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  1 වැනි කාණ්ඩය, අංක 1, අප්රේල්  2016 කලාපය 

     ත්රෛමාසික විද්යුත් සගරාව - මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්ප්ේෂණ හා අභයාස ආයතනය 

 
   ඇතුළු පිටු..? 
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පසුගිය දශක කිහිපය තුල මෙෙ ඉපැරණි කලාව වැලලී යන ස්වභාවයක් දක්නට ලැබුණ 

අතර ඊට ප්රධාන මහේතුව වුමේ ඒ හා සම්බන්ධ පුහුණු ශ්රමිකයන්මේ හිඟයයි. මම් බව 

ෙනාව අවමබෝධ කරගත් ෙැණික් හා ස්වාර්ණාභරණ පර්මේෂණ හා පුහුණු ආයතනය 

මෙෙ ඉපැරණි කර්ොන්තය රැක ගැනීමම් අරමුණින් මම් ක්මෂේත්රමේ දැනට ඉතිරිව ඇති 

කිහිප මදනා අතුරින් වඩාත්ෙ සුදුසුකම් ඇති තැනැත්තා වන ජයන්ත ඉලංගමකෝන් 

ෙහතාමේ මසේවය ලබා මගන නව පාඨොලාවක් ඇරඹීෙට කටයුතු කර ඇත. එය අද 

යථාර්තයක් වී තරුණ කණ්ඩායෙක් දැනටෙත් අප ආයතනමේ රත්නපුර ශඛාමේ 

පුහුණුව ලබති. 

 ජයන්ත ඉලංගමකෝන් ෙහතා යනු ෙැණික් ක්මෂේත්රයට නවකයකු මනොමේ. ඔහු මුළු 

ක්මෂේත්රමේෙ  දන්නා හදුනන ඉතා දක්ෂ ෙැණික් කැටයම් ශිල්පිමයකි.දැනට ලංකාමේ 

පන්සල් ගණනාවකෙ ඇති ධාතු ෙංජුසා ගණනාවක්ෙ නිර්ොණය කර ඇත්මත්ද ඔහුෙයි. 

පහතින් දැක්මවන පරිදි ධාතු ෙංජුසාවක් ඔහු දැතින් නිර්ොණය වන රූප මපළ ඔහුමේ 

දස්කම් මෙොනවට පැහැදිලි කරයි. 

 

 
 මෙෙ කර්ොන්තය ඉතා ලාභ දායක ගෘහ කර්ොන්තයක් මේ. මම් ඇසුරින් අපමේ 

සංචාරක කර්ොන්තයට නව ජීවයක් ලබා දිය හැකි වන අතර රටට අවශය විමේශ 

විනිෙය ඉතා පසුමවන් ලගා කර ගත හැක. ඒ අතරෙ ෙැණික් කර්ොන්තමේදී කවුරුත් 

මනොසලකා හරින පළිඟු, කහද, සර්පන්ටයින්, ඇපටයිට්, හුණුගල් හා මසේවන්දි වැනි 

අර්ධ ෙැණික් වලට ඉතා ඉහල අගය එකතු කිරීෙක් කල හැක. දැඩිව පවතින රැකියා 

ප්රශ්නයටත් මෙය මහොඳ පිළිතුරකි. මම් පාඨොලාව තුලින් ආයතනය බලාමපොමරොතු 

වන්මන් ෙැණික් කර්ොන්තය තුල තොමේෙ මදපයින් නැගී සිටිය හැකි වයවසායකයන් 

බිහි කිරීෙයි. 

මැණික් කැටයම් ශිල්පය 

ප්නොනැසී යළි රැක ගනිමු 

සුදු වතින් සැරසී මැණික් 

ප්වළද්යාප්ම් ප්යප්ද්යන  අපුරු 

තරුණයන් 
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      මැණික් කැටයම් ශිල්පය ප්නොනැසී යළි රැක ගනිමු 

සභාපතිතුමාප්ේ පණිවුඩය 

 

 

ආයතනප්ේ සංවර්ධ්න පුවත් 

රන් මසු  උපයා ගත හැකි 

ලංකාප්ේ මැණික් 

ලංකාවටම ආප්ේණික 

දියතරිප්පු උපැස් යුවල 

චුඩා මාණිකයය; ද්යාගැබ් 

රැකගත් ඉපැරනි අකුණු 

සන්නායක 
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සාමාජික ලිපි 

ස්වර්ණාභරණ  රහස් 08 

 

 

ප්හළ මිණි වරුණ 
 

 



  

කතෘ තුමාප්ේ පනිේඩය 

     සුභ පැතුම් ! 

“ මහළ මිණි වරුණ ” ෙංගල කලාපය  මවනුමවන් සුභ පැතුම් ඉදිරිපත් කරන්නට ලැබීෙ ොමේ ජීවිතමේ අතිශයින් 

වාසනාවන්ත වු එක් අවස්ථාවක් මසේ සලකමි. 

ෙැණික් හා ස්වර්ණාභරණ  පර්මේෂණ හා අභයාස ආයතනමේ  දශක මදකක් ඉක්ෙවු දීර්ඝ ඉතිහාසය මදස ආපසු 

හැරී බලන විට එහි කාර්ය භාරය මෙන්ෙ ජාතික ආර්ථිකයට එෙඟින් ලබා දුන්  දායකත්වය පිලිබඳව විවිධ  ෙට්ටමම්  

විමේචන වලට මුහුණ මදමින් ,  පැමිණි දුක් කම් කමටොලු සහිත දුෂ්කර ගෙන් ෙඟක  ෙං සලකුණු දැකිය හැකි මේ. 

එබඳු  පසුබිෙක් තුල  වුවද ,ජීවිතයට  මුහුණ දීෙ , අභිමයෝග ජය ගැනීෙක් බව දැන සිටි ො ඔබ සෙඟ එක් වුමේ 

ඔබමේ හැකියාව තුලින් ආයතනමේ අභිමයෝග ජය ගන්නට ෙඟ මපන්වීමම් අරමුණ මපර දැරි කරමගනය.  

පසුගිය වසර එකහොරක කාලය තුල ඔබ අප එක්ව ආ ගෙමන් පැහැදිලි දිශානතිය මහලි කරන පහන් ටැඹක් 

වශමයන් “මහළ මිණි වරුණ” ත්රත්ර ොසික සඟරාව  හඳුන්වා   දිය හැකිය. 

අප ආයතනමේ ප්රධාන  අරමුණ වන්මන් පර්මේෂණ හා පුහුණුව  ෙඟින් ෙැණික් හා ස්වර්ණාභරණ  කර්ොන්තය 

විධිෙත් කිරීෙ , වැඩිදියුණු කිරීෙ , හා සංවර්ධනය කිරීෙයි. “මහළ මිණි වරුණ” සඟරාව තුලින් අපමේ ගෙන් ෙඟ 

තුල අත්විදින අභිමයෝග, හැකියාවන්, ශක්තීන් හා නව මසොයා ගැනීම් මෙන්ෙ ඉදිරි සැලසුම් පිලිබඳ හඬ නඟා 

කියන්නට අවස්ථාව ලබා මදනු ඇත. 

දැනුමෙන් හා දක්ෂතා වලින් පරිපුර්ණ වු අපමේ නිදහස් අදහස් ,සිතුවිලි හා නිර්ොණශීලී  හැකියාවන් නිදහමසේ  එළි 

දක්වන්නට  ද මම් සඟරාව අපට උදේ කරනවා ඇත. 

“නයාය මටොන් එකකට වඩා භාවිතය අවුන්සයක් වටී" යන සුප්රකට දාර්ශනික කාල් ොර්ක්ස්මේ කියෙන අනුව වඩා 

සුපරික්ෂාකාරීව බලන විට නයායාත්ෙක දැනුෙ (Theoretical  Knowledge) භාවිතයට (Practice) ගැනීමෙන් 

නිරිොණශීලී හැකියාවන් එළිදැක්වීෙට “මහළ මිණි වරුණ” තුලින් ඔබට අවස්ථාව ලබා මදන බව ොමේ හැඟීෙයි.  

ඒ පරොර්ථමයන් සාර්ථක ඉදිරි ගෙනක ෙංගල පියවර තබන “මහළ මිණි වරුණ” තුලින් අපමේ අරමුණු හා 

බලාමපොමරොත්තු මෙන්ෙ අනාගත ඉලක්ක ජය ගත හැකි මේවා  යන්න ොමේ ප්රාර්ථනයයි. 

           

 

සභාපතිතුමාප්ේ පණිවුඩය 
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සභාපති 

 



  

 

 
 

“ Everything is theoretically impossible, 

until it is done” 

- Robert A. Heinlein(1907-1988) 
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අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමාප්ේ  පණිවුඩය 

ආචාර්ය රශාන් ෆ්රැන්සිස් 

dg@gjrti.gov.lk 

 

ෙැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්මේෂණ හා අභයාස ආයතනය විසින් ත්රත්රොසිකව පල කරන්නට මයමදන මෙෙ “මහළ මිණි 

වරුණ” ෙංගල කලාපයට මෙෙ ආයතනමේ අධයක්ෂ ජනරාල් හා සඟරාමේ සංස්කාරක මලස පණිවිඩයක් ඉදිරිපත් කිරීෙට 

ලැබීෙ,  ොමේ ඉෙහත්  භාගයයක් මකොට සලකන්මනමි. 

නුතන මලෝකමේ මෙොන යම් වූ ආයතනයකට වූවත් තනිව ඉදිරියට යා මනොහැක. මම් බව ෙනාව අවමබෝධ කරගත් 

සභාපතිතුොමේ සංකල්පයක ප්රතිඵලයක් මලස මෙෙ සඟරාව එලි දකී. ඇත්මතන්ෙ මෙෙ අදහස ඉදිරිපත් වූ විට අප ඒ 

සදහා නෙක් මයෝජනා කිරීෙ ආයතනමේ කාර්ය ෙණ්ඩලයටෙ පැවරූ අතර මතෝරා ගත් නෙ මයෝජනා කල තැනැත්තාට 

තයාගයක්ද පිරිනෙන්නට මයදුනි. 

ශ්රී ලංකාව  ඉතා ඈත අතීතමේ සිටෙ ඉන්දියන් සාගරමේ මුතු ඇටය හා රත්නේවීපය මලස නම් ලැබුමේ එහි පහලව තිබු 

ප්රමේද හැත්තෑවකට අධික ෙැණික් සම්පත නිසාමවනි. මම් මහේතුව නිසාෙ මෙෙ දිවයින මලෝ පතල කීර්තියක් උසුලයි. 

එමෙන්ෙ ලංකාමේ ෙැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්ොන්තය මලොව නන්මදස නෙ රඳවා ඇත. ඒ අන් මහේතුවක් නිසා මනොව 

අපමේ නිමි භාණ්ඩ වල ඇති ගුණාත්ෙක අගය මහේතුමවනි. 

ෙැණික් කර්ොන්තයට නව ආමලෝකයක් ලබා දීෙට බිහිවුන ආයතනයක් මලස ෙැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්මේෂණ හා 

පුහුණු ආයතනය හැඳින්විය හැක. මෙෙ ආයතනය සෑෙ වසරකෙ හත්සීයකට ආසන්න ෙැණික් කර්ොන්තයට සම්බන්ධ 

පුහුණු ශිල්පීන් ක්මෂේත්රයට එකතු කරනු ලැමේ. ඊට අෙතරව ශක්තිෙත් පර්මේෂණ අංශයකින් මෙෙ ආයතනය සෙන්විතය. 

මෙහි ඉලක්ක අතර ෙැණික් වල අගය වැඩිකිරීෙ සදහා දායක වීෙ සහ වාණිජකරණය මෙන්ෙ ප්රවර්ධනයද මුලික මේ. 

ඇත්මතන්ෙ මෙෙ ආයතනය රමට් ෙැණික් කර්ොන්තමේ උන්නතිය උමදසා බිහිවුන ආයතනයක් බව කිවමහොත් එහි කිසිදු 

අතිශමයෝක්තියක් මනොෙැත. 

රජය පැත්මතන් ෙැණික් කර්ොන්තය මවනුමවන් අප හට පවරා ඇති යුතුකම් ඉටු කිරීෙට මෙෙ ආයතනය නිරන්තරමයන්ෙ 

සුදානම්ව සිටින අතර ෙෑතකදී නව වැඩ පිළිමවල ගණනාවක්ෙ ක්රියාත්ෙක කරමින් පවතී. මෙෙ සඟරාමේ එළි දැකීෙද එෙ 

ක්රියාදාෙමේ ඉතා සුළු මකොටසක් වන අතර මනොමබෝ දිනකින්ෙ අපමේ වැඩ පිළිමවල දළු ලා විශාල වෘක්ෂයක් මලස 

වැමඩන බව නම් නිසැකය. එදිනට අපමේ අටු මකොටු රුපියල් වලින් මනොව මඩොලර් වලින් පිරවිය හැකි වන අතර ඒ දිනය 

ළගා වන තුරු අප සෙඟ අත්වැල් බැද ගන්නා මලස ඔබ සැෙට අපි ආරාධනය කරමු. මෙෙ සඟරාමේ ගුණ මදොස් අප මවත 

දන්වා මෙය වැඩි දියුණු කර ගැනීෙට අත මදන්මන් නම් අප ඒ මවනුමවන් ඔබට කෘතඥ මවමු. 
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මැණික් නිර්මාණ තාක්ෂණ ශිල්පීන් 1000 
ක් පුහුණු කිරීප්ම් ජාතික වැඩ පිළිප්වල 
සාර්ථකව දියත් ප්කරිනි 

 

ශ්රී ලංකාමේ ෙැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්ොන්තමේ 

චිරස්ථිතිය පිණිස ගන්නා ලද විශාල ඉදිරි පියවරක් වශමයන් 

ජාතික ෙැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය, ෙැණික් හා 

ස්වර්ණාභරණ පර්මේෂණ හා අභයාස ආයතනය හා ෙැණික් 

හා ස්වර්ණාභරණ මවළඳ සංගෙය ඒකාබේධව සංවිධානය 

කරනු ලබන ෙැණික් නිර්ොණ තාක්ෂණ ශිල්පීන් 1000 ක් 

පුහුණු කිරීමම් ජාතික වැඩපිළිමවලට අදාළ අවමබෝධතා 

ගිවිසුෙ ෙැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්මේෂණ හා අභයාස 

ආයතනමේ සභාපති නවරත්න බණ්ඩාර ෙැතිතුො හා ජාතික 

ෙැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිමේ සභාපති අසංක 

මවළමගදර ෙැතිතුො හුවොරු කරගන්නා ලද අවස්ථාව ඉහත 

ජායා රූපමයහි දැක්මවන අතර මම් වන විට මෙෙ වයාපෘතිය 

සාර්ථකව පවත්වාමගන යනු ලැමේ. 

Food for 

Brain 

ආයතනය හා පාකිස්ථානය අතර ඇතිවුන 

අවප්බෝධ්තා ගිවිසුම මල් පල ගන් වමින් පලමු 

සිසුන් කණ්ඩායම මැයි මස සිට පුහුණුව අරඹයි 

ආයතනප්ේ සංවර්ධ්න පුවත් 

 

ෙැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්මේෂණ හා අභයාස 

ආයතනය හා පාකිස්ථානමේ ජාතික මෙෝස්තර  

නිර්ොණ ෙධයස්ථානය අතර ඇති කර ගත්  අවමබෝධතා 

ගිවිසුෙ ෙල් පල ගන් වමින් පළමු සිසුන් කණ්ඩායෙ 

ෙැයි ෙස සිට පුහුණුව අරඹයි. දාහත් මදනකුමගන් 

සෙන්විත පළමු කණ්ඩායෙ ආයතනමේ රත්නපුර 

ෙධයස්ථානය ඇසුරු කරමගන ෙැණික් කැපුම් ශිල්පය 

හදාරනු ලැමේ. ඒ අතරෙ මනොමබෝ දිනකින්ෙ අප 

ආයතනමේ උපමේශකයන්ද වැඩි දුර පුහුණුව උමදසා 

එරට සංචාරයක නිරත වනු ඇත. 

ආයතනප්ේ ස්වර්ණාභරණ 

නිර්මාණ  උපප්ේශක ප්ද්යපලක් 

ප්නොප්බෝ දිනකින්ම වැඩිදුර පුහුණුව 

සද්යහා තායිලන්තප්ේ සංචාරයක 

නිරත වනු ඇත.  

ආයතනමේ ස්වර්ණාභරණ නිර්ොණ උපමේශක 

මදපලක් මනොමබෝ දිනකින්ෙ වැඩිදුර පුහුණුව සදහා 

තායිලන්තමේ සංචාරයක නිරත වනු ඇත. ජාතික 

ෙැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය හා අපනයන 

සංවර්ධන ෙණ්ඩලය සංවිධානය කරන මෙෙ මකටි 

කාලින පාඨොලාව සදහා ඔවුන් විසින් පාඨොලා 

ගාස්තුව දරන අතර අමනකුත් සියලුෙ වියදම් 

දරනුමේ අප ආයතනය විසිනි.  

එමෙන්ෙ තායිලන්තමේ මනොවැම්බර් ොසමේදී 

පැවැත්මවන ෙැණික් සම්බන්ධ ජාතයන්තර 

සමුළුවකටද  අප ආයතනයට සහභාගී වන මලස 

දැනටෙත් ආරාධනා කර ඇත.  

මෙවැනි පුහුණු පාඨොලා තුලින් ආයතනමේ 

උපමේශකයන්මේ දැනුෙ නවීකරණය කල හැකි බව 

ආයතනය විශ්වාස කරන අතර ඒ තුලින් අවසානමේ 

ගුණාත්ෙක පුහුණුවක් සිසුනට ලබා දිය හැක. 

මහළ මිණි වරුණ© GJRTI 2016 

 



  

Governor of the Central Bank of Sri Lanka, Mr. Ajith Niward Cabraal 
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ඉහතින් දැක්වනුමේ බකමුණ නගර ෙධයමේ අප ආයතනය මවත 

ලබා මදන ලද ඉඩම් කැබැල්ලය.  මෙොරගහකන්ද වයාපෘතිය ෙඟින් 

මෙෙ ඉඩෙ ලබා දී ඇති අතර එහි මගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීෙටද 

ඔවුන් බාරමගන ඇත. මම් වන විට ඒ හා සම්බන්ධ මගොඩනැගිලි 

සැලැස්ෙ ඔවුන්මේ ගෘහ නිර්ොණ ශිල්පීන්ට පවරා ඇත. මම් සඳහා 

අතිගරු ජනාධිපතිතුොමේ උපමදස් ෙත ෙහවැලි අධිකාරිය විසින් 

දායකත්වය ලබාමදනු ඇත. 

ඒ අතරෙ රත්නපුර නගර ෙධයමේ ඉඩම් මකොටසක්ද නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය මවතින් ලැබී ඇත. එහි අන්තර්ජාතික 

ෙට්ටමම් ෙැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්මේෂණ හා අභයාස 

ආයතනයක් ඉදි කිරීෙට දැනටෙත් පිඹුරු පත් පිළිමයළ කරමින් 

පවතී.  

දැනට අප ආයතනය ොලමේ කුලී පදනෙ ෙත ලබා ගත් 

මගොඩනැගිල්ලක පවත්වා මගන යාෙ එහි ඉදිරි දියුණුවට ෙහත් 

බාධාවක් බව අවමබෝධ කරගත් නිමයෝජය අොතය ගරු අනුරාධ 

ජයරත්න ෙහතා මම් වන විට අප හට බත්තරමුල්ල අවටින් බිම් 

කැබැල්ලක් ලබා දී ඇති අතර එහි මගොඩනැගිල්ලක් තනා දීෙටත් 

ඉදිරිමේදී කටයූතු කරමගන යන බව අප මවත පවසා ඇත. මම් 

ආකාරයට ස්ථිර මගොඩනැගිලි කීපයක් ඉදිකල පසු අපමේ ඉදිරි 

සැලසුම් කිසිදු බාධාවකින් මතොරව ක්රියාත්ෙක කිරීෙට හැකි බව  

සැකයකින් මතොරව අපට පැවසිය හැක. 

පරිගණක ආශ්රිත ස්වර්ණාභරණ ප්මෝස්තර 

නිර්මාණ ශිල්පය නවතාවයකින් යලි එළි ද්යකී 

ප්නොප්බෝ දිනකින් ස්ථීර ප්ගොඩනැගිලි 

කිහිපයක අයිතිය ආයතනය ප්වතට 

වර්තොනමේ පරිගණක ආශ්රිත ස්වර්ණාභරණ මෙෝස්තර 

නිර්ොණ ශිල්පය සදහා මක්ෂ්ත්රමේ විශාල ඉල්ලුෙක් 

පවතී. ඒ බව ෙනාව අවමබෝධ කරගත් ආයතනය ඒ හා 

සම්බන්ධ ෙෘදුකාංග සියල්ල එනම් “ජුමවල් කැඩ්”, 

“රයිමනෝ” හා “ෙැට්රික්ස්” ඇතුළුව සම්පුර්ණ 

පාඨොලාවක් සිසුන් මවතට ලබා දීෙට කටයුතු කර ඇත. 

 සෑම බ්රහසප්තින්ද්යා දිනකම පැය 

එකහමාරක කාලයක් සියල්ලන් 

අතර ද්යැනුම ප්බද්යා ගැනීමට කැප ප්ේ 

           

සෑෙ බ්රහස්පතින්දා දිනකෙ ආයතනමේ සියලුමදනා 

ප්රධාන ශාලාවට රැස්වන අතර පැය එකහොරක කාලයක් 

තුල සියල්ලන් අතර දැනුෙ මබදා ගැනීෙ සිදු මකමර්. එක් 

එක් අය තෙන්මේ දැනුෙ අන් අය සෙඟ මබදා ගනී. ඒ 

අතරටෙ විමනෝදය සදහාත් කාලයක් මවන්මවයි. 

කාර්යාලමේ වැඩ අතරට සිරවී සිටින සැෙට මෙෙ වැඩ 

සටහන ඉමඩෝරයට ලැබුන මපොද වැස්සක් හා සොනය. 

මහළ මිණි වරුණ© GJRTI 2016 

 ආයතනය සිය පාඨමාලා යාපනය 

ද්යක්වා රැප්ගන යයි 

 

ආයතනය සිය පාඨොලා විමශේෂමයන්ෙ ස්වර්ණාභරණ  

නිර්ොණ ශිල්පය යාපනය දක්වා රැමගන යන්මන්, 

යාපනය කාර්මික විදුහල් පරිශ්රමේ ඇරඹීෙට නියමිත 

පාඨොලා සදහායි. ඒ සදහා සියලු මූලික වැඩ මකොටස 

දැනට අවසන් කර ඇත. මම් සදහා ෙංගල සිසුන් 

කණ්ඩායෙ මලස මතෝරාමගන ඇත්මත් ආබාධිත හා  

වැන්දඹු කතුන් වැනි සොජමේ  කවුරුත් අෙතක කල 

පිරිසක් වීෙ මෙහිදී  විමශේෂ  වැදගත්කෙක් උසුලයි. 
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ෙැණික් පර්මේෂණ වල නියැලිමම්දී විශ්ව විදයාල කිහිපයක් අප 

ආයතනය සෙග අත්වැල් බැඳ ගැනීෙට තීරණය කර ඇත. මම් 

අතුරින් ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විදයාලය  මම් දිනවල කරමගන 

යන ෙැණික් පතල් තුලින් නික්මෙන විෂ වායු සම්බන්ධව 

සිදුමකමරන පර්මේෂණ සදහා අප ආයතනමේ සහය ලබාදී 

ඇත.  

ඒ අතරෙ මෙොරටුව විශ්ව විදයාල මේද ඉදිරිමේදී වැදගත් 

පර්මේෂණ වල නියැලීමම්දී අප සෙඟ අත් වැල් බැඳ ගැනීෙට 

තීරණය කර ඇත.  

ඊට පරිබාහිරව විමේශ විශ්ව විදයාල කිහිපයක් සහ ෙහනුවර 

මුලික අධයයන ආයතනයද  අප සෙඟ එකතුව කටයුතු කිරීෙට 

කැෙැත්ත පල කර ඇත. මම් වැනි ක්රියාදාෙ තුලින් 

මදපාර්ශවයටෙ ඉතා ඉහල ප්රතිඵල නුදුරු අනාගතමේදී අයත් 

කර මදනු ඇත. 

 අති නවීන විද්යයාත්මක විශ්ප්ල්ෂණ 
උපකරණයක් ලඟදීම ආයතනප්ේ 

පර්ප්ේෂණ අංශය සතු වනූ ඇත 

අති නවීන විදයාත්ෙක විශ්මල්ෂක උපකරණයක් ලඟදීෙ 

ආයතනමේ පර්මේෂණ අංශය සතු වනූ ඇත. X- කිරණ 

ප්රතිදීප්ත විශ්මල්ෂක උපකරණයක් (X-ray fluorescence 

spectrometer) වන මෙය ඉදිරිමේදී ආයතනමේ 

පර්මේෂණ ජාතයන්තර තලයට ඔසවා තබනු ඇත 

මැණික් පර්ප්ේෂණ වල නියලිප්ම්දී විශ්ව 

විද්යයාල කිහිපයක් අප ආයතනය සමඟ 

අත්වැල් බැඳ ගැනීමට තීරණය කර ඇත 

ආයතනප්ේ ද්යැල් පන්දු පිල නව 

සුද්යානමකින් ප්මවර  තරඟ බිමට 

පිවිප්සේ 

 

 

 
ආයතනමේ දැල් පන්දු පිල මෙවර පිළිගත් උපමේශකයකු 

යටමත් පුහුණුව ලැබ නව සුදානෙක් හා නව ජවයක් 

සහිතව තරඟ බිෙට පිවිමසේ. ඔවුන්මේ සභභාගිත්වය 

ආයතනය අගය කරන අතර ජය නියත බව නම් කාහටත් 

මනොරහසකි. 

ආයතනප්ේ භක්ති ගීත කණ්ඩායම 

ප්මවර ප්හොඳ පුහුණුවක් සහිතව 

කරළියට පිවිප්සේ 

 

ආයතනමේ භක්ති ගීත කණ්ඩායෙ මෙවර මහොඳ 

පුහුණුවක් සහිතව කරළියට පිවිමසේ. සංගීත විශාරද 

උපාධිය ලද අයමගන්ද මෙෙ කණ්ඩායෙ සෙන්විත වීෙ 

පිළිබදව ආයතනයක් හැටියට අපි ෙහත් මසේ ආඩම්බර 

මවමු. 

මහළ මිණි වරුණ© GJRTI 2016 
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ඉතා ඈත අතීතමේ සිටෙ ඉන්දියන් සාගරමේ මුතු ඇටය හා රත්නේවීපය මලස විරුදාවලිය ලත් ලංකාමේ,සෙහර 

ඛණිජ සම්පත් පිළිබඳව මලෝකමේෙ අවධානය මයොමුව පැවතුන අතර ලංකාමේ ෙැණික් වලට ඒ අතරින් පළමු 

තැනක් හිමිවිය. ලංකාමේ ෙැණික් මලෝකමේ ප්රකට රජ කිරුළු සරසන අතර මනොමයකුත් මකෞතුකාගාර වල 

ප්රදර්ශනයට තබා ඈත. අතීත පුරාවෘත වලට අනුව මසොමලොෙන් රජු ශීබා මේවියට තෑගි කරනා ලේමේද ලංකාමවන් 

මගන්වා ගන්නා ලද ොණිකයයක්ය. ඊට අෙතරව පුරාණ මේශ ගමේශකයකු වන ෙර්මකෝ මපොමලෝ සහ ග්රීක තාරකා 

විදයාඥයකු වන මටොලමි ලංකාමේ ෙැණික් සම්බන්ධව ඉතා ඉහලින් වර්ණනා කර ඇති මදපලකි. ෙෑත යුගමේ 

බ්රිතානයමේ චාර්ල්ස් කුෙරු හා ඩයනා කුෙරිය අතරද ඔවුනමේ පුත් වීලියම් කුෙරු හා මක්ට් කුෙරිය අතරද විවාහ 

ගිවිස ගැනිමම්දී භාවිතා වූමේ ලාංකික නිල් ෙැණිකකි. 

  

මබොමහෝ කලක සිටෙ ලාංකික ජනතාවමේ ආකල්පය වුමේ ෙැණික් වල එකෙ භාවිතය ආභරණ නිර්ොණය සඳහා 
පෙණක් බවයි. එමහත් කලින් කළ ලංකාමේ ෙැණික් ස්විස්ටර්ලන්තය වැනි රටවල නිපදවන ඉතා ඉහල 
වටිනාකෙක් ඇති ඔරමලෝසු සඳහා භාවිතයට ගැනුණි. මීට කලකට ඉහත මල්සර් උපකරණ සඳහා රතු ෙැණික් 
භාවිතයට ගැනුණි. 

අද මලෝකයට නැමනෝ තාක්ෂණය හදුන්වා දී ඇත. මෙෙ නැමනෝ තාක්ෂණය මම් වන විටත් මලෝකය උඩු යටිකුරු 
කීරීෙට සෙත්ව ඇත. මෙහිදී  අවෙ මිලක් ඇති ෙැණික් (පලිඟු හා මතෝරෙල්ලි) නැමනෝ තාක්ෂණය ඇසුරින් ඉතා 
ඉහල වටිනාකෙක් ඇති අධි තාක්ෂණික උපකරණ සඳහා භාවිත වන ප්රධාන සංඝටක මලස නිපදවිය හැක. මම් 
මහේතුව නිසා මලෝකය පුරා ඉතා ඉහල තාක්ෂණික මෙවලම් නිෂ්පාදන කර්ොන්ත සඳහා අපමේ නැමනෝ තාක්ෂණය 
ඇසුරින් නිපදවූ ෙැණික් සංමයෝග සදහා ඉතා ඉහල ඉල්ලුෙක් ලඟදීෙ උදාවනු ඇත. 

නමුත් අවාසනාවන්ත කාරණය වන්මන්  මෙතරම් වටිනා ෙැණික් සම්පත් මම් කුඩා දිවයින සතුව තිබියදීත් අප හට 

ඒවාමේ නියෙ අගය උකහා ගැනීෙට තවෙත් මනොහැකි විෙයි.  

ආචාර්ය ප්රශාන් ප්රැන්සිස් 

 

      රන් මසු  උපයා ගත හැකි ලංකාප්ේ මැණික් 
 

 

මහළ මිණි වරුණ© GJRTI 2016 

සාමාජික ලිපි 

එමෙන්ෙ ලංකාමේ ෙැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්ොන්තය මලොව නන් 

මදස නෙ රඳවා ඇත. ඒ අන් මහේතුවක් නිසා මනොව අපමේ නිමි භාණ්ඩ වල 

ඇති ගුණාත්ෙක අගය මහේතුමවනි. ඒ සඳහා අවශය වනුමේ  ප්රචාරයක් 

පෙණකි. නිසි සන්නාෙකරණයක් සහිතව අපමේ තානාපති කාර්යාල 

හරහා විධිෙත් ප්රචාරයක් දියත් කමලොත් ලංකාමේ ෙැණික් වලට රන් ෙසු  

උපයා ගත හැකි දිනය වැඩි ඈතක නැත. 
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හැඳින්වීම දේශීය පාරම්පරික ස්වර්ණාභරණ  කර්මාන්තය  නවීන   තාක්ෂණය  දමන්ම රසායනික 

විද්යාදේ ක්රමදේද්යන් මැනවින් ක්රමවත්ව සංකලනය වී සංවර්ධනය විය යුතු බව මාදේ හැඟීමයි.  

සුළු හා මධය පරිමාණදේ කර්මාන්තකරුවන්  ප්රාදයෝගිකව මුහුණ දද්න ගැටළු සඳහා 

වෘත්තීයමය  ද්ැනුදම්  අවශ්යතාවය තීව්ර දේ. දමහිදී විවිධ ප්රාදයෝගික ගැටළු රාශියකට විසඳුම් 

ඉදිරිපත්  කිරීම එකවර අපහසුය. පහත සඳහන් වනුදේ ඉන් එක් ගැටළුවකට  ප්රතයක්ෂ 

විසඳුමකි 

අවශ්යතාව ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාද්නදේදී (22 kt Gold)අවසාන නිමාව ගැන්වීමට  ප්රථම එහි විවිධ 

අවස්ථාවන්හි පැල්ලම් (ඔක්සයිඩ) , අපද්රවය ,සියුම් ස්ථාන කිලිටි වීම, දිස්නය අඩුවීම් වැනි දහොඳ 

නිමාවකට හානි පමුණුවන අවස්ථා රාශියක් අපහට හමුදේ.දම් සද්හා අප විසින්    

- Tumbling machine 

 - Sand blast  

 - Dusting  

 - Plating    

 වැනි විවිධ උපක්රම භාවිතා කරනු ලැදේ. නමුත් ඉතාම සියුම් ස්ථාන  පිරිසිදු කර ගැනීමට 

ප්රාදයෝගිකව  මහත් පරිශ්රමයක් ද්ැරීමට  සිදු  දේ.දමමඟින් අනවශ්ය වියද්මක් හා නාස්තියක් සිදු 

දේ. දම් සඳහා සුදුසු ක්රමදේද්යක් දයෝජනා කරමි. 

 

අඩංගු දෑ ( Ingredients)  -    Sulphiuric  Acid   250 ml      (H2SO4)  

             Copper Sulphate (සජල)  2g   (CuSO4.5H2O) 

       Amonium Cloride          2g    (NH4Cl) 

අනුගමනය කරන පියවර (Following Steps) -   

1) සාන්ද්ර සල්ෆියුරික් 250ml ද්රාවණයට මකොපර් සල්ම ේට් (පල්ොනික්කම්) 2g  හා 

ඇමෙෝනියම් ක්මලෝරයිඩ් 2g  එකතු කරන්න. 

    උෂණ්ත්වය  (Temperature) 

2)   800C  - 1000C  රත් කරන්න . 

3)  22 kt අයිතෙ Chemical Formula  තුල තප්පර කිහිපයක් dip  කිරීෙ.(ගිල්වා තැබීෙ) 

4)   Distilled  water තුලින් පිරිසිදු කර ගැනීෙ. 

    5)  Drying (වියලා හැරීෙ)  

Chemical Formula – 

මෙහිදී සිදු වනුමේ Sulphiuric Acid ආම්ලික ොධයය තුල   

Copper Sulphate, Amonium Cloride  එක් කිරිෙ නිසා පහත සංයුක්ත ද්රාවණය සෑදීෙයි.

  

 

මහළ මිණි වරුණ© GJRTI 2016 

    ස්වර්ණාභරණ  රහස් 



  

  

Food for 
Brain 

  
 
   

 
 

“Technology is just 
a tool. In terms of 

getting the kids working 
together and motivating 
them, the teacher is the 

most important.” 

  

-  Bill Gates 
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Colour –  

 

 

       

  [Cu (H2O)6]So4 (aq) +4 NH3(aq)  <::::::::::>  [Cu (NH3)4 (H2O)2 ]So4  

Chemical Formula Name –      

Density - 1.8 gcm-3 
 

බි.එන්.ඩි මරෝෂාන් රංග දයාරත්න 
ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදන බාහිර උපමේශක 

 

 

 

ඔබ රත්නපුර  මහෝ ඇහැළියමගොඩ  නගර  වල  සංචාරය කරන්නට මයඳුමන් නම් සුදු වතින් සැරසි මෙෙ පිරිස කඩිසර 

මලස ඔබ මෙොබ යන ආකාරය ඇස ගැටුණා මනොඅනුොනය. ඔවුන් කවුරුද? ඔවුන් මෙමලස හැසිමරනුමේ කවර 

මහේතුවක් නිසාද යන්න මබොමහෝ මදනා හට මනොරහසකි. එමහත් මෙොවුන් ෙැණික් පිළිබඳ දක්වන අසීමිත දැනුෙ, තීරණ 

වලට ක්ෂණිකව එළැඹීෙට දක්වන හැකියාව පිළිබඳ මබොමහෝ මදනාට අවමබෝධයක් නැත. 

මෙොවුන් අතරින් මබොමහෝමදනා එතරම් අධයාපනයක් ලේදවුන් මනොමේ.  ඔවුන් මකළසකවත් පූර්ණ කාලීන 

පුහුණුවලත්, සහතිකලත් රත්න විදයාඥයන් මනොමේ. එමහත් මෙොවුන් සතු හැකියාව විශ්ෙය ජනකය. ජනයා මපොදිකන 

අවස්ථාවකදී ලැමබන ඇසිල්ලකින් වුවද කිසිදු උපකරණයකින් මතොරව ෙැණිකක් අධයයනය මකොට ඒ පිළිබඳ 

සම්පූර්ණ විනිශ්චයකට එළඹිෙට ඔවුනට හැකිය. ඔවුනමේ මෙෙ විනිශ්චයට  ෙැණික් වර්ගය කුෙක්ද? මකොතරම් පිරිසිදුද 

යන්නත් කපා ඔප දැමු විට ලැමබන ෙැණිමක් හැඩය හා බර පිළිබඳව විස්තරයද ඇතුලත්ය.  

අප රටට පැමිමණන මෙෙ ක්මෂේත්රමේ විමශේෂඥයන් මෙොවුන්මේ මෙෙ හැකියාව සම්බන්ධමයන් විෙතිය පලකරති. 

ඔවුන් පවසන්මන් මෙවැනි තීරණයකට එළඹීෙට ඔවුනට අති නවීන උපකරණ වල සහය ඇතිවත් දින කිහිපයක් ගතවන 

බවය. 

ඒ අනුව බලන විට මෙොවුන් කැමල් පිපුන ෙල් වැනිය. මෙොවුන් කැමල්ෙ පිපී කැමල්ෙ පරවී යන්නට ඉඩ හරිනවාද යන්න 

අප අමපන්ෙ විෙසිය යුතු කාලය එළඹ ඇත. 

 

ආචාර්ය රශාන් රැන්සිස් 

 

 

 

. 

     

 

 

 

 

          සුදු වතින් සැරසී මැණික් ප්වළද්යාප්ම් ප්යප්ද්යන  අපුරු තරුණයන් 

 

Tetraamine- diaqua-copper (II) ion 
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Food for 

Brain 

    ලංකාවටම ආප්ේණික දියතරිප්පු උපැස් යුවල 

 

 අත් කාචය චීනමේ නිපදවූ බව සැෙමේ ෙතයයි. එමහත් උපැස් යුවල මුල් වරට නිපදවූමේ කුෙන රමට්ද යන්න 

තවෙත් නිශ්චිත මලස ප්රකාශ කර මනොෙැත. මබොමහෝ මදනා නුතන උපැස් යුවමල් ආරම්භය ඉතාලිමේ 

 ්මලොරන්ස් නගරය (ක්රි. ව. 1280-1285) මලස ප්රකාශ කරති.  මෙෙ උපැස් යුවල ආධාරකයක සවි කරන ලද 

කාච මදකකින්  සෙන්විත වුන අතර දෑතින් ඇස සමීපයට ලංකර අවශයතාවය ඉටු කර ගත්මත්ය. එමහත් ඉතා 

දියුණු මකස් කල  මේ මහෝ කමන් රැදවිය හැකි උපැස් යුවලක් මුල් වරට නිපදවා ඇත්මත් ලංකාමේ බව කවුරුත් 

මනොදන්නා රහසකි. එහි කතාව අතීත ගම්මපොල රාජධානිමේ හතරවැනි බුවනකබාහු රජ සෙය (ක්රි. ව. 1346-

1353) මතක් විහිමේ. එෙ උපැස් යුවල් තැනු අයමේ අට වැනි පරපුමර් තැනැත්මතක් අදත් මෙෙ ප්රමේශමේ 

පිළිෙතලාමේ කහබ යන ග්රාෙමේ පදිංචිව මෙෙ කර්ොන්තමේ නියැමලයි. ඔහු නමින් සී. පී. ගුණමසෝෙ යන 

තැනැත්තාය. ඔහු පිරිසුදු පළිගු පතුරු මලස ඉරා මගන ත්රවදයවරයාමේ නියෙයට අනුකූලව උපැස් යුවල තනා 

මදයි. 

මෙෙ උපැස් යුවල ස්වභාවික පළිඟු ගල් මයොදාමගන නිර්ොණය කර ඇති බැවින් ඇසට ෙනා සිසිලක් මගන 

මදයි. මෙෙ සිසිලස නුතන උපැස් යුවල් තුලින් මකමසේවත් අමප්ක්ෂා කල මනොහැක. එපෙණක් මනොව මම් 

පරපුමර් අය  ස්වභාවික පළිඟු ගල් මයොදාමගන අේ කන්නාඩි නිපදවූ බවටත් සාක්ෂි ඇත. ඔවුන් පවසන පරිදි 

එවකට රජ වාසල අන්ත:පුර බිමසෝවරු ෙහවැලි ගමේ ස්නානය සදහා පිටත් වී ඇත්මත් මෙමලස නිපදවූ අේ 

කන්නාඩි පැලඳමගනයි. මෙොවුන්මේ නිපැවුම් අතර ඉතා විමශේෂෙ නිර්ොණය වනුමේ දරුවන්මේ වපරය සුව 

කිරීෙ උමදසා නිර්ොණය කරනා උපැස් යුවලයි. මෙෙ උපැස් යුවලක් පැළඳීමම්දී දරුවාට මපනීෙ උමදසා 

අනිවාර්මයන්ෙ කළු ඉන්ගිරියාව ඇමසේ ෙැදට රැමගන ආ යුතුය. මෙමලස මෙෙ උපැස් යුවලක් වපරය සහිත 

කුඩා දරුවකු ොස කිහිපයක් භාවිතා කරන විට අනිවාර්මයන්ෙ ඔහු මවතට සුවය ලගා මේ. මම් සම්බන්ධව 

බටහිර ත්රවදයවරු පවා ෙවිතය පල කරති. මම් සියලු කරුණු සලකා බැලීමම්දී මෙවැනි තැනැත්තන් රටකට 

සම්පතක් වන අතර මෙවැනි නැසී යන කර්ොන්ත රැක ගැනීෙ අපමේ පරෙ යුතුකෙ බව පැහැදිලි මේ. 

ආචාර්ය ප්රශාන් ප්රැන්සිස් 
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The COSTI Channel 
COSTI official Facebook Page 
/STandIcoordinatingsecretariat @costi_sl 

The COSTI Blog 

http://www.slideshare.net/ 
costi2014 

The COSTI group 

Like to know about COSTI’s road map? Read the “Science. 
Technology and Innovation strategy for Sri  Lanka: National 
Coordination and Monitoring Framework” 

To download, click on the image or visit : 

http://www.costi.gov.lk 

The Coordinating Secretariat for Science, Technology  and 
Innovation  (COSTI)  was  established  on  February  1,  2013 

as  mandated  by  the  cabinet decision  of  September  9, 

2011 with the  specific aim of coordination  and monitoring 

of  Science,  Technology  and  Innovation  activities  in  the 

country. It will also  work towards promoting value addition 

and  commercialization in  line  with  the  National Science 

Technology  and   Innovation  (STI)   Strategy  of   Sri  Lanka 

approved by the Cabinet in August 2010. 
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චුඩා මාණිකය; ද්යාගැබ් රැකගත් ඉපැරනි අකුණු සන්නායක 

    

නවතෙ සාක්ෂි අනුව ආදී ලාංකිකයා පළිඟු තුල දක්නට ලැමබන පීඩ විදුතය (piezoelectricity) පිළිබඳ ෙනා 

දැනුෙකින් මහබි පුේගලයන් බව පිළිගත හැක. එපෙණක් මනොව එවැනි ලක්ෂණ ෙනාව තෙ ප්රමයෝජනය සඳහා 

මයොදා මගන ඇත. 

බුදු දහෙ ලංකාවට හදුන්වා දුන් අවදිමේ අපමේ මුල්ෙ ත්රචතය වූමේ ථුපාරාෙයයි. එහි ඉන්දීය සාංචි ස්තූපය අභාෂය 

කරමගන මුදුමනහිෙ දක්නට ලැබුමන් චත්රයකි (කුඩයක් හැඩති වස්තුවක්). එවකට ලංකාමේ ඉදිවුන උසින් පළමු 

තැන ගත් ඉදිකිරීම් වුමේ මෙෙ ත්රචතයයන්ය. මෙවැනි උසින් ඉහල ස්ථාන නිරතුරුවෙ අකුණු වල බලපෑෙට ලක්වන 

බව ෙනාව අවමබෝධ කරමගන සිටි ලාංකිකමයෝ ඒ සඳහා කදිෙ විසදුෙක් මසොයා ගනු ලැබීය. ඒ අන් කවරක්වත් 

මනොව චත්රය මවනුවට චුඩා ොණිකයකි. අපමේ ඉතිහාසය මදස හැරී බැලීමම්දී කිසිදු ත්රචතයකට අකුණු වැදුණු බවට 

වාර්තා වී මනොෙැත.  මෙහිදී චුඩා ොණිකය පළිඟු ස්ඵටිකයකින්ෙ නිර්ොණය කර ගැනීෙ මෙෙ ක්රියාවලිමේ රහස 

හැටියට නුතන විදයාඥමයෝ මපන්වා මදති. 

ආචාර්ය ප්රශාන් ප්රැන්සිස් 

 

 

අලුත් අලුත් ද්යෑ ප්නොතනන ජාතිය ප්ලොව ප්නොනඟී 

 කුමාරතුංග මුනිද්යාස 
     (1887-1944) 

 

අප සමඟ සම්බන්ධ් වන ආකාර - http://www.gjrti.gov.lk/   හා  https://www.facebook.com/gjrtigov/ 
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