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සභාපතිතුමාගේ පණිවිඩය

පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිභේ මූල්ය සහ මූල්ය භනොවන කාර්ය සාධනය පිළිබඳ 2015 වර්ෂභේ
වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ල්ැබීම පිළිබඳව මම අතිශය සතුටට පත්භවමි.

ශ්රී ල්ංකා පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය ස්ථාපනභයන් වසර 12 කට අනතුරුව ආයතනභේ
කාර්යසාධනය පිළිබඳව විශ්භේෂණය කිරීභේදී මාභේ හැඟීමට අනුව දැනුම සහිත වයාපාරික ප්රජාවක් සහිත
පරිසරයක් නිර්මාණය කරන අතරතුර තරඟකාරී වයාපාරික සමාජය තුළ පාරිභ ෝගිකයා ආරක්ෂාකිරීම යන
අපභේ මූලික ඉල්ක්කය කරා සැල්කියයුතු මට්ටමකට ළඟාවීමට අපට හැකියාව ල්ැබී තිභේ. දදනිකව අප
භවත ල්ැබුණු අප්රමාණ පැමිණිලි සහ මාධය ඔස්භසේ විකාශනය වූ විභේචන තුළින් පවත්නා කටයුතුවල්
තත්ත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් විය.

වර්තමාන තාක්ෂණික විප්ල්වකාරී යුගභයහි විවෘත ආර්ථික වයාපාරික පරිසරය තුළ ඕනෑම උගත්
පාරිභ ෝගිකභයකු භවත

පාරිභ ෝගික යහපැවැත්ම භකභරහි අයහපත් ආකාරභයන් බල්පාන භවළඳ

ක්රියාමාර්ග, අසාධාරණ විකුණුේ ඉහළයාේ, භකොන්භේසිගත වයාපාර, භවළඳාම අඩුවීේ සහ අසාධාරණ
භවළඳ භකොන්භේසි ආදී අවිධිමත් භවළඳ ප්රතිපත්තීන්ට මුහුණ දීමට සිදුභේ.

අප විසින් අපභේ සන්දර් ය

තුළ නව භමන්ම විභශේෂ නිභයෝග නිකුත් කරමින් භමම අර්බුදකාරී පරිසරය තුළ පාරිභ ෝගිකයා සුරැකීම
සඳහා විශාල් පරිශ්රමයක් දරා තිභේ. පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින්

ශ්රී ල්ංකා ප්රමිති

ආයතනය, ශ්රී ල්ංකා භර්ගුව, භසෞඛ්ය අමාතයාංශය සහ විදුලි සංභේශ සහ ඩිජිටේ යටිතල් පහසුකේ
අමාතයාංශය සමඟ සහභයෝගීත්වභයන් පාරිභ ෝගිකයන් ආරක්ෂාකිරීම සහ දැනුවත්කිරීම සඳහා
පාරිභ ෝගික හිතකාමී පියවර රාශියක් භගන තිභේ. මීට අමතරව අධිකාරිය වයාපාරික සහ පාරිභ ෝගික යන
භදපාර්ශවයම දැනුවත් කිරීභේ අරමුණින් වැඩමුළු සහ සේමන්ත්රණ පැවැත්වීමට සහ ාගී වී ඇති අතර
එමඟින් ශ්රී ල්ාංභක්ය වයාපාරික පරිසරය තුළ දැනුවත් පාරිභ ෝගික භමන්ම වයාපාරික ප්රජාවක් බිහිවීම
සහතිකකර තිභේ.
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අසාධාරණ භවළඳ ක්රියාමාර්ග වලින් ආරක්ෂාවීම සඳහා සාමානය ජනතාව සහ වයාපාරිකයන් දැනුවත්කිරීම
සදහා 2015 වර්ෂභේ දී මහජන දැනුවත්කිරීේ වැඩසටහන් 472 ක් සහ වයාපාරික දැනුවත්කිරීේ වැඩසටහන්
402ක් පවත්වන ල්දී. මීට අමතරව සාර්ථක වැටලීේ 21,704 ක් සිදුකර රුපියේ මිලියන 67කට අධික දඩ
මුදේ පනවන ල්දී.

ආයතනභේ සාර්ථකත්වය උභදසා සහභයෝගය දැක්වූ අධයක්ෂ මණ්ඩල්භේ සාමාජිකයන් සහ කාර්ය
මණ්ඩල් සාමාජිකයන් භවත මාභේ කෘතඥතාව පළකරමි.

තවද නිවැරදි තීරණ ගැනීම සහ අපභේ භසේවය නිසියාකාරභයන් සැපයීම සඳහා හැකියාව සපයමින් වටිනා
උපභදස්,

අභිභප්රේරණය සහ මගභපන්වීම සැපයූ අමතයාංශ භේකේතුමා සහ ගරු අමාතයතුමා භවත මාභේ

හෘදයංගම ස්තුතිය පළකරමි.
අවසාන වශභයන් අපභේ භසේවය අගයමින් අප භවත ලිපි එවූ සියලුම පාරිභ ෝගිකයන් / පැමිණිලිකරුවන්
භවත මාභේ ස්තුතිය හිමිභේ.

හසිත තිල්කරත්න
සභාපති
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පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය
දැක්ම
සදාචාරාත්මක වයාපාරික පරිසරයක් තුළ මනාව සුරක්ෂිත වු පාරිභ ෝගිකභයකු බිහි කිරීම
ගමගෙවර
පාරිභ ෝගික සවිබල් ගැන්වීම, භවළඳාම විධිමත් කිරීම සහ යහපත් තරඟකාරීත්ව ප්රවර්ධනය තුළින්
පාරිභ ෝගික අයිතිවාසිකේ සුරක්ෂිත කිරීම .
ඒකාබද්ධ ඉලක්ක
1) භවභළඳාම විධිමත් කිරීම තුළින් වඩාත් තෘප්තිමත් වූ පාරිභ ෝගිකයින් බිහි කිරීම.
2) අසාධාරණ භවභළඳ පිළිභවත්වල්දී පාරිභ ෝගිකයාට සහන සැල්සීම.
3) අධයාපනය සහ දැනුවත් කිරීම තුළින් පාරිභ ෝගිකයින් සවිබල් ගැන්වීම.
4) තරඟවිභරෝධී චර්යාවන්ට එභරහිව භවභළන්දන් හා සාදන්නන් ආරක්ෂා කරමින් යහපත්
තරඟකාරිත්ව ප්රවර්ධනය කිරීම.
5) අධිකාරිභයහි කටයුතු පුඵේ කිරීම තුළින් ආයතනික සංවර්ධනය ළඟා කර ගැනීම.
ආයතනික සාරධර්ම


විශ්වාසනීයත්වය

කාර්යසාධන අනුකූල්තාව පවත්වා ගැනීම සහ විශ්වසනීයත්වය තහවුරු කිරීම.


අවංක ාවය සහ ඍජු ාවය

සියලුම කාර්යයන්හි දී අවංක වීම, සාධාරණ වීම සහ යුක්තිගරුක වීම.


වගකීමට බැඳී සිටීම

විනිවිද ාවය ආරක්ෂා කිරීම, වගකිවයුතුබව සහ ඉටුකරනු ල්බන සියලුම කාර්යයන් සේබන්ධභයන්
වගකීම දැරීම


කණ්ඩායේ හැඟීම ගරු කිරීම
අභනයොනය අවභබෝධය, එකිභනකාට භගෞරව කිරීම සහ එකිභනකා අතර විශ්වාසය භගොඩනැංවීම සහ
මනා සන්නිභේදනය සහ නමයශීලී ාවය වර්ධනය කරමින් භපොදු ඉල්ක්කයන් කරා ළඟාකරගැනීම
උභදසා සියලුම භසේවකයින් එක්ව කටයුතු කිරීම.



ප්රසාදය පළ කිරීම

භසේවකයින්භේ විශිෂ්ඨ කාර්යඵල් අගය කිරීමසහ ප්රශංසා කිරීම


අරමුණු ළඟා කරගැනීම සඳහා කැපවීම

පවරා ඇති කාර්යයන් කැපවීභමන් යුක්තව ඉටුකිරීම


විශ්වසනීය ප්රතිචාර දැක්වීම

භසේවා සැල්සිම සඳහා කැමැත්තක් දැක්වීම සහ සූදානේවීම


නිර්මාණශීලිත්වය සහ නව ක්රභමෝපායන් ාවිතයට ගැනීම

සියලුම ක්භෂේත්රයන් අඛ්ණ්ඩව වැඩිදියුණු කිරීම සහ නව අදහස් උත්පාදනය කිරීම
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1 වන සහ 2 වන මහළ
සභතොස මහභේකේ භගොඩනැඟිේල්
අංක. 27, භවොක්භෂෝේවීදිය
භකොළඹ 02
2017.09.18
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු ගරු අමාතයතුමා,
ගරු අමාතයතුමනි,

1971 අංක 38 දරන මුදේ පනභත් 14(2) වගන්තිය ප්රකාර පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිභේ 2015
වර්ෂය සඳහා වන වාර්ෂික වාර්තාව භශේෂ පත්රය, ආදායේ සහ වියදේ වාර්තාව සහ විගණකාධිපති වාර්තාව
භේ සමඟ ඉදිරිපත් කරමි.
භමයට විශ්වාසී,

හසිත තිල්කරත්න
සභාපති
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පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය
වාර්ෂික වාර්තාව -2015
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1.1

ෙැඳින්වීම
1979 අංක 1 දරන පාරිභ ෝගික ආරක්ෂණ පනත, 1987 අංක 1 දරන සාධාරණ භවළඳ භකොමිෂන්
ස ා පනත සහ 1950 මිල් පාල්න පනත අවල්ංගු කරමින් සේමත කරන ල්ද 2003 අංක 9 දරන
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරි පනත මඟින් පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පිහිටුවන
ල්දී.
පනභත් පූර්විකාව අනුව පාරිභ ෝගික කටයුතු පලිබඳ අධිකාරිභේ සමස්ත අරමුණ වනුභේ භවළඳාම
සහ ාණ්ඩ හා භසේවා මිල් ගණන් විධිමත් කිරීම තුළින් පාරිභ ෝගිකයා වඩාත් භහොඳින් ආරක්ෂා
කිරීම, අසාධාරණ සහ සීමිත භවළ පිළිභවත්වල්ට එභරහිව භවභළඳුන් සහ නිෂ්පාදකයින් ආරක්ෂා
කිරීමයි. තවද හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම තරඟකාරි මිල් ප්රවර්ධනය කිරීම, ාණ්ඩ හා භසේවා
භවභළදුන් සහ නිෂ්පාදකයන් අතර යහපත් තරඟයක් පවත්වා ගැනීමත් අභප්ක්ෂා භකභර්.

1.2

අධිකාරිය පිහිටුවීම
පභනතහි විධිවිධාන අනුව අධිකාරිය ස ාපතිවරභයකුභගන් සහ පනභතහි විභශේෂභයන් දක්වා ඇති
සුදුසුකේ සහ පළපුරුේද සහිත පුේගල්යින් අතරින් අමාතයවරයා විසින් නේකරනු ල්බන දහයකයට
භනොඅඩු සංඛ්යාවක් වන සාමාජිකයින්භගන් ද සමන්විත භේ.
අධිකාරිගේ සාමාජිකයින් – 2015
2015 වර්ෂය අවසානය වන විට තනතුරු දරන ල්ද සාමාජිකයින් භේ නේ පහත පරිදි භේ:
1. රූමි මර්ෂූක් මහතා
2. ආචාර්ය ආර්.එේ.භක්. රත්නායක
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.3

ස ාපති
ස ාපති

2015.06.03 දින දක්වා
2015.10.15දින දක්වා

හසිත තිල්කරත්න මහතා
ස ාපති
එස්. ල්න්භක්ෂ්වර මහතා
පූර්ණ කාලීන සාමාජික 2015.12.28 දින දක්වා
එච්.එේ. රිෂ්දි මහතා
පූර්ණ කාලීන සාමාජික 2015.12.02 දින දක්වා
ඒ.එත්. තුේකර් නයීේ මහතා
පූර්ණ කාලීන සාමාජික
එේ.එේ. හිේමි මහතා
පූර්ණ කාලීන සාමාජික
ඒ.එච්.එේ. අන්වර් මහතා
පූර්ණ කාලීන සාමාජික
ඩී.සී.ඩේලිේ. හපුභගොඩ මිය
ාණ්ඩාගාර නිභයෝජිත
සුභර්ෂ් ප්රනාන්දු මහතා
සාමාජික
ඒ.එච්.එේ.යූ. අරුණ බණ්ඩාර මහතා අමාතයාංශ නිභයෝජිත 10.11.2015 දින දක්වා
වී.එේ. වීරසිංහ මහතා
අමාතයාංශ නිභයෝජිත
එේ.ජී.ඒ. මුහයිමින් මහතා
සාමාජික
එස්.ටී. අභේගුණවර්ධන මහතා
සාමාජික
වරුණ සුභර්න් අල්ේව මහතා
සාමාජික
අේදුේල්ා නසීර් මහතා
සාමාජික

අධිකාරිගේ කාර්යමණ්ඩලය
රූමි මර්ෂූක් මහතා 2015 වර්ෂය තුළදී ස ාපතිවරයා වශභයන් භසේවය කළ අතර හසිත තිල්කරත්න
මහතා 2015.11.18 දින සිට එම තනතුභරහි කටයුතු කරනු ල්ැභේ.භේ.එේ.ඒ. ඩේල්ස් මහතා ශ්රී
ල්ංකා පරිපාල්න භසේවා නිල්ධාරී - 1 වන භශ්රේණිය) 2012 භදසැේබර් මස 03 වන දින අධිකාරිභේ
අධයක්ෂ ජනරාේවරයා වශභයන් පත් වූ අතර 2015.11.24දින සිට එම තනතුභරහි කටයුතු කරනු
ල්ැභේ.
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අධිකාරිගේ අංශ ප්රධානීන් – 2015
නම

#

තනතුර

01

දීප්ති තිභසේරා මිය
M.PA [PIM-Sri J] – Attorney-at-Law

අධයක්ෂිකා
අනුකූල්වීේ සහ බල්ගැන්වීේ

02

චන්ද්රිකා තිල්කරත්න මිය
B.Sc Agri (Sp) M.Sc (Mgmt)

අධයක්ෂිකා
පාරිභ ෝගික කටයුතු සහ භතොරතුරු

03

ශාන්තිනී තිරුනීල්කන්දන් මිය
[ACEA]

අධයක්ෂිකා
තරඟකාරීත්ව ප්රවර්ධන

04

ඩේලිේ.එේ . ප්රියන්ත මහතා
MPM, B.Com (Sp) Hons, AIPFM, DPFM

අධයක්ෂ
මූල්ය

05

සේපත් අඟුලුගහ මහතා
B. Com (Sp) Hons, AIPM(SL). Dip in PM

අධයක්ෂ
මානව සේපත් සහ පරිපාල්න

06

භරොහාන් මීවනභේ මහතාඅදාළ කාල්පරිච්භේදය තුළදී මිළකරන සහ කළමනාකරණ
අධයක්ෂ තනතුභරහි රාජකාරි ඉටුකරන ල්දී

07

රසිකා සාවිත්රි විභේභසේකර මිය
B.Sc Accounting (Sp) Hon USJ, CBA,MAAT

අ යන්තර විගණක

1.4 පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ සභාව
භමම ස ාව පිහිටුවන ල්ේභේ වාණිජ නීතිය, වයාපාරික , වයවසාය කළමනාකරණය, භවළඳ
ප්රතිපත්ති සහ පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ පුළුේ පළපුරුේදක් සහිත විභශේෂඥවරුන්
තිභදභනකුභගන් සමන්විතවය.

භමම ස ාව පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින්

භයොමුකරනු ල්බන සියලු ඉේලීේ භකභරහි භයොමු වී තීරණ ගතයුතුය. තවද, පනභතහි 38 වන
වගන්තිය යටභත් තරඟ විභරෝධී චර්යාවන් සේබන්ධ පැේණිලි, පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සහ තීරණ
ගැනීම, 19 වන වගන්තිය යටත් උපරිම සිේල්ර මිල් නියම කිරීම, සහ 19 වන සහ 20 වන වගන්ති
යටභත් අනිසි මිල්ගණන් සේබන්ධභයන් භචෝදනා කිරීම කිරීම පිළිබඳ වගකීමට ස ාව බැඳී සිටියි.
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ ස ාභේ සාමාජිකයින්
ෂිරාස් නූර්දීන් මහතා
ස ාපති
ඩී.ඩේලිේ.භජොන්තාසන් මහතා

-

සාමාජික

එේ.ඩී.එේ. රිස්වි මහතා

-

සාමාජික

භේඛ්ා ආර්යරත්න භමය (නීතීඥ) -

ස ාභේ භේකේ
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2.

අධිකාරිගේ අරමුණු

අ.

පාරිභ ෝගිකයින්භේ ජීවිත සහ භේපළවල්ට උපද්රවයක් සිදුවන

ාණ්ඩ අභල්වි කිරීමට සහ භසේවා

සැපයීමට එභරහිව පාරිභ ෝගිකයින් ආරක්ෂා කිරීම.
ආ.

අසාධාරණ

භවභළඳ

පිළිභවත්වල්ට

එභරහිව

පාරිභ ෝගිකයින්

ආරක්ෂා

කිරීම

සහ

පාරිභ ෝගිකයින්භේ අයිතිවාසිකේවල්ට නිසි සැල්කිේල් දැක්වීමට සහතික වීම.
ඇ.

හැකි සෑමවිටම පාරිභ ෝගිකයින්ට තරඟකාරී මිල්කට ාණ්ඩ හා භසේවාවල්ට ප්රමාණවත් ප්රභේශයක්
ල්බාදීමට සහතික වීම.

ඈ.

අසාධාරණ භවභළඳ පිළිභවත්, සීමිත භවභළඳ පිළිභවත් භහෝ භවභළන්දන් විසින් සිදුකරන භවනත්
යේ ආකාරයක පාරිභ ෝගික සූරාකෑේවල්ට එභරහිව සහන ල්බාදීම.
අධිකාරිගේ කාර්යභාරය

3.

අ). අධිකාරිය විසින් පහත දෑ පාල්නය කිරීම භහෝ ඉවත් කිරීම සිදු කරනු ල්ැභේ.
1. වයවසාය අතර සීමාකාරී භවභළඳ ගිවිසුේ
2.

වයවසායයන් අතර මිළ පිළිබඳ වැඩපිළිභවළවේ

3.

භවභළඳභපොළ ඇතුළත භහෝ භවළඳභපොභළේ සැල්කියයුතු භකොටසක භේශීය භවළදාම භහෝ
ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබද වූ ආධිපතය තත්ත්වයක් අනිසි භල්ස භයොදාගැනීම; භහෝ

4.

භේශීය භහෝ ජාතයන්තර භවභළඳාමට භහෝ ආර්ථික සංවර්ධනයට අහිතකර භල්ස බල්පාන
තරඟකාරීත්වය

2. තරඟ විභරෝධී හා ආධිපතය තත්ත්වයන් අනිසි භල්ස භයොදාගැනීම පිළිබඳ විමර්ශන භහෝ පරීක්ෂණ
සිදුකිරීම.
3.

ාණ්ඩ භහෝ භසේවා සපයන තැනැත්තන් අතර ඵල්දායී තරඟකාරීත්වය පවත්වාභගන ගැනීම සහ
ප්රවර්ධනය කිරීම.

4.

ාණ්ඩ හා භසේවාවල් මිල්, ඒවා ල්බාගතහැකිවීම සහ ඒවාභේ තත්ත්වය සහ සපයන වර්ගය
සේබන්ධභයන් පාරිභ ෝගිකයින්භේ, මිල්දීගන්නන්භේ සහ

ාණ්ඩ හා භසේවා

ාවිතා කරන අයේ

අයිතිවාසිකේ සහ සේබන්ධතා ප්රවර්ධනය කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම
5. මිල්දී ගැනීමට තබා ඇති ාණ්ඩ සහ භසේවාවල් තත්ත්වය, ප්රමාණය, ශක්තිය, පිරිසිදුකම, ප්රමිති සහ
මිල් පිළිබඳව පාරිභ ෝගිකයින් දැනුවත් කිරීම.
6. භමම පනභත් නිශ්චිතව සඳහන් කර ඇති යේ කාරණයක් සේබන්ධභයන් විමර්ශන සහ පරීක්ෂණ
පැවැත්වීම.
7. භවභළඳභපොල් තරඟකාරීත්වය අඩු ඵල්දායීතාභවන් පවතින අවස්ථාවල්දී භවභළඳභපොභළහි
තරඟකාරී මිල් ප්රවර්ධනය කිරීම
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8. භවභළඳභපොළ තත්ත්වය සහ පාරිභ ෝගික කටයුතුවල්ට අදාල්ව අධයයන

ාරගැනීම, වාර්තා

පළකිරීම, සහ මහජනතාවට භතොරතුරු සැපයීම.
නී රාජය අංශභේ සහ භපෞේගලික අංශභේ කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ අධයයන ාරගැනීම.
10. පාරිභ ෝගිකයින්භේ මනා භසෞඛ්යය, ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිත ාවය සේබන්ධභයන් පාරිභ ෝගික
අධයයනය ප්රවර්ධනය කිරීම.
11. භවභළදභපොල් තත්ත්වය සහ පාරිභ ෝගික කටයතු පිළිබඳ භතොරතුරු භවනත් ආයතන සමඟ
හුවමාරු කිරීම ප්රවර්ධනය කිරීම.
12. පාරිභ ෝගික සංවිධාන පිහිටුවීම, ප්රවර්ධනය කිරීම, උපකාර කිරීම සහ උනන්දු කිරීම
13. අධිකාරිය විසින් ල්බාභදනු ල්බන යේ භසේවාවන් සේබන්ධභයන් ගාස්තු අයකිරීම.
14. අධිකාරිභේ කර්තවයයන් ඉටුකිරීභේ පහසුකේ සැල්ැස්වීමට අවශය වියහැකි පරිදි කිසියේ
ආකාරයක කමිටුවක් භහෝ කමිටු පත්කිරීම; සහ
15. අධිකාරිභේ අරමුණු මුදුන් පමුණුවා ගැනීම සඳහා සහ අධිකාරිභේ කර්තවයය ඵල්දායී භල්ස ඉටුකිරීම
සඳහා අවශවශය භවනතු සියලු කටයුතු කිරීම.
පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිගේ කාර්යසාධනය/

4.

පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ සභාගේ කාර්ය සාධනය
ආයතනික වුහය අනුව අධිකාරිය අධයක්ෂවරුන් 6 භදභනක් යටභත් පාල්නය වන අංශ 6 කින් සහ
අ යන්තර විගණන අංශයකින් සමන්විත භේ.
එනේ;
1) පාරිභ ෝගික කටයුතු සහ භතොරතුරු
2) අනුකූල්තා සහ බල්ගැන්වීේ
3) මිල්කිරීේ සහ කළමනාකරණය
4) තරඟකාරීත්ව ප්රවර්ධනය
5) මුදේ
6) මානව සේපත් සහ පරිපාල්න
7) අ යන්තර විගණන
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිභේ 2015 වර්ෂය සඳහා වන කාර්යසාධනය පහත දැක්භේ ;
1. ොනිකර ගමන්ම ප්රමිතිගයන් ගතොර භාණ්ඩ සෙ ගසේවාවන්ගෙන් පාරිගභෝගිකයින් ආරක්ෂා කරෙැනීම
අ.


පනභතහි 10 වන සහ 12 වන වගන්ති යටභත් නිකුත් කරන ල්ද විධාන

විධාන අංක :53- සෑම භවභළන්භදකු විසින් තම භවළඳසැභල්හි / මධයස්ථානභයහි ප්රකටව
භපභනන භකොටසක භහෝ ස්ථානයක පාරිභ ෝගිකයාට අවශය භේ නේ, ඔවුන් විසින් මිල්දී ගනු
ල්බන කිසියේ භහෝ ාණ්ඩයක බර, මිල්දී ගැනීමට භපර / පසු කිරා බැලීම සඳහා මිනුේ ඒකක සහ
ප්රමිති භසේවා භදපාර්තභේන්තුව නිරවදයතාවය ප්රතයක්ෂණය කරන ල්ද තරාදියක් තැබිය යුතු බව
සියලු භවභළඳුන් භවත විධාන කරනු ල්ැභේ.
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විධාන අංක. 54-

අටපිරිකර , තනිපට සිවුර, පාත්රය,බඳපටිය යන

ාණ්ඩ නිෂ්පාදකයින් සහ

භවභළඳුන් විසින් සිය ආයතනය / භවභළඳසැල් භබෞේධ කටයුතු පිළිබඳ භදපාර්තභේන්තුභේ
ලියාපදිංචි කළ යුතු බවටත් එභසේ ලියාපදිංචි කළ බවට නිකුත් කරන ල්ද සහතිකය සිය
ආයතනභයහි / භවභළඳසැභල්හි / මධයස්ථානභයහි ප්රකටව භපභනන භකොටසක භහෝ ස්ථානයක
ප්රදර්ශනය කිරීම අනිවාර්යය බවටත් භමයින් විධානය කරනු ල්ැභේ.



විධාන අංක. 55- අටපිරිකර , තනිපට සිවුර, පාත්රය,බඳපටිය යන

ාණ්ඩ නිෂ්පාදකයින් සහ

භවභළඳුන් විසින් එම

ාණ්ඩය පිළිබඳ භතොරතුරු

ාණ්ඩභේ භහෝ ඇසුරුභමහි පැහැදිලි භල්ස

සඳහන් කළ යුතු බවට භමයින් විධාන කරනු ල්ැභේ.



විධාන අංක.:56-කිසිදු භවභළන්භදකු, ආහාර පාන සපයන්භනකු, සැකසූ ආහාර සපයන්භනකු හා /
භහෝ විශාල් වශභයන් ආහාර පාන සපයන්භනකු හා / භහෝ ස්ථානභයන් පිටත ආහාර පාන
සපයන්භනකු භල්ස භහෝ වයාපාරයක නිරත වන්භනකු භහෝ භවනත් ඊට සමාන භහෝ සේබන්ධ
ක්රියාවක / ක්රියාවන්හි නිරත වන්භනකු ශ්රී ල්ංකා ප්රමිති ආයතනය භවතින් නිමැවුේ පරිචයන් (GMP)
සඳහා වන කාර්යාවලි සහතිකයක් ල්බා ඇත්නේ මිස එවන් වයාපාරයන් හි නියැලීම භනොකළ යුතු
බවට භමයින් විධාන කරනු ල්ැභේ.



විධාන අංක.57- සියලු ඇසුරුේ කළ පානීය ජල් භබෝතේ නිෂ්පාදකයින්, භබදාහරින්නන් හා
භවභළඳුන් විසින් අදාළ භපොලිමර් ද්රවයයන්භගන් සාදන ල්ද ජල් බඳුන් / භබෝතේ ශ්රී ල්ංකා ප්රමිතිය
පදනේ කරභගන නිකුත් කරන ල්ද SLS

ාණ්ඩ සහතික ල්ාංඡනය දරන්භන් නේ මිස එකී භපොලිමර්

ද්රවයයන්භගන් සාදන ල්ද බඳුන්වල් / භබෝතේවල් පානීය ජල්ය ඇසිරීම, භබදාහැරීම, ප්රවාහනය,
ගබඩා කිරීම භහෝ භතොග වශභයන් භහෝ සිේල්ර වශභයන් විකිණීම, විකිණීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම,
විකිණීම සඳහා ප්රදර්ශනය කිරීම භනොකළ යුතු බවට භමයින් විධාන කරනු ල්ැභේ.



විධාන අංක.58 – සියලු භපෞේගලික භසෞඛ්ය භසේවා ආයතන විසින් සිය ආයතන භවතින් අ යන්තර
ප්රතිකාර ල්බාගන්නා සියලු භරෝගීන් භවත නිකුත් කරනු ල්බන ල්දුපත් / බිේපත්වල් භරෝගියා භවත
ල්බා දුන් ඖෂධ හා විටමින් වර්ග හා විටමින් වර්ගවල් එක් ඖෂධභේ / විටමිනභේ වර්ගීය නාමය /
සන්නේ නාමය,

ාවිතා කළ ප්රමාණය, සේපූර්ණ පිරිවැය අඩංගු විස්තර , භරෝගියාට ප්රතිකාර

කිරීමට ාවිතා කළ සියලු දවදය උපකරණ සහ ඒවා ාවිතා කළ ප්රමාණය හා ාවිතා කළ එක්
එක් දවදය උපකරණය සඳහා පිරිවැය අඩංගු විස්තර අන්තර්ගත විය යුතු බව භමයින් විධානය
කරනු ල්ැභේ.
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විධාන අංක.:59- භේශීයව නිෂ්පාදනය කරනු ල්බන සහ / භහෝ ආනයනය කරනු ල්බන පහත
වර්ගීකරණයන් යටතට ගැභනන වාහන

ාවිතා කරන්නන් සඳහා වූ ආරක්ෂක හිස්වැසුේ කිසිම

නිෂ්පාදභයකු, ආනයනකරුවකු, භබදාහරින්භනකු භහෝ භවභළන්භදකු විසින් භතොග වශභයන් භහෝ
සිේල්ර වශභයන් ශ්රී ල්ංකා ප්රමිති ආයතනය විසින් වාහන

ාවිතා කරන්නන් සඳහා වූ ආරක්ෂක

හිස් වැසුේ පිළිබඳ ශ්රී ල්ංකා ප්රමිතියට (SLSI 517) අනුව නිකුත් කරනු ල්බන SLS ාණ්ඩ සහතික
ල්ාංඡනය දරන්භන් නේ මිස එකී ආරක්ෂක හිස්වැසුේ නිෂ්පාදනය කිරීම භහෝ විකිණීම සඳහා
ප්රදර්ශනය භනොකළ යුතු බවට භමයින් විධාන කරනු ල්ැභේ.

ආ.

අ.

පනභතහි 20(5) වගන්තිය යටභත් නිකුත් කරන ල්ද නිභයෝග


නිභයෝග අංක: 31- ාණ්ඩ 112 ක උපරිම සිේල්ර මිල් නිශ්චය කර තිභේ.



නිභයෝග අංක: 32- ාණ්ඩ 12 ක උපරිම සිේල්ර මිල් ( නිභයෝග අංක 31 අවල්ංගු
කරන ල්දී.)



නිභයෝග අංක: 33- සිභමන්ති සඳහා උපරිම සිේල්ර මිල්



නිභයෝග අංක: 34 – පැකට් කරන ල්ද සුදු සීනි සහ කරවල් සඳහා උපරිම සිේල්ර මිල්



නිභයෝග අංක: 35- ාණ්ඩ 06ක උපරිම සිේල්ර මිල් නිශ්චය කර තිභේ



නිභයෝග අංක: 36 – භරොයිල්ර් කුකුළුමස් සඳහා උපරිම සිේල්ර මිල්



නිභයෝග අංක: 37- ාණ්ඩ 5ක් සඳහා උපරිම සිේල්ර මිල්

ගුණාත්මකභාවගයන් අඩු ආනයනික භාණ්ඩ විමර්ශනය කිරීම
ශ්රී ල්ංකා ප්රමිති ආයතනය සහ ශ්රී ල්ංකා භර්ගුව සමඟ සේබන්ධීකරණභයන්
ගුණාත්මක ාවභයන් අඩු

ාණ්ඩ

දිවයිනට ඇතුළුවීම වැල්ැක්වීමට ක්රියාමාර්ග භගන

තිභේ. එබඳු සිේධීන් 199 ක් විමර්ශනය කරන ල්ද අතර ආනයන පරීක්ෂණ ක්රමය යටභත්
අනුකූල් භනොවීම භහේතුභවන් නැවත අපනයනය සඳහා ශ්රී ල්ංකා ප්රමිති ආයතනය නිර්භේශ
කරන ල්දී.
ආ.

ජාතික කමිටු නිභයෝජනය කරමින් පාරිභ ෝගිකයින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්රතිපත්ති / නීති
හඳුන්වාදීමට සහාය දැක්වීය.
ශ්රී ල්ංකා පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරීය භසෞඛ්ය අමාතයාංශය , තාක්ෂණ හා
පර්භේෂණ අමාතයාංශය , පරිසර අමාතයාංශය , බල්ශක්ති අමාතයාංශය, ආර්ථික
සංවර්ධනය සඳහා වන ජාතික කවුන්සිල්ය යටභත් ක්රියාත්මක වන ජාතික මට්ටභේ කමිටු
නිභයෝජනය කරමින් පාරිභ ෝගිකයින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්රතිපත්ති සහ නීති හඳුන්වා
දීමට කටයුතු කරයි.
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2. වංචාකාරී කටයුතු සෙ අසාධාරණ ගවළඳ පිළිගවත් වලින් පාරිගභෝගිකයින් ආරක්ෂා කිරීම
අ.

භවභළඳ ප්රජාව සඳහා දැනුවත්කිරීභේ වැඩසටහන්පැවැත්වීම
තරඟකාරීත්වය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා වඩාත් ඵල්දායී ක්රියාමාර්ගය වන්භන් සිවිේ සමාජ
සහ ාගීත්ව වැඩසටහන් මඟින් අවදානමට ල්ක්විය හැකි කණ්ඩායේ ආරක්ෂාකිරීම,
සංවර්ධනය කිරීම සහ බල්ය ල්බාදීම සිදුකරනු ල්ැභේ.

2015 වර්ෂභේදී අධිකාරිය විසින් වයාපාරික ප්රජාව සඳහා වැඩසටහන් 402 ක් ක්රියාත්මක කරන ල්දී.
වගු අංක – 1–2015 දී පවත්වන ල්ද වයාපාරික දැනුවත් කිරීභේ වැඩසටහන්

පළාත

දිස්ත්රික්කය

වයාපාරික දැනුවත්
කිරීගේ වැඩසටෙන්
වැඩසටෙන්
සංඛ්යාව

මධයම පළාත

නැභගනහිර පළාත

උතුරු මැද පළාත

උතුරු පළාත

වයඹ පළාත
සබරගමු පළාත

දකුණු පළාත

ඌව පළාත

බස්නාහිර පළාත
එකතුව

මහනුවර

21

මාතභේ

39

නුවරඑළිය

12

අේපාර

30

මඩකල්පුව

12

ත්රිකුණාමල්ය

14

අනුරාධපුරය

9

භපොභළොන්නරුව

5

ජපානය

7

කිිල්භනොච්චි

16

මන්නාරම

18

මුල්තිවු

8

වේනියාව

17

කුරුණෑගල්

12

පුත්තල්ම

4

කෑගේල්

11

රත්නපුර

13

ගාේල්

19

හේබන්භතොට

27

මාතර

24

බදුේල්

8

භමොණරාගල්

25

භකොළඹ

22

ගේපහ

13

කළුතර

16
402
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ආ. භවභළඳභපොභළහි සිදුකරන ල්ද වැටලීේ සහ විමර්ශන
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරී පනභතහි විධිවිධාන අනුව භේබල්භයහිඋපභදස්
ප්රදර්ශනය කිරීම උේල්ංඝණය කිරීම , භවභළඳභපොළ අගයට වඩා වැඩි මිල්ට අභල්වි කිරීම,
ාණ්ඩ අභල්වි කිරීම ප්රතික්භෂේප කිරීම , ාණ්ඩ සන්තකභයහි තබා ගැනීම ප්රතික්භෂේප කිරීම,
ාණ්ඩ සඟවා තබාගැනීම , අධිකාරිභයහි පූර්ව ලිඛිත අනුමැතියකින් භතොරව යේ

ාණ්ඩවල්

සිේල්ර භහෝ භතොග මිල් ඉහළ දැමීම , මිල් දර්ශන ප්රදර්ශනය භනොකිරීම , මිල්දී ගන්නන් සඳහා
කුවිතාන්සි නිකුත් භනොකිරීම,

භනොමඟයැවීම භහෝ වංචාකාරී කටයුතු සිදුකිරීම භහෝ

නිෂ්පාදකයින් / භවභළඳුන් විසින් සිදුකරන ල්ද වයාජ නිභයෝජන වැටලීමට ල්ක් කිරීම
සහවිමර්ශනය කිරීම. වංචාකාරී භවභළදුන්ට අදාල්ව පනභතහි 60 වන වගන්තිභේ විධිවිධාන
අනුව මභහේස්ත්රාත් අධිකරණයන්හි නඩු පැවරීම සහ දඩ මුදේ නියම කිරීම සිදු කරනු ල්ැභේ.
වගු අංක-2 - ගවළඳගපොල වැටලීේ සෙ දඩ මුදල් නියම කිරීේවල ප්රෙතිය
වැටලීේ සංඛ්යාව

සිදුවීේ සංඛ්යාව

නියම කරන ල්ද
දඩ (රුපියේ)

3,454

3,261

12,983,420

1,481

1,135

3,936,370

12 වන වගන්තියයටභත් භවභළඳභපොළ
විමර්ශන (ප්රමතීන්ට අනුකූල් භනොවීම)

119

82

347,700

15 වන වගන්තිය සේබන්ධ භවභළඳභපොළ
විමර්ශන

30

10

21,000

14

4

8,500

1

1

5,000

27

2

2,000

20 වන වගන්තිය යටභත් භවභළඳභපොළ
විමර්ශන

1,893

1,243

4,639,200

26 වන වගන්තිය යටභත් භවභළඳභපොළ
විමර්ශන
(මිල් දර්ශනය ප්රදර්ශනය භනොකිරීම)

7,274

6,451

17,626,010

සිදුකරන ල්ද ක්රියාකාරකේ (ඉල්ක්ක)
භවභළඳභපොළ වැටලීේ සහ විමර්ශන
10 වන වගන්තිය යටභත්භවභළඳභපොළ
විමර්ශන (10 වන වගන්තිභයහි දක්වන ල්ද
උපභදස් උේල්ංඝනය කිරීම)
11 වන වගන්තිය යටභත්භවභළඳභපොළ
විමර්ශන ( ාණ්ඩභේ සඳහන් මිල්ට වඩා ඉහළ
මිල්කට අභල්වි කිරීම)

16 වන වගන්තිය යටභත්භවභළඳභපොළ
විමර්ශන
(ඕනෑම ාණ්ඩයක් සන්තකභේ තබාගැනීම
ප්රතික්භෂේප කිරීම)
17 වන වගන්තිය යටභත් භවභළඳභපොළ
විමර්ශන
( ාණ්ඩ සඟවා ගබාගැනීම)
18 වන වගන්තිය යටභත් භවභළඳභපොළ
විමර්ශන
(ප්රකාශිත ද්රවය මත පදනේ කරගත ප්රතිපත්තිය
උේල්ංඝනය කිරීම)

13

28 වන වගන්තිය යටභත් භවභළඳභපොළ
විමර්ශන
(භවභළන්දන් විසින් මිල්දී ගන්නන් සඳහා
කුවිතාන්සි නිකුත් කිරීම.)

56

26

72,000

30වන වගන්තිය යටභත් භවභළඳභපොළ
විමර්ශන
(භනොමඟ යැවීම සහ වංචාකාරී කටයුතු)

3,418

2,829

11,653,500

30 සහ 31වන වගන්ති යටභත් භවභළඳභපොළ
විමර්ශන
(භනොමඟයැවීම සහ වයාජ නිභයෝජන)

2,550

2,096

11,001,150

31වන වගන්ති යටභත් භවභළඳභපොළ විමර්ශන
(වයාජ නිභයෝජන)

1,387

1,467

5,660,650

21,704

18,607

67,956,500

මුළු වැටලීේ සෙ දඩ නියමකිරීේ

පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් සිදුකරන ලද විගශේෂ වැටලීේ - 2015

පිටභකොටුව භපොදු භවළඳභපොභළහි තිබූ කේ

කේ ඉකුත් වූ සහේ භතොගයක් වැටලීම

ඉකුත් වූ භතොගයක් වැටලීම

කේ ඉකුත් වූ රසකැවිලි වැටලීම

මිනිස් ාවිතයට නුසුදුසු අයිස් කැට ාවිතාකර
සකස් කරන පළතුරු බීමසැල්ක් වැටලීම
14

පාරිගභෝගික කටයුතුපිළිබඳ අධිකාරිය විසින් සිදුකරන ලදවැටලීේ
2,923

අධිකාරිය සිදුකරන ලද වැටලීේ -2015
2,305
1,630

1,678

1,303

1,500

1,703

2,000

1,947

1,361

වැටලීේ සංඛ්යාව

2,500

1,888

3,000

2,483

2,330

3,500

2015

500

153

1,000

0

මාසය

පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් පනවන ලද දඩ මුදල්

6,499,500

5,968,000

7,836,500

5,995,000

4,862,500

7,425,500

8,422,400

7,134,400
3,764,500

4,590,700

2,992,500

9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

2,465,000

දඩ මුදල් (රුපියල්)

අධිකරණ විසින් පනවන ලද දඩ- 2015

2015

මාසය

3. අසාධාරණ ගවළඳ කටයුතු ගෙේතුගවන් බලපෑමට ලක් වූ පාරිගභෝගිකයින්ට සෙන සැලසීම
අ. පාරිභ ෝගික පැමිණිලි සේබන්ධභයන් කටයුතු කිරීම
පාරිභ ෝගික අධිකාරි පනභතහි 13 වන සහ 32 වන වගන්ති යටභත්

පාරිභ ෝගික පැමිණිලි

සේබන්ධභයන් මැදිහත්භේ. නිෂ්පාදකයා භහෝ භවභළන්දා විසින් ල්බාභදන ල්ද බල්පත්රයට භහෝ
ඇපසහතිකය සේබන්ධ කරුණු භහෝ භවනත් දෑ සමඟ අනුකූල් භනොවන පරිදි ාණ්ඩ විකිණීම
භහෝ භසේවා සැපයීම පිළිබඳ පැමිණිලි සේබන්ධභයන් අධිකාරියට විමර්ශන කළහැකිය.

15

වගු අංක 3 සහ 4 මඟින් පාරිභ ෝගික පැමිණිලි සේබන්ධභයන් කටයුතු කිරීභේ 2015 වර්ෂභේදී අත්කර
ගන්නාල්ද ප්රගතිය දැක්භේ.
ල්ද මුළු පැමිණිලි සංඛ්යාව
(a) තැපෑභල්න්
(b) දුරකථන ඇමතුේ මඟින්
වැටලීේ( ප්රධාන කාර්යාල්ය/දිස්ත්රික් කාර්යාල් )
භවනත් ආතන භවත පවරන ල්ද
වැඩි දුර විමර්ශනසහ දනතික ක්රියාමාර්ග
දිස්ත්රික් ඒකක භවත භයොමු කිරීම ( පුේගල් සහන
සඳහා )
කටයුතු අවසන් කරන ල්ද පැමිණිලි
ප්රතික්භෂේප කරන ල්ද පැමිණිලි
පවත්වන ල්ද සාකච්ඡා සංඛ්යාව

එකතුව
1428
1128
602
311
62
139
69
499
12
503

(පූර්ව වර්ෂභේ පැමිණිලිද ඇතුල්ත්ව )

වගු අංක – 4 - පාරිභ ෝගික පැමිණිලි සේබන්ධභයන් සිදු කරන ල්ද විමර්ශන

පාරිභ ෝගික පැමිණිලි සේබන්ධභයන් සිදු කරන ල්ද විමර්ශන
විමර්ශන සංඛ්යාව

178

පූර්ව මාසභේ / වර්ෂභේ සිට සිදු භකභරන විමර්ශන

99

නව විමර්ශන

79

විසඳුේ ල්බා භදන ල්ද විමර්ශන

19

නිකුත් කරන ල්ද විධාන

33

ක්රියාත්මක කරන ල්ද විධාන

08

(පූර්ව වර්ෂභේ පැමිණිලිද ඇතුළත්ව )

වැටලීේවල්ට අමතරව අධිකාරිය විසින් අධිකරණභයහි නඩු 24ක් පවරි ඇති අතර අධිකාරිය විසින් දඩ මුදේ
නියම කිරීම මඟින් රුපියේ.793,000/- රැස් කරනල්දී.
අධිකරණ නඩු
වර්ෙය

2015

නීති අංශය විසින් භගොනු කරන ල්ද නඩු

24

අධිකරණභයහි භපනී සිටීම

625

දඩ මුදේ (අධිකරණ නඩු මඟින් ල්ද)

Rs. 793,000/-

වි ාග කරන ල්ද නඩු

148

16

4. පාරිගභෝගික අධයාපනය සෙ බල ෙැන්වීම
අ. පාරිභ ෝගික දැනුවත් කිරීභේ වැඩසටහන්
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විදුත් මාධය හා මුද්රිත මාධය , සේමන්ත්රණ සහ
වැඩමුළු, ප්රදර්ශන ආදිය මඟින් පාරිභ ෝගික අයිතීන් සහ වගකීේ, වර්තමාන පාරිභ ෝගික නීතිය
යහපත් පාරිභ ෝගික වටිනාකේ, සහ යහපත් වයාපාරික පිළිභවත් ආදිය පිළිබඳව දැනුවත් කරනු
ල්ැභේ. මීට අමතරව පාරිභ ෝගික අයිතිවාසිකේ දිනය පාරිභ ෝගික කණ්ඩායේ සහ වයාපාරික
ප්රජාව සමඟ එක්ව සමරනු ල්ැභේ. පාරිභ ෝගික අයිතිවාසිකේ සහ පනභතහි නීති රීති
සේබන්ධභයන් දිවයින පුරා දැනුවත් කිරීභේ වැඩ සටහන් ක්රියාත්මක කරන ල්දී.
වගු අංක 5 - සමානය ජනතාව සඳහා දැනුවත්කිරීභේ වැඩසටහන්
පළාත

මධයම පළාත

දිස්ත්රික්කය

මහනුවර
මාතභේ

සාමානය ජනතාව
වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
28
18

නුවරඑළිය

20

අේපාර
මඩකල්පුව

58

ත්රිකුණාමල්ය

35

අනුරාධපුරය
භපොභළොන්නරුව

14

ජපානය
කිලිභනොච්චි

5

මන්නාරම

8

මුල්තිවු

0

වේනියාව

15
24

වයඹ පළාත

කුරුණෑගල්
පුත්තල්ම
කෑගේල්
රත්නපුර

36

සබරගමු පළාත

ගාේල්
හේබන්භතොට

16

මාතර

28

බදුේල්
භමොණරාගල්

13

භකොළඹ
ගේපහ

34

කළුතර

22

නැභගනහිර පළාත

උතුරු මැද පළාත

උතුරු පළාත

දකුණු පළාත

ඌව පළාත

බස්නාහිර පළාත
මුළු සංඛ්යාව

23

15

0

9

15

10

17

9

472

17

වගු අංක 6 - පාරිභ ෝගික සංවිධාන ස්ථාපනය කිරීම

පළාත

දිස්ත්රික්කය

පාරිගභෝගික සංවිධාන

ස්ථාපනය
කරන ලද
මධයම පළාත

ලියාපදිංචි
කරන ලද

පාසල් පාරිගභෝගික කව
ස්ථාපනය
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පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් පවත්වන ලද දැනුවත්කිරීගේ වැඩසටෙන්

පාරිභ ෝගික අයිතීන් පිළිබඳ පාසැේ
දැනුවත් කිරීභේ වැඩසටහන්

පාරිභ ෝගික අයිතීන් පිළිබඳ පාසැේ
දැනුවත් කිරීභේ වැඩසටහන්

පාරිභ ෝගික අයිතීන් පිළිබඳ දිනභේ දී
ජංගම වැඩසටහන් පැවැත්වීම

පාරිභ ෝගික නීති සහ භරගුල්ාසි පිළිබඳ
භවභළඳසැේ හිමියන් සඳහා ජංගම
වැඩසටහන් පැවැත්වීම

පාරිභ ෝගික අයිතීන් පිළිබඳ දිනභේ දී
ජංගම වැඩසටහන් පැවැත්වීම

පාරිභ ෝගික අයිතීන් පිළිබඳ දිනභේ දී
ජංගම වැඩසටහන් පැවැත්වීම
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5. තරඟ විගරෝධී කටයුතු වලින් ගවගළඳුන් සෙ නිෂ්පාදකයින් ආරක්ෂාකිරීම සෙ යෙපත්
තරඟකාරීත්වය ප්රවර්ධනය කිරීම
තරඟකාරීත්වය ප්රවර්ධනය කිරීම

2015 වර්ෂභේ දී අධිකාරිය භවත ල්ැබුණු පැමිණිලි 20 ක් සේබන්ධභයන් අධිකාරිය විසින්
පරීක්ෂණ පවත්වා තිභේ. එයින් පැමිණිලි 19 ක පරීක්ෂණ කටයුතු භේ වන විට අවසන්කර ඇති
අතර එක් පැමිණිේල්ක් තරඟ විභරෝධී ස්වරූපයක් ගන්නා බව හඳුනාගන්නා ල්ද භහයින් අවසන්
තීරණ ගැණීම සඳහා පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ ස ාව භවත භයොමුකර තිභේ.
පාරිභ ෝගික අධිකාරිභේ සංකේපයක් මත භතෝරාගත් ාණ්ඩ කිහිපයක් සේබන්ධ එනේ; බිස්කට්,
භේෆර්ස්, තිරිඟු පිටි සහ සීනි සේබන්ධභයන් විය හැකි තරඟ විභරෝධීකටයුතු හඳුනාගැනීම සඳහා
පර්භේෂණ අධයයන තුනක් ක්රියාත්මක කර තිභේ.
බිස්කට් සහ භේෆර්ස් පිළිබඳ පර්භේෂණ අධයයනභේ දී නිරීක්ෂණය වූභේ එම

ාණ්ඩ සේබන්ධ

භවභළඳභපොළ භදපාර්ශවයක් අතර භබදී භගොස් ඇති අතර භවභළඳභපොළ කරා භයොමු වීමට කිසිදු
බාධාවක් භනොමැති බවයි. ආනයනික

ාණ්ඩ සඳහා ඉහළ තීරු ගාස්තු පැනවීම මඟින් භේශීය

නිෂ්පාදකයින් ආරක්ෂා කරනු ල්ැභේ. භවභළඳභපොළ ඒකාධිකාරය දරන පාර්ශවයන් විසින් තරඟ
විභරෝධීකටයුතුවල් නිරතවන බවට කිසිඳු නිශ්චිත සාක්ෂියක් ල්ැබී භනොමැත.
සීනි පිළිබඳ පර්භේෂණභයන් අප විසින් අවභබෝධ කරගැනීමට උත්සාහ දරන්භන් තරඟකාරීත්ව
දෘෂ්ටිභයන් බල්න විට සීනි කර්මාන්තය මුහුණභදන ගැටළුවල් ස්ව ාවය සහ ප්රතිපත්තිමය
මැදිගත්වීේවල් කාර්ය ාරයයි. එමඟින් භේ සේබන්ධභයන් විසඳුේ ල්බාදීම අභප්ක්ෂා භකභර්.
අපභේ දීර්ඝ කාලීන අරමුණ වන්භන් රජභේ සහභයෝගීත්වභයන් භතොරව ස්වයං ශක්තිභයන්
භමභහයවිය හැකි ස්ථාවර සීනි කර්මාන්තයක් දිවයිභනහි ස්ථාපනය කිරීමයි. වර්තමානභේ දි අප
භබොභහෝ දුරට යැභපන්භන් ආනයන ාණ්ඩ මතයි. තවද, තිරිඟු පිටි පිළිබඳ පර්භේෂණ අධයයනභේ
දී භහළිදරේ වූභේ වර්තමානභේ දී භවළඳභපොභළන් 99% ක් පාර්ශව භදකක් විසින් භබදාභගන
දිවයින පුරා තිරිඟු පිටි සපයන බවයි. පවතින දත්ත අනුව භමම සමාගේ භදක විසින්
භවළදභපොභළහි ේවි අධිකාරයක් භහෝ තරඟකාරීත්වයක් පවත්වන බව භහළි භනොකරයි.
පිඟන් ගභඩොේ (ටයිේ) සහ වීදුරු භබෝතේ නිෂ්පාදන කර්මාන්තයන්හි ඒකාධිකාරී භවභළඳභපොළ
තත්ත්වයක් භහෝ ප්රති තරඟකාරීත්ව පිළිභවත් ක්රියාත්මක වන්භන්ද යන්න හඳුනාගැනීම සඳහා
විභශේෂ අධයයන ක්රියාත්මක කරන ල්දී. එහිදී

ාණ්ඩ භදකම සේබන්ධභයන් ඒකාධිකාරයක්

පවතින බව හඳුනා ගන්නා ල්දී. වීදුරු භබෝතේ නිෂ්පාදනය සේබන්ධභයන් භපෞේගලික
ඒකාධිකාරයක් පවතී. එබැවින් තරඟකාරීත්වභයන් භතොර සමස්ත ප්රතිසංස්කරණයක් භනොමැති
අතර එමඟින් කිසිඳු සංවර්ධනයක් සිදුභනොභේ.
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තරඟකාරීත්ව නීතිය ප්රධාන වශභයන් පශ්චාත් බල්ය පිළිබඳ ආකෘතියකි. දකුණු ආසියාතික
කල්ාපභේ අතිශය විවෘත ආර්ථික ාවභයන් යුතු රටක් වශභයන් අප භල්ෝක භවළඳ සංවිධානභේ
(WTO) ස්වතන්ත්රකරණය, ේවීපාර්ශවික සහ ාගීත්ව ගිවිසුේ ආදියට යටත් භේ. එභමන්ම, අපභේ
ආර්ථිකය

කුඩා

ආර්ථිකයක්

බැවින්

අප

හට

භබොභහෝ

තරඟකාරීත්ව

අවස්ථාවන්හිදී

විශ්භේෂණාත්මක ඒකකයක් වශභයන් සැළකිය භනොහැක.
ගවගළඳගපොළ ගකොටස ෙඳුනාෙැනීම සෙ සංඛ්යාගල්ඛ්න දත්ත රැස්කිරීම

භවභළඳභපොළ

තුළ පවතින භවභළද කටයුතු භහෝ භවභළඳභපොභළන් සැල්කියයුතු භකොටසක

සේබන්ධභයන් වන ඒකාධිකාරීත්වය අයථා ාවිතය පාල්නය කිරීභේ හා බැහැර කිරීභේ වගකීම
පැවරි ඇත්භත් පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය භවතයි. භේශීය භවළඳභපොභළහි පවතින
භතෝරාගත් නිෂ්පාදන සහ ඒකාධිකරීත්වය අයථා ාවිතභේ හැකියාව සේබන්ධභයන් වයවසායකත්ව
ආයතනයන්හි භවභළඳභපොළ භකොටස හඳුනාගැනීම සඳහා සංඛ්යාභේඛ්න දත්ත රැස්කර තිභේ.
භමමඟින් පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට එබඳු අංශ සහ කර්මාන්ත ආශ්රිත භවභළඳභපොළ
වුහයන් හඳුනාගැනීභේ අවස්ථාව හිමිභේ. අදාළ වර්ෂය තුළදී භවභළඳභපොළ භකොටස ගණනය
සඳහා නිභේදනය කරන ල්ද සමාගේ 330 කින් නේ කරන ල්ද නිෂ්පාදන සංඛ්යාව 40 කි.
භවභළඳභපොළ ඒකාධිකාරීත්වය පූර්වනිගමනය කිරීම සඳහා ද ඉහත භවභළඳභපොළ භකොටස්
නිර්ණායක

ාවිතා කරනු ල්ැභේ. තරඟකාරී භනොවන

ාණ්ඩ සහ භසේවා සේබන්ධභයන් ද

භවභළඳභපොළ හඳුනාගැනීම ඉතා අවශය භේ.

මිල පරීක්ෂා කිරීම සෙ අධීක්ෂණය

අතයාවශය පාරිභ ෝගික ද්රවයයන්හි මිල් අධීක්ෂණය සඳහා භකොළඹ සහ අභනකුත් දිස්ත්රික්කයන්හි
ක්රමවත් මිල් සමීක්ෂණ ක්රියාත්මක කරනු ල්ැභේ. සමාභල්ෝචිත වර්ෂය තුළදී භේ සේබන්ධභයන්
සමීක්ෂණ 12 ක් ක්රියාත්මක කරන ල්දී.
ආහාර ද්රවයයන්, එළවළු සහ මාළු ආදිභයහි දදනික භවභළඳභපොළ මිල් ගණන් පදනේ කරභගන
දදනිකව විශ්භේෂණාත්මක මිල් වාර්තා ඉදිරිපත් කරනු ල්ැභේ. එබඳු වාර්තා හයසිය හතළිස්
හතක් භේ වන විට ඉදිරිපත් කර තිභේ.
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ගද්ශීය කර්මාන්ත ආරක්ෂා කිරීම
රසකැවිලි, භචොකල්ට්, බිස්කට්, භක්ක් සහ

ස්නානභේ දී

ාවිතා කරනු ල්බන සබන්

ආනයනකරුවන් ස්වකිය උපරිම සිේල්ර මිල් ප්රකාශන පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය භවත
භයොමු කරනු ල්ැභේ.

ප්රකාශිත ද්රවය මත පදනේ කරගත් (MRP) භසස් (CESS) බේධ භර්ගු

භදපාර්තභේනතුව විසින් පනවනු ල්ැභේ. ප්රකාශිත මිල් ගණන් ක්රියාත්මක වන්භන්ද යන්න පරීක්ෂා
කිරීම සඳහා ප්රකාශනය පදනේ කරගනිමින් පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් භමම
නිෂ්පාදන පිළිබඳව විධිමත් භවභළඳභපොළ පරීක්ෂාවන් සිදුකරනු ල්ැභේ. සමාභල්ෝචිත කාල්ය තුළදී
අයදුේපත් තුන්සිය හතළිස් හතරක් පිළිබඳව කටයුතු කරන ල්දී. ඉහත ආනයන ාණ්ඩවලින් භසස්
( CESS) ආදායම වශභයන් ශ්රී ල්ංකා භර්ගුව විසින් රුපියේ 1, 198,335,712 රැස්කරන ල්දී.
ඵලදායී ගතොරතුරු සැපයීගේ ගසේවය සෙතිකවීම (භකටි භක්තාංකය 1977)
සමාභල්ෝචිත වර්ෂය තුළදී අධිකාරිය විසින් 1977 යන භකටි භක්තාංක දුරකථන අංකය මඟින්
භසේවා සැපයීමට කටයුතු කරන ල්ද අතර එළවළු, පළතුරු, සහ ආහාර ද්රවය සේබන්ධභයන් සිේල්ර
භවභළඳභපොළ තුළ (භකොළඹ, පිටභකොටුව, භදමටභගොඩ, භබොරැේල්, නුභේභගොඩ සහ වැේල්වත්ත)
අන්තර් ක්රියාකාරී ජංගම භසේවාවක් මඟින් දදනික පදනම මත සිේල්ර මිල් ගණන් රැස්කරන ල්දී.
පෑලියභගොඩ මාළු භවභළඳභපොභල්න් මාළු මිල් ල්බා ගන්නා ල්දී. භමම භතොරතුරු දදනිකව දත්ත
පේධතියට ඇතුළත් කරන ල්දී. භමමඟින් පාරිභ ෝගිකයින්ට භමන්ම භවභළඳුන්ට ස්වකීය මිල්දී
ගැනිේ සහ අභල්විය සේබන්ධ භහොඳින් දැනුවත් වී තීරණ ගැනීමට හැකියාව ල්ැභේ.
ගවගළඳුන් පිළිබඳ දත්ත පද්ධතිය
පළාත් මට්ටභමන් දත්ත රැස්කර දත්ත සංචිතය නිර්මාණය කර තිභේ. භමම ක්රමය ක්රියාත්මක කර
ඇත්භත් භවභළඳුන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහායි.
ගවනත් නියාමන අධිකාරීන් සෙ පාර්ශවකාර සංවිධාන සමඟ ඵලදායී සේබන්ධතා ඇතිකරෙැනීම
සෙ පවත්වා ෙැනීම

01) මෙවැලි සංවර්ධන සෙ පරිසර අධිකාරිය

අ). පරසර ආක්ෂණය සඳහා වන අමාතයාංශ කමිටු


ජාතික භමභහයුේ කමිටුව (බැසිේ / භරොටර්ඩෑේ/ ස්භටොක්භහෝේ සමුළු / මිනමාටා
සමුළුව)



ජාතික සේබන්ධීකරණ කමිටුව
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ජාතික හරිත ප්රසේපාදන ප්රතිපත්ති සහ මාර්භගෝපභේශ



ජාතික විදුත් අපද්රවය කළමනාකරණ ප්රතිපත්ති කමිටුව



භගෝලීය සුසංවාදීකරණ පේධති සමාභල්ෝචන කමිටුව (HS Code)



අන්තර් ආයතන විභශේෂඥ කාර්ය කණ්ඩායම(IAEWG) – SWITCH ASIA Program



තිරසාර පාරිභ ෝජනය සහ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ වයාපෘතිය

ආ) මධයම පරිසර අධිකාරිය


රසායනික ද්රවය නිසි කළමනාකරණය සඳහා ජාතික ක්රියාත්මක සැල්සුම
සමාභල්ෝචනය කිරීභේ කමිටුව.



TACMIC – කාර්මික රසායනික කළමනාකරණය සඳහා වන තාක්ෂණික
උපභේශන කමිටුව

02) ජන සන්නිගේදන සෙ ඩිජිටල් යටිතල පෙසුකේ පිළිබඳ අමාතයාංශය

GIC 1919 සඳහා වන භමභහයුේ කමිටු සාමාජික (PSC)
03) ශ්රී ලංකා ගර්ගුව

භර්ගුභේ තනි කවුළු පේධතිය සමඟ සේබන්ධ වීම.
04) ගවගළඳ සංෙේ සෙ කර්මාන්ත මණ්ඩල

තරඟකාරීත්වය සහතිකකිරීම සඳහා මිත්රශීලී සේබන්ධතා පවත්වාගැනීම
05) ගසෞඛ්ය අමාතයාංශය
ආහාර උපභේශක කමිටු සාමාජික

සාධාරණ මිලකරණය
අ. නිශ්චිත ාණ්ඩවල් මිල් නියාමනය
පනභතහි 18, 19 සහ 20 වගන්ති මඟින් පවරා ඇති බල්තල් අනුව පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය
හඳුනාගත්

ාණ්ඩවල් භවභළඳභපොළ මිල් සේබන්ධභයන් මැදිහත්ව කටයුතු කරයි.භතෝරාගත්

ාණ්ඩවල් මිල් ස්ථායිකරණය / නියමකිරීම සඳහා පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් ගන්නා
ල්ද ක්රියාමාර්ග පහත අංක 7 වගුව මඟින් දැක්භේ.
වගු අංක – 7- නිශ්චිත භාණ්ඩවල මිල ස්ථායිකරණය / නියමකිරීම සඳො පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ
අධිකාරිය විසින් ෙන්නා ලද ක්රියාමාර්ෙ
භාණ්ඩය
සිභමන්ති
භයොදය
කිරිපිටි
ඖෂධ

ෙනු ලැබූ ක්රියාමාර්ෙ
සිභමන්ති සඳහා වන අයදුේපත්ර 12කට තීරණ ල්බාදී ඇත.

සහිත භයොදය සහිත කිරිපිටි සඳහා වන අයදුේපත්ර 02කට තීරණ ල්බාදී ඇත.
ඖෂධ සඳහා වන අයදුේපත්ර 791කට තීරණ ල්බාදී ඇත.
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අතුරු නිගයෝෙ
භාණ්ඩය

අයදුේපත්ර සංඛ්යාව

සිභමන්ති

06

ඖෂධ

02

අ. ආයතනගේ ෙැකියාවන් වර්ධනය කිරීගේ වැඩසටෙන
අ. භසේවක සංවර්ධනය
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය භසේවකයින් අදාළ ක්භෂේත්රයන්හි සංවර්ධනය වීම ස්වකීය
භසේවාවන් ඉහළ නැන්වීම සඳහා දායකත්වය සපයන ආභයෝජනයක් වශභයන් සල්කනු ල්ැභේ.
2015 වර්ෂභේදී පවත්වන ල්ද කාර්ය මණ්ඩල් පුහුණු වැඩසටහන් පහත වගු අංක 8 මඟින්
දැක්භේ.
වගු අංක– 8 - 2015 වර්ෂභේදී පවත්වන ල්ද කාර්ය මණ්ඩල් පුහුණු සහ සංවර්ධන වැඩසටහන්
#

පාඨමාලාව

සෙභාගීවූවන්
සංඛ්යාව

01

කාර්යක්ෂමතාව සහ ඵල්දායීතාව සඳහා කාර්යමණ්ඩල් හැකියා සංවර්ධනය
කිරීභේ හා ඉහළ නැංවීභේ පුහුණුව - උසස් කළමනාකරණ කුසල්තා
ස්වයං සහ කණ්ඩායේ අභිභප්රේරණය සඳහා වන පුහුණුව
සුපිරි භවළඳසැේ සඳහා නැවුේ එළවළු සහ පළතුරු සකස් කිරීභේ පුහුණුව
නව ඖෂධ නියාමන අධිකාරී පනත පිළිබඳ වැඩමුළුව
13 වන දකුණු ආසියානු කළමනාකරණ සංසදය - 2015
කාර්යමණ්ඩල් සංවර්ධන වැඩසටහන - 2015
ඉහළ ගුණාත්මක ාවය සඳහා විකිණීමට ඇති එළවළු සහ පළතුරු ප්රදර්ශනය
කිරීම
නව ඖෂධ නියාමන අධිකාරී පනත සේබන්ධ වැඩමුළුව
අපනයන / ආනයන ක්රියාවලි සහ භේඛ්නගත කිරීම
පරීක්ෂණ නිල්ධාරීන් සඳහා කාර්ය මණ්ඩල් සංවර්ධන වැඩසටහන්
රූපල්ාවනය රසායනික සේබන්ධ සේමන්ත්රණය
ජාතික මානව සේපත් සමුළුව
දින 12 භදමළ ාෂා වැඩසටහන
භසේවා ස්ථානභයන් බැහැරව සිදු භකභරන වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන්
වියදේ සහ භගවීේ ක්රියාවලිය පිළිබඳ පුහුණුව
2015 වර්ෂය සඳහා මූල්ය ප්රතාශනය සකස්කිරීම
ජාතික කළමනාකාරීත්ව සමුළුව - 2015
2016 වර්ෂය සඳහා ප්රසේපාදන සැල්සුම සකස්කිරීම
AAT ශ්රී ල්ංකා වාර්ෂික සමුළුව 2015
කාර්යාල් කළමනාකරණය සහ කාර්යාල් ක්රම
කේකරු නීතිය සහ කාර්මික සේබන්ධතා
හුභෂොං විදයා හා තාක්ෂණ විසඳුේ පිළිබඳ විශ්වවිදයාල්භේ ක්භෂේත්ර චාරිකාව

21

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

72
05
04
01
233
05
04
02
28
03
01
03
44
03
04
03
04
01
89
01
02

24

23
24
25
26

27
28
29

සංවර්ධනය භවමින් පවතින රටවේ සඳහා භතොග භවභළඳභපොළ සකස්කිරීම
සහ සංවර්ධනයකිරීම - චීනය
යුභරෝපා සහ ආසියාතික රටවේ සඳහා චීන ආර්ථික සහ සමාජ සංවර්ධන
අත්දැකීේ පිළිබඳ සේමන්ත්රණය - චීනය
සංවර්ධනය භවමින් පවතින රටවේ සඳහා ආනයන අපනයන ආහාර
පරීක්ෂාකිරීම පිළිබඳ සේමන්ත්රණය - චීනය
SAARC – PTB භතවනපාර්ශවීයතක්භසේරුව සහ ප්රතීතනභයහි වැදගත්කම
පිළිබඳ නියමුවන් සඳහා වන සංභේදීකරණ වැඩසටහන

01

04වන BRICS අන්තර්ජාතික තරඟකාරීත්ව සමුළුව - දකුණු අප්රිකාව
පාරිභ ෝගික ජාතයන්තර භල්ෝක භකොංග්රසය– 2015- රසීල්ය
හල්ාේආහාර සහ සහතිකකරණ ක්රම පිළිබඳ මූලිකාංග - මැභේසියාව
එකතුව

02
01
02
544

01
04
01

ආ. අධිකාරිභේ භසේවක මණ්ඩල්ය ශක්තිමත්කිරීම

වැටුප්
කාණ්ඩය
HM 2-1

HM 1-1

MM 1-1

තනතුර

2015.12.31
දිනට කාර්ය
මණ්ඩලය

ගජයෂ්ඨ කළමනාකාර
අධයක්ෂ ජනරාේ

1

1

අධයක්ෂ

6

5

ස ාභේ භේකේ

1

1

1

1

කළමනාකාර
අ යන්තර විගණක
නිභයෝජය අධයක්ෂ
සහකාර අධයක්ෂ
නිභයෝජය/සහකාර අධයක්ෂ-ප්රාභේශීය

JM 1-1

2011.05.19
දිනට
කාර්යමණ්ඩලය

15

5
4

9

8

විගණන නිල්ධාරී

2

0

පේධති පාල්ක

1

0

භජයෂ්ඨ පරීක්ෂණ නිල්ධාරී

27

21

භජයෂ්ඨ සංඛ්යාභේඛ්න නිල්ධාරී

1

0

භජයෂ්ඨ භවළඳපර්භේෂකසහ විශ්භේෂක

1

0

භජයෂ්ඨ ගිණුේනිල්ධාරී

2

0

රහසය භේකේ (අධයක්ෂ භජනරාේ)

1

0

රහසය භේකේ (ස ාපති)

1

1

භජයෂ්ඨ පරිපාල්න/ මානව සේපත් නිල්ධාරී

1

0

භජයෂ්ඨ නීති සහ බල්ගැන්වීේ නිල්ධාරී

2

1

භජයෂ්ඨ පිරිවැය නිල්ධාරී

1

0

කණිෂ්ඨ කළමනාකාර

25

MA 5-2

බලෙැන්වීේ / ගමගෙයුේ/ ගසේවා දිගු
දත්ත සේබන්ධීකාරක

1

1

සංඛ්යාභේඛ්න නිල්ධාරී

1

0

භවභළඳභපොළපර්භේෂණවිශ්භේෂක

1

1

ප්රභේඛ්න නිල්ධාරී

6

4

පුස්තකාල්යාධිපති

1

1

පිරිවැය නිල්ධාරී

15

ගිණුේ නිල්ධාරී

5

5

නීති සහ බල්ගැන්වීේ නිල්ධාරී

3

2

200

199

1

0

31

30

18

15

කාර්යාල් කාර්ය සහායක

14

13

එකතුව

370

331

කළමනාකරණ සෙකාර (තාක්ෂණ)
භපොත් තබන්නා

MA 1-2

කළමනාකරණ සෙකාර (තාක්ෂණ ගනොවන)
කළමනාකරණ සහකාර

PL 3

ප්රාථමික මට්ටගේ කුසලතා සහිත
රියැදුරු

PL 1

9

පරිපාල්න නිල්ධාරී

පර්භේෂණ නිල්ධාරී
MA 2-2

3

ප්රාථමික මට්ටගේ කුසලතා රහිත

ඇ. භසේවක අභිභප්රේරණය සහ සු සාධනය
සහාභල්ෝචිත වර්ෂය තුළදී භසේවකයින්ට ප්රසන්න භමන්ම භසේවයට හිතකර වාතාවරණයක් සැපයීම
සඳහා දවදය රක්ෂණ භයෝජනා ක්රමය, ආගමික සහ සංස්කෘතික වැඩසටහන්, භසේවක දිරිදීමනා ක්රමය,
භසේවක සංවර්ධන වැඩසටහන් සහ භසේවක හඳුනාගැනීේ වැනි වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන ල්දී.

ඈ. පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරී පනත සඳහා සංභශෝධන
සංභශෝධන නිභයෝජය නීති භකටුේපත් සේපාදක

සහ නීති භකටුේපත් භදපාර්තභේන්තුව සමඟ

සාකච්ඡා කර ඒ සේබන්ධ අවසන් තීරණයකට එළඹ තිභේ.

26

පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ සභාව
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ ස ාව පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය යටභත් ක්රියාත්මක වන අතර,
අධිකාරිය විසින් ස ාව භවත කරනු ල්බන භයොමුකිරීේ, ප්රධාන වශභයන් ප්රතිතරඟකාරීත්ව චර්යාවන් ආශ්රිත
ක්භෂේත්රයන් නිශ්චය කිරීම සඳහා පනත මඟින් බල්ය පවරා තිභේ. පනභත් විධිවිධාන ප්රකාර අධික මිල්
ගණන්, භවභළඳභපොළ අඩුපාඩු සහ භවභළඳභපොළ හැසිරවීේ විමර්ශන කටයුතු සඳහා ස ාව භවත භයොමු
කරනු ල්ැභේ. අවශය අවස්ථාවන්හිදී ාණ්ඩ අභල්වි කළයුතු භමන්ම භසේවා සැපයිය යුතු මිල් ගණන් නිර්භේශ
කිරීමට ස ාව භවත බල්ය පැවරී තිභේ.
පැමිණිලි / ගයොමුකිරීේ
පැමැණිලි/

විසඳුේ / තීරණ / නිර්ගද්ශ

පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරී ගයොමුකිරීේ
පනගතහි වෙන්ති

සංඛ්යාව

වගන්ති අංක 38
ප්රතිතරඟකාරීත්ව චර්යාවන් සේබන්ධ
පැමිණිලි පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම
උපරිම සිේල්ර මිල් තීරණය කිරීම

භවභළඳභපොළ හැසිරවීම සහ අඩු
ලුහුඩුකේ සේබන්ධ පැමිණිලි

01

5

1

විසඳීේ – 1
තීරණ – 1

4

-

(පූර්ව වර්ෂභේ පැමිණිලි ද ඇතුළත්ව)
ස ාව විසින් විභශේෂ කාර්යයක් වශභයන් 1977 වයාපෘතිය දදනිකව අධීක්ෂණය කරනු ල්ැභේ.


මිල් යාවත්කාලීන කිරීම සහ මිල් ල්ැයිස්තුව පරීක්ෂා කිරීම



පාරිභ ෝගික පැමිණිලි සාරාංශය පරීක්ෂා කිරීම



පේධතිය බාධාවකිත් භතොරව ක්රියාත්මත වීම සහ පාරිභ ෝගිකයාට හිතකරවීම සේබන්ධභයන්
අධීක්ෂණය කිරීම.
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පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය
2015 ගදසැේබර් 31 දිනට මූලය තත්ත්ව ප්රකාශ

2015.12.31
දිනට
ශ්රී ලංකා රුපියල්
000'
වත්කේ
ජංෙම වත්කේ
මුදේ හා මුදේ සමාන දෑ
භවභළඳ සහ අභනකුත් ල්ැබීේ
ාණ්ඩ ල්ැයිස්තු/ භතොග
භවනත්ජංගම මූල්ය වත්කේ

2015.12.31
දිනට
ශ්රී ලංකා
රුපියල් 000'

21,765
17,684
1,253
5,343
46,045
1,603

17,593
16,124
2,110
6,138
41,966
1,803

195,181
17,679

168,657
16,682

8,288
875
96,360
318,383
366,030

8,221
900
55,693
250,154
293,922

28,731
4,475
33,206

22,370
6,096
28,466

ජංෙම ගනොවන වෙකීේ
පාරිභතෝෂික සඳහා ප්රතිපාදන
මුළු වෙකීේ
ශුද්ධ මුළු වත්කේ

40,146
73,352
292,678

26,176
54,642
239,281

ශුද්ධ වත්කේ/ හිමිකේ
සමුච්චිත අරමුදල්
විල්ේභීත ආදායම
සංචිත

63,191
93,201
136,287

63,191
52,535
123,555

ශුද්ධ මුළු වත්කේ / හිමිකේ

292,678

239,281

ක්රියාත්මක කාර්යයන් (සංවර්ධන පියවර)
ජංෙම ගනොවන වත්කේ
ආභයෝජන
ජංගම භනොවන භවනත් මූල්ය වත්කේ (කාර්ය
මණ්ඩල් ණය)
කුළියට භදන ල්ද භල්ොඩනැඟිලි
භේපළ, යන්ත්රසහඋපකරණ
මුළු වත්කේ
වෙකීේ
ජංෙම වෙකීේ
උපචිත වගකීේ
භගවියයුතු සහ අභනකුත් වගකිේ

මූල්ය ප්රතිපත්ති සහ සටහන් භමම මූල්ය ප්රකාශනභයහි පූර්ණ භකොටසක් භේ. භමම මූල්ය ප්රකාශන සකස්කිරීම සහ
ඉදිරිපත් කිරීම සේබන්ධභයන් අධයක්ෂ මණ්ඩල්ය වගකීේ දරයි. භමම මූල්යප්රකාශන අධයක්ෂ මණ්ඩල්ය විසින්
අනුමත කර ඔවුන් භවනුභවන් අත්සන් කරන ල්දී.

මූල්ය අධයක්ෂ

අධයක්ෂ භජනරාේ

ස ාපති

පාරිගභෝගික කටයුතුපිළිබඳ අධිකාරිය පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය
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පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය
2015 ගදසැේබර් 31 දිනට මූලය කාර්යසාධන ප්රකාශය

2015.12.31 දිනට

2014.12.31 දිනට

ආදායේ
පුනරාවර්තන ප්රතිපාදන

287,647

249,973

දඩමුදේ ආදායේ

26,621

21,641

භවනත් ආදායේ

42,647

31,472

356,915

303,086

(219,760)

(161,593)

ප්රවාහන

(10,220)

(11,790)

සැපයුේ සහ පාරිභ ෝජන

(10,369)

(11,199)

නඩත්තු කටයුතු

(5,829)

(5,346)

ගිවිසුේගත භසේවා

(42,740)

(44,819)

ක්ෂයවීේ

(29,797)

(17,994)

භවනත් භමභහයුේ වියදේ

(25,340)

(27,058)

(130)

(102)

(344,184)

(279,901)

12,731

23,185

12,731

23,185

වියදේ
පුේගල් වැටුප්

මූල්ය පිරිවැය
මුළු වියදේ
කාල පරිච්ගේදය සඳො පූර්ණ ශුද්ධ
අතිරික්තය /(ඌන)
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පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය
2015 ගදසැේබර් 31 දිනට මූලය ප්රවාෙ ප්රකාශය

2015
ශ්රි ලංකා රු.
000'

2014
ශ්රී ලංකා රු.
000'

ගමගෙයුේක්රියාවලින් ලද මුදල් ප්රවාෙය
සාමානය ක්රියාවලින් ල්ද අතිරික්තය/ (හිඟය
වත්කේ අපහරණභයන් ල්ා /(අල්ා )

12,731
-

23,185
-

29,797
14,127

17,994
5,137

25

25

56,680
4,740
96

46,341
7,003
13,648

(156)
61,359

(418)
66,574

(11,368)

(15,911)

200
(998)
(26,524)
(68)
(38,758)

(382)
(16,682)
(23,286)
33
(56,228)

ාණ්ඩාගාර ප්රදාන - ප්රාේධන
ක්ෂයවීේ
විල්ේභීත ආදායම

11,368
(29,797)
(18,429)

12,028
(17,010)
(4,982)

පාරිභ ෝගික ආරක්ෂණ අරමුදල් / සංචිත
මූලය කටයුතු මඟින් ලද ශුද්ධ මුදල් ප්රවාෙ
මුදල් ො මුදල් සමාන ද්රවයයන්හි ශුද්ධ ඉෙළයාේ
(පෙළයාම)

(18,429)

1,454
(3,528)

4,172

6,818

කාලපරිච්ගේදය ආරේභගේ දී මුදල් ො මුදල් සමාන දෑ

17,593

10,775

කාලපරිච්ගේදය අවසානගේ දී මුදල් ො මුදල් සමාන දෑ

21,765

17,593

ෙැලපුේ
ක්ෂයවීේ
පාරිභතෝෂික ප්රතිපාදන
ක්රමක්ෂය
කාරක ප්රාේධන ගවනස්කේවලට ගපර ගමගෙයුේ
ලාභය
භගවියයුතු වියදේ පහළයාම - සටහන 1
අභනකුත් ජංගම වත්කේ ඉහළ යාම - සටහන 11
පාරිභතෝෂික භගවීේ
ගමගෙයුේ කටයුතුවලින් ලද ශුද්ධ මුදල් ප්රවාෙ
ආගයෝජන කටයුතු වලින් ලද මුදල් ප්රවාෙ
යන්භත්රෝපකරණ මිල්දී ගැනීේ
අස්පෘශය වත්කේ ඉහළයාම (ක්රියාත්මක භවමින් පවතින
කාර්යයන්)
පාරිභතෝෂික අරමුදේ ආභයෝජනය
ආභයෝජන ඉහළයාේ
දීර්ඝ කාලීන ණය පහළයාේ (භසේවක ණය)
ආගයෝජන කටයුතු මඟින් ලද ශුද්ධ මූලය ප්රවාෙ
මූලය කටයුතු මඟින් ලද මුදල් ප්රවාෙ
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ගිණුේකරණ සටහන්

1.

ඒකාබේධ භතොරතුරු

1.1

1979 අංක 1 දරන පාරිභ ෝගික ආරක්ෂන පනත , 1987 අංක 1 දරන පාරිභ ෝගික සාධාරණ
භවළඳ භකොමිෂන් ස ා පනත සහ මිල් පාල්න පනත (173 පරිච්භේදය) අවල්ංගු කරමින් 203 අංක
09 දරන පාරිභ ෝගික කටයුතු අධිකාරි පනත යටභත් පාරිභ ෝගික කටයුතු අධිකාරිය පිහිටුවන
ල්දී.
2011 සැප්තැේබර් මස 15 වන දිනැති රාජය වයවසාය චක්ර භේඛ් අංක.PED/58/02 ප්රකාර
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය “A” කාණ්ඩභේ නියාමන නිභයෝජිතායතන අතර “A” උප
කාණ්ඩයට අයත්භේ.

1.2

මූලික කාර්යයන් සහ භමභහයුේ ස්ව ාවය
අධිකාරිභේ මූලික කාර්යය වන්භන් පාරිභ ෝගිකයින් ආරක්ෂාකිරීම සහ භවභළඳාම විධිමත්කිරීමයි.

1.3

2015 වර්ෂය අවසාන වන විට අධිකාරිභේ භසේවක සංඛ්යාව 348 ක් විය.

1.4

වැදගත් භකොටස් හිමිකාරීත්වය / හිමිකේ
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය ප්රධාන වශභයන්

ාණ්ඩාගාරභයන් ල්බාභදන අරමුදලින්

යැභපන ආයතනයකි. අධිකාරිය භවත ඍජුවම ල්ැභබන ආදායමක් වූ දඩ මුදේ ආදායභමන් 1/3 ක
මුදල් ඇතිකරන ල්ද අරමුදභේ ශුේධ භශේෂය මඟින් ද අධිකාරිභේ හිමිකේ නිරූපණය භකභර්.
1.5

රජගේ ප්රදාන
ප්රදානය ල්ැභබන බවට සාධාරණ සහතිකයක් පවතින විට එය රජභේ ප්රදානයක් වශභයන්
හඳුනාගනු ල්ැභේ. ප්රදානය වියදේ අයිතමයට සේබන්ධයක් පවතී නේ එය වර්ෂය සඳහා වන
ආදායම වශභයන් හඳුනාගැභන්. ප්රදානය වත්කමක් හා සේබන්ධ වන්භන් නේ අදාළ වත්කභමහි
අභප්ක්ෂිත ඵල්දායී ජීවකාල්යට සමාන අගයක් ආදායම වශභයන් සල්කනු ල්ැභේ.
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිණිබඳ අධිකාරිය විසින් මූල්යමය භනොවන ප්රදාන ල්බන විට වත්කම සහ
ප්රදානය නාමික අගයන් වශභයන් ගැභනන අතර සමාන වාර්ෂික වාරික වශභයන් අදාළ වත්කම
ප්රතිල්ා ල්ැබීම සඳහා ප්රභයෝජනයට ගනු ල්බන ආකාරය අනුව අභප්ක්ෂිත ජීවකාල්ය තුළ ල්ා
භහෝ අල්ා වශභයන් නිදහස් භතභර්. සාධාරණ අගයක් සහිත වත්කේ හා සේබන්ධ රජභේ ප්රදාන
සහ මුදේ භනොවන ප්රධාන භශේෂ පභත්රයහි ක්ෂය වූ ආදායම වශභයන් දැක්භේ.

31

2.

භපොදු ගිණුේකරණ ප්රතිපත්ති

2.1

ශ්රී ල්ංකා වරල්ත් ගණකාධිකාරී ආයතනය විසින් නිකුත් කරන ල්ද ශ්රී ල්ංකා මූල්ය වාර්තාකරන
ප්රමිතීන්ට (SLPSAS) අනුව පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිභේ ගිණුේ ප්රකාශ පිළිභයළ කර
තිභේ.

2.2

සාධාරණ අගයක් මත ගණනය කරන ල්ද භමෝටර් වාහන හැරුණු භකොට මූල්ය ප්රකාශ සකස් කර
ඇත්භත් ඓතිහාසික පිරිවැය පදනේ කරගනිමිනි.

2.3

දඩ මුදේ ආදායම

2.3.1

අධිකාරිභේ සාමානය භමභහයුේ කටයුතු සඳහා දඩ මුදේ උපභයෝගී කර භනොගත් බැවින් ආදායේ
ප්රකාශන සැකසීභේ දී දඩ මුදේ ආදායම සැල්කිේල්ට භනොගන්නා ල්දී. දඩ මුදේ ආදායම පිළිභයළ
කිරීභේ දී 2011 වර්ෂභේ සිට මහා

ාණ්ඩාගාරභේ අනුමැතිය සහිතව අධිකාරිය විසින් එකී මුදේ

ප්රභයෝජනයට ගන්නා ල්දී. එමනිසා දඩ මුදේ. උපයනු ල්බන ආදායමක් වශභයන් සල්කන ල්ද අතර
දඩ මුදේ ආශ්රිත සියලු වියදේ සහ ආදායේ මූල්ය කාර්ය සාධන ප්රකාශභයහි දක්වා තිභේ.

2.3.2

අධිකාරිය විසින් දඩ මුදේ වශභයන් ආදායේ වශභයන් මුදේ ල්ැබූවද අදාළ වැටලීම සිදුකළ
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරි නිල්ධාරියා විසින් ල්බා භදන ල්ද නඩු අංක සහ මුදේ එවීභේදී
අදාළ අධිකරණය විසින් ල්බාභදනු ල්බන අංක (භතොරතුරු) එකිභනකට භවනස්වීම භහේතුභවන්
ඒවා එම අවස්ථාභේදීම දඩ මුදේ වශභයන් හඳුනා භනොගැභනන අවස්ථා පවතී. එම මුදේ සතය
වශභයන්ම අධිකාරිය සතුවියයුතු මුදේ ද නැතභහොත් අධිකරණ විසින් වැරදීමකින් එවන ල්ද ඒවාද
යන්න නිවැරදිව දැනගැනීභේ කාර්යය සඳහා සාහාභනයයන් විල්ේබන - දඩමුදේ ආදායේ ගිණුමට
මාරු කරනු ල්ැභේ. එබඳු මුදේ ඊළඟ වර්ෂය අවසන් වනභතක් හඳුනා භනොගන්භන් නේ
අධිකාරිභේ පාරිභ ෝගික ආරක්ෂණ අරමුදල්ට බැර කරනු ල්ැභේ.

2.4

මුදේ වර්ෂය
අධිකාරිභේ මූල්ය වර්ෂය භල්ස භදසැේබර් 31 දිභනන් අවසන් වන ලිත් වර්ෂය සල්කනු ල්ැභේ.

3.

වත්කේ පදනම සහ ඒවාභේ අගය තක්භසේරු කිරීම

3.1

ගද්පළ, යන්ගත්රෝපකරණ

3.1.1. පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් භමෝටර් වාහන හැර මිල් ආකෘතිය එහි ගිණුේකරන
ආකෘතිය වශභයන් භතෝරාභගන තිභේ. (SLPSAS 7)
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3.1.2

භේපළ, යන්භත්රෝපකරණ ආදිභයහි අගය දැක්වීභේ දී ඒවාභේ ශුේධ සමුච්චිත ක්ෂයවීමට ඒවාභේ
භකොටස් ප්රතිස්ථාපනය කිරීම ද අන්තර්ගත භේ. භේපළ, යන්භත්රෝපකරණ ආදිභයහි අතිශය වැදගත්
භකොටසක් ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට ඇතිවිට පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින්
ප්රතිස්ථාපනය කරන ල්ද භකොටස පිළිභනොභගන නව භකොටස ආශ්රිත ජීවකාල්ය සහ ක්ෂයවිම
හඳුනා ගනියි.

අළුවැඩියා සහ නඩත්තු වියදේ ඒවා වැය කරන ල්ද ආකාරය අනුව මූල්ය

කාර්යසාධන ප්රකාශභයහි දක්වනු ල්ැභේ. ඕනෑම ප්රතයාගණන අතිරික්තයක් වත්කේ ප්රතයාගණන
සංචිතභයහි දැක්භේ.

3.1.3

වත්කේ අභප්ක්ෂිත ක්රියාකාරී තත්ත්වයට අවශය පරිදි සකස් කිරීම සඳහා ඕනෑම වියදමක් දරමින්
සිදු කරනු ල්බන මිල්දී ගැනීේ භහෝ ඉඳිකිරීේ සඳහා වන පිරිවැය භේපළ, යන්භත්රෝපකරණ සඳහා
වැය වන පිරිවැය භේ.

3.1.4

කාර්යයන් ක්රියාත්මක කිරීම භහෝ වත්කේවල් ජීවකාල්ය ඉහළ නැංවීම සඳහා ස්ථිර ස්ව ාවභේ
වත්කේ අත්කරගැනීම, පුළුේකිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා දරනු ල්බන වියදම ප්රාේධන වියදම
වශභයන් සල්කනු ල්ැභේ.

3.1.

අයවැය චක්රභේඛ් අංක 150 පරිදි 2015 වර්ෂභේ දී පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිභේ වාහන
සංචිතයට වාහන නවයක් එක් විය (භටොභයොටා හයිඑස් වැන් රථය සහ මිට්ෂුබිසි ඩබේ කැේ රථ
අටක්). භමම වාහනවල් වටිනාකම ශ්රී ල්ංකා රුපියේ 59,095,110/- වන අතර මූල්යමය භනොවන
ප්රදානයක් භසේ සල්කා ගිණුේගත කරන ල්දී.

3.1.6

පාරිභ ෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය තම භමෝටර් වාහනය නැවත තක්භසේරු

කරක භල්ස

ඉේලුේ කරමින් තක්භසේරු භදපාර්තභේන්තුව භවත ඉේලීමක් කරන ල්දී. නමුත් වාහන 14 න් 7 ක්
පමණක් නැවත තක්භසේරු කරන ල්ද අතර 2015 වර්ෂභේදී

නැවත තක්භසේරු කිරීේ පිළිබඳ

ගැල්පීේ සිදුකිරීම භනොකරන ල්දී.

3.1.7

ක්රියාත්මක පිරිවැය (රුපියේ 1,602,500)
මෘදුකාංග සංවර්ධනය සහ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වැය කරනු ල්බන මුදේ පහත වගුව මඟින්
නිභයෝජනය භකභර්.
ඇස්තගේන්තුෙත
මුළු මුදල (රු.)
HR පැභක්ජ
ඖෂධ සේබන්ධ
මෘදුකාංග
Total

නිම කරන ලද
කාර්යයන් (රු.)

165,000.00

121,250.00

2015.12.31 දිනට
අවසක් කළයුතු /
සෙතික කළයුතු ගශේෂය
(රු.)
43,750.00

1,975,000.00

1,481,250.00

493,750.00

2,140,000.00

1,602,500.00

537,500.00
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3.1.7.1 2014 වර්ෂභේ සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි ඖෂධ නිශ්චිත

ාණ්ඩයක් වශභයන් හඳුහා ගැභනන

භහයින් පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් ඖෂධ මිල්කරණය සඳහා මෘදුකාංගයක්
වැඩිදියුණු කරන ල්දී.
ඖෂධ ද්රවය පාල්නය කිරීභේ අරමුණින් 2015 අයවැය භයෝජනා අනුව ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පිහිටුවන ල්දී. එබැවින්

ඉහත මෘදුකාංගය ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය භවත

ල්බාදීම සේබන්ධභයන් අප එම ආයතනය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටින්භනමු. එබැවින් භමම
මෘදුකාංගය අඛ්ණ්ඩව

ාවිතා කිරීම අවදානේ සහිත වියහැකි අතර ඒ සඳහා වැය වන පිරිවැය ද

අනර්ථකාරී විය හැකිය.

3.2

ක්ෂය භවන්කිරීේ
සියලුම වත්කේ අධිකාරිභේ ාවිතයට භයොදාගත් දිභනන් ආරේ වන මාසභේ සිට ක්ෂය ගණනය
කරනු ල්ැභේ.

3.2.1

භේපළ,යන්භත්රෝපකරණ ඒවාභේ ඇස්තභේන්තුගත ජීවකාල්ය මත පිරිවැය කපාහැරීමට හැකිවන
පරිදි පහත සඳහන් ආකාරයට ක්ෂය ප්රතිපාදන සල්සා තිභේ.
කාර්යාල් ලී බඩු සහ සවිකිරීේ

10%

කාර්යල් උපකරණ

10%

පරිගණක උපකරණ

20%

පරිගණක මෘදුකාංග සහ භවේ නිර්මාණ අස්පෘශය වත්කේ)

20%

භමෝටර් වාහන

20%

කාර්යාල් භවන්කිරීේ

20%

පරිභ ෝජනයට ගත භනොහැකි භේ

10%

3.2.2

ක්ෂය ගණනය කිරීේ සඳහා පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් ඍජු ක්රියාමාර්ග
අනුගමනය කරනු ල්ැභේ.

3.2.3

පුස්තකාල් භපොත් සඳහා ක්ෂය කිරීේ සිදුකර භනොමැත.

3.2.4

වර්ෂයට අදාළ ක්ෂය විල්ේභීත ආදායේ ගිණුමට බැර කරනු ල්ැභේ.

3.3

භගොඩනැඟිලි පරිශ්ර - කුරුණෑගල්
කුරුණෑගල් දිස්ත්රික් භේකේ විසින් පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිභේ කුරුණෑගල් දිස්ත්රික්
කාර්යාල්ය භවත පවරා ඇති භගොඩනැඟිලි පරිශ්රය සඳහා භගවනු ල්බන රුපියේ මිලියනයක මුදල්
වර්ෂ 40 ක කාල්ය සඳහා ක්රමක්ෂය කර තිභේ.

3.4

ණය ගැතියන් සහ ල්ැබියයුතු මුදේ
උපල්ේධි වීම සහා ඇස්තභේන්තු කර ඇති වටිනාකේ මත ණයගැතිභයෝ සහ ල්ැබියයුතු මුදේ
සටහන් භකොට ඇත.
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3.5
3.6

ාණ්ඩ ල්ැයිස්තු අවම පිරිවැය මත භහෝ ශුේධ උපල්ේධි වටිනාකම මත අගය කර තිභේ.
මුදේ හා මුදේ සමාන දෑ
අතැති මුදේ, බැංකුභේ ඇති මුදේ, සහ භකටි කාලීන ආභයෝජන මුදේ හා මුදේ සමාන දෑ වශභයන්
අර්ථ දැක්භේ.

3.6.1

මුදේ ප්රවාහ ප්රකාශභේ කාර්යයන් සඳහා මුදේ සහ මුදේ සමාන භේ යටතට අතැති මුදේ සහ බැංකු
තැේපතු අන්තර්ගත භේ.

3.7

ස්ථාවර තැන්පතු
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිභයහි ස්ථිර තැන්පතු ආභයෝජන යටභත් වර්ග කරනු ල්ැභේ.
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය අත්දැකීේ අනුව ස්ථිර තැන්පතු අදාළ කාල්පරිච්භේදය තුළදී
ආපසු ල්බාභගන භනොමැති අතර ස්ථිර තැන්පතු බහුතරයක් අවම වශභයන් වසර තුනක් පවතින
බවට උපකේපනය කළ හැකිය. මූලික වශභයන් ස්ථිර තැන්පතු අගය මත කරනු ල්ැභේ.

4.

වගකීේ සහ ප්රතිපාදන

4.1

භගවියයුතු මුදේ
භගවිය යුතු මුදේ ඒවාභේ පිරිවැය මත සඳහන් කර තිභේ.

4.2

විශ්රාම ප්රතිල්ා බැඳීේ
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිභේ නිශ්චිත විශ්රාමික දීමනා සැල්සුේ ක්රම භදකක් ඇති අතර
එම ක්රම භදක සඳහාම දායකත්වය දැරියයුතුය.

4.2.1

නිශ්චිත ප්රතිල්ා සැල්සුේ පාරිභතෝෂිකය
පාරිභතෝෂිකය වනාහි නිශ්චිත ප්රතිල්ා

සැල්ැස්මකි. අදාළ වයවස්වස්ථාවට අනුකූල්ව අධිකාරිය

පාරිභතෝෂික භගවීමට බැඳී සිටියි. භමම වගකීම සපුරාලීම සඳහා භසේවා කාල්භේ පළමු වර්ෂභේ සිට
ආරේ

වී භසේවය සපයනු ල්බන සෑම වර්ෂයක්ම සඳහා මූල්ය වර්ෂභේ අවසන් මස සියලුම

භසේවකයන්භේ මාසික වැටුප මත පාල්නය කරනු ල්බන මුදල්ට සමාන මුදල්ත් භශේෂ පත්රය යටභත්
ප්රතිපාදනයක් භල්ස ඉදිරියට භගන එනු ල්බයි. වර්ෂය ආරේ භේ දී ඉදිරියට භගනා ප්රතිපාදන සහ
වර්ෂය අවසානභේ දී පහළට භගන ආ භශේෂය අතර භවනසක් පැවතිභේ නේ එය ආදායේ ප්රකාශය
මඟින් නිරවුේ කරනු ල්ැභේ.
පාරිභතෝෂික පනත ප්රකාර භසේවා කාල්ය අවම වශභයන් වසරක් සේපූර්ණ කරන ල්ද භසේවකයින්
සඳහා පාරිභතෝෂික ල්බාදීමට ගණනය කරනු ල්ැභේ. ඒ අනුව 2015.12.31 දිනට වසර 1 සේපූර්ණ
කරන ල්ද භසේවකයින් සඳහා සමුචිචිත ප්රදාන රු. 40,146,165.88. භේ.
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පාරිභතොෂික ප්රදාන භවන් වශභයන් ආභයෝජනය කිරීමට
අනුමැතිය ල්බාභගන ඇති භහයින්, පාරිභතෝෂික සඳහා ආභයෝජන ගණනය කරන ල්ේභේ භසේවා
කාල්ය වසර පහට වැඩි භසේවකයින්ය. පහත දැක්භවන්භන් 2015/12/31 දිනට පාරිභතෝෂික
ආභයෝජනභයහි සාරාංශය සහ ආභයෝජනය කළයුතු භශේෂයයි.
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රු.
2015.12.31 දිනට භසේවා කාල්ය වසර පහට වැඩි භසේවකයින් සඳහා
පාරිභතෝෂික සඳහා ප්රතිපාදන

35,652,276.00

2015.01.01. දිනට ආභයෝජන

16,681,743.00

2015.12.31 දිනට ආභයෝජනය කළයුතු භශේෂය

18,970,533.00

මහා

ාණ්ඩාගාරය විසින් ප්රමාණවත් අරමුදේ නිකුත් භනොකිරීම භහේතුභවන් ආභයෝජනය කළයුතු

සමුච්චිත භශේෂය තවදුරටත් ඉහළ භගොස් තිභේ.
4.2.2

නිශ්චිත දායක මුදේ සැල්සුේ/ භසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් සහ භසේවක ාරකාර අරමුදල්
අදාළ වයවස්ථා සහ භරගුල්ාසිවල්ට අනුකූල්ව සියතුම භසේවකයින් ස්වකීය භසේවක අර්ධසාධක
අරමුදල් සහ භසේවක

ාරකාර අරමුදල් සඳහා හිමිකේ ල්බයි. භගවනු ල්බන දායක මුදේ ආදායේ

ප්රකාශභේ වියදමක් භල්ස භපන්වා දී තිභේ.
භසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් සහ අධිකාරිය විසින් භසේවකයාභේ දළ වැටුභපන් 15% සහ 3% ක
මුදල්ක් පිළිභවළින් දායක කරගනු ල්බයි.

5.

ආදායම
ආදායම හඳුනාගැනීම
අධිකාරිය භවත සාධාරණ විශ්වාසයක් ල්ැභේයැයි අදහස් කරන අභප්ක්ෂා සහ විශ්වාසදායක භල්ස
මැනිය හැකිනේ ඒවා ආදායම භල්ස සල්කනු ල්බයි.
භපොළී ආදායම
නාමික භපොළී අනුපාතය ාවිතා කර ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා භපොළී ආදායම ගණනය කර සටහන්
කරනු ල්ැභේ. ස්ථිර තැන්පතු සඳහා භපොළී අනුපාතය 6% කි. එමනිසා, සමාභල්ෝචිත වර්ෂභේ භපොළී
ආදායම පසුගිය වසරට වඩා පහළ අගයක් ගනියි.
රජභේ ආධාර
ආධාර සාධාරණව හිමිභේ යයි සල්කා සහ එයට අදාල් භකොන්භේසි අනුකූල්ව ඇත්නේ එය රජභේ
ආධාර වශභයන් හඳුනා ගැභන්.

ආධාර වියදේ අයිතමයක් භසේ සේබන්ධයක් ඇත්නේ

(පුනරාවර්තන ප්රදාන) එය එම කාල්ය සඳහා ආදායමක් භල්ස සල්කයි. ආධාර වත්කේ අයිතමයක්
භසේ සේබන්ධයක් ඇත්නේ එය විල්ේභීත ආදායමක් භසේ සළකා අදාළ වත්කභමහි ජීව කාල්ය පුරා
අදායම සමාන අගයන්භගන් නිකුත් භකභර්. පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය මුදේ භනොවන
ප්රදාන ල්බාගන්නාවිට වත්කේ සහ ආධාර දළ වශභයන් නාමික අගයන් භසේ සල්කා වත්කභමහි ජීව
කාල්ය පුරා වත්කේ ප්රකාශයට නිකුත් භකභර්. (IAS 20)
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පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිගේ 2015 ගදසැේබර් 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂය සඳො වූ
මූලය ප්රකාශන පිළිබඳ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනගත් 14(2)(සී) වෙන්තිය ප්රකාර
විෙණකාධිපති වාර්තාගේ සභාපතිවරයාගේ අදෙස් දැක්වීම
2

මූලය ප්රකාශන

2.1

මතය
මූල්ය ප්රකාශනවලින් 2015.12.31 දිනට පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිභේ මූල්ය
තත්ත්වය හා එදිභනන් භහෝ අවසන් වර්ෂය සඳහා අංක 2.2.1 හි සඳහන් කරුණුවල්ට හැර
ශ්රී ල්ංකා රාජය ගිණුේකරන ප්රමිතිවල්ට අනුකූල්ව සතය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු
කරන බව විගණාකාධිපති විසින් ප්රකාශ කර ඇතිබව සතුටින් සඳහන් කරමි.

2.2.1 ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුේකරණ ප්රමිති
වාහන ප්රතයාගනනය කිරීම සඳහා විගණකාධිපති භදපාර්තභේන්තුව භවත ාරදී ඇති මුත්
මූල්ය ප්රකාශන වාර්තා 2015.12.31 දිනට වූ එම භනොගැල්පීම භහේතුභවන් ගිණුේවල්ට
ඇතුල්ත් කිරීමට භනොහැකි විය. භකභසේවුවද භේවන විට විගණකාධිපති භදපාර්තභේන්තුව
භමම වාර්තාව ල්බාදී ඇති බැවින් 2016 ගිණුේවල්ට ප්රතයාගනනය වටිනාකම ඇතුල්ත්
කරනු ඇත.
2.3
(අ)

නීති රීති, ගරගුලාසි ො කළමනාකරණ තීරණවලට අනුකූල ගනොවීම
2003 අංක 09 දරන පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනභත් 19(2) වැනි වගන්තිය
භපෞේගලික දවදය භසේවා සඳහා අධික ගාස්තු අයකිරීම සේබන්ධභයන්
විමර්ශනය කර වාර්තා කිරීම සඳහා පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ ස ාව භවත භමම
කරුණ භයොමු කිරීමට 2015.09.30

දින අධයක්ෂ මණ්ඩල් අනුමැතිය ල්ැබුණු

අතර 2015.11.20 දින එය ස ාව භවත භයොමු කරන ල්දී.
2015.11.30 දින පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ ස ාභවහි ස ාපති සිය තනතුභරන්
ඉවත්වීභමන් පසු 2015.12.01 දින නව ස ාපති පත්වීභමන් පසු 2016.02.09 දින
භපෞේගලික භසෞඛ්ය භසේවා නියාමන කවුන්සිල්ය සමඟ භමම කරුණ
සේබන්ධභයන් සාකච්ඡාවක් පවත්වන ල්දී.

ඉන් පසු 2016.02.23 දින

Association of Private Hospitals & Nursing Houses සමඟද උක්ත කරුණ
සේබන්ධභයන් සාකච්ඡාවක් සිදු කරන ල්ද අතර එහිදී භපෞේගලික භසෞඛ්ය භසේවා
ආයතන විසින් සිදු කරන භසේවා සේබන්ධභයන් පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ
අධිකාරිය විසින් 2015.06.11 දින නිකුත් කරන ල්ද අංක 1918/17 දරණ ගැසට්
පත්රය නිසි ආකාරභයන් ක්රියාත්මක කිරීම සබන්ධභයන් සාකච්ඡා කරන ල්දී.
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ඉහත ගැසට් පත්රය ක්රියාත්මක කරන යාන්ත්රණය පිළිබඳව භමන්ම විස්තරාත්මක
බිේපභතහි භබභහත් වට්භටෝරු සහ ගාස්තු ඉදිරිපත් කළයුතු ආකෘතිය පිළිබඳව
මතුවූ ගැටළු පිළිබඳව තවදුරටත් සාකච්ඡා කළයුතු බැවින් භේ සේබන්ධභයන්
ඉදිරිභේදී තවත් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ ස ාව
බල්ාභපොභරොත්තු භේ. ඉන් පසුව පාරිභ ෝගික කටයුතු ස ාව විසින් අදාල් වාර්තාව
සකසා අධයක්ෂ ජනරාේවරයා භවත ඉදිරිපත් කර උක්ත ගැසට් නිභේදනභයහි වන
නිභයෝග ඵල්දායි භල්ස ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය කටයුතු කරනු ඇත.
(ආ) භසේවභයන් ඉවත්ව ගිය නිල්ධාරිනියභගන් අයවිය යුතුව තිබූ රු.10,119/- භේවන විට
අයකරභගන ඇත. වැඩ තහනේ කරන ල්ද නිල්ධාරීන් 4 භදනාභගන් අයවිය යුතු
මුදේ අයකරගැනීම සේබන්ධභයන් ගතයුතු මූලික ක්රියාමාර්ගයන් භේවන විට
භගන ඇත.

3.

මූලය සමාගලෝචනය

3.1

මූල්ය ප්රතිඵල්

4.

ගමගෙයුේ සමාගලෝචනය

4.1

කාර්ය සාධනය
(අ)

බටහිර ඖෂධ සඳො මිළ පාලනය
(i)
පාරිභ ෝගික අධිකාරි පනභතහි 18(1) වගන්තිය යටභත් ඖෂධ නිශ්චිත
ාණ්ඩ භල්ස ප්රකාශයට පත්කරමින් ගැසට් පත්රයක් පළකිරීභමන් පසුව
පූර්ව ලිඛිත අවසරයක් භනොමැතිව සියළුම ඖෂධ මිළ ඉහළ යාම නතර
කිරීමට හැකිවිය. තවද පාරිභ ෝගික අධිකාරි පනභතහි 18 වගන්තිය
මගින් නිශ්චිත ාණ්ඩවල් මිළ අඩුකිරීභේ බල්යක් භනොමැතිවීම නිසා අදාල්
පනත සංභශෝධනය කරමින් පවතී.
(ii)

(ආ)

අධිකාරිය විසින් සිදු කළ මිළ පාල්නභේදී ආනයනය කරනු ල්බන ඖෂධ
විකිණිය හැකි උපරිම මිළ තීරු බදු රහිත ආනයන මිභළන් (CIF
වටිනාකම) 65%ක උපරිමය භහෝ ඉේලුේ කරන ප්රතිශතය යන භදභකන්
අඩු ප්රතිශතය ල්බාදීභේ ක්රමභේදය පවත්වාභගන යන ල්දී. ඒ අනුව ඖෂධ
නීතිගත සංස්ථාව අඩු ප්රතිශතයක් ඉේලුේ කර ඇති බැවින් එම ප්රතිශතය
සල්කා සිේල්ර මිළ තීරණය කර ඇත.

ගපෞද්ෙලික ගසෞඛ්ය ගසේවා ආයතන සිදුකරන ගසේවා
(i) ඉදිරිභේදී භේ පිළිබඳව අධිකාරිය දැඩිව අවධානය භයොමු කර ඇති කරුණකි.
භමම කරුණ පිළිබඳව අවශය පියවර ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇත.
(ii) භමම ක්භෂේත්රය භමවැනි මිළ පිළිබඳව කටයුතු සිදු කිරීමට අවධානය භයොමු
කර ඇති අතර ඉදිරිභේදීද කටයුතු කිරීමට බල්ාභපොභරොත්තු භේ.
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(ඇ)

සෙල් සඳො මිළ පාලනය
2015 වර්ෂය තුල් රජය මගින් කීරි සේබා කිභල්ෝවක් සඳහා රු. 50ක සහතික
මිල්ක්ද නාඩු වි කිභල්ෝවක් සඳහා රු.45ක සහතික මිල්ක්ද නියම කර තිබූ අතර
එක් භගොවියකුභගන් කිභල්ෝ ග්රෑේ 200 දක්වා උපරිමයකට යටත්ව වී අභල්වි
මණ්ඩල්ය මගින් වී මිල්දී ගැනීභේ ප්රතිපත්තියක්ද ක්රියාත්මක කරන ල්දී.
කිභල්ෝග්රෑේ 2000 ඉක්මවන අවස්ථාභේදී අමතර වී භතොගය සහතික මිල්ට වඩා
අඩු මිල්කට භපෞේගලික භවභළඳුන් මිල්දී ගැනීම සිදු කර ඇත. එබැවින් රජභේ
සහතික මිල් පදනේකර පාල්න මිළක් පැනවීභමන් භපෞේගලික භවභළඳුන් අධික
ල්ා ල්බන තත්ත්වයක් ඇතිභේ.

(ඈ)

ළදරු කිරි ආහාර මිල් පාල්නය
(i), (ii) ළඳරු කිරි ආහාර පිළිබඳව ඉදිරිභේදී ප්රතිපත්තිමය තීරණය මත කටයුතු
කරනු ඇත.
(iii)

ළදරු කිරිපිටිවල් උපරිම සිේල්ර මිළ තීරණය කිරීභේ අවශයතාවය හඳුනාගැනීම
සඳහා කරන ල්ද මූලික අධයයනභේදී අමුද්රවය පිරිවැය අධයයනය කිරීමට CIF හා
Landed cost භවන භවනම අධයයනය කළ යුතුව ඇත. මීට අමතරව, සිේල්ර
මිළ දක්වා වන එකතු කළ අගය පිළිබඳවද සැල්කිය යුතුය.

භමම අගය

එකිභනකට භවනස් වන්භන් සමාගේ විසින් ළදරු කිරිපිටි පමණක් භනොව
භවනත්

ාණ්ඩ වර්ගයන් ද අභල්වි කරන බැවින් භපොදු කාර්යය වියදේ හා

සිේල්ර හා භතොග ආන්තික විවිධ ක්රමවල්ට ගණනය කරනු ල්බයි. එම නිසා
විවිධ භපොදු කාර්ය අවභශෝෂණ කරන ක්රමය අනුව ඒවාභේ වටිනාකම, ල්ා
ප්රමාණයන්, භවභළඳුන් සඳහා ල්බාභදන භතොග හා සිේල්ර ආන්තිතයන්හි අගයන්
භවනස් වන බැවින් සමාගේ විසින් ඔවුන්භගන් අයකරන ප්රමාණයන් පිළිබඳ
භතොරතුරු ල්බාගත හැකි වුවද, එම අගයන් සාධාරණීයකරනය කළ භනොහැක.
භේ නිසා අධිකාරිය විසින් උපරිම සිේල්ර මිළක් තීරණය කිරීභේදී සැමට භපොදු වූ
පිරිවැය ගිණුේකරන ක්රමයන්හි පිළිගත් එක් ක්රමභේදයක් මගින් භපොදු ආන්තික
ප්රතිශතයන් හඳුන්වා දී ඒ අනුව උපරිම සිේල්ර මිළක් ගණනය භකොට ඒ අනුව
කටයුතු කරන භල්ස අදාල් සමාගේ භවත සාකච්ඡා මාර්ගභයන් දැනුේ දී එම මිළ
ගණන් ක්රියාත්මක කිරීම තුලින් ප්රාභයෝගිකව මිළ පාල්න ක්රමය ක්රියාත්මක කළ
හැකිය.

(ඉ)

ගයොදය රහිත කිරිපිටි මිල පාලනය
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරී පනභතහි විධි විධාන අනුව භමම

ාණ්ඩවල් මිළ

ඉහළයාමකදී පමණක් පාරිභ ෝගික අධිකාරිභයහි අවසරය ල්බාගත යුතු වන බැවින්
භවළදපභළහි භමම මිළගණන් ඉහළයාමක් සිදු භනොකර එම අගයන්භගන්ම පවත්වාභගන
යාභේදී අධිකාරිය මැදිහත්වීමක් සිදු භනොකරයි.
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(ඊ)

ගපගරොලියේ ෙෑස් මිල පාලනය
එක් සමාගමක් 2012 භනොවැේබර් මාසභයන් පසුව මිල් ගණනය සඳහා අවශය
භතොරතුරු ල්බාභනොදීම සේබන්ධභයන් එම සමාගම සමඟ එකඟවූ මිළ සූත්ර
ගිවිසුමට අනුව එක් සමාගමක් 2012 භනොවැේබර් මාසභයන් පසුව මිල් ගණනය
සඳහා අවශය භතොරතුරු ල්බා භනොදීම සේබන්ධභයන් එම සමාගම සමඟ එකඟ වූ
මිල් සූත්ර ගිවිසුමට අනුව එකඟ වූ භේරුේකරු වන මහා ාණ්ඩාගාරය භවත 2013
ජනවාරි මාසභේ අධිකාරිය විසින් දැනුේ භදන ල්දී.
2014 වර්ෂභේ භදසැේබර් මාසභේ සිට රජභේ ප්රතිපත්තියක් භල්ස ාණ්ඩාගාරය
විසින් වරින් වර ගෑස් මිල් ප්රකාශ කිරීභමන් පසුව එය නීතයානුකූල් කිරීම සඳහා එම
මිල් පාරිභ ෝගික අධිකාරිය විසින් ගැසට් නිභේදනයකින් භනොව මිල් තීරණය
ලිපියක් මගින් සමාගේ භවත දැනුේ භදන ල්දී.

(උ)

බිස්කට් මිල පාලනය
තරඟකාරිත්ව ප්රවර්ධන අංශභේ අධයයන වාර්තාව මගින් කර තිබූ නිර්භේශයන්
සේබන්ධව අධිකාරිභේ ස ාපතිතුමා හා අධයක්ෂ මණ්ඩල්ය විසින් බිස්කට්
නිෂ්පාදකයන් සමඟ පවත්වන ල්ද රැස්වීමකින් මතුවූ කරුණු අනුව, බිස්කට්
නිශ්චිත ාණ්ඩයක් භල්ස හැඳින්වීමට අවශය භනොවන බවට තීරණය කරන ල්දී.

(ඌ)

ත්රිගරෝද රථ ොස්තු පාලනය
මීටර් ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීභේ අධිකාරි බල්ය ඇත්භත් කර්මාන්ත හා
වානිජ කටයුතු අමාතයාංශය යටභත් ඇති මිනුේ ඒකක හා ප්රමිති භසේවා
භදපාර්තභේන්තුව භවතටය. ත්රීභරෝද රථ පිළිබඳ මීටර් සවිකිරීම අනිවාර්ය කර
භනොමැති අතර ත්රීභරෝද රථ පිළිබඳ ගනු ල්බන ප්රතිපත්ති තීරණ මත ඉදිරි කටයුතු
කිරීමට බල්ාභපොභරොත්තු භේ.

(එ)

පානීය ජල ගබෝතල් සඳො මිල පාලනය
(i)
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් භවළඳපභල්හි ඇති විවිධ
ආහාරපානවල් අහඹු භල්ස සාේපල් පරීක්ෂා කිරීම අඛ්ණ්ඩව සිදුවන
ක්රියාවකි. ඒ අනුව පානීය ජල් භබෝතල් පරීක්ෂාවද විභශේෂ අවධානයකින්
සිදු කිරීමට පියවර ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇත.
(ii)

(ඒ)

2014 ජූලි 30 දින අධිකාරිභේ අධයක්ෂ ජනරාේ භවත ාරභදන ල්ද
විමර්ශන වාර්තාභවහි නිර්භේශ කරන ල්ද උපරිම සිේල්ර මිල් තුල් එම
කාල්ය තුල්දී ජල් ඇසුරුේ කරන ල්ද භබෝතේ සඳහා PET භබෝතේවල්
නිෂ්පාදන මිල් ඇතුල්ත් භනොවූ බැවින් නැවත මිල් ගණනය කිරීමක් සිදු කර
විමර්ශනයක් සිදු භවමින් පවතී.

තිරිඟු පිටි මිල පාලනය
පැකට් කරන ල්ද තිරිඟු පිටි සඳහා මිල් පාල්නයක් සිදු කිරීම භවනුභවන්
2016.07.14 වන දින ගැසට් පත්රයක් නිකුත් කරන ල්දී
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(ඔ)

පාරිගභෝගික ගසේවා විමසුේ වයාපෘතිය
(i) භගොවීන්ට හා පාරිභ ෝගිකයින්ට, භතොග හා සිේල්ර මිළ ගණන් දැනගැනීම සඳහා ආරේ
කරනු ල්ැබූ 1977 පාරිභ ෝගික භසේවා විමසුම වයාපෘතිය මගින් එහි තවත් අංගයක් භල්ස
ආරේ කරන ල්ද ක්ෂණිකව සේබන්ධවී භතොරතුරු ල්බාදීභේ ක්රමභයහි දැනට පවතින
දුර්වල්තාවයන් හඳුනාභගන ඊට පිළියේ භයදීම සඳහා භමම පරිගණක පේධතිය සකස්
කරන ල්ද ආයතනය සමඟ සහ ශ්රී ල්ංකා භටලිභකොේ සමාගභේ අනුබේධිත ආයතනයක්
සමඟ සාකච්ඡා කරන ල්ද අතර කඩිනමින් භමම තත්ත්වය නිවැරදි කර දියුණු කිරීමට
අවශය කටයුතු භේවන විට කරමින් සිටී.
(ii) භමම පේධතිය සංවර්ධනය කරන අවස්ථාභේ පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය,
ආර්ථික මධයස්ථාන සහ ල්ංකා සභතොස යන ආයතන එකම භර්ඛීය අමාතයාංශයක්
යටභත් සහ එකම භගොඩනැගිේල්ක් යටභත් පැවතුණි. භේ වනවිට භමම ආයතන 3
අමාතයාංශ භදකක් යටභත් පැවතීමත් භමම ආයතනවල් ක්රියාකාරිත්වය සිදුවන
ස්ථානවල් වූ භවනස්කමක් මතවූ සේබන්ධීකරණ කටයුතුවල් අපහසුතාවය සහ ඒ ඒ
ආයතනවල් වූ කාර්යයන්වල් ඇතිවූ යේ යේ භවනස්කේවල් වූ තත්ත්වය මත භමම දත්ත
යාවත්කාලීන කිරීභේදී අඩුපාඩු ඇතිවී ඇත. භකභසේ නමුත් භමම තත්ත්වයන් අදාල්
ආයතන සමඟ සාකච්ඡාකර හැති ඉක්මනින් නිවැරදි කිරීමට අවශය කටයුතු කරමින් සිටී.

(ඕ)

අදාල් ඉල්ක්කයන් අයතනය විසින් විවිධ නිර්නායක මත නිල්ධාරීන්ව භමභහයවීම සඳහා
සකස්කර ගන්නා ල්ද අතර 2016 වසභර්දී වැටලීේ ඉල්ක්ක ළඟාකරගැනීම සඳහා
නිල්ධාරීන්ට උපභදස් ල්බාදී ඇත.

4.2

කළමනාකරණ ක්රියාකාරකේ

(අ)

2015.12.31 දින වන විටත් ආභයෝජනය කර තිබුණි.

5.

පද්ධති ො පාලනයන්
භමම පේධති පාල්නයන් තුල් දක්නට ල්ැභබන දුර්වල්තාවයන් හා මගහැරීේ හැකි
උපරිමභයන් අවමකරගැනීමට අවශය ක්රියාමාර්ග ගන්නා බව කරුණිකව සඳහන් කරමි.

හසිත තිල්කරත්න
සභාපති
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