ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය මගින් ආනයනික සහ දේශීය වශදයන් නිෂ්පාදිත
සිදමන්ති වල අනුකූලතාවය දහවත් ප්රමිතිය තහවුරු කිරීදේ ක්රියාවලිය
ආනයන හා අපනයන පාලක සහ පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය මගින් පනවා ඇති
භෙගුලාසි වලට අනුව ආනයනික සහ භේශීය වශභයන් නිෂ්පාදිත සිභමන්ති සඳහා ප්රමිති
සහතිකය (SLS ලාාංඡනය )ලබාගැනීම අනිවාර්ය කෙ ඇත .
ඒ අනුව භේශීය භහෝ විභේශීය වශභයන් නිෂ්පාදිත ාණ්ඩ සඳහා ප්රමිති ලාාංඡන ලබාදීභේ
මාර්භගෝපභේශ අනුගමනය කෙමින් විෂභයහි ප්රවීණ නිලධාරී කණ්ඩායේ අදාල භේශීය භහෝ
විභේශීය කර්මාන්ත ශාලා භවත භගාස් සමස්ත නිෂ්පාදන ක්රියාවලිභේ තත්තත්තව
කළමනාකෙණය පිළිබඳව නියමිත ක්රමභේද අනුගමනය කෙමින් පූර්ණ අධයයනයකට
ලක් කෙනු ලබන අතෙ එම කර්මාන්ත ශාලා වලින් ලබාගන්නා සිභමන්ති සාේපල
විභේශීය භහෝ භේශීය වශභයන් පිළිගත්ත පරීක්ෂණාගාෙ මගින් පූර්ණ තත්තත්තව පරීක්ෂණයන්ට
ලක් කිරීභමන් පසුව ාණ්ඩ සහතික කෙන ලාාංඡනය (SLS ලාාංඡනය )ලබාදීම සිදු
භකභර් .
විභේශීය කර්මාන්තශාලා මඟින් නිපදවන ාණ්ඩ සඳහා SLS ලාාංඡනය ලබා ගැනීමට එම
කර්මාන්ත ශාලා, ISO 9001 තත්තත්තව කළමනාකෙණ පේධති සහතිකය ලබා භගන තිබීම
අතයාවශය මූලික සාධකයකි
එභස් SLS සහතිකය ලබා ශ්රී ලාංකාවට ආනයනය කෙනු ලබන සිභමන්ති ,ශ්රී ලාංකා ප්රමිති
ආයතනය මගින් ක්රියාත්තමක කෙනු ලබන අනිවාර්ය ආනයන පරීක්ෂණ ක්රියාවලිභේ
ක්රමභේදයන්ට අනුව අනුකූලතා ඇගයීමට ලක්කෙන අතෙ ආනයනික භතාග වලින්
ලබාගන්නා සාේපල නිෙන්තෙභයන් පරීක්ෂාවට ලක් භකභර් .
ශ්රී ලාංකා ප්රමිතිය ආයතනයට පවෙන ලද බලතල මත භමවැනි ශක්තිමත්ත ක්රමභේදයක් හෙහා
භමෙටට ආනයනය කෙනු ලබන සිභමන්ති සෑම විටම ශ්රී ලාංකා ප්රමිතියට අනුකූල බව
තහවුරු කෙ ප්රමාදයකින් භතාෙව භවළඳභපාළට මුදා හැරීමට හැකියාව ලැබී තිභේ .
එභස්ම භමම ක්රමභේද හෙහා භමෙටට කිසිභස්ත්තම ප්රමිතියට අනුකූල භනාවන
සිභමන්ති භගන්වීමට අවකාශයක් භනාමැති අතෙ ශ්රී ලාංකා ප්රමිති ආයතනය සෑම
විටම ප්රමිතියට අනුකූල වන සිභමන්ති මහජනතාවට ලබා ගැනීමට අවශය කටයුතු ඉටු
කිරීමට බැඳී සිටියි .

Ensuring the Quality of Imported and Locally Manufactured Cement by Sri
Lanka Standards Institution

As per the current regulations imposed by Consumer Affairs Authority and Import and Export
Controller, it is mandatory to have Product Certification/SLS Mark in all imported as well as
locally manufactured Cement and the compliance of the cement to the relevant Sri Lanka Standard
when importing to the country.
Accordingly, Sri Lanka Standards Institution grants the SLS Mark to the local cement
manufacturers and overseas manufacturers after a process of stringent assessment/quality audit of
Quality Management System of the manufacturing plant by competent assessors of SLSI, adhering
to the procedures and guidelines of SLSI. The samples drawn from the manufacturing plant are
tested at accredited/acceptable laboratories in Sri Lanka or overseas to ensure the compliance of
cement to Sri Lanka Standard. In addition, ISO 9001 QMS certification is a mandatory requirement
to apply for SLS Mark for overseas cement manufacturers.
All imported cement shipments are regularly monitored and assessed for conformity by SLSI as
per the procedures and guidelines made under the compulsory Import Inspection Scheme of SLSI.
SLSI is in a position to release the imported cement consignments after ensuring the conformity
without any delay by operating effective mechanisms explained above which are established as
per the authority given to SLSI by the relevant regulations.
SLSI emphasizes the fact that there is no any possibility of importing cement that do not comply
to Sri Lanka Standard because of the current regulations imposed on cement importation and
SLSI’s strong mechanism of implementing these regulations. SLSI is committed in ensuring that
quality cement is available to consumers at all times.

