
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරී පණත කඩකළ අන්තර්ජාලය ඔසේභසේ 

 ාණ්ඩ අභළවි කරන භෙළඳුන්ට ඉතිහාසභේ පළමු ෙරට දඩ 

න්තර්ජාලය මගින් ඇනවුම් කළ භාණ්ඩ විකිණීම සහ මිලදී ගැනීම වත්මන් සමාජයේ සීග්රයයන් 

පැතිරී යන යවළඳ සංකල්පයක් බවට පත් වී ඇත. යමයසේ අන්තර්ජාලය භාවිතයයන් කාර්යයන් 

රැසක්  සිදුකර ගතහැකි අතර කාර්යබහුල ජීවිත සඳහා එය ඉමහත් පහසුවකි.එයහත් එයම අද 

සමාජයේ අයහපත සහ පරිහානිය සඳහා දායකත්වය සපයයි නම් වර්තමාන තාක්ෂණික දියුණුයවන් 

පලක් නැත. වරද තාක්ෂණයේ යනාව එය යයාදාගන්නා ආකාරයි. කලයුත්යත් තාක්ෂණය මත යැපීම යහෝ 

තාක්ෂණයයන් ඉවත්වීම යනාව යමම වටිනා යමවලම යහපතට යයාමුකර එයින් උපරිම පළ යනලාගැනීමයි. 

පසුගිය දින කිහිපය තුළ පාරියභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරීයේ බදුල්ල දිසේික් කාර්යාලය මගින් 

අන්තර්ජාලය  ඔසේයසේ විකුණන භාණ්ඩ සම්බන්ධයයන් සිදුකළ විය ේෂ වැටලීම්  සම්බන්ධයයන් අධිකරණය 

මගින් ලබාදුන් අධිකරණ තීන්දු කිහිපයක්  ඔබට ගැලයපන ඔබ යසායන නිවැරිදි භාණ්ඩයම අන්තර්ජාලය 

ඔසේයසේ මිලදී ගැනීමට මගයපන්වනු ඇත.  

අයුතු යලස අන්තර්ජාලය භාවිතා කරමින් ආනයනකරුයේ සහ / යහෝ ශ්රී ලංකාව තුළ යබදාහරින්නායේ 

නම සහ ලිපිනය සඳහන් යනාකර රූපලාවනය ආයල්පන වර්ග  වයාජ යලස  විකිණීම මගින් වැරදි  සිදුකළ 
අයට විරුද්ධව පාරියභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරීයේ බදුල්ල දිසේික් කාර්යාලය මගින් නඩු පවරා 

අධිකරණය මගින් රු.14,000  ක දඩ නියම කරඇත.  

 එයසේම අන්තර්ජාලය ඔසේයසේ අවම වගකීම් කාලයක් ලබායනාදී  10Kg Electronic Digital Kitchen Scale 

එකක් සහ Portable Rechargeable Fan එකක් විකුණන ලද අයට විරුද්ධව ද පාරියභෝගික කටයුතු පිළිබඳ 

අධිකාරීයේ බදුල්ල දිසේික් කාර්යාලය මගින් නඩු පවරා අදාළ යවළඳුන් හට අධිකරණය මගින් රු.  

15,000.00   ක දඩ නියම කරඇත.   

 

 

 

සැකසුම 

ඩයනි දුණුසිංහ 

තරඟකාරිත්ව ප්රවර්ධන අං ය - පාරියභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය 
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There are close to 27.38 million mobile phone connections in Sri Lanka. 5.5 million people are 

active mobile social media users. 32% of the total population are internet users.Apr 2, 2018 

 

 

There were 6 168 000 Facebook users in Sri Lanka in January 2019, which accounted for 29.2% 

of its entire population. The majority of them were men - 68.5%. People aged 25 to 34 were the 

largest user group (2 240 000). 

 

 

 

 

 

 අධිකරණය මගින් දඩ නිකුත්කර ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 අංක 09 දරණ පාරියභෝගික අධිකාරී පණයත් 10 (1) වගන්තිය යටයත් කටයුතු කරමින් පාරියභෝගික 

අධිකාරිය විසින් අංක 1413/10 හා 2005/09/14 දරණ ශ්රී ලංකා සමාජවාදී ජනරජයේ ඇති විය ේෂ ගැසට් පත්රයයන් 

සංය ෝධනය කරන ලද අංක 1726/6 හා 2011 10/04 දින දරණ ශ්රී ලංකා සමාජවාදී ජනරජයේ ඇති විය ේෂ ගැසට් 

පත්රයයන් ප්රකා යට පත් කරන ලද අංක 37 දරණ විධානය මගින්සියළු විදුලි හා ඉයලක්යරානික භාණ්ඩ 

/උපකරණ/උපාංග සඳහා අවම ව යයන් අදාළ භාණ්ඩය විකුණන ලබන දින සිට මාස 06 කට යනාඅඩු කාලයක් 



බලපැයවත්යවන පරිදි වගකීම් කාලයක් ලබාදිය යුතු බවට අදාළ සියළු  විදුලි හා ඉයලක්යරානික භාණ්ඩ 

/උපකරණ/උපාංග සාදන්නන් යවයළන්දන්/ආනයනකරුවන් /සපයන්නන් යවත විධාන කර තිබියදී එම වගකීම් 

කාලය ලබායනාදී භාණ්ඩ විකිණීම මගින් 2003 අංක 09 දරණ පාරියභෝගික අධිකාරී පණයත් 10(3) වගන්තිය සමග 

කියවියයුතු 60(5) (ආ) වගන්තිය යටයත් දඩුවම් ලැබිය යුතු වරදක් සිදුකර ඇත. 

සියළු විදුලි හා ඉයලක්යරානික භාණ්ඩ /උපකරණ/උපාංග සඳහා අවම ව යයන් අදාළ භාණ්ඩය විකුණන ලබන 

දින සිට මාස 06 කට යනාඅඩු කාලයක් බලපැයවත්යවන පරිදි වගකීම් කාලයක් ලබාදිය යුතු බවට අදාළ සියළු  

විදුලි හා ඉයලක්යරානික භාණ්ඩ /උපකරණ/උපාංග සාදන්නන් යවයළන්දන්/ආනයනකරුවන් /සපයන්නන් යවත 

විධාන කර තිබියදී එම වගකීම් කාලය ලබායනාදී භාණ්ඩ විකිණීම මගින් 2003 අංක 09 දරණ පාරියභෝගික අධිකාරී 

පණයත් 10(3) වගන්තිය සමග කියවියයුතු 60(5) (ආ) වගන්තිය යටයත් දඩුවම් ලැබිය යුතු වරදක් සිදුකර ඇත. 

 


