතුර ුහුණු ව ආයතනය කානය 
පාඨමානා 

ගාස්තුව රු. 

37 එන්. හුලංගමුව 
මයා මිනුම් මසේවා හා 

කර්රම ර පක් ම 

ශ්රී ලංමා 
රිකග ම 
නිපු  ා 
 ලරත්රය - අර්ධ 
මාලීෛ 
 

කාතිම 
ආධුනිමත්මකව 
මණ්ඩලය 

2015.11.29   දිෛ 
සිි මසෛසුරාදා 
දිෛවල 
(රැය 156) 

5000/= 

38 බී. කපු  මයා 5000/= 

39 පී.ඩී.එස්.ඒ. 
රැස්කුමව  මිය 

රසායෛාගාර 
සහමාර 

වාර්ෂිම ම ොග 
ග ෛය 

Prag Institute 2015.12.02 6000/= 

40 මක්.එස් වී. 
ගු රාල 

මාෛව සම්රත්මක 
සහමාර 

සහමන්ත්ර  
කුසල ාවය 
පිබඳ ත පුහුණුව 

ශ්රී ලංමා 
සංවර්ධෛ 
රිකරාලෛ  
ආය ෛය 

2015.12.21 
 සිි 
2015.12.22 

මුද   
මගවීමක් 
මෛොමැ  
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නනතික මිනුේ විෙයාදවන් පානනය වන වාණිජ ක්රියාකාරකේවන නියැදනන දපෞේගලික 

වයවසායකිනන්දේ වයාප්තිය 

 

(වගුව 13) 

 

දිස්ත්රික්කය 
එක් එක් වයවසාය කාණ්ඩ අනුව ලියාපදිංි සංඛ්යාව 

නිෂ්පාෙකිනන් ආනයනකරුවන් අලුත්මකවැඩියාකරුවන් විකුණන්නන් 

මමොඒ  12 26 52 39 
ගම්රහ 4 10 36 27 
මළු ර 1 1 13 20 
ගා ල 1 - 8 12 
මා ර 1 - 6 10 
හම් න්ම ොි - - 7 8 
මහනුවර - 2 22 20 
නුවරඑබඳය - - 2 7 
මා ම  - - 5 11 
 දු ල - 1 15 13 
මෑග ල 1 - 8 10 
රත්මකෛපුර - 1 6 18 
කුම් ෑගල - - 16 25 
අනුරාධපුර - 1 5 11 
මමො රාගල - - 3 5 
වසනියාව - - 1 4 
යාරෛය - - 3 - 
අම්රාර - - 2 5 
මඩමලපුව - - 2 9 
මරොමඒොන්ෛම්ව - - 1 10 
පුත්මක ලම - - 1 10 
ත්රිකු ාමලය - - - 6 

එකතුව 20 42 214 280 
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නනතික මිනුේ විෙයාදවන් පානනය වන වාණිජ ක්රියාකාරකේවන නියැදනන දපෞේගලික 

වයවසායකිනන් ලියාපදිංි රී පම - 2015 වර්ෂය ූවගුව 14) 
 

ලියාපදිංි වර්ගය 
2015 වසදර්  

ලියාපදිංි වූ සංඛ්යාව 

ලියාපදිංි ගාස්තු 

රුපියල් 

රීම්ම්/මිනුම් කරමර  නි ්රාදමිනන් 20 26,500.00 

රීම්ම්/මිනුම් කරමර  අලුත්මකවැඩියාමම්වන් 214 343,550.00 

රීම්ම්/මිනුම් කරමර  ආෛයෛය මර 
විකු න්ෛන් 

42 12,600.00 

රීම්ම්/මිනුම් කරමර  විකු න්ෛන් 280 84,000.00 

එමතුව 556 466,650.00 

 

 

සතයායන වැඩසටහන - 2015 ආොයේ (වගුව 15) 

           මාසය 
ආොයම රුපියල් සතයායනය ක  

ඒකක ගණන 
2014 වර්ෂය 2015 වර්ෂය 2015 වර්ෂය 

කෛවාික 13,934,079 11,726,753 68,284 
මර රවාික 15,308,462 15,677,823 96,996 
මාර්තු 17,635,433 20,184,474 105,754 
අමරේ  10,810,964 11,308,077 59,046 
මැින 14,174,201 16,686,673 78,487 
ජුනි 15,073,539 17,131,051 82,350 
ජූක  17,986,529 17,640,987 70,892 
අමගෝස්තු 14,359,958 17,365,632 73,094 
සැප්ති ැම් ර් 16,463,870 21,605,254 87,041 
ඔක්ම ෝම් ර් 14,362,176 27,013,701 63,338 
මෛොවැම් ර් 15,366,124 27,954,163 59,123 
මදසැම් ර් 15,797,047 27,784,993 44,017 
එකතුව 181,272,381 232,079,581 888,422 
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වැටලීේ වැඩසටහන - 2015 වසදර් ප්රගතිය ූවගුව 16) 
 

 වැටලීේ සංඛ්යාව ෙඩ මුෙල් රුපියල් අවසන් වූ නඩු සංඛ්යාව 

මාසය 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
කෛවාික 1,451 966 380,000 44,000 214 38 
මර රවාික 1,432 1,450 263,500 353,000 117 140 
මාර්තු 1,073 1,351 326,000 291,250 177 159 
අමරේ  2,629 788 202,250 113,000 99 75 
මැින 1,042 1,428 540,000 578,950 290 165 
ජුනි 777 1,822 197,500 243,250 93 106 
ජූක  1,431 1,389 508,250 254,500 172 116 
අමගෝස්තු 1,237 1,297 150,500 44,000 76 27 
සැප්ති ැම් ර් 1,626 1,403 222,000 240,500 132 84 
ඔක්ම ෝම් ර් 1,406 1,564 270,600 241,500 155 113 
මෛොවැම් ර් 1,181 1,149 168,500 275,500 95 124 
මදසැම් ර් 598 1,170 254,750 210,500 72 73 
එමතුව 15,883 15,777 3,483,850 2,889,950 1,692 1,220 
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සතයායන ආොයේ දිස්ත්රික් මටමටමින් නිපණපණය ූවගුව 17) 

දිස්ත්රික්කය 

2011 සිට 2015 වසර ෙක්වා එක් එක් දිස්ත්රික්කදයන් නනන නෙ ආොයම රුපියල්වලින්  

(සියලු නදු ඇතු ත්මකව) 

2011 2012 2013 2014 2015 
මමොඒ  45,438,013 52,421,030 508,408,53 58,536,277 86,693,931 
ගම්රහ 8,404,326 9,757,194 0484,88404 12,950,324 16,271,296 
මළු ර 5,725,826 6,424,545 ,8,,38000 6,855,189 7,978,818 
  59,568,165 68,602,768 12,111,37 78,341,791 110,944,045 
මහනුවර 9,324,813 10,676,131 04885,8504 11,139,456 14,012,409 
මා ම  3,173,178 3,356,682 385508,43 3,795,006 4,520,843 
නුවරඑබඳය 4,511,734 4,381,269 08,0,8,04 5,266,936 5,587,098 
  17,009,725 18,414,082 17,323,,92 20,201,397 24,120,350 
ගා ල 4,742,881 5,184,944 580008304 5,295,133 7,699,509 
මා ර 4,135,401 3,984,706 580408,,0 5,615,023 6,693,814 
හම් න්ම ොි 3,185,274 3,269,325 3803,8558 4,017,363 5,129,383 
  12,063,556 12,438,975 1,,199,,7, 14,927,519 19,522,706 
යාරෛය 937,928 1,343,656 080,380,, 2,117,287 2,778,039 
වසනියාව 555,281 805,293 8048,,3 956,032 1,317,567 
  1,493,210 2,148,949 3,311,9,, 3,073,319 4,095,606 
මඩමලපුව 1,374,999 1,641,135 ,84,,8,05 2,373,352 3,205,015 
අම්රාර 2,890,613 3,685,419 08,0084,0 4,694,333 5,006,882 
ත්රිකු ාමලය 890,485 1,051,812 083008300 1,506,958 1,991,689 
  5,156,097 6,378,367 1,132,371 8,574,642 10,203,586 
කුම් ෑගල 7,804,440 8,908,809 88,838584 11,990,847 13,817,069 
පුත්මක ලම 3,296,464 3,753,050 084,480,, 4,511,899 5,743,748 
  11,100,903 12,661,859 12,9,2,113 16,502,746 19,560,817 
අනුරාධපුරය 6,221,796 6,368,395 088,08334 7,337,244 8,992,501 
මරොමඒොන්ෛම්ව 3,250,176 3,381,004 3884080,5 3,816,287 4,717,437 
  9,471,972 9,749,399 13,973,1,, 11,153,531 13,709,938 
 දු ල 4,264,787 4,965,166 5838,8380 6,509,075 8,148,777 
මමො රාගල 2,825,329 3,347,371 38,358008 3,784,969 4,638,176 
  7,090,116 8,312,537 7,123,9,2 10,294,044 12,786,953 
රත්මකෛපුර 9,858,403 10,549,366 008830858, 11,800,266 8,539,852 
මෑග ල 3,909,574 4,206,030 080,08,54 5,363,518 7,355,280 
 13,767,977 14,755,397 17,,11,2,3 17,163,784 15,895,132 
මුලතිවු - 146,345 54,8,0, 339,203 408,207 
මන්ෛාරම - 244,381 ,0,8,,4 328,231 370,549 
රීබඳමෛොච්ිය - 272,196 0438,50 372,175 461,692 
   662,922 1,112,327 1,039,609 1,240,448 
එකතුව 136,721,721 154,125,255 111,,7,,37, 181,272,381 232,079,581 
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සතයායන වැඩසටහන 2015 

ඒකක සංඛ්යාව දිස්ත්රික් මටමටමින් නිපණපණය ූවගුව 18) 

දිස්ත්රික්කය 
සතයායනය කරන නෙ ඒකක සංඛ්යාව (වර්ෂ 2011 සිට 2015 ෙක්වා) 

2011 2012 2013 2014 2015 
මමොඒ  124,852 200,363 ,4588,0 183,608 177,201 
ගම්රහ 60,591 54,413 548,50 48,956 46,671 
මළු ර 40,208 36,070 3,8845 29,538 29,762 
  225,651 290,846 397,,93 262,102 253,634 
මහනුවර 73,823 91,267 ,,8343 82,709 76,426 
මා ම  39,165 35,847 3,8,84 30,490 24,362 
නුවරඑබඳය 37,264 35,146 348,,, 28,328 25,333 
  150,252 162,260 1,3,991 141,527 126,121 
ගා ල 43,708 48,351 00853, 40,472 37,758 
මා ර 50,793 40,908 3,8404 37,916 33,401 
හම් න්ම ොි 35,846 34,027 3480,0 29,049 27,902 
  130,347 123,286 112,1,9 107,437 99,061 
යාරෛය 20,861 22,558 ,38,0, 22,010 21,792 
වසනියාව 3,699 4,296 0833, 3,602 3,855 
  24,560 26,854 39,3,, 25,612 25,647 
මඩමලපුව 26,899 23,837 ,08000 29,353 27,639 
අම්රාර 33,784 31,995 358,03 38,728 32,722 
ත්රිකු ාමලය 10,508 12,676 0,8,45 13,098 12,285 
  71,191 68,508 1,,373 81,179 72,646 
කුම් ෑගල 105,688 92,581 ,,8453 84,251 68,842 
පුත්මක ලම 37,024 34,471 308,80 27,897 26,420 
  142,712 127,052 117,2,, 112,148 95,262 
අනුරාධපුරය 53,701 48,676 0,8500 37,158 35,569 
මරොමඒොන්ෛම්ව 26,363 23,051 ,084,5 20,674 18,467 
  80,064 71,727 ,2,,21 57,832 54,036 
 දු ල 46,407 41,685 3,8840 37,990 31,823 
මමො රාගල 38,476 30,516 338,0, 31,947 31,434 
  84,883 72,201 11,1,2 69,937 63,257 
රත්මකෛපුර 68,770 61,076 50840, 49,954 53,708 
මෑග ල 56,308 49,079 0,880, 39,790 38,255 
 125,078 110,155 77,33, 89,744 91,963 
මුලතිවු - 1,614 384,, 2,527 2,401 
මන්ෛාරම - 1872 ,8,0, 1,890 1,372 
රීබඳමෛොච්ිය - 4,863 58044 3,373 3,022 
   8,349 13,27, 7,790 6,795 
එකතුව 1,034,738 1,061,238 1,040,211 955,308 888,422 
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800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

2011 2012 2013 2014 2015

ඒ
ක
ක
ස
ංඛ්
ය
ාව
 ෙ
හ
ස
්ව
ලි
න්

වර්ෂය

සතයායනය ක  ඒකක ගණන



මාර්ය සාධෛ වාර් ාව - 2015   

35 

 

         

 
 

රස් ාරය 3 
 

 

       

 
රස් ාරය 4 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2011 2012 2013 2014 2015

ව
ැට
ලී
ේ
 ග
ණ
න

වර්ෂය

වැටලීේ ප්රගතිය

0

500

1000

1500

2000

2500

2011 2012 2013 2014 2015

අ
ව
ස
න්
වී
 ඇ
ති
 න
ඩු
 ස
ංඛ්
ය
ාව

වර්ෂය

නඩු පැව පේ



මාර්ය සාධෛ වාර් ාව - 2015   

36 

 

 

ෙැනුවත්මක රී පදේ වැඩසටහන - 2015 වසදර් ප්රගතිය ූවගුව 19) 

දිස්ත්රික්කය  ජනවා. දපන. මාර්. අදප්රේ. මැින ජුනි ජුලි අදගෝ. සැප්. ඔක්. දනොවැ. දෙසැ. එකතුව 

රධාෛ මාර්යාලය - 
මමොඒ  

2 5 2 5 3 3 3 2 5 4 5 2 41 
මමොඒ  2 1 3 4 7 4 3 3 0 3 2 3 35 
ගම්රහ 4 4 3 6 5 2 3 3 5 4 4 3 46 
මළු ර 5 5 2 1 4 2 3 4 3 3 2 2 36 
පුත්මක ලම 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 32 
කුම් ෑගල 0 5 5 4 5 5 6 7 9 5 3 4 58 
මෑග ල 0 3 3 1 3 2 2 2 0 4 2 1 23 
රත්මකෛපුර 3 2 5 0 1 6 3 3 4 1 3 3 34 
ගා ල 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 29 
මා ර 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 28 
හම් න්ම ොි 5 2 2 4 0 4 5 4 5 3 3 2 39 
මමො රාගල 2 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 2 32 
 දු ල 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 32 
නුවරඑබඳය 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 27 
මහනුවර 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 40 
මා ම  3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 30 
අනුරාධපුර 0 4 4 4 2 6 1 0 2 2 2 2 29 
මරොමඒොන්ෛම්ව 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 23 
ත්රිකු ාමලය 1 2 3 2 2 2 1 0 0 2 3 1 19 
මඩමඒපුව 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 27 
අම්රාර 2 3 2 2 3 0 2 1 3 2 2 3 25 
වසනියාව 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 
යාරෛය 1 2 2 2 2 3 1 2 3 1 1 2 22 
මුලතිස 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 
මන්ෛාරම 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 11 
රීබඳමෛොච්ි 0 1 1 1 2 1 4 1 1 0 0 0 16 
එකතුව 47 70 67 60 63 67 63 55 67 66 61 56 742 

 

*එක් එක් මාසය තුඒ රවත්මකවෛ ලද දැනුවත්මක රී පමම් වැඩසිහන් සංඛ්යාව වගුමස දැක්මස. 
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ෙැනුවත්මක රී පදේ වැඩසටහන්වන කාර්තුමය ප්රගතිය - 2015 වර්ෂය 
ඉලක්මග  වැඩසිහන් සංඛ්යාව සහ රවත්මකවෛ ලද   ය වැඩසිහන් සංඛ්යාව ූවගුව 20) 

දිස්ත්රික්කය 

ජනවාික - මාර්තු අදප්රේල් - ජුනි ජූලි - සැප්තැේනර් ඔක්දතෝ - දෙසැ 

ඉනක්කය සාධනය ඉනක්කය සාධනය ඉනක්කය සාධනය ඉනක්කය සාධනය 

රධාෛ මර්යාලය- 
මමොඒ  

10 9 11 11 10 10 11 11 

මමොඒ  7 6 7 15 8 6 7 7 

ගම්රහ 10 11 11 13 10 11 11 11 

මළු ර 7 12 7 7 8 10 7 7 

පුත්මක ලම 7 9 8 8 7 7 8 8 

කුම් ෑගල 10 10 10 14 11 22 11 11 

මෑග ල 7 6 8 6 7 4 8 8 

රත්මකෛපුර 7 10 7 7 8 10 7 7 

ගා ල 7 6 8 6 7 8 8 8 

මා ර 7 4 7 7 8 9 7 7 

හම් න්ම ොි 7 9 8 8 7 14 8 8 

මමො රාගල 7 8 7 8 8 8 7 7 

 දු ල 7 9 8 8 7 7 8 8 

නුවරඑබඳය 7 7 7 7 8 7 7 7 

මහනුවර 9 10 10 10 9 9 10 10 

මා ම  7 9 7 6 8 6 7 7 

අනුරාධපුර 7 8 8 12 7 3 8 8 

මරොමඒොන්ෛම්ව 6 6 6 6 6 5 6 6 

ත්රිකු ාමඒය 6 6 6 6 6 1 6 6 

මඩමඒපුව 6 7 6 6 6 7 6 6 

අම්රාර 6 7 6 5 6 6 6 6 

වසනියාව 4 3 4 0 4 1 4 4 

යාරෛය 6 5 6 7 7 6 6 6 

මුලතිස 4 3 4 0 4 0 4 4 

මන්ෛාරම 4 2 4 3 4 2 4 4 

රීබඳමෛොච්ි 4 2 4 4 4 6 4 4 

එකතුව 176 184 185 190 185 185 186 186 
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රීරුේ උපකරණ මාදිලි අනුමැතිය - 2015 වර්ෂය 

අනුනන්ධන 1 

අනු 

අංකය 
රීරුේ උපකරණය 

උපකරණදේ පිිකවිතර අගයයන් 
නිෂ්පාෙකයා දේශීය නිදයෝජිත 

අනුමත ක  

දිනය Class Max Min e=d T 

1 

Bar Code Label 

Printing Scale 

ACLASS 

LS6/MR15P 

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

g 
-5.998kg 

Xiamen pinnacle Electrical 

Co Ltd. 

China. 

Lak Ray (P v t) Ltd, 

No.336/5,2nd Lane, 

Gajaba Mw, 

Makola North, 

Makola. 

12-Jan-15 

2 
Rinstrum  R320 

Weighing indicator 
(III) N/A N/A N/A N/A 

Rinstrum  (p v t ) Lt d , 

No359/1, 

Welihena Estate,  

South Welihena, 

Thimbrigaskatuwa. 

Rinstrum (p v t) Lt d, 

No359/1, Welihena 

Estate,  

South   Welihena, 

Thimbrigaskatuwa. 

23-Jan-15 

3 
Crystal Cs 10T 

Spring Balance 
(III) 10kg 500g 50g N/A 

Zhejiang Lingwei 

Weighing Apparatus Co 

.Ltd, Jiangzu , 

China 

Champika Scales,  

No 87, 

Central Road, 

Colombo 12 

26-Jan-15 

4 
Accura T7E 

Platform Scale 
(III) 300kg 1g 50g -300kg 

Shanghi Yaohua Weighing 

System Co. Ltd, No4059, 

Shangnan Rd, China  

Way Lanka Weighing 

Machines (p v t )L td, 

78/1,MainStreet, 

Battaramulla. 

18-Feb-15 

5 

ROYAL ACS-C-

KP Price 

Computing Scale 

(III) 15kg 100g 5g -7.5kg 

Kaifeng Group Co. Ltd 

Huku Industrial Zone, 

China,  

Pathirana Scale 

Marketing (Pvt)Ltd, 

156,  

Gallouwa Junction, 

Minuwangoda 

23-Mar-15 

Class: කරමර  රන්තිය, Max: කරිකම ධාික ාව, Min: අවම ධාික ාව, e: ස යායෛ රිකමා  රාන් රය, d: ස ය රිකමා  රාන් රය, T:  ාර  ර 
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අනු 

අංකය 
රීරුේ උපකරණය 

උපකරණදේ පිිකවිතර අගයයන් 
නිෂ්පාෙකයා දේශීය නිදයෝජිත 

අනුමත ක  

දිනය Class Max Min e=d T 

6 
Crystal Cs 100H 

Spring Balance 
(III) 100kg 5g 500g N/A 

Zhejiang Lingwei Weighing 

Apparatus Co. Ltd, Jiangzu ,  

China 

Champika  Scales, 

 No 87,Central Road, 

Colombo 12 

23-Mar-15 

7 

 

Orange ACS-C-

888Price Computing 

Scale 

(III) 30kg 10g 5g -15kg 

Zhejiang Haoyu industry & 

Trade Co. Ltd, Guihua Road, 

Baihuashan  Industry Zone , 

Wuyi, Jinhua City, 

Zhejiang, China. 

Alpha Tec, 

No.D55/78, 

Jayantha  Weerasekara 

Mw, 

Colombo 10 

13-May-15 

8 

ROYAL ACS-C-

KP1Price Computing 

Scale 

(III) 15kg 100g 5g -7.5kg 
Kaifeng Group Co. Ltd, Huku 

Industrial Zone, China. 

Pathirana Scale 

Marketing (P v t)Ltd , 

156, 

Gallouwa Junction , 

Minuwangoda 

21-May-15 

9 

 

MEZZETTA GOLD 

Balance 

(II) 600kg 200g 10g -600g 

Fuzhou haichuan electronic 

technology co. Ltd,Add:70, 

Bb/Building A Zone, 

Pushang Park,  

Jinshan Industrial 

District,,Fuzhou,,Fujian, 

China   

Mezzetta International (P 

v t)Ltd, Head Office,#12-

1/1,De Silva Lane,  

Off Wattarappala Road, 

Mount Lavinia 

04-Jun-15 

 

Class: කරමර  රන්තිය, Max: කරිකම ධාික ාව, Min: අවම ධාික ාව, e: ස යායෛ රිකමා  රාන් රය, d: ස ය රිකමා  රාන් රය, T:  ාර  ර 
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අනු 

අංකය 
රීරුේ උපකරණය 

උපකරණදේ පිිකවිතර අගයයන් 
නිෂ්පාෙකයා දේශීය නිදයෝජිත 

අනුමත ක  

දිනය Class Max Min e=d T 

 

10 

 

 

CRYSTAL ACS-C-

AAA 

 

 

(III) 

 

 

6kg/15kg 

 

 

40kg 

 

 

2g/5g 

 

 

-7.5kg 

Yongkang Jieli Weighing 

Apperatus Co. Ltd, 

16 Yililai  Road,  

Fangyan Industrial Base, 

Yongkang, Zhejiang, China 

Champika Scales,  

No 87, 

Central Road, 

Colombo 12 

05-Jun-15 

11 
FBS 908 Bar Code 

Weighing Scale 
(III) 

15kg/ 

30kg 
100g 

5g/ 

10g 
-12kg 

Shanghai Yaohua Weighing 

Apperastus,  

Building 62, 

No.99,Chun Guang RoadXin, 

Zhuang Industrial Zone, 

Minhang, Shanghaai , China 

Fashion Holding(P v t ) 

Ltd ,22/3, 

Kandewatta Road, 

Battaramulla. 

23-Jun-15 

12 Alpha ACS -C-000 (IIl) 30kg 100g 5g -15kg 

Yongkang Jieli Weighing 

Apperastus Co .Ltd,  

16 yililai Road, 

Fangyan   Industrial Base, 

Yongkang, Zhejiang, China. 

Alpha Tec , No.D55/78, 

Jayantha Weerasekara 

Mw, Colombo 10 

24-Jun-15 

 

Class: කරමර  රන්තිය, Max: කරිකම ධාික ාව, Min: අවම ධාික ාව, e: ස යායෛ රිකමා  රාන් රය, d: ස ය රිකමා  රාන් රය, T:  ාර  ර 
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අනු 

අංකය 
රීරුේ උපකරණය 

උපකරණදේ පිිකවිතර අගයයන් 

නිෂ්පාෙකයා දේශීය නිදයෝජිත 
අනුමත 
ක  දිනය Class Max Min e=d T 

13 

ROYAL ACS-C-

KP3Price Computing 

Scale 

(III) 15kg 100g 5g -7.5kg 

 

Kaifeng Group Co. Ltd,  

Huku Industrial Zone, China. 

 

Pathirana Scale 

Marketing (P v t)Ltd, 

156, 

Gallouwa Junction, 

Minuwangoda 

16-Jul-15 

14 
Winch HT 311 Price 

Computing Scale 
(III) 30kg 100g 5g -15kg 

Haoyu Zhejiang Haoya 

Industry &Trade Co. Ltd, 

Guihua Road, 

Baihuashan Industry Zone, 

Wuyi, Jinhua City, Zhejiang, 

China. 

 

Center International 

Solutions, 

No.316/ A, 

Atakorasa ,   

Ragama 

28-Aug-15 

15 
SM-2015 Label 

Printing Scale 
(III) 

15kg/ 

30kg 
100g 

5g/ 

10g 
-12kg 

 

Xiamen Kuanyi Electronic 

Technology Co. Ltd,  

Unit 615A, 

6/F, Zhong Tie Furtune Plaza 

, No.398 

 Jiahe Road, 

 China 

 

Speed Marketing 

Services,  

No.88/14, 

Colombo Road, 

Piliyandala 

12-Sep-15 

Class: කරමර  රන්තිය, Max: කරිකම ධාික ාව, Min: අවම ධාික ාව, e: ස යායෛ රිකමා  රාන් රය, d: ස ය රිකමා  රාන් රය, T:  ාර  ර 
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අනු 

අංකය 
රීරුේ උපකරණය 

උපකරණදේ පිිකවිතර අගයයන් 
නිෂ්පාෙකයා දේශීය නිදයෝජිත 

අනුමත ක  

දිනය Class Max Min e=d T 

16 
FPI-2015 Platform 

Label Printing Scale 
(III) 

150kg/ 

300 kg 
1kg 

50g/ 

100g 
-120kg 

Shanghai Yaohua Weighing 

Apperastus, Building 62, 

No.99, 

Chun Guang Road Xin , 

Zhuang Industrial Zone, 

Minhang, Shanghaai, China. 

Fashion Holding  

(P v t)Ltd, 22/3, 

Kandewatta Road, 

Battaramulla. 

17-Sep-15 

17 
YAOHUA A12E 

Platform Scale 
(III) 1000 kg 10kg 200g N/A 

Shanghai Yaohua Weighing 

System Co. Ltd, No 4059,  

Shangnan Road, 

 Pudong  District Shanghai,  

P, R, China. 

Weightronnics  Levli   

(P v t)Ltd, No.14, 

Balahenamulla Lane, 

Colombo 06. 

18-Sep-15 

18 

Avery Berkel FX 50 

Price Computing 

Scale 

(III) 

3kg/ 

6kg/ 

15kg 

20g 
1g/2g

/5g 
-3kg 

Avery Berkel ,Foundry lane, 

Smethwick, 

west Midlands B679DF,UK 

Ceylon Weighing 

Machines Limited,257, 

Grand Pass, Colombo 14 

19-Sep-15 

19 
Panda 30C Price 

Computing Scale 
(III) 

15kg/ 

30kg 
100g 

5g/ 

10g 
-15kg 

Yongkang yongzhou 

Weighing Apparatus Co. Ltd 

,17, 

Yongzhou South Rd, 

Shlhou Production Base, 

Zhiying Town,Yongkang 

City Zhejiang 

Sky Weigh 

Technologies, 

No 414/25, 

Elepehela Road, 

Pelenwatta, 

Piliyandala 

21-Sep-15 

Class: කරමර  රන්තිය, Max: කරිකම ධාික ාව, Min: අවම ධාික ාව, e: ස යායෛ රිකමා  රාන් රය, d: ස ය රිකමා  රාන් රය, T:  ාර  ර 
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අනු 

අංකය 
රීරුේ උපකරණය 

උපකරණදේ පිිකවිතර අගයයන් 
නිෂ්පාෙකයා දේශීය නිදයෝජිත 

අනුමත ක  

දිනය Class Max Min e=d T 

20 
APEX ACS-A Price 

Computing  Scale 
(III) 15kg 100g 5g -7.5kg 

Kaifeng Group Co. Ltd, 

 Huku Industrial Zone, 

 China. 

Apex Weighing 

System(P v t)Ltd, 

No.154/2, 

Kandy Road, 

Kadawatha 

24-Nov-15 

21 

ROYAL ACS-C-

KP3Price Computing 

Scale 

(III) 15kg 100g 5g -7.5kg 

Kaifeng Group Co. Ltd,  

Huku Industrial Zone,  

China. 

Pathirana Scale 

Marketing(P v t)Ltd, 

156, 

Gallouwa Junction, 

Minuwangoda 

01-Dce-15 

22 
Hybrid 30Kg Price 

Computing Scale 
(III) 30kg 100g 5g -15kg 

Xiamen Merc Electronic 

Technology Co. Ltd, 

No.15, 

Tongan Industrial Park, 

Meixi  Road , 

Tongen District, 

 Xiamen ,Fuijian Province, 

China 

Way Lanka Weighing 

Machines  (P v t)Ltd, 

No.78/1, 

Main Street, 

Battaramulla 

03-Dce-15 

23 
LP 7510 Platform 

Scale 
(III) 1000kg 4kg 200g -750kg 

Locosc Ningbo Precision 

Technology Co. Ltd, 

No.137, 

Zhenyong Road, 

Yongjiang Industrial 

Zone,Ningbo, 

315021,China 

Weigh-Right 

(P v t)Ltd, 

No.78/1, 

Main Street, 

Battaramulla 

14-Dce-15 

 

Class: කරමර  රන්තිය, Max: කරිකම ධාික ාව, Min: අවම ධාික ාව, e: ස යායෛ රිකමා  රාන් රය, d: ස ය රිකමා  රාන් රය, T:  ාර  ර 
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අනු 

අංකය 
රීරුේ  උපකරණය 

උපකරණදේ පිිකවිතර අගයයන් 
නිෂ්පාෙකයා දේශීය නිදයෝජිත 

අනුමත ක  

දිනය Class Max Min e=d T 

24 
LP 7510  

Platform Scale 
(III) 600kg 2g 100g -450kg 

Locosc Ningbo Precision 

Technology Co .Ltd, 

No.137,  

Zhenyong Road, 

Yongjiang Industrial Zone, 

 Ningbo,315021, 

China 

 

Weigh –Right 

 (P v t)Ltd, 

No.78/1, 

Main Street, 

Battaramulla 

14-Dce-15 

25 

GSP-30 Bar Code 

Printing Price 

Computing Scale, 

(III) 
15kg/ 

30kg 
100g 

5g/ 

10g 
-12kg 

Shanghai Yousheng 

Weighing Apperastus Co Ltd  

Building 62, 

Zhuang Industrial Zone, 

Minhang, 

 China 

Select Weighing 

System, 

No124/1, 

Suhada Mw, 

Hokandara North, 

Hokandara 

15-Dce-15 

 

Class: කරමර  රන්තිය, Max: කරිකම ධාික ාව, Min: අවම ධාික ාව, e: ස යායෛ රිකමා  රාන් රය, d: ස ය රිකමා  රාන් රය, T:  ාර  ර 
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ඉන්ධන පිරවුේ යන්්ර මාදිලි අනුමැතිය - 2015 වර්ෂය 

අනුනන්ධන 2  

 

 

 
නංකාදේ අදනවි නිදයෝජිත නිෂ්පාෙකයා දපොේප වර්ගය 

අයදුේ පත්මක නෙ 

දිනය 

ප පක්ෂණ 

දිනය 

ක්රියාත්මකමක 

දිනය 

01 

NSP Equipment (P v t)Ltd  

, No.229/1,Kirula Road , 

Colombo 05 

Midco Limited, Metro 

Estate, Vidyanagiri, 

Marg, Kalina, India 

 

MIDCO-SFJlll 2AHPI 

(Single  Nozzle, Single Pump, Two 

Displays With Printer Heavy Duty) Max. 

70 l/min, Min. 7 l/min 

 

2015.01.08 2015.05.26 2015.08.25 

02 

 

NSP Equipment (P v 

t)Ltd, No.229/1, Kirula 

Road, Colombo 05 

 

Midco Limited, Metro 

Estate,Vidyanagiri, 

Marg, Kalina, India 

 

MIDCO-SFJIII 2 AHPI (Single Nozzle, 

Single Pump, Two Displays With Printer 

Heavy Duty) Max. 35 l/min, Min.35 

l/min 

2015.01.28 2015.06.26 2015.08.25 

03 
Auto Engineering 

Equipment (P v t) Ltd 

 

Censtar Science & 

Technology Co. Ltd, 

China 

 

 

CENSTAR –J42(CS42J4240G) 

(Two product, Four Nozzles, Four 

Displays) 

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

2014.07.11 2014.11.17 2015.01.27 

04 

 

Supreme Trading 

Company (P v t)Ltd, 

No221/3, 

Dharmapala  Mawatha, 

Colombo-07 

 

Dresser Wayne South 

American 

Headquarters, 

Riode Janeiro, Brazil 

 

 

WAYNE—Helix H(N/LU)22-22SU 

( Two  Products, Four Nozzles  Four 

displays with printer ) 

Max 40l/min, Min 4 l/min 

 

2014.10.16 2015.01.21 2015.02.23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jd¾Isl .sKqï 2015 
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ුහනරාවර්තන වියෙේ 

 
 

විස්තරය 
2014 සතය 

වියෙම රු. 

2015 අනුමත 

ඇස්තදේන්තුව 

රු. 

පිකපූරක 

ඇස්තදේන්තු 

දවන් රී පේ 

රු. 

මු.දර. 66 සහ 

69 අනුව මාරු 

රී පේ රු. 

2015 

සංද ෝධිත 

ඇස්තදේන්තුව 

රු. 

2015 දෙසැේනර් 

ෙක්වා සතය වියෙම 

රු. 

මරෞද්ගක ම 

රඩිෛඩි 
70,275,706 73,000,000 21,740,000 

ූ3,000,000) 

 3,000,000 
94,740,000 93,814,100 

මවෛත්මක 1,052,006 1,000,000 200,000 - 1,200,000 1,184,992 

මුළු 

පුෛරාවර් ෛ 

වියදම් 

71,327,712 74,000,000 21,940,000 - 95,940,000 94,999,092 

 
 

 

 

 

මූනධන වියෙේ  

 
 

වැය 

විෂය 

අංකය 

මූනධන වියෙේ 

 

2014 සතය 

වියෙේ රු. 

2015 අනුමත 

ඇස්තදේන්තුව 

රු. 

මු.දර. 

66 

මාරු 

රී පේ 

2015 

සංද ෝධිත 

ඇස්තදේන්තුව 

රු. 

2015 දෙසැේනර් 

ෙක්වා සතය 

වියෙම රු. 

2102 

ලී  ඩු හා 

මාර්යාලීය 

කරමර  

4,0,850 544,444 - 544,444 483,,,5 

2103 
යන්ත්ර සහ 

යන්මත්රෝරමර  
,4,98,,008 ,0,444,444 - ,0,444,444 08,,00,401 

2104 
මගොඩෛැගික  ඉදි 

රී පම් 
240,000,000 ,04,444,444 - ,04,444,444 ,04,444,444 

 එමතුව 2,0,0,,,0,4 ,44,500,444 - ,,0,544,444 ,24,358,,86 
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වියෙේ සාරාං ය 
 

විස්තරය 
2014 සතය වියෙේ 

රු. 

2015 අනුමත 

ඇස්තදේන්තුව රු. 

2015 සංද ෝධිත 

ඇස්තදේන්තුව 

රු. 

2015 දෙසැේනර් 

ෙක්වා සතය වියෙම 

රු. 

පුෛරාවර් ෛ 

වියදම් 
71,327,712 74,000,000 95,940,000 94,999,092 

රා ධෛ වියදම් 221,482,120 200,500,000 220,500,000 220,359,896 

එමතුව 292,809,832 274,500,000 316,440,000 315,358,988 

 

 

 

 

මූනය ප්රභවයන්  
 

විස්තරය 
2014 සතය 

වියෙේ රු. 

2015 අනුමත 

ඇස්තදේන්තුව 

රු. 

2015 සංද ෝධිත 

ඇස්තදේන්තුව 

රු. 

2015 දෙසැේනර් 

ෙක්වා සතය වියෙම 

රු. 

ඒමා ද්ධ අරමුදල 292,809,832 274,500,000 316,440,000 315,358,988 

විසර්කෛ නීතිය  -    

විම ේ  නීතිය  -    

විමද්  ආධාර -    

 ය ආධාර රතිපූර් ය 

මඒ හැරී විමද් ාධාර 
-    

 ය ආධාර 

රතිරාර් වීය අරමුද  
-    

මුළු වියදම 292,809,832 274,500,000 316,440,000 315,358,988 
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මිනුේ ඒකක ප්රමිති හා දසේවා දෙපාර්තදේන්තුව 

2015.12.31 දිදනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ආොයේ 
 

ආොයම රු.     ත 

මුද්රා  ැබීම්  

අංම ම ෝධෛ  

මාදික  අනුමැතිය 

මුද්දර ගාස්තු 

ස් ාවර  ැන්රතු මරොළී 

භාණ්ඩාගාර ිය රත්මක මරොළී 

භාණ්ඩාගාර  ැදුම්මර මරොළී ලැබීම් 

විභාග ගාස්තු 

පුහුණුරී පම් ගාස්තු 

මවෛත්මක ලැබීම් 

139,875,612.81 

1,677,280.18 

198,933.33 

311,100.00 

1,137,707.69 

151,688.67 

433,186.78 

14,750.00 

616,000.00 

28,704.22 

එමතුව 144,444,963.68 
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මිනුේ ඒකක ප්රමිති හා දසේවා අරමුෙදල් 2015.12.31 දිනට වියෙේ ප්රකා ය 
 

                                    වියෙේ විස්තරය රු.       ත 

1002 අතිමාල 713,725.37 

1101 ගමන් වියදම් මද්ශීය 4,244,253.12 

1102 ගමන් වියදම් විමද්ශීය 2,582,444.44 

1201 ක පි ද්රවය හා මාර්යාලීය අව ය ා 1,509,551.40 

1202 ඉන්ධෛ හා ක හිසි ම   2,422,208.50 

1203 නිල ඇඳුම් 40,000.00 

1206 යාන්ත්රිම හා විදුක  කරමර  - 

1207 මවෛත්මක සැරයීම් 89,462.30 

1301 වාහෛ යන්ත්ර හා යන්මත්රෝරමර   2,571,389.40 

1303 ඉඩම් සහ මගොඩෛැගික  59,225.00 

1304 මවෛත්මක 10,869.20 

1401 රවාහෛ වියදම් 7,170.00 

1402 විදුක  සංමද්  මසේවා 1,821,908.67 

1403  ැරැ  ගාස්තු 85,645.00 

1404 විදුක  හා කලය 3,785,618.84 

1406 විකරෛම් හා  දු 275,106.38 

1407 මවෛත්මක  1,556,666.81 

1408 කුලී ගාස්තු 1,928,874.21 

1409 වැඩ මුළු රදර් ෛ හා සම්මන්ත්ර  366,862.40 

1507 දායම මුද  සහ සාමාවනය මුද  7,776,205.58 

1903 නිවාඩු මාලීෛ දුම්ිකය  ලරත්ර 177,010.00 

1905 මවෛත්මක  2,074,570.75 

1907 පුහුණු රී පම් මසේවා මද්ශීය - 

2001 මගොඩෛැගික  අලුත්මකවැඩියා - 

2002 යන්ත්ර සහ යන්මත්රෝරමර  අලුත්මකවැඩියා - 

2003 වාහෛ අලුත්මකවැඩියා 1,298,085.00 

2102 ගීහ භාණ්ඩ හා මාර්යාලීය කරමර  5,081,815.47 

2103 යන්ත්ර සහ යන්මත්රෝරමර  මිලදී ගැනීම 8,199,240.84 

2104 මගොඩෛැගික  ඉදිරී පම් 235,982,402.12 

2105 ඉඩම් - 

2401 මාෛව සම්රත්මක සංවර්ධෛය 1,129,721.92 

 මුළු වියෙම 285,790,032.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


