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ගරු ජනමාධ්ය් හා ප්ර.වත්ති අමාත්තුමා වවතටයි 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවස සපාපිවා ා හා සාමාකයක  ව වන අප 1971 අංක 38 දාන මුදල් පනව්ත 

14 (1) වග වි   ටව්ත 2015 වර්ෂ  සඳහා වන වාර්ෂික වාර්තාව වේ සමඟ ඉදිරිප්ත කාමු. 

ගිණුේ වාර්තා ද අමුණා ඇත. 

 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව වවවෙවව ව 

 

  

නීතීඥ ාවී ජ වර්ධ්යන 

සපාපි 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

නිදහස් චතුාශ්ර   

වකොළඹ 07  
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දැක්ම 

ඇසිදිසි මාධ්ය්වේ නිබඳ ශ්රී  ලාංවක්  මුරාාව 

 

වමවහවා 

දැවෙම විවනෝද  අධ්ය්ාපන  සරිරි කාවලෝත ත අර්ථර්ර්ණ ප්ර.ිපාසේප වන වැඩසටහ ව 

කැපවීවම ව යුතුව එක්ස්තව නිර්මාණ  කා නව තාක්ෂණව  ව ඔප්නංවා සිවුවදස විසිරි ශ්රී  

ලාංකික  වවේ අවප්ක්ෂා අභිබවමි ව විසුරුවා හැරීම. 

 

ඉලක්ක   

 රූපවාහිනී වැඩසටහ වවල ආකතිම  වවනසක්ේ තුළි ව ආකර්ෂණී පාව  

විවිධ්ය්තව  හා අර්ථර්ර්ණපාව  වැඩි දියුණු කිරිම. 

 

 න ව තාක්ෂණික ක්ර ම ව ොදා ගනිමි ව පර්වේෂකයි ව වවත පහසුවව ව ළඟාවීම. 

 

 ආ තනවේ වපෞික හා මානව සේප්ත ඵලදායි වලස වැඩි දියුණු කිරීම. 

 

 ආ තන ට අිවර්ක ආදා ේ  උ්තපාදන මාර්ග හඳු වවාදීම. 

 

 තාඟකාරී්තව ට ගැලවපන පරිදි ආ තනවේ ව්වසථ්ාරිත ාාමුව සංව ෝධ්යන  

කිරීම. 
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පටුන 

 

සපාපිතුමාවග ව      06 

සංසථ්ා අධ්ය්ක්ෂ ම්ඩඩල      07 

වජ්ෂඨ් කළමනාකාරි්තව      08 

සේමානනී  ජ ග්රකහණ     09 

වැඩසටහ ව අං         13 

අධ්ය්ාපන වැඩසටහ ව අං      19 

ප්ර.වත්ති හා කාීනන සිුවවීේ අං      23 

නිෂප්ාදන වසේවා අං       26 

ඉංකයව වරු අං        35 

අවලවි අං         43 

පරිපාලන අං        45 

මුදල් අං         57 

අධ්ය්ක්ෂවරු වවේ වගකීේ රිළිබද ප්ර.කා න   58 

මූල් වාර්තාව      59 
 

විගණන වාර්තාව      108 
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සපාපිතුමාවග ව 

 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවස 2015 වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිප්ත කිරිමට ලැබීම රිළිබඳව සපාපිවා ා වලස 

මම අි යි ව සතුටු වවමි. 

2015 වසා වමාට සමාජ වේ පාලන හා ආර්ථික ක්වෂේත්රි ට ඉතාම වැදග්ත වුවකි. වමාට ප්ර.ධ්යාන 

වේ පාලන පක්ෂ වදක එක්ව එකම අාමුණක් වවවෙවව ව ජනාධිපිවා කු  හා  හපාලන ාාජ් 

ක්රිා ාවයක ක් හිහිකා ගැනීම  ට වහේතුවයි. 

එ  මාධ්ය් ක්වෂේත්රි ටද නවමු අ්තදැකීමක් වි . විව ේෂව  ව ාාජ් මාධ්ය්  ආ තන කට පක්ෂ බැදීේ වයක ව 

වතොාව නිදහවසේ කටයුතු කිරීමට ලැබුණු අවස්ථාවකි. 

එම නිදහස  හප්ත වලස ප්ර.ව ෝජන ට ගනිමි ව ජාිකම  අභිලාෂ  ව  මූයකක කා ගනිමි ව වඩා්ත වහොඳ 

මාධ්ය් පාවිතාවකට අව ් පසුහිම සකසා ගැනීමට අපට හැකි වි . වම  වමාට වප්ර.ේක්ෂක  ව ලැබූ 

ජ ග්රකහණ කි. ආ තනික ව ව  ව පැවි නාස්ිකාා වි දේ හා මූල් අක්ර මිකතා අවම කාමි ව මූල් 

වින ක් ඇි කිරීමට හැකි වි . කාර්  ම්ඩඩලවේ අසහන ට වහේතු වූ වනොවිසඳුණු  දීර්ඝකාීනන ගැටළු 

රැසක්ම විසඳීමටද  හැකිවීම අප ලැබූ ජ ග්රකහණ කි. 

වමම කාර්   ව වඩා්ත වහොඳි ව ඉටු කිරීමට හැකිවුවේ ගරු ජනාධිපිතුමාවග ව ගරු අගමැිතුමාවග ව හා 

ගරු ජනමාධ්ය්  අමාත්තුමාවග ව ලැබුණු නිදහස හා සහා  වහේතුවවනි. එවම වම අමාත්ාං  

වල්කේතුම ව වම වම අධ්ය්ක්ෂ ම්ඩඩල වේ වනොමද  සහ  වහේතුවවනි. 

සංස්ථා කාර්  ම්ඩඩලවේ කැපවිම හා සහා  වනොව වනට වේ කිසිවක්  ඉටුකළ  වනොහැකි වවෙ ඇත. 

ඔවු වට මවේ ස්තුි  පුදකිරීමට වම  අවස්ථාවක් කා ගනිමි. වප්ර.ේක්ෂක  වවේ ඉහළ ාසඥතාව  

වර්ධ්යන  කා ගනිමි ව වඩා්ත අර්ථව්ත හා වි ව්ාසනී   හප්ත මාධ්ය් පාවිතාවක් තුළි ව අපවේ 

විශිෂ්ට්තව  තහවුරු කා ගැනීම අපවේ අවප්ක්ෂාවයි.   

 

 

නීතීඥ ාවී ජ වර්ධ්යන                    
සපාපි                                                      
ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 
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සංස්ථා අධ්ය්ක්ෂ ම්ඩඩල  

 

2015 වර්ෂවේ සංස්ථා අධ්ය්ක්ෂ ම්ඩඩල  වහබ වු සාමාකයකයි ව  පහත දැක්වස. 

 ආචාර්  වසෝමා්තන දිසානා ක   - සපාපි / සංස්ථා ම්ඩඩල සාමාකයක -    

          2015.08.04 වන දින   දක්වා 

 

 නීතීඥ ාවී ජ වර්ධ්යන මහතා   -  සපාපි - ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

 

 එේ.ඩී මහි වදපාල මහතා   -  වජ්ෂ්ඨ සිනමා කැමාා අධ්ය්ක්ෂ  

 

 බුේධ්යදාස ගලප්ප්ති මහතා   -  ප්ර.වීණ සාහිත්ධ්යා  

 

 නීතීඥ දීපාල් ච වරාා්තන මහතා   -  සපාපි -  ජාික ත ත්රිපට සංස්ථාව 

 

 නීතීඥ න වද මුරු්තවතට්ටුවසගම මහතා  -  සපාපි - ශ්රී  ලංකා වනව ව විුවයක සංස්ථාව 

 

 ිස්ස වහේවාවිතාන මහතා   -  වල්කේ - අධ්ය්ාපන වසේවා අමාත්ාං   

 

 ගීතා විමලවීා වමනවි     -  අිවර්ක අධ්ය්ක්ෂ ජනාාල් / ජාික අ වැ   

        වදපාර්තවේ වතුව / මුදල් අමාත්ාං   

 

(වමම වර්ෂ  තුළ සංස්ථා අධ්ය්ක්ෂ ම්ඩඩල  09 වතාවක් රැස් වී ිවේ. 
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2015 වර්ෂවේ වජ්ෂ්ඨ කළමනාකාරි්තව  

 

 සපාපි      -   නීතීඥ ාවී ජ වර්ධ්යන මහතා  

 අධ්ය්ක්ෂ ජනාාල්    -   මහාචාර්  සුනිල්  ා වත  මහතා 

 නිව ෝජ් අධ්ය්ක්ෂ ජනාාල්(ඉංකයව වරු)  -   වාොහා ව වපවර්ාා මහතා 

 නිව ෝජ් අධ්ය්ක්ෂ ජනාාල් (නිෂ්පාදන වසේවා) -   නි ා වත උප වං  මහතා 

 නිව ෝජ් අධ්ය්ක්ෂ ජනාාල් (නිෂ්පාදන වසේවා) -   සුවේධ්ය අතුලසිරි මහතා 

 අධ්ය්ක්ෂ (පරිපාලන)    -   පායකත වක් විවේසිංහ මහතා 

 අං  ප් ාධ්යානී (විවිධ්ය වැඩසටහ ව)   -   විමලා්තන අදිකාරි 

මහතා 

 අධ්ය්ක්ෂ (ප්ර.වත්ති හා කාීනන සිුවවීේ)  -   ෂර්යක අනිල් ද සිල්වා මහතා 

 අධ්ය්ක්ෂ (අධ්ය්ාපන වැඩසටහ ව)  -   එරි ව විවේවකෝ ව මි  

 අධ්ය්ක්ෂ (පර්වේෂණ හා පුහුණු)   -   ටී.එේ.ජී ච වරාවසේකා මහතා 

 අධ්ය්ක්ෂ (සැපයීේ)    -   ජී.පී.ජී ිස්ස මහතා 

 අධ්ය්ක්ෂ (ඉංකයව වරු)    -   පායකත ගාල්ලවේ මහතා 

 අධ්ය්ක්ෂ (හඬකැවීේ)    -   අතුල ා වසිරිලාල් මහතා 

 ප්ර.ධ්යාන අප් වතා විගණක   -    පායකත කුලසිංහ මහතා 

 ප්ර.ධ්යාන ඉංකයව වරු    -   කරිල දසනා ක මහතා 

 අධ්ය්ක්ෂ (අවලවි)        -   සන්ත දළුව්තත මහතා  

 ප්ර.ධ්යාන ගණකාධිකාරි (වැ.බ)   - ඒ.එච්. .ආර්.පී එදිරිසිංහ මි  
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සේමානනී  ජ ග්රකහණ 

අංක  වැඩසටහන හිමි වූ සථ්ාන  / සේමාන  / 
ඇගයීම 

සේමානලාභී 

ජනාධිපි සේමාන උවළල 
 
1 වනව ව හමුදා පාපැදි සවාරි  වහොඳම ක්රීදඩා වැඩසටහන ක්රීදඩා ඒකක  

සුමි සේමාන උවළල 
 
 
2 

 
ාජත සා 

 
වහොදම සංගීත වැඩසටහන අකය්ත ජ වීා 

 
3 

 
සිංහල  ප්ර.වත්ති 

 
වහොඳම ප්ර.වත්ති නිවසදිකා සුව වත්රිා කුමාරි 

 
4 

 
ඉසිවරුණ වටයක නාට් 

 
ජුරිවේ විව ේෂ ඇගයීේ  
 

විමලා්තන අදිකාරි 

 
5 

 
වකොළඹ අහස වටයක නාට් 

 
වහොදම වටයක නාට් ගීත  
 

සම ව වලනි ව 

6  
වකොළඹ අහස වටයක නාට් 

 
ජූරිවේ විව ේෂ සේමාන  
 

වවොල්ගා කල්පනී 

 
7 

 
වකොළඹ අහස වටයක නාට් 

 
ඇ වකර් සුමි  ළමා තරුව 
 

විාාේ මධුෂා ව 

 
8 

 
කාචාගාම වාර්තා වැඩසටහන 

වහොදම වාර්තා වැඩසටහන- 
නිර්වේශිත  අතුල පීරිස් 

ාාජ් සේමාන උවළල 

 
9 

 
කදා වළලු 

වහොඳම රූපවාහිනී ප්ර.සාංගික 
වැඩසටහන අතුල ා වසිරිලාල් 

 
10 

 
සි ාතු සී ා 

 
වහොඳම ර්ාක පට  අතුල ා වසිරිලාල් 

 
11 

 
කුමා ගී 

 
ජූරිවේ විව ේෂ ඇගයීම අතුල ා වසිරිලාල් 

 
12 

 
අකුණු අනතුරු වලකමු 

 
වහොදම ප්ර.චාාක දැ වවීම අතුල ා වසිරිලාල් 

 
13 

 
සිංහල  ප්ර.වත්ති 

වහොඳම සිංහල ප්ර.වත්ති 
නිවසදිකා 

නි ාදි රුව වමීන 
බ්ඩඩාානා ක 
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14 වේං අවප් ඉස්වකෝවල් විව ේෂ ජූරි සේමාන  මාලතී වීාසිංහ 

 
15 අයක ාට යකයුමක් ගීත  

වසවර් විශිෂ්ටතම ගීත 
දතෂ්කාණ  

වේවිකා කුමාාසිංහ 
විවනෝෂා 

කිරිව වවදණි  

 
16 
 

පාව තීර්ථ වටයක ත ත්රිපට 
මාලාවස සාක්ෂි  වටයක 
ත ත්රිපට  
 

නිර්මාණශීයක අධ්ය්ක්ෂණ  
උවදසා 
 

ස වතුස යක නවේ 

 
17 

පාව තීර්ථ වටයක ත ත්රිපට 
මාලාවස සාක්ෂි  වටයක 
ත ත්රිපට  
 

ිා ාචන  උවදසා 
 

ාසික සුාවිා ආාසත  

 
18 

පාව තීර්ථ වටයක ත ත්රිපට 
මාලාවස සිකුාාදා සවස එ වන 
වටයක ත ත්රිපට  
 

ආවලෝකකාණ  උවදසා 
 

න වදවසේන ාාජපක්ෂ 

 
19 පාව තීර්ථ වටයක ත ත්රිපට මාලාව 

 

නිර්මාණශීයක සංස්කාණ  
උවදසා 
ාාජ් සේමාන උවළල - 2015 
 

දිමුතු කුරුප්පු 

 
20 

පාව තීර්ථ වටයක ත ත්රිපට 
මාලාවස සිකුාාදා සවස එ වන 
වටයක ත ත්රිපට  

 
කැමාාකාණ  උවදසා 
 

අව ෝක ජ වසේකා 

 
21 

පාව තීර්ථ වටයක ත ත්රිපට මාලාව 
 

 
ජුරිවේ විව ේෂ සේමාන  
 

ජාික රූපවාහිනි  

 
22 වකොළඹ අහස වටයක නාට් 

වහොදම වටයක නාට් ගීත ාචන  - 
නිර්වේශිත 
 

ග ා ාම් අල්විස ්

 
23 උඩු සුළඟ වටයක නාට්  

වහොදම සංස්කාණ  
 

විාංග කැටිවපආාච්ත  

 
24 උඩු සුළඟ වටයක නාට්  

වහොදම අංග ාචන  
 

බුවවනක ාණවක 

 
25 උඩු සුළඟ වටයක නාට්  

වහොදම  ේද පටිගතකාණ  
 

ඉ වදික පුෂ්පකුමාා 

 
26 හිවසෝවරු වවේ ජනපද  වහොඳම වාර්තා වැඩසටහන නාමල් ප්ර.ස වන 

 
27 පුාාවිද්ා ාසවතා 

 
වහොදම අධ්ය්ාපනික හා 
සංස්කතික වැඩසටහන 

නාමල් ප්ර.ස වන 

 
28 ආයුවබෝවසවා වහොඳම සඟාාම  වැඩසටහන ස වධ්ය්ා විතානවසේ 

ායිගේ සේමාන උවළල 
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29 හිරු සුව ආදවායි වහොඳම  හඬ කැවීේ වැඩසටහන පී කුලා්තන 

 
30 

හිටිව ෝත වහොදට හැදී 
වදවිව ෝත නමට වදී. 

වහොඳම  ළමා වැ ඩසටහන  අතුල ා වසිරිලාල් 

 
31 මං ආසයි මට කි  වන 

වසවර් විශිෂ්ටතම අධ්ය්ාපන 
වැඩසටහන 

ජානක සුජීව ජ වකොඩි 

 
32 
 

Feeling of Youth( ව ොවු ව 
වස වත ) 

වහොඳම සංගීත වැඩසටහන 
ාංග වප්ර.ේමා්තන 
සුව වත්රිා කුමාරි 

 
33 මායකමා වහොඳම සඟාාම  වැඩසටහන සුමි වද ිලකවසේන 

 
34 පාව තීර්ථ වටයක ත ත්රිපට මාලාව 

 

වටයක නාට් මාලාව වවවෙවව ව 
කුසලතා 
ඇගයීම 
ායිගම වටීනස් - 2015 

ස වතුස යක නවේ 
ප්ර.මුඛ 

ක්ඩඩා ම 

 
35 වන අයක ගැන කතාවක් වහොඳම වාර්තා වැඩසටහන ර්කයත දිසානා ක 

 
36 හිවසෝවරු වවේ ජනපද  වහොඳම කාීනන වැඩසටහන නාමල් ප්ර.ස වන 

 
37 අරුම පුුවම වාෝද හතා වහොදම සේප්ර.වසෂක ජූඩ් යක නවේ 

සේමාන සදහා  නිර්වේශිත වැඩසටහ ව  

සුමි සේමාන 

අංක  වැඩසටහන සේමාන  / ඇගයීම නිර්වේ වීම 

 
38 

ඉරිදා ආයුවබෝව ව -“ මා රි  
ව වදනා” 

වහොඳම කාීනන වැඩසටහන 
ජ මිණී ඉවල්වපරුම 

ගේල්ත 

 
39 “ා වමිණි ා ව ” වහොඳම වාර්තා වැඩසටහන එාංග හිදැල්ආාච්ත  

 
40 නැණ මිහිා විශිෂ්ටතම අධ්ය්ාපන වැඩසටහන 

වේවිකා කුමාාසිංහ 
 

 
41 රූපාවවලෝකන  වහොඳම සඟාාම  වැ ඩසටහන සුව වත්රිා කුමාරි 

 

ාාජ් සේමාන 
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අංක  වැඩසටහන සේමාන  / ඇගයීම නිර්වේ වීම 

42 
“ා වමිණි ා ව ” වහොඳම වාර්තා වැඩසටහන එාංග හිදැල්ආාච්ත  

43 Feeling of Youth( ව ොවු ව 
වස වත ) 

වහොඳම සංගීත වැඩසටහන 
ාංග වප්ර.ේමා්තන 
සුව වත්රිා කුමාරි 

44 
මායකමා වහොඳම සඟාාම  වැඩසටහන සුමි වද ිලකවසේන 

45 
රූපාවවලෝකන  වහොඳම සඟාාම  වැ ඩසටහන සුව වත්රිා කුමාරි 

 
ායිගේ සේමාන 
 

අංක  වැඩසටහන සේමාන  / ඇගයීම නිර්වේ වීම 

 
46 සිංහල  ප්ර.වත්ති 

වහොඳම සිංහල ප්ර.වත්ති 
නිවසදිකා 

නි ාදි රුව වමීන 
බ්ඩඩාානා ක 

 
47 ජාික පාසල - වස වත සම  විශිෂ්ටතම අධ්ය්ාපන වැඩසටහන මංගලා විජ ා්තන 

 
48 හුරු බුහුටි වහොදම ළමා වැඩසටහන නාලනී ධ්යර්මා්තන 

 
49 සිංහල  ප්ර.වත්ති 

වහොඳම  සිංහල ප්ර.වත්ති 
නිවසදිකා 

සුව වත්රිා කුමාරි 

 
50 Battle of The Band වහොඳම සංගීත වැඩසටහන නිපුණ ාාජපක්ෂ 

 
51 අංගේවපොා වහොදම ක්රීදඩා වැඩසටහන ච වදන වසවනවිා්තන 

 
Gold Panda Awards 

 

52 වන අයක ගැන කතාවක් ජූරිවේ විව ේෂ සේමාන ර්කයත දිසානා ක 
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වැඩසටහ ව අං   
 

නාට් ඒකක   
___________________________________________________________________ 

නාට් ඒකකවේ අාමුණු 

01.  එදිවනදා විකා   වන රූපවාහිනී වැඩසටහ ව අතරි ව ජනප්රි_ තම අංග ක් වන වටයකනාට් 

ක්වෂේත්රිවේ පුවාෝගාමී ව වලස වටයකනාට් කලාවස ප්ර.මිි ආාක්ෂා කාමි ව වප්ර.ේක්ෂක ාසඥතාව 

දියුණු කිරිම උවදසා උසස් ඒකාංගික හා ප්ර.ාසාංගික වටයක නාට්, නිර්මාණ  කිරීම. 

02. ක්වෂේත්රි ට හැකි පමණි ව නව නිර්මාණ හඳු වවාදීම සහ නව ශිල්පී ව හඳු වවාදීම සහ නව ශිල්පී ව 

හුව වවාදීම. (වල්ඛක  ව, ාංගශිල්පී ව සහ සංගීතඥයි ව වැනි) 

03. රූපවාහිනි වටයකනාට්   කලාවට පාදක වු කලාව ව වන වසදිකා නාට්, සිනමාව  න මාධ්ය් 

ක්වෂේත්රිවල ද සමගාමී වර්ධ්යන  සඳහා රිටිවහලක් වීම. ( අ වතර් මාධ්ය් වපෝෂණ  ) 

04. අනාගතවේ දී රූපවාහිනි වටයක නාට් කලාව අ වතර් ජාික තල කට වගන ඒම සඳහා කටයුතු 

කිරීම. 

05. ාාජ් නාට් උවළල, ාාජ් සිනමා උවළල, ාාජ් සංසක්තික උ්තසව, ජාික උ්තසව සජීව විකා  

හා වවන්ත කලා ප්ර.සංග ආවාණ  තුළි ව ජාික මට්ටවේ වසේවා ඉටු කිරිම. 

06.  රූපවාහිනි සංස්ථාවට බැවඳන නවක ශිල්පී ව හා මාධ්ය් ක්වෂේත්රි ට අවතීර්ණ වීමට  රූපවාහිනි 

සංස්ථාවස පුහුණුව හා මග වප වවීම අවප්ක්ෂා කාවෙ ලබන ශිල්පී ව පුහුණු කිරිම. 

07. ප්ර.වීණ කලාකරුව ව උවදසා උපහාා වැඩසටහ ව නිර්මාණ  කිරිම. 

08.  රූපවාහිනි වප්ර.ේක්ෂක ා වටයකනාට් පාවිත  තුළි ව ආන වදව  ව ප්ර.ඥාව කාා වමවහ වීම. 

 

2015 වසා තුළ විව ේෂව  ව සිුව කළ කාර්   ව සහ ව්ාපති 

1. නයක ව මාරිටි  අධ්ය්ක්ෂණ  කළ “ඉඩවද වන’’ වටයක නාට් වකොටස් 35ක් 2015.02.21 සිට    

 2015.06.14 දක්වා විකා   විම. 

2. වමොහා වකය ාංගනා්ත අධ්ය්ක්ෂණ  කළ “හිරු දරුවවෝ’’ වටයක නාට් වකොටස් 49 ක් 2015.01.26 සිට   

2015.04.21 දක්වා විකා   විම. 

3. ාංග බ්ඩඩාානා ක අධ්ය්ක්ෂණ  කළ “පාවා වතා’’ වටයක නාට් වකොටස් 37ක් 2015.01.10 සිට 

2015.02.14 දක්වා විකා   විම. 

4. අතුල පීරිස් අධ්ය්ක්ෂණ  කළ “රිංකම’’ අවුරුුව ඒකාංගික වටයක නාට් - 2015.04.14 විකා   විම. 
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5. ස වතුස යක නවේ අධ්ය්ක්ෂණ  කළ “නැවතුේවපොල’’ වවසක් ඒකාංගික වටයක නාට් - 2015.05.03 
විකා   විම. 

 

6. රූපවාහිනි ාාජ් සේමාන උවළල සහ සුමි සේමාන උවළල රූපවාහිනි නිෂ්පාදන කටයුතු සිුව කිරීම. 
 

7. වාසුළි  සහ රිදේහිට්, වෙගවසවන, ඉරිදා ආයුවබෝව ව හා රූ. Com  න වැඩසටහ ව සජීව විකා  
පව්තවාවගන  ාම. 

 

8. “වාහල්කඩ’’ වාර්තා ාංග වැඩසටහන නිෂ්පාදන කිරීම. 
 
 

 

සංගීත ඒකක     
___________________________________________________________________ 

සිපතා විකා   වු වැඩසටහ ව 

1. සුසා දැහැන  -   ප්ර.වීණ ශිල්පී ව වදවදවනකු ජනප්රි_  ගීත ගා නා කිරීම. 

2. සිහින කි රෑ   -  ප්ර.බුේධ්ය කු විසි ව වතෝාවෙ ලබන ජනප්රි_  ගීත සමූහ ක් ජනප්රි_    

                   ගා ක කු විසි ව ගා නා කිරීම. 

3.ාජත සා  -    සේපාව් සංගීතාංග 

4. රිදේ චැට්  -  තාරුණ්වේ හඬ 

5. ඉරිදා ආයුවබෝව ව 

6. වෙගවසවණ 

7. පාාමිතා  -  වපෝදා සජීව ගීත විකා   

8.  විව ේෂ න්තතල් වැඩසටහන 

විව ේෂිත වැඩසටහ ව 

සැලළිහිණි ාාත්රිෂ  සජීව ගීත ප්ර.සංග  -  වනළුේ වපොකුණ ාඟහවල් දී රූගත වකොට    

       විකා   වි . ප් ාවීණ  ගා න ශිල්පීහු     

       සිසවදවනක්   සහපාගි වූහ. 

ක්රීදඩා ඒකක     
___________________________________________________________________ 

වේශී  සහ විවේශී  ව ව  ව සිුවවන ක්රීදඩා ඉසස අළලා නිෂ්පාදන  කාන ලද ක්රීදඩා විසිතුරු වැඩසටහන 

සිපතා විකා න  වස. 

මීට අමතාව 2015 වසා තුළ සජීව වලස විකා   කා ඇි වැඩසටහ ව 

1. Air Force Cycle Race 
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2. Cricket World Cup - 2015 

3. Brandix Volly Ball  - 2015 

4. Rupavahini Volly Ball - 2015 

5. Foxhill Super Cross - 2015 

6. Bradby Shield - 1 st  Leg Pallekale 

7.  Bradby  Sheild - 2 nd Leg Colombo 

8. Ceat Tarmac Championship -2015 

9. Singer School  Rugby - 2015 

10.Pakistan Tour of Sri Lanka (Cricket) 

11. Mobitel Extra Cover Pakistan Tour of Sri Lanka - Test Matches 

12. Gunner Super Cross 

13. Milo Presidents Trophy Rugby Final - 2015 

14. Mobitel Cricket Chat 

15. Ceat Termac Championship 2nd Leg 

16. Sigiri Rally Cross - 2015 

17. 93rd  National Athlatic  Championship 

18. India Tour of Sri Lanka (Cricket) 

පහත සදහ ව වැඩසටහ ව නිෂප්ාදන  කා විකා   වි . 

1. Sunday Observer Mobitel School boy Cricket Awards 

2. Japan New Year Festival 

2015 වසා තුළ ක්රීදඩා ඒකකවේ වනව ව පැ  1,065.7   ක ක්රීදඩා වැඩසටහ ව විකා   කා ිවේ. වමම වනව ව 

කාල  අයි නායකකාව තුළි ව වනව ව පැ   963.7   සහ රූපවාහිනි  තුළි ව වනව ව පැ  102 වවයි. 

ත ත්රිපට හා හඬකැවීේ  ඒකක  

_________________________________________________________________ 

2015  වසා තුළ විව ේෂව  ව සිුව කළ කාර්   ව සහ ව්ාපති 

 ජප ව වැඩසටහ ව 449 ක් ලබා ගැනීවේ ව්ාපති  ක්රිා ා්තමක කිරීම. (මියක න 58) 

 ප්ර.ි පාර් වී  අාමුදල් ව්ාපති  ක්රිා ා්තමක කිරීම. (මියක න 42) 
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 වකොරි ාවෙ තනාපි කාර් ාලවේ ඉල්ීනම මත වකොයිකා ස්වසච්ඡා වසේවාව ව රිළිබඳ     වාර්තාම  

වැඩසටහ ව  21 ක් ේවිපාෂිකව නිෂ්පාදන  හා විකා   කිරීම.  

 ජයිකා ව්ාපති ක් වලස ආපදා කළමනාකාණ  රිළිබදව වකටිර්ාක පට සකසමි ව ගංවතුා, 

සුනාමි හා අකුණු අවදානම රිළිබඳ  ජනතාව දැවෙව්ත කිරීම. 

 ධ්යේමපද , වලෝවැඩසඟාාව ආශ්රිුතව සජීවකාණ ර්ාකපට  සකසමි ව විකා   කිරීම. 

 හිනා හිනා , ජනකවි හා අ වදවර්වග ව පස්වසේ සජීවකාණ වැඩසටහ ව සැකසීම. 

 සවස 6.30 වසලාව අඛ්ඩඩව පව්තවා ගනිමි ව  වැඩසටහ ව 237 ක් හඬ කවා විකා   කිරීම. වේ 

වන විට රුරි ල් මියක න 450 ක පමණ ශූේධ්ය ලාප ක් ලබා ඇත.    

 ාාත්රීි 9.00 වසලාව තුළ උප සිරැසි  වැඩසටහ ව 109ක් විකා   කිරීම. 

 සවස 4. 30 වසලාව තුළ කාටූ ව වැඩසටහ ව 120 ක් හඬ කවා  විකා   කිරීම. 

 ත ත්රිපට උපසිරැසි ග වවා විකා   කිරීම. 

 අයි නායකකාව වවවෙවව ව වදමළ වටයකනාට් වැඩසටහ ව 439 ක් උපසිරැසි ග වවමි ව විකා   

කිරීම. 

 වකොයිකා ශිෂ්්තව 60ක් ලබාගැනීවේ ව්ාපාි   ාව්තකාීනන කිරීම. 

 යූ මැටික් පටවල රූප විටි ව විට ප්ර.වත්ති අං  ට හා වැඩසටහ ව සඳහා ලබා දීම.  

 

වැඩසටහ ව පරිපාලන ඒකක  

___________________________________________________________________ 

 වැඩසටහ ව පරිපාලන ඒකකවේ මූයකක කාර්  පාා  වවෙවේ සංස්ථාවස සි ලුම නිෂ්පාදන අං  සහ ඒකක 

වලට අදාළ වැඩසටහ වවල රිරිවැ  ඇස්තවේ වතු පරීක්ෂා කා ඒ සඳහා නිෂ්පාදන අංක නිකු්තකිරීවේ  සිට 

එම වැඩසටහ ව නිෂ්පාදන  කා අවස ව වන වතක් සි ලුම පරිපාලනම  කාර්   ව  සහ වැඩසටහ ව 

සඳහා අව ් වසේවා සැපයීේ සබ වීකකාණ යි.  

2015/01/01 සිට 2015/12/31 දක්වා වැඩසටහ ව පරිපාලන ඒකක  මඟි ව විවතත කාන ලද යකරිවගොවෙ 

සංඛ්ාව 2084 කි. 

 

වමම යකරිවගොවෙ සංඛ්ාව පහත පරිදි අං  අතා වබදී ඇත. 

විවිධ්ය වැඩසටහ ව අං     -  767 

අධ්ය්ාපන වැඩසටහ ව අං    -  455 
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ප්ර.වත්ති හා කාීනන සිුවවීේ අං   -  404 

අවළවි අං      -    38 

චැනල් අයි    - 420    

     2084 

 

        

ආගමික ඒකක   

___________________________________________________________________ 

ආගමික ඒකක  මගි ව වබෞේධ්ය වැඩසටහ ව නිෂ්පාදන  වකවර්.සෑම පසවලොස්වක වපෝ  දිනකම 

දිවයිව ව ප්ර.මුඛ ආගමික සිේධ්යස්ථාන ක සිට සජීව වැඩසටහ ව විකා   වමම ඒකක  මගි ව සිුව කායි. 

දදනික උදෑසන ධ්යර්ම වේ නාව හා විව ේෂිත ධ්යර්මවේ නා  සහ සාකච්ඡා ද වමම ඒකකව  ව සිුව කාන 

කාර්  අතාට එක්වස. 

 

තරුණ වැඩසටහ ව ඒකක   

___________________________________________________________________ 

නම වැඩසටහන අ වතර්ගත 
විනීතා කරුණාා්තන ආලකම වදාව 

වැඩසටහ ව  - 12     
කලාවස නව මං වසො ා ගි  විශිෂ්ට  ව රිළිබඳ 
වසොුවරු ආවර්ජන  වමමඟි ව සිුව වකවර්.  

සුව වත්රිා කුමාරි රූපාවවලෝකන               
- 48 

වේශී  සහ විවේශී  සිනමාව සහ කලාකරුව ව 
රිළිබද වතොාතුරු ඇතුළ්ත වැඩසටහනකි. 

නිපුන ාාජපක්ෂ සිකුාාදා වෙගවසවණ       
- 49 

උවේ කාලවේ නිවවසේ රැදී සිටින කා වතාව වට 
අව ් දැවෙම, අවවබෝධ්ය , විවනෝදාස්වාද  ලබා 
දිම.   

සුමි වද ිලකවසේන බ්රිහස්පි වදා වෙගවසවණ   
- 49 
 
 
මායකමා                             
- 06      

උවේ කාලවේ නිවවසේ රැදී සිටින කා වතාව වට 
අව ් දැවෙම, අවවබෝධ්ය , විවනෝදාස්වාද  ලබා 
දිම.   
 
වදස් විවදස් තාක්ෂණික නව නිපයුේ සහ 
විද්ා්තමක වතොාතුරු වම මඟි ව ඉදිරිප්ත කායි. 
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ාංග වප්ර.ේමා්තන ලංකා බැංකු ා වකැකුළු 
ශිෂ්්තව වැඩසටහන 
ජාික තරුණ දින  
ා්තනාවීන අභිම ව 
මි ැසි වි ාකා 
තරුණ තරුණි  වට ක්රීදඩා 
පා්ඩඩ ලබා දිම. 
ජාික ම්තරාව් නිවාාණ 
වැඩසටහන  

 

ාංග වප්ර.ේමා්තන සහ 
සුව වත්රිා කුමාරි 

Feeling of Youth තාරුණ් ඉලක්ක වකොට ග්ත සංගිතම  
වැඩසටහනකි. 

 
චූලාංගනී හපුහි වන හැඩ සහ වැඩ ඵලදායිතාව තුළි ව සමාජ සහ පුේගල සංවර්ධ්යන  

ඉලක්ක කාග්ත වැඩසටහනකි 

 
චාමා විවේසිංහ උතුවර් තාරුණ් උතුවර් යුේධ්යව  ව පී ඩා විඳි තරුණ තරුණි  ව 

රිළිබඳ වාර්තා වැඩසටහ ව මාලාවකි. 

 

ප්ර.ාවේශී  බැංකු වර්ණ ප්ර.දාවනෝ්තසව , අස්ගිරි මහනාහිමි  වවේ ආදාහන ර්වජෝ්තසව  වම වම විවිධ්ය 

ාටවල ජාික දින පණිවුඩ වැඩසටහ ව ද වමම ඒකක  මඟි ව නිෂ්පාදන  වකොට ඇත. 

 

වැඩසටහ ව ඉදිරිප්ත කිරීවේ ඒකක    
___________________________________________________________________ 

වැඩසටහ ව ඉදිරිප්ත කිරීවේ ඒකකවේ මූයකක අාමුණ රූපවාහිනී ,  ව වත්රිා  සහ චැනල් අයි නායකකාවල 

එදිවනදා වැඩසටහ ව වපළගැස්ම ක්ර මව්තව පව්තතාවගන  ාමයි.වමම ඒකක  මඟි ව වටයකනාට් 

අවනකු්ත වැඩසටහ ව ප්ර.චාා ට අව ් වකටිර්ාක නිර්මාණ  කිරීමද සිුව කාවෙ ලබයි. එවම වම රිටි ව 

වගවනන වැඩසටහ ව ප්ර.චාා ට වපා නැවත නැාඹීේ කටයුතු සිුව කාවෙ ලබ වව ව ද වමම ඒකක  මඟිනි. 

අවනකු්ත තාඟකාරී නායකකා හා සසදා පවුවල් සැමට සුුවසු සමබා  වැඩසහ ව වපළගැස්මක් ඉදිරිප්ත කිරීම 

වමම ඒකක  මගි ව සිුව කාවෙ ලබයි.   
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අධ්ය්ාපන වැඩසටහ ව අං   

අධ්ය්ාපන වසේවා ඒකක  

___________________________________________________________________ 

අධ්ය්ාපන වැඩසටහ ව අං වේ අධ්ය්ාපන වසේවා ඒකක   2015 වර්ෂවේ අ.වපො.ස (උසස් වපළ) අ.වපො.ස 

(සා.වපළ) හා ශිෂ්්තව විපාග ට මුහුණවදන ූදදරුව ව වවවෙවව ව විෂ ාවෙබේධ්ය විධිම්ත වැඩසටහ ව 

විකා   කළ අතා  ට අමතාව වනොවිධිම්ත , අවිධිම්ත හා සඟාාම  වැඩසටහ ව ගණනාවක් ද විකා   

කවල් . 

ජාික පාසල - අ.වපො.ස (උසස ්.වපළ) 

සද්ා කලා හා වානිජ විෂ  ධ්යාාාව වට අදාළ විෂ   ව 09ක් සිවේ සෑම දිනකම විකා   කාන ලදී. 

විද්ා විෂ   ව වානිජ  විෂ   ව කලා විෂ   ව 

ජීව විද්ාව 

ාසා න විද්ාව 

සංයුක්ත ගණිත  

ගිණුේකාණ  

ව්ාපාා අධ්ය් න  

ආර්ථික විද්ාව 

සිංහල පාෂාව 

වේ පාලන විද්ාව 

වපෞික විද්ාව 

 

වමහිදී වමම විෂ  ව නිෂ්පාදන  කා විකා    කිරිවම ව අනතුරුව ජාික පාසල වවේ අඩවිව  ව 

ූදදරුව වට නැවත බලා ගැනිමට අවස්ථාව  සලසන ලදී. වම  ශිෂ් ශිෂ්ාව ව අතා ජනප්රි_  වැඩසටහනක් 

බවට ප්තව ිවේ.  

එවසේම වමම විෂ   ව වතෝාා ග වනා ලේවේ විපාග වදපාර්තවේ වතුවස උපවදස් පරිදි වැඩිම සිසු දරුව ව 

රිරිසක් වපනි සිටින විෂ   ව අතුරි ව අවෙරිළිවවළට .    

ජාික පාසල - අ.වපො.ස(සා .වපළ) 

2015 වදසැේබර් මස අ.වපො.ස(සා .වපළ) විපාග ට වපනී සිටින ුවදරුව ව වවවෙවව ව ප්ර.ධ්යාන විෂ   ව 

05ක් සිවේ දිනවල උදෑසන කාලවේදී  2015 ජනවාරි මාසවේ සිට  නිෂ්පාදන  කා විකා   කාන ලදී. 

මීට අමතාව එම වැඩසටහ ව ඩීවීඩී ගත කා අවළවි කිරිමටද කටයුතු ව ොදන ලදී. ජාික පාසල 

අ.වපො.ස(සා .වපළ) වැඩසටහ ව වපොුවවස සාමාන් වපළ සිසු ූදදරුව ව අතා වඩා්ත ජනප්රි_  වි . 

 

පුංත  අවප් නැණ මිහිා ශිෂ්්තව වැඩසටහ ව මාලාව හා නැණ මිහිා ශිෂ්්තව ජ මග - 2015 

2015 අවගෝස්තු මාසවේ පස්වන වශ්ර ේණිවේ ශිෂ්්තව විපාග ට වපනී සිටින සිසු ූදදරුව ව වවවෙවව ව සෑම 

සුවදා දිනකම සවස විකා   කළ නැණමිහිා ශිෂ ්තව වැවසටහ ව මාලාව ූදදරුව ව හා වදමාරි  ව අතාද 

ජනප්රි_  ශිෂ්්තව වැඩසටහ ව මාලාවක් වි . 



 20   වාර්ෂික වාර්තාව 2015 

 

එම වැඩසටහන හා සමගාමීව සකස් කළ 2015 නැණ මිහිා ශිෂ්්තව ජ මග ප්ර. ්වනෝ්තතා සංග්රකහ ද 

එකවසේ ජනප්රි_  වි . එහි කට්ටල 30,000  ක් අවළවිව  ව ලක්ෂ 38 කට අධික ශුේධ්ය ලාප ක් ආ තන ට 

ලබා ගැනිමට හැකිවි . 

රිවිදින අරුණැල්ල 

ද ක කට්ත වැඩි කාල ක් පුාා විකා   වූ රිවිදින අරුණැල්ල වැඩසටහන වේශී  වම වම විවේශී  

ඇගයීමට පාත්රි වූ ශ්රී  ලාංකික වගොවි ජනතාව අතා වම වම පාසල් සිසු ව අතාද ජනප්රි_  කතෂිකාර්මික 

වැඩසටහනකි. 

ඈත එරිට ගේමානවල වගොවි ජනතාවවේ කයවන ාටාවට ගැලවපන වගවතු වගාව ව වම වම නාගරික මහල් 

නිවාස කුඩා පරිමාණ හිේකඩක වගව්තතක් සාදා ග වනා ආකාා ද ප්ර.ාව ෝගික අ්තදැකීේ තුළි ව දැවෙව්ත 

කිරීම  වමම වැඩසටහව ව විව ේෂ්තව කි.වේශී  සේමාන 08 කි ව රිුවේ ලැබූ රිවිදින අරුණැල්ල 

වැඩසටහන වනදර්ල වත  හා ජපාන   න ාටවයක වද ඇගයීේ ලැහි .       

සුක්කානම 

සිවේ සෑම ඉරුදිනකම දහවල් 12.00 සිට 12.30 දක්වා විකා   වූ වමම වැඩසටහන මඟි ව ාථවාහන හා 

එහි ක්රිා ාකාරි්තව  රිළිබඳව දැවෙමක් ලබා වදන ලද  අතා වමෝටර් ාථ නිෂ්පාදනවේ  නව වසො ාගැනිේ හා 

නව නිපැයුේද  ඉදිරිප්ත කාන ලදී. තරුණ  වප්ර.ේක්ෂක  ව  අතා වම  ජනප්රි_  වැඩසටහනක් වි . 

ාංගභූමි  

ප්ර. ස්ත වසදිකා නාට් හා වහොඳම පාසල් ව ොවු ව වසදිකා නාට් රූපවාහිනී වප්ර.ේක්ෂකයි වට නාඹා 

ාසවිදීමට අවස්ථාව සලසා වදමි ව , විෂ  ප්ර.වීණ  ව   සේබ වධ්ය කා ගනිමි ව වේශී  විවේශී  නාට් 

කලාව රිළිබදව වපොුව වප්ර.ේක්ෂක ා දැවෙව්ත කිරිම වම වම නාට් හා ාංගකලාව විෂ  හදාාවෙ ලබන 

ුවදරුව වහට වසදිකා නාට් රිළිබදව අධ්ය්ාපනික දැවෙමක් ලබා දීම සදහා සෑම ඉරුදිනකම උදෑසන 10.00 

සිට 11.00 දක්වා විකා   කාන ලදී. වමම වැඩසටහ ව මාලාව ද වප්ර.ේක්ෂකයි ව හා පාසල් සිසුදරුව ව අතා 

ජනප්රි_  වූ වැඩසටහනකි.    

ාස වමොවහොත 

ඉරිදා දිනවල සවස්වරුවස නිවවසේ රැදී සිටින වප්ර.ේක්ෂකයි වට ාසවි වදන  ලබාදීමට  ඉදිරිප්ත කාන   

සංගීතම  සඟාාම  වැ ඩසටහනක් වලස ාස වමොවහොත හැදි වවි  හැක. ඉරිදා දින සවස 3.00 සිට 4.00 

දක්වා වමම වැඩසටහන විකාහ  වස. 

අකුා 

ශ්රී  ලාංකික තරුණ පාපුා  අමතන  අධ්ය්ාපනික සඟාාම  වැඩසටහනක් වලස එළිදැක්වුවෙ අතා සමාජ  

වදස වවනස් වු දැක්මකි ව බැීනමට වප්ර.ේක්ෂක ා  නැරුරු කාවීමට උ්තසහ දැරූ සේප් ාදායික මතවාදව  ව 

ඔේබට ගි  වැඩසටහනක් වලස දැක්වි  හැක. ඉරිදා දිනවල  සවස 6.00 සිට 6.30 දක්වා විකා   වි . 
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මං ආසයි මට කි  වන 

විව ේෂව  ව ළමු ව සදහා නිෂ්පාදන  වකවාන වමම වැඩසටහ ව මාලාව වපොුව වප්ර.ේක්ෂක ා අතාද ජනප්රි_  

වැඩසටහ ව මාලාවක් බව ඒ සදහා වේශී  සේමාන ත්රිෂ්තව ක්  ලැබීවම ව මනාවට පැහැදියක වස. 

ූද දරුව ව සමග කාන ක්රිා ාකාාකේ තුළි ව වසෞ වදර් ා්තමක වැඩසටහනකි ව වප්ර.ේක්ෂක ා දැවෙව්ත කිරීම 

වමම වැඩසටහව ව ඇි විව ේෂ්තව කි 

Living at Out Side. 

අප්ර.කටව ජීව්ත වන සමාජ ට විව ේෂ කාර්  පාා ක් ඉටු කාන මිනිසු වවේ ජීවන චරිත  වටා සත් සිුවවීේ 

වයක ව නිෂ්පාදන  කාන වැඩසටහනකි.   

 

ළමා වැඩසටහ ව ඒකක  

___________________________________________________________________ 

දදනිකව පස්වරු 5.00 සිට 6.00 දක්වා ළමා වැඩසටහ ව  විකා   වස. සුපුරුුව වැඩසටහ ව වලට අමතාව 

පහත සඳහ ව විව ේෂ ව්ාපතිද ක්රිා ා්තමක වස. 

 ඒ බී යූ ළමා නාට්  නිෂ්පාදන  කිරීම. -  අධ්ය්ක්ෂණ  සුානිමල කයව ව වරාසිංහ වම        

වාර්ෂිකව ඉටු කාන ව්ාපති කි. වමවා නිර්මාණ  “වසල්ලේ බඩු” මැව  ව ඉදිරිප්ත කළ අතා 

එ  ාටවල් 10ක  සාර්ථකව විකා   වි . 

 

 මුතුහා දිුවලණ මිණි මුතු අවස ව මහා තාඟාවයක  - අධ්ය්ක්ෂණ  උදා වත කමල්   වනණිලක            

 වමම තාඟාවයකව  ව වජ්ෂ්ඨ සහ කනිෂ්ඨ අං ව  ව දරුව ව වදවදවනක් ජ ග්රකහණ  කළ අතා 

ඔවු ව වදවදනා වවත ඕස්වෙයක ාවස අධ්ය්ාපන සංචාා ක් ලබාදීමට හැකි ාව ලැබුණි.වේ සඳහා 

ඕස්වෙයක ාවස සිඩ්නි / වමල්බ ව මුතුහා ළමා  සමාජ  වල අවෙග්රකහ  ලබා වදන ලදී. 

2015 ළමා දින  

 වම  සාර්ථකව පැවැ්තවූ අතා වැඩිම වාර්තාගත ආදා මක් (රුරි ල් ලක්ෂ 79) සංස්ථාව වවත උප ා 

දීමට හැකි ාව ලැබුණි.   

වාර්තා වැඩසටහ ව ඒකක  

___________________________________________________________________ 

වාර්තා වැඩසටහ ව ඒකකවේ  ප්ර.මුඛතම ාාජකාරි  ව වව ව වාර්තා වැඩසටහ ව නිෂ්පාදන යි. ඒ අවෙව 

සෑම ඉරිදාවකම ාාත්රිෂ 7.30 ට ධ්යාාා නමි ව වාර්තා වැඩසටහ ව මාලාවක් පව්තවාවගන  වෙ ලබයි. ඒ සඳහා 

ඒකකවේ  සි ලුම නිෂ්පාදකවරු වැඩසටහ ව නිෂ්පාදන  කාි. 
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මීට අමතාව සඟාාම  වැඩසටහ ව , ප්ර. ්න විචාාා්තමක වැඩසටහ ව විවිධ්ය සමාජ ස්තකාාක වැඩසටහ ව ද 

නිෂ්පාදන  කාවෙ ලබයි.  

ඒ අවෙව පහත වැඩසටහ ව වමම  ඒකකව  ව  නිෂ්පාදන  වකවර්. 

 ධ්යාාා වාර්තා වැඩසටහ ව මාලාව සෑම ඉරිදා දිනකම ාාත්රීි 7.30 ට විකා   වකවර්. 

 අරුම පුුවම වාෝද හතා සඟාාම  වැඩසටහන ඉරිදා ාාත්රීි 9.00 සිට 9.30 දක්වා විකා     වස. 

නාමල් සූරි බ්ඩඩාා හා ච වදන වසවනවිා්තන  නිෂ්පාදන  කාවෙ ලබන වමම වැඩසටහන  

LMRB වාර්තා අවෙව  රූපවාහිනී සංස්ථාව විකා   කාන වැඩසටහ ව අතා ප්ර.මුඛ ස්ථාන ක 

පවතී. 

 ආයුවබෝවසවා සගාාම  වසෞඛ් වැඩසටහනක් වන වමම වැඩසටහන සෑම බ්රිහස්පි වදාවකම 

ප.ව 6.00 ට විකා   වස. 

 සුදසුන හා සුපුවත කවතෝයකක හා ක්රිාස්ි ානි සඟාාම  වැඩසටහ ව වන අතා සෑම මසකම අවස ව 

ඉරිදා ප.ව 6.00 ට විකා   වස. ාංජුල වසේනාීකා වමම වැඩසටහන නිෂ්පාදන  කායි. 

මීට අමතාව ර්ර්ණ අවෙග්රකාහක වැඩසටහ ව ව ව  ව වමම වර්ෂ  තුළ නිෂ්පාදන  කාන ලද 

වැඩසටහ ව පහත පරිදි වස. 

1. Econ Icon ප්ර. ්ණ විචාාා්තමත වැඩසටහන ශ්රී  ලංකා මහ බැංකුවස අවෙග්රකාහක්තව   ටව්ත 

පව්තවවෙ ලැබූවකි. 

2. ව්වසා  සංවර්ධ්යන  අධිකාරි  අවෙග්රකාහක්තව   ටව්ත  “ව්වසා  උදාන ” වැඩසටහන 

නිෂ්පාදන  කාවෙ ලබන අතා ඉරිදා ාාත්රීි 7.00 විකා   වස. වම  ර්කයත දිසානා ක සහ විකයත 

කලුආාච්ත   න  මහ්තවරු නිෂ්පාදන  කාි.  

3. කුස්වල වවද හාමුුවරුව වවේ අවෙග්රකාහක්තව   ටව්ත නිෂ්පාදන  කාවෙ ලබන “ දිව ඔසු ” ඉරිදා 

ප.ව 4.30 ට විකා   වස. 

4. “පණවම ව සුාකිමු” සමාජ ස්තකාාක වැඩසටහන නිෂ්පාදන  කාන ලේවේ වාර්තා වැඩසටහ ව 

ඒකක  මගිනි.දරුව ව අපව ෝජන ට ප්තවීම රිටු දැකීම්ත සමාජ  දැවෙව්ත කිරීම්ත  වමම 

වැඩසටහව ව අාමුණයි. පැ  12ක අඛ්ඩඩ සජීව විකා  ක් සිුවකළ පළමු වැඩසටහන ව වව ව   

“පණවම ව සුාකිමු” ජාික සමාජ ස්තකාා ව්ාපති යි. 
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ප්ර.වත්ති හා කාීනන සිුවවීේ අං   

ප්ර.වත්ති  ඒකක  

___________________________________________________________________ 

වනණා්තමක  හා ආකර්ෂණී  බවි ව යු්ත ප්ර.වත්ති විකා   ව පව්තවාවගන  ාම ප්ර.ධ්යාන අාමුණ  වි . 

නගා  වම වම ගම වක් වරා කාග්ත ප්ර.වත්ති විකා   කිරීම සිුව වකරිණි. එහිදී අපවේ ප්ර.වත්ති 

නිෂ්පාදකයි ව වම වම  ප්ර.ාවේශී  වාර්තාකරුව ව ව ොදා ගැනීමද සිුව වි . 

වේ අතා ගවසෂණා්තමක ප්ර.වත්ති සඳහා වැඩි ඉඩක් වව ව වකරිණි.ග්රකාහකයි වට වඩා්ත ආකර් ණී  

මට්ටමි ව ප්ර.වත්ති ඉදිරිප්ත කිරීම සදහා පහත සදහ ව ක්රිා ාමාර්ග ගවෙ ලැහි . 

ප්ර.වත්ති ඉදිරිප්ත කාවෙ ලබන පසුතල  නව අරුතකි ව සැකසුණි. දැනට සිටින නිවසදක නිවසදිකාව වට 

පර්වේෂණ හා පුහුණු අං   සමග සේබ වීකකාණව  ව  ප්ර.ාව ෝගික පුහුණුවීේ ලබාදීම, වැඩමුළු 

පැවැ්තවීම සිුව වි . 

ප්ර.වත්ති නිෂ්පාදකයි ව සදහා ඉහල මට්ටවේ විෂ  දැවෙම හා ප්ර.ාව ෝගික  පුහුණුවීේ ලබාදීමද සිුවවි . 

ප්ර.ධ්යාන ප්ර.වත්ති විකා  07ක් ඇතුළුව ප්ර.වත්ති විකා  24ක් දදනිකව විකා   වකරිණි. 

දමිළ ප්ර.වත්ති වප.ව 8.25 සිටප.ව  5.25 දක්වා පැව  ව පැ  

ඉංග්රී්සි ප්ර.වත්ති  දහවල් 12.00 ට. 

වප.ව  7.55 සිට පස්වරු 5.55 දක්වා පැ කට වාක් විනාඩි 5 බැඟි ව සිංහල ප්ර.වත්ති විකා   වකරිණි. 

ප්ර.ධ්යාන ප්ර.වත්ති විකා  06 යි 

දහවල් 12.30 -  සිංහල 

ාාත්රීි 8.00  - සිංහල 

දහවල් 1.30 -  වදමළ 

ාාත්රීි 7.00  - වදමළ 

ාාත්රීි 9.00  - ඉංග්රී්සි 

NTV 12.00 -  News 

දත්රිපාෂා ප්ර.ධ්යාන ප්ර.වත්ති විකා   ව 06 සදහා  පැ  03 කට ආස වන කාල ක් වව වකා ඇත. දදනිකව 

පැ  4.30 ක පමණ කාල ක් ප්ර.වත්ති සදහා වව ව වකරිණි. 
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මීට අමතාව සෑම දිනකම උදෑසන 5.55 සිට 6.25 දක්වා කාීනන හා විවදස් ප්ර.වත්ති වවවෙවව ව දදනිකව 

විනාඩි 30 බැගි ව වව ව වි . 

 වේ අවෙව මාස කට සි ලු ප්ර.වත්ති විකා  වවවෙවව ව පැ  105 කට ආස වන ප්ර.මාණ ක් වව ව කා 

ිබුණි. 

වම ට  අමතාව විව ේෂ අවස්ථාවලදී විව ේෂ විකා   ව  සඳහා අිවර්ක කාල ක් ව ොදා ගැනීම ද සිුව වි . 

විව ේෂ මැිවාණ විකා  පව්තවාවගන  ාමද සිුව වි . 

මාස කට ප්ර.වත්ති කැමාා ඒකක  මගි ව පටිගත කාවෙ ලබන ප්ර.වත්ති ආවාණ සංඛ්ාව 350 ක් පමණ 

වි . ඒ සදහා කැමාා ව දවුේ පත්රිවලට අවෙව ඇස්තවේ වතු ගත මුදල රුරි ල් ලක්ෂ 07 කි. මීට අමතාව 

ප්ර.ාවේශී  වාර්තාකරුව වවග ව ලබා ග වනා ප්ර.වත්ති දිනකට 20ක් පමණ වි . ඒ අවෙව දිනකට ප්ර.ාවේශී  

වාර්තාකරුව ව සදහා වැ  වු මුදල රුරි ල් 35,000.00කි. එ  මාස කට දසලක්ෂ පනස් දහසකි.    

 

කාීනන සිුවවීේ ඒකක  
___________________________________________________________________ 

රූපවාහිනී නායකකාවක අත්ව ් කාර්  පාා ක් වන වේ පාලන ආර්ථික ඇතුළු කාීනන ත්ත්තව  ව  

රිළිබඳ වූ වැඩසටහ ව නිෂ්පාදන  වමම ඒකකවේ කාර්  පාා යි.  

ඒ අවෙව වමවතක් පව්තවාවගන ආ අද , ප්තතා සිාස්තල , ආයුවබෝව ව , දදනික වැඩසටහ ව වම වම 

ව්ාපාරික වලෝක   ,ඇ්තත නැ්තත ,  නිදා ආයුවබෝව ව, ිාසාා වැඩසටහ ව  අඛ්ඩඩව නිෂ්පාදන  

වකරිණි. 

 ට අමතාව ාස වමොවහොත, ආයුවබෝවසවා, ඒ ඒ Cult , ාටා, වැනි සඟාාම  වැඩසටහ ව ද විකා   

වකරිණි. 

මහජන නිව ෝකයත  ව ශ්රී  ලංකා පාර්යකවේ වතුවස මාසික සැසිවාා  ව තුළ සිුවවකවාන සංවාද රිළිබඳව 

ජනතාවට වතොාතුරු දැනගැනීවේ අයිි  වවවෙවව ව විකා   වකවාන පාර්යකවේ වතු සැසිවාා පැ  

වදකක් සජීව විකා   නිෂ්පාදන  කිරීම.   

ජාික වම වම ජාත් වතා ව ව  ව වැදග්තකේ සහිත ඉසස හා අිගරු ජනාධිපිතුමාවේ 

සහපාගි්තවව  ව සිුවවන දැවැ වත ජාික උ්තසව සජීව ආවාණ කටයුතු සිුව වකරිණ. 

කාීනන සිුවවීේ ඒකකවේ වදමළ වැඩසටහ ව මඟි ව රූපවාහිනී ව වත්රිා නායකකාව සඳහා වදමළ පාෂාවව ව 

දිනපතා  Naledugalil Indru පුව්තප්ත සිාස්තල  වැඩසටහන ද  ාජවේ සංවර්ධ්යන  රිළිබඳව සාකච්ඡා 
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කිරීම සදහා  Vidiyaiai Nokki වැඩසටහනද  Kandathum Kattathum නමි ව සිපතා සඟාාම  

වැඩසටහනද  Ulagavalam වලෝක වේ පාලන වැඩසටහනද විකා   කායි. 

සි අ වතවේදී   Sadurangam පැ  01 ක වේ පාලන සංවාද වැඩසටහනද  Vilayattu Manjari ක්රීදඩා 

වැඩසටහනක්ද මීට අමතාව කායකන ව ව  ව වැදග්ත වන වදමළ පාෂාවව ව නිෂ්පාදන  කාවෙ ලබන 

විව ේෂ වැඩසටහ ව හා ජනාධිපිතුමාවේ විවේ  සංචාා සහ ජාික අවස්ථා සේබ වධ්ය වතොාතුරු වදමළ 

පාෂාවව ව නිෂ්පාදන  කාවෙ ලබයි. 
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නිෂ්පාදන වසේවා අං   

පටිගත කිරීේ හා නිෂප්ාදන වසේවා ඒකක  

___________________________________________________________________ 

සංස්ථාව නිෂ්පාදන  කාවෙ ලබන මැදිරි සහ බාහිා වැඩසටහ ව සඳහා නිර්මාණා්තමක වසේවා දා ක්තව  

ලබාවද වන ව වලස ඉදිරිව  වම සිටි වව ව නිෂ්පාදන වසේවා අං  යි.නිව ෝජ් අධ්ය්ක්ෂ ජනාාල් 

(නිෂ්පාදන වසේවා) වේ අීකක්ෂණ   ටව්ත පව්තවාවගන  න වමම අං   කැමාා, හඬ පටිගතකිරීේ හා 

බහු කැමාා, ආවලෝකකාණ, වසෂ නිරූපන, මාධ්ය් රූප, විව ේෂ මාධ්ය් රූප, පසුතල,  . එප්. පී. උපකාණ, 

ාජත මැදිරි  සහ   . එප්. පී. සහා ක  න ඒකක දහ කි ව සම වවිත වස. 

වැඩසටහ ව නිෂ්පාදන  සහ සජීව විකා   ව සඳහා වැ වන විුවයක බල  අවම කිරීම සහ ප්ර.වාහන වි දේ 

අවම කාගැනීමට ාජත මැදිරි  ඍජුව දා ක්තව ක් දක්වයි. 

ඉතා සීමිත ශිල්පී ව රිරිසක වේ දා ක්තව  සහිත අඩු වි දේ ක්වෂේත්රි ක්රිා ාවයක  2015 වසා තුලදී්ත 

සාර්ථකව ක්රිා ා්තමක වි .වමම බාහිා විකා  ාථ  මගි ව 2015 වසා තුල පටිගතකිරීේ සහ සජීව විකා  

95 ක් නිමවා ඇත. තව ද HD තාක්ෂණව  ව රූ ගත කිරීමට අව ් මුයකක පහසුකේ ද අප සතුව ඇත. 

 

පටිගත කිරීේ සහ නිෂෂ්ාදන වසේවා බාහිා විකා  ඵක්ක  

___________________________________________________________________ 

ශිල්පී ව 13 වදවනකු වග ව සම වවිත වමම ඵ්කක  නිව ෝජ  අධ්ය්ක්ෂ(පටිගත කිරිමි)  ටව්ත 

අීකක්ෂණ  වස. නිෂ්පාදන වසේවා බාහිා විකා  ාථ  මගි ව කාවෙ ලබන සජීව විකා  සහ පටිගත කිරීේ 

වල  ේද පරිපාලන , ශ්ර ව් සංකලන  ඇතුළු සි ළුම තාක්ෂණික කටයුතු වමවහ  වීම සහ සංසථ්ාව 

විසි ව නිෂ්පාදන  කාවෙ ලබන තනි කැමාා පාවිතව  ව කාවෙ ලබන සි ලු ක්වෂේත්රි වැඩසටහ ව සඳහා 

 ේද සංකලනව  ව දා ක වස. 

2015 වසා තුල වැඩසටහ ව 1926 කට අධික සංඛ්ාවකට සහ නිෂ්පාදන වසේවා බාහිා විකා  ාථ  ව ොදා 

ගනිමි ව කාවෙ ලබන සජීව සහ සජීව රූගත කිරීේ 95කට නිර්මාණම  දා ක්තව  ලබා දී ඇත. 

2015 වසවර් දී SONY PMW400 වර්ගවේ  කැමාා 2ක් නිෂ්පාදන වසේවා ාථවේ කැමාා සංත ත ට එකතු 

කා ගැනීමට හැකි වු අතා,  SONY MCS-M8 වර්ගවේ දත ් සංකලන   වත්රි ක් ද එකතු කා ගැනීමට 

හැකි වි . වමමගි ව සංසථ්ාව විසි ව නිෂ්පාදන  කාවෙ ලබන වැඩසටහ ව වල තාක්ෂණික වනණා්තමක බව 

ඉහළ දැමීමට හැකි වි . 

නව ාජවේ වසේවක ඇස්තවේ වතුවට අවෙව  ේද සංකලන නිර්මාපකයි ව 20 වදවනකු සඳහා තනතුරු 

පුාප්පාඩු පවතී. තවද පර්වේෂණ හා පුහුණු කිරීේ ඒකක  සැලසුේ කාන බාහිා හා අප් වතා 

අ ුවේකරුව ව සඳහා වන පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සේප්ත දා ක්තව  ලබා දී ඇත. 
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ආවලෝකකාණ ඒකක   

___________________________________________________________________ 

නිව ෝජ් අධ්ය්ක්ෂවාව කු  ටව්ත  ක්රිා ා්තමක වන ආවලෝකකාණ ඒකක  සංස්ථාව මගි ව ඉටු කාන 

ලබන සි ළුම ක්වෂේත්රි නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා දා ක වස. 2015 වසා තුල වැඩසටහ ව 1926 කට අධික 

සංඛ්ාවක්  සහ නිෂ්පාදන වසේවා අං වේ බාහිා විකා  ාථව  ව නිෂ්පාදන කාවෙ ලබන වැඩසටහ ව සහ 

සජීව වැඩසටහ ව 95 කට ශිල්පී දා ක්තව  ලබා දී ඇත. 

වසේවක ඇස්තවේ වතුව අවෙව ආවලෝකකාණ ශිල්පී ව 15 වදනකු සිටි  යුතු අතා දැනට වමම ඒකක  

පව්තවාවගන  වෙ ලබ වව ව වජ්ෂ්ඨ ආවලෝකකාණ ශිල්පී ව  05 වදනකු, ආවලෝකකාණ ශිල්පී ව  03 

වදනකු විසිනි. වමවැනි ශිල්පී ව හිඟ ක් පවිේදී නිෂ්පාදන 1926 කට සහ බාහිා සජීව වැඩසටහ ව 95 කට 

අධික ප්ර.මාණ කට දා ක වී ඇත. සංස්ථාවස පුහුණු ඒකක  මගි ව සංවිධ්යාන  කාවෙ ලබන අප් වතා සහ 

බාහිා ශිල්පී ව  සඳහා වන පුහුණු පාඨමාලාව වහි ආවලෝකකාණ පුහුණු කටයුතු සැලසුේ කිරිම සහ සේප්ත 

දා ක්තව  සැපයීම සිුව වකවර්. 

 

 

 .එ ව.ජී ඒකක  

___________________________________________________________________ 

වමමගි ව කැමාා උපකාණ, පටිගත කිරීවේ උපකාණ  සහ ආවලෝකකාණ උපකාණ නිකු්ත කිරීම සහ 

නඩ්තතු  කිරීම සිුව කාවෙ ලබයි.මීට අමතාව වමම නිලධ්යාරී ව විසි වම එකලස් කාන ලද බාහිා විකා  

ාථ ක් පව්තවාවගන  වෙ ලබයි. රුරි ල් මියක න තු වදහසකට අධික වටිනාකමක් ඇි උපකාන  වමහි 

ඇි අතා වම  අඛ්ඩඩව පව්තවාවගන  ෑම සදහා ඒකක ප් ාධ්යානීව ක් සහ නිළධ්යාරීහු වදවදවනකු සිටිි.   

 

 

කැමාා ඒකක  

___________________________________________________________________ 

නිෂ්පාදන වසේවා අං වේ කැමාා ශිල්රි ව විසි ව 2015 වසවර් සාර්ථකව ඉටු කාන ලද කාර්   ව අතා,3G 

තාක්ෂණ  ව ොදා ගනිමි ව  තුරු පැදී සහ වහයකවකොප්ටර්  ානා වල සිට අඛ්ඩඩව සිුව කාන ලද පාපැදි 

සවාරි, වේශී  සහ විවේශී  ප්ර.වත්ති සහ ජාත් වතා ක්රීදඩා උ්තසව සජීව විකා   කිරීම ද වේ අතා වස. 

තවද, වේශී  ක්රිාකටි තාඟ, ාේහි තාඟ, වමෝටර් ාථ ධ්යාවන තාඟ, වටයක නාට්, වාර්තා, ළමා නාට්, 

සංගීත, තරුණ හා කාීනන සිුවවීමි වැනි වැඩසටහ ව ාාශි කට ම නිර්මාණ දා ක්තව  ලබා දී ඇත. ප්ර.ධ්යාන 

මැදිරි 3 ක සහ  ට අමතාව ාජත, හඬ කැවීමි, ක්රීදඩා  න මැදිරි වල නිර්මාණ සඳහා වසා පුාාම දා ක්තව  

ලබා දී ඇි අතා, බාහිා විකා  ාථ 3 ක සහ EFP කැමාා 10ක් උපව ෝගී කා ගැනීවම ව කාවෙ ලබන 

වැඩසටහ ව සඳහා පුර්ණ දා ක්තව  ලබා දී ිවේ. 
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පසුගි  වර්ෂ වලට සාවප්කෂව 2015 වර්ෂ ට ලැහි   යුතු තාක්ෂණික උපකාණ ඉල්ලුේ කළ ද, කිසිම 

උපකාණ ක් වනො ලැබුණු අතා, එවහයි ව ඉදිරිවේ දී HD තාක්ෂණ ට මුහුණ දීවේ දී ුවෂ්කාතා වලට 

මුහුණ දීමට සිුව වවෙ ඇත. 

 

වස  නිරූපන ඒකක  

___________________________________________________________________ 

වස  නිරූපන ඒකක  සහකාා අධ්ය්ක්ෂ වස  නිරූපන ඇතුළුව වසෂ නිරූපන ශිල්පී ව 13 වදවනකුවග ව 

සම වවිත වන අතා රූපවාහිනි සංසථ්ාවස නිෂ්පාදන  වන සෑම වැඩසටහනකට ම අත්ාව ්  වන 

ඒකක කි. 

උදෑසන විකා   වන වැඩසටහව ව සිට ාාත්රිෂ දක්වා විකා   වන  සෑම වැඩසටහනකට ම වස  නිරූපන  

අත්ාව ් වස. ප්ර.ධ්යාන ව ව  ව ප්ර.වත්ති ඇතුළුව දිනපතා වැඩසටහ ව සඳහා ද, වටයක නාට්, සංගීත 

වැඩසටහ ව, අවුරුුව චාරිත්රි, වවසක් උ්තසව , වපොවසො ව උ්තසව  සහ න්තතල් විව ේෂ වැඩසටහ ව සඳහා 

ද වස  නිරූපන ඒකකවේ වසේව  ඉතා ම අත්ාව ් වස. 

සෑම දිනක ම විව ේෂ වැඩසටහ ව වලට අමතාව ප්ර.වත්ති නිවසදක නිවසදිකාව ව ඇතුළුව අවම ව ව  ව 

100 වදවනකුට ආස වන ප්ර.මාණ ක් වස  නිරූපන  කාවෙ ලැවේ. 

 

පසුතල නිර්මාණ ඒකක  

___________________________________________________________________ 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව මගි ව නිෂ්පාදන  කාවෙ ලබන මැදිරි සහ බාහිා පටිගත කිරීේ සහ සජීව 

සි ළුම වැඩසටහ වවල ආ තනික අනන්තාව ඉහළ මට්ටමක පව්තවා ගනිමි ව වනණා්තමක පාවව  ව 

යුතු උසස් වැඩසටහ ව නිෂ්පාදන  සඳහා  අව ්වන පසුතල නිර්මාණ   සහ කලා අධ්ය්ක්ෂණ 

කටයුතුවයක ව දා ක්තව  ලබාදීම වමම ඒකකවේ ප්ර.ධ්යාන අාමුණ සහ කාා පාා  වස. 

 

 

2015 වසවර් විව ේෂ පසුතල ව දවුේ 

ප්ර.ධ්යාන මැදිරි 1,2,3සහ ාජත මැදිරි  

පසුතල ව දවුේ සහ ඉව්ත කිරීේ  2050 ක් පමණ 

 සැලළිහිණි ාාත්රිෂ  සංගීත ප්ර.සංග  (පසුතල නිර්මාණ)  වනළුේ වපොකුණ 

 ජනාධිපිවාණ හා මහා මැිවාණ පසුතල නිර්මාණ   02 



 29   වාර්ෂික වාර්තාව 2015 

 

 ඒකාංගික නාට්  (වපෝ  නාට්)     11 

 ළමා නාට්        01 

 අවුරුුව ඒකාංගික නාට්       01 

 වවසක් ඒකාංගික නාට්      01 

 න්තතල් නාට්        01 

 සිංහල අවුරුුව මුහුා්ත උවළල (පසුතල) ාජත මැදිරි    

 ඉරිදා ආයුවබෝව ව පසුතල නිර්මාණ  

 රිව ෝ රිදේ චැට් පසුතල නිර්මාණ  

 Alert පසුතල නිර්මාණ  

 පණවම ව සුාකිමු පසුතල නිර්මාණ  

 

2015 වසවර් විව ේෂ ප්ර.දර් ණ කුටි සහ විව ේෂ පසුතල නිර්මාණ 

 අලු්තම රිටුව / Today  උදෑසන ප්තතා වැඩසටහන 

 33 වන සංව්තසා විව ේෂ රිරි්ත ම්ඩඩප පසුතල 

 “අවප් අවුරුේද ” ළමා වැඩසටහන පසුතල  

 ජාික අවුරුුව උදාන   (සිංහල)  - කුරුණෑගල 

 ජාික අවුරුුව උදාන   (දමිළ)  - කියකවනොච්ත   

 වස වත උදාන   - වෙවාඑළි  

 ව්ාපාරික කිරුළ පසුතල නිර්මාණ  

 ාණවිරු රි ල් ස්ටාර්  Mission 5 පසුතල නිර්මාණ  

 ස වසු ව වපොවසො ව නමසක්ාා  - ත විරිමල  

 “සිහින කි රැ ” පසුතල නිර්මාණ  

 හුරු බුහුටි පසුතල නිර්මාණ  

 “ වසදිකාව ” වැඩසටහ ව පසුතල නිර්මාණ  

 “ ජනම්ඩඩීන ” පසුතල නිර්මාණ  

 Veilichcham දමිළ  වේ පාලන වැඩසටහව ව  පසුතල  

 2015 රූ එ වටර්වට් වම වට් අවළවි කුටි  නිර්මාණ  

 මුතුහා දිුවලන මිණිමුතු පසුතල නිර්මාණ  

 ගාලු සම  පසුතල නිර්මාණ   

 සු වදා වෙවා එළි  පසුතල නිර්මාණ  

 පුංත  අරි්ත කෑම හදමු පසුතල නිර්මාණ  

 අවප් පැ  පසුතල නිර්මාණ  

 සිසුදේ සැරි  පසුතල නිර්මාණ  



 30   වාර්ෂික වාර්තාව 2015 

 

 “අනාගත අස්වැ වන” පසුතල නිර්මාණ  

 “වගපැල”  පසුතල නිර්මාණ  

 “ගී තරු මල් ”  පසුතල නිර්මාණ  

 “ගී සා වෑවහන න්තතල” පසුතල නිර්මාණ  

 න්තතල් කැවාොල් ාථ හැඩගැ වවීම 

 විව ේෂ න්තතල් පසුතල නිර්මාණ  

 

මාධ්ය්රූප හා සජීවිකාණ ඒකක  

___________________________________________________________________ 

ජාික රූපවාහිනි  වප්ර.ේක්ෂකයි ව අතාට වගවනන සි ලුම වඩසටහ වවල මාධ්ය්රූප කටයුතු නිර්මාණශීයක 

වලස නිම කිරීම මාධ්ය්රූප ඒකකවේ ශිල්පී වවේ කාර්  පාා  වස.ර්ර්ව ප්ර.චාාක පට ව්තමා නිර්මාණ 

වම වම වැඩසටහනට අව ්  මාධ්ය්රූප  ේවිමාන ත්රිෂමාන සජීවිකාණ  ව සමඟ ආකර් නී  වලස නිම 

කිරීම මාධ්ය්රූප ශිල්පී වවේ කාර්  පාා  වස. වදස් විවදස් සේමාන ලබන සි ලුම වැඩසටහ ව මාධ්ය්රූප 

හා සජීවිකාණ නිර්මාණවයක ව කලා්තමක වලස වපෝෂණ  කිරීම සඳහා මාධ්ය්රූප ශිල්පීහු ප්ර. ංසනී  

වසේවාවක් ඉටු කාි. 

අධ්ය්ාපනික වැඩසටහ ව , ළමා අං වේ වැඩසටහ ව , නාට් ඒකකවේ වැඩසටහ ව ,සංගිත ඒකකවේ 

වැඩසටහ ව , වාර්තා වැඩසටහ ව වම වම ආගමික වැඩසටහ ව  ද මාධ්ය්රූප වවි ව නිර්මාණ ස්තකාා 

ලැබූ වැඩසටහ ව අතා වස. 

අවළවි අං වේ ප්ර.වර්ධ්යන  වවවෙවව වද මාධ්ය්රූප ඒකක   විව ේෂ කාර්  පාා ක් ඉටුකා ඇත.      

 

 

 

පුසත්කාල  

___________________________________________________________________ 

අධ්ය්ක්ෂ ජනාාල්තුමා  ටව්ත පුස්තකාල  ප්ර.ධ්යාන ඒකක ක් ව ව  ව ාාජකාරි පව්තවාවගන  යි. වමහි 

කාර්  ම්ඩඩල  18 ක් පමණ වස.සංස්ථාවස නිෂ්පාදන ක්රිා ාවයක ට වසේවා සැපයීම සදහා පුසත්කාල  

වි ාල වසේවාවක් ඉටු කායි. එහිදී විවිධ්ය අව ්තා  ටව්ත වැඩසටහ ව නිෂ්පාදනවේ සිට විකා   කා 

සංාක්ෂණ  කිරීම දක්වා වූ සි ලුම ක්රිා ාවීන ව වම ට ඇතුළ්ත වස. 



 31   වාර්ෂික වාර්තාව 2015 

 

රූපවාහිනී පුස්තකාල  සාමාන  පුස්තකාල වයක ව සුවිව ේෂි වස. එනේ එහි පව්තවාවගන  වෙ ලබන 

වතොාතුරු මුද්රිතත හා ශ්ර ව් දත ්  න මාධ්ය්  වදවක වම නිෂ්පාදන ක්රිා ාවයක ට දා ක්තව  ලබාදීම්ත 

විව ේෂව  ව ශ්ර ව් දත ් මාධ්ය්ව  ව වතොාතුරු ලබාවදන පුස්තකාල ක් වීම්ත වමම සුවිව ේී  බවට වහේතු 

වස.  

2015 වසවර් විව ේෂ ව්ාපති      

 දැනට පාවිතව  ව  ඉව්තකා ඇි පාවිත ට ගත වනොහැකි කැසට්පට හා වට්ප් පට ඉව්ත කිරීවේ  

කටයුතු සිුව කිරීම. වමමඟි ව  පුස්තකාලවේ ඇි අනව ් තදබද  ව  සහ ඉඩකඩ සීමාවීේද 

අවම කා ගත හැකි . 

 

 පැාණි තාක්ෂණ  ව ොදා වගන මුල් කාලවේ රිටප්ත කා ඇි සි ළුම වැඩසටහ ව              

(වාර්තා / සංගීත / ප්ර.වත්ති ) ආදී සි ල්ල නව තාක්ෂණ ට රිටප්ත  කිරිම ආාේප කා ඇත. 

 Umatic 

 VTR   To XD Cam 

 Beta 

ඉහත පරිදි සි ලුම වැඩසටහ ව නිත් සංාක්ෂණ  සදහා XD Cam තාක්ෂණ ට රිටප්ත කිරීවම ව ඉදිරි 

වසා 50ක පමණ කාල ක් තුළ ඒවා සුාක්ෂිතව තබා ගැනීමට හැකිවවෙ ඇත. 

 

 

 

 

චැනල් අයි /  ව වත්රිා නායකකා  

අයි නායකකාව 

________________________________________________________________ 

  Rice & Shine උදෑසන සජීව විකා   - සෑම දිනකම වප.ව 06.00 සිට 07.30 

 Rice & Shine 5th Anniversary – (01.12.2015) - වප.ව 06.00 සිට 07.30 

 Eye Shuffle – සජීව සංගීත වැඩසටහන (අලු්ත ඉංග්රී්සි ගීත) - සඳුදා  21.30 සිට 22.30 
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 Cafe Classics – සජීව සංගීත වැඩසටහන (පැාණි ඉංග්රී්සි ගීත) - අඟහරුවාදා  21.30 සිට 22.30 

 Dhamma & You – පටිගත කළ වබෞේධ්ය සාකච්ඡාම  වැඩසටහන - වපොවහො  දින  21.30 

සිට 22.30 

 Meditation and Neurosience (පටිගත කළ සාකච්ඡාම  වැඩසටහන) - 20.00-21.00 

 Eye on world (පටිගත කළ සඟාාම  වැඩසටහන) - බ්රිහස්පි වදා  21.30 සිට 22.00 

 Law & Order  (පටිගත කළ නීි  රිළිබඳ  සාකච්ඡාම  වැඩසටහන) සිකුාාදා  21.30 සිට 

22.00 

 Business Today ( සකයව සඟාාම  වැඩසටහන) බදාදා  21.30 සිට22.30 

  Hon  Prime Minister Ranil Wickramasinghe's Sworn in Ceremony (21.08.2015) 

 Budget Forum 2016 ( විව ේෂ සජීව විකා  ) - 07.12.2015) 

 Sound of Christmas (විව ේෂ න්තතල් සජීව සංගීත වැඩසටහන)- (25.12.2015) 

 Law as an investment of global progress ( විව ේෂ සජීව විකා  ) - 06.12.2015) 

 National Day Messages( India / Iran / Pakistan / Bangladesh) - පටිගත කළ  වැඩසටහන  

- සවස 21.30 

 Special Discussions – පටිගත කළ සාකච්ඡාම  වැඩසටහ ව 

 

 

වදමළ වැ ඩසටහ ව ඒකක  / ව වත්රිා නායකකාව 
_________________________________________________________________ 

ව වත්රිා නායකකාව වමාට වදමළ කතා කාන වප්ර.ේක්ෂක  ව ඉලක්ක කාවගන වැඩසටහ ව විකා   කායි.  
ඒ අවෙව 2015 වසා තුළ විකා   කාන ලද වැඩසටහ ව පහත පරිදි වස. 
 

 උද  දර් නේ            - සිවේ දින  වහි විකා   වන සජීව සඟාාම  වැඩසටහනකි. 

 ල වච් ටයිේ මියුසික්   - සිවේ දින  වහි විකා   වන සජීව සංගීතම  වැඩසටහනකි. 

 අධ්ය්ාපන වැඩසටහන   -  අ.වපො.ස (සා .වපළ) සහ අ.වපො.ස (උ.වපළ) සිසු ව වවවෙවව ව          

         දිනපතා සජීව 

 සයිවනීදි    - සිපතා විකා   වන හි වුව ආගමික වැඩසටහනකි  

 පට්ටේ ර්ත ගල්  -  සිපතා විකා   වන සජීව ළමා විවනෝදා්තමක වැඩසටහනකි. 

 පු්තතේ පුුව කදලයි -  සඟාාම  වැඩසටහනකි - සි අ වත - සජීව 
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 එේ 9.30   -  සි අ වත විකා   වන සජීව වප්ර.ේක්ෂක ඉල්ීනේ සහිත    
       සංගීතම  වැඩසටහනකි 

 වකෝදඩ මදල  -  සංගීත සඟාාම  වැඩසටහනකි 

 සම ාල් ගැලරි  -  ඉවුේ රිහුේ වැඩසටහනකි 

 බ්රිල වදාවනි   -  සේපාව් සංගීතම  වැඩසටහනකි 

 ෆිල්ේ සිටි 11  -  වේශී  වකටි ත ත්රිපට නිෂ්පාදන සේබ වධ්ය සඟාාම   

                 වැඩසටහනකි 

 වේශී  වටයක නාට්  -  වදමළ වටයක නාට් - වේශී  

විව ේෂ දින  ව වවවෙවව ව විකා   කාන ලද වැඩසට ව 

 අලු්ත අවුරුුව සහ ව වත්රිා  සංව්තසා   

 දතවපොංගල්   -  විව ේෂ සජීව සංස්කතික සහ සාේප්ර.දායික වැඩසටහන  

         රූපවාහිනී ාජත මැදිරිවේ සිට        

 මාතවල් ව්තර් උ්තසව   -  මාතවල් සිට සජීව විකා   

 මහා ශිව ාාත්රීි දින    -  කැප්ට ව ගාර්ඩ් වහි  සිට සකයව 

 සිංහල සහ හි වුව අලු්ත අවුරුේද -  කියකවනොච්ත වේ සිට සජීව 

 වවසක් උ්තසව  

 වපොවසො ව උ්තසව  

 නල්ලූර් වාර්ෂික ව්තර් උ්තසව  

 වලෝක ළමා දින    -  රූපවාහිනී මැදිරිවේ සිට සකයව 

 දීපාවීන උ්තසව    -  මානික්ක රිල්ල ාර් වකෝවිවල් සිට සජීව , ර්ජාව සහ  

      වීනා වාදන  සජීව විකා   ජනාධිපි මැුවවර් සිට 

 න්තතල් දින වැඩසටහන       

මුසය්කේ වැඩසටහ ව ඒකක  

___________________________________________________________________ 

ව වත්රිා අයි නායකකාව සහ එ ව.ටී.වී අං    ටව්ත  මුස්යකේ වැඩසටහ ව ඒකක  ක්රිා ා්තමක වස. වමම 

ඒකක  නිව ෝජ් අධ්ය්ක්ෂවාව කු ,නිෂ්පාදකවරු වදවදවනකු, නිෂ්පාදන සහකාාවාව කු සහ වජ්ෂ්ඨ 

කළමනාකාණ සහකාාවාව කුවග ව  සම වවිත වස. ව වත්රිා නායකකාව මගි ව වේශි  සහ විවේශී  

මුස්යකේ වැඩසටහ ව විකා   වකවර්. වමම වැඩසටහ ව මුස්යකේ ප්ර.ජාව ඉලක්ක කා ගනිමි ව නිෂ්පාදන  

කාවෙ ලබන අතා ඉස්ලාේ ආගම සහ සංස්කති  වඩා වහොඳි ව එම ජනතාවට සමීප කාවීමට එමගි ව 

කටයුතු කාවෙ ලැවේ. වමම ඒකක   නිෂ්පාදන  කළ පහත වැඩසටහ ව 2015 වර්ෂ  තුළදී විකා   

කාන ලදී. 

  ා්තිදා 
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 ඉදස වත වඩ්ර ල් 

 ව වත්රිා එක්ස්ප්ර.ස ්

 නේම ස වවඩ් 

 

විව ේෂ වැඩසටහ ව 
 

 ාාමලා ව ඉෆ්තාර් 

 ාාමලා ව උ්තසව  

 හේකය උ්තසව  

 මිලාුව ව නහි උ්තසව  
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ඉංකයව වරු අං   

___________________________________________________________________ 

සංස්ථාවස වැඩසටහ ව නිෂ්පාදන  හා විකා න කටයුතු උසස් අ වතර් ජාික තාක්ෂණික ප්ර.මිතී ව අවෙව 

වනණා්තමකව කාවගන  ාමට ඍජු දා ක්තව ක් ඉංකයව වරු අං ව  ව ලැවේ.වමම අං   ප්ර.ධ්යාන පාලක 

මැදිරි , මැදිරි හා බාහිා විකා න , නඩ්තතු , වතොාතුරු තාක්ෂණ  , විුවයක හා වායු සමීකාණ  න ඒකක 

වයක ව සම වවිත වස. 

වම ට අමතාව විවිධ්ය ව්ාපති හා උපවේ න වසේවා වබොවහෝ ාජවේ ආ තනවල තාක්ෂණික 

අව ්තාව ව පදනේ කාවගන සප ා ඇත. අංකන විකා න තාක්ෂණ ව්ාපති   ටව්ත ජපානවේ 

ISDBT සහ යුවාෝපී  DVB - T12 වපෞමික විකා න ක්ර ම සඳහා පරීක්ෂණ විකා න කටයුතු වකොළඹ 

ප්ර.වේ වේ සිුව කාන ලදී. වමම වසවර් පැවි ජනාධිපිවාණ  හා පාර්යකවේ වතු මැිවාණ රූපවාහිනි 

ප්ර.ිඵල විකා න  සඳහා ඉංකයව වරු අං   ප්ර.මුඛව කටයුතු කවළේ . ජාික වසේවාවක් වලස කාර්මික 

විද්ාල වල ඩිප්වලොමා සිසු වට හා වි ්ව විද්ාලවල ඉංකයව වරු උපාධි අවප්ක්ෂක  වට වනොමිවල් 

වසේවාසථ් පුහුණුවද සප න ලදී. 2015 වසා තුළ මාස 03 හා මාස 06 සීමාව වට  ට්තව එවැනි සිසු ව 49 

වදවනක් සඳහා වසේවාසථ් පුහුණුව ලබා දී ඇත. 

රූපවාහිනි වැඩසටහ ව නිෂ්පාදන  සඳහා මැදිරි 5ක් ද, ජංගම බාහිා විකා න ාථ 03ක් ද, උපව ෝගි වන 

අතා විකා න  සදහාාට පුාා සේවප්ර.ේෂණාගාා 11ක්  රිුවරුතලාගල , වදනි ා  , සූරි ක වද , හ වතාත ,   

,ප්රි_ේවාෝස් , නමුණුකුල , පලායක , පාදගල , වකොකාවිල් , බේබලරිටි  , වටොරි වට ව  න ස්ථාන වල 

රිහිටුවා ඇත. වම ට අමතාව නව සේවප්ර.ේෂණාගාා වදකක් වමම වසා මුලදී වගො වගල සහ හු වනස්ගිරි  

 න ස්ථානවල රිහිටුවා ක්රිා ා්තමක කාන ලදී. 

එවසේම රූපවාහිනි සංස්ථා  වැඩසටහ ව ඩ වලොේ ච වද්රිතකා ඔස්වසේද ( Dialog TV ) ශ්රී  ලංකා වටයකවකොේ 

රිව ෝ ටීවී ( PEO TV ) වසේවාව ඔස්වසේ සහ www: rupavahini.lk වවේ අඩවි  මඟි ව අ වතර්ජාල  

ඔස්වසේ ද වලෝකවේ ඕනෑම තැනක සිට නැාඹි  හැක. 

වමම අං   නිව ෝජ් අධ්ය්ක්ෂ ජනාාල් (ඉංකයව වරු)  ටව්ත පාලන  වස. ඉහත සඳහ ව කාන ලද ඒකක 

හා උප ඒකක මඟි ව වසා පුාා රිරිනමන ලද විවිධ්ය වසේවා සංක්ෂිප්ත ක් වලස පහත දැක්වස. 

වමම සි ලු වමවහයුේ , නඩ්තතු සහ ව්ාපති කටයුතු ඉටු කිරීමට සිුවවූවේ ආර්ථික අර්බුධ්ය  නිසා ිබූ 

සීමිත පහසුකේ  ටව්ත සහ අඩු වැටුප් මට්ටේ නිසා පැවි තාක්ෂණ නිලධ්යාරි හිඟ ්ත සමඟි ව බව සඳහ ව 

කළ යුතු වස. 

 වකවසේ නමු්ත , වනොව කු්ත ුවෂ්කාතාව  ව  ටව්ත වුව්ත නිෂ්පාදන සහ විකා න කාර්   ව ඉංකයව වරු 

අං වේ නිලධ්යාරි වවේ කැපවිම සහ උ්තසහ  ව සාර්ථකව ඉටුකිරීමට හැකි වි . 
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ප්ර.ධ්යාන පාලක මැදිරි  

___________________________________________________________________ 

ප්ර.ධ්යාන පාලක මැදිරි  සංස්ථාවස වකොුවනාාටි  බුව වන අතා ප්ර.ධ්යාන ව ව  ව විකා   ව තුනක් දිනපතා 

පැ  38ක විකා  ක් රූපවාහිනි , අයි  93නායකකාව සහ ව වත්රිා නායකකාව ව විකා   වකවර්.වමහි පසු 

නිෂ්පාදන සහ සංස්කාණ සඳහා වර්ඛී  වනොවන සංස්කාණ පේධ්යි 12ක් සහ වර්ඛී  සංස්කාණ 

පේධ්යි ක් හඬ කැවීම සඳහා වව ව කා ඇත. 

2015 වර්   තුළ නව ස්ථාරිත කිරීමි හා වැඩි දියුණු කිරීේ රිළිබඳ විස්තා පහත දැක්වස. 

1. වදවන " Live u '' ග්රකහණ  කිරීවේ පේධ්යි ක් හදිසි වැදග්ත අවස්ථා සහ ප්ර.වත්ති විකා   ව සඳහා 

ස්ථාරිත කා ඇත. 

2. ඩිකයටල් සංස්කාණ පේධ්යි වවවෙවට වර්ඛී  වනොවන  සංස්කාණ පේධ්යි ක් ස්ථාරිත කා ඇත. 

3. ඩිකයටල් සංස්කාණ පේධ්යිව  ව ඉව්ත කාන ලද වකො වවසෝල  චැනල් අයි / ව වත්රිා නායකකා 

විකා   කාවෙ ලබන ප්ර.ධ්යාන ස්විච  ව ( Master Switcher) සවි කා ඇත. 

4. 24 LED වමොනිටා ක් රූපවාහිනි චැනලවේ පැහැදියකව නැාඹීම ( Precise Monitoring) සඳහා 

ස්ථාරිත කා ඇත. 

 

දදනික විකා  න කාල  ව පහත සඳහ ව පරිදි  විකා   වකවර්. 

 රූපවාහිනි ( පළමු නායකකාව )       -     පැ  22 

 අයි / ව වත්රිා (වදවන නායකකාව)     -      පැ  18 

සංස්කාණ කාල  ව පහත සඳහ ව පරිදි  විකා   වස. 

 වර්ඛී  වනොවන (Premier )        -        13,000 පැ  

 වර්ඛී  වනොවන ( Avid)            -       56,000 පැ      

 වර්ඛී  (Beta Cam)                   -         3000 පැ  

 

මැදිරි වමවහයුේ 

___________________________________________________________________ 

 

සජීවි වැඩසටහ ව වම වම වැඩසටහ ව පටිගත කිරීේ සඳහා ද මැදිරි අංක i ,ii, iii,iv  (හඬ කැවීේ මැදිරි  ) 

හා ාජත එළිමඑහ ව මැදිරි  තුළ පහසුකේ සපසා ඇත. 

 

වසා 2015 දී සිුව කාන ලද වැඩසටහ ව සංඛ්ාව දළ ව ව  ව පහත දැක්වස. 
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 සජීව වැඩසටහ ව                                  3992 

 සජීව ප්ර.ධ්යාන ප්ර.වත්ති ප්ර.කා                   2080 

 සජීව පැව  ව පැ  ප්ර.වත්ති ප්ර.කා         2340 

 වලොතරැයි දිවෙේ ඇදීේ                           2184 

 අධ්ය්ාපන වැඩසටහ ව                             676 

          එකතුව දළ ව ව  ව                    11272 

 

   ප්ර.වත්ති ප්ර.කා  හැරුණු වකොට ඉහත වැඩසටහ ව සඳහා දදනික සාමාන් සජීව විකා න කාල  පැ  14 ක්  

   වන අතා වමම කාර්   පාර්   අි යි ව අවම කාර් ම්ඩඩල  මඟි ව සිුව කා වගන  න ලදී. 

  

   මූල්ම  බාධ්යාව ව වහේතුවව ව 2015 වර් වේදී මැදිරි තුළ  ාව්තකාීනන කිරීේ කිසිවක් සිුව වනොකාන ලදී. 

 

බාහිා විකා  ඒකක  

___________________________________________________________________ 

   බාහිා විකා  බස් ාථ 2 හා ම වද ධ්යාවන බස් ාථ  (Slow motion) පාවිතව  ව පසුගි  වසා තුළ බාහිා 

සජීව විකා න හා පටිපත කිරීේ 107 ක් සාර්ථකව සිුව කා ඇත.ජාික සිුවවීේ , සංගීත වැඩසටහ ව , ක්රීදඩා 

තාඟ වැඩසටහ ව , ආගමික වැඩසටහ ව මීට ඇතුළ්ත වස. 

 

         ඒ රිළිබඳ විසත්ා පහත දැක්වස. 

         

 බාහිා විකා  බස් ාථ - 01                                 පටිගත / සජීව විකා   27 (දින 51) 

 බාහිා විකා  බස් ාථ - 02                                 පටිගත / සජීව විකා   67 (දින 118) 

   බාහිා විකා  බස් ාථ -02+04 සමඟ Slow motion බස් ාථ               13 (දින 30) 

                                                                            එකතුව                 107 

 

 ජනාධිපි මාධ්ය් ඒකක ට අ ්ත බාහිා විකා  ාථ  උප ව ෝගි කා ගනිමි ව ඉංකයව වරු කාර්   

ම්ඩඩල  සජීව වැඩසටහ ව 08 ක් (දින 16 ) සිුව කා ඇත.    

සේවප්ර.ේෂණ ඒකක  

___________________________________________________________________ 
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     ගත වූ වසවර්  සේවප්ර.ේෂණ ඒකකව  ව පහත සඳහ ව ප්ර.ධ්යාන කාර්   ව ඉටු කාන ලදී. 

 

 දිවයින පුාා ඵලදායි ආවාණ ක් සිුවවන පරිදි විකා නාගාා 10 කි ව සම වවිත දීප ව්ාප්ත 

වපෞික විකා න ජාලවේ වමවහයුේ හා නඩ්තතු කටයුතු ඉතා උසස් මට්ටවම ව පව්තවාවගන 

 ාම. 

 

 දිවයිව ව විවිධ්ය ස්ථානවල සිට බාහිා විකා  136 ක් සඳහා සජීව සබැඳි පහසුකේ  සැලසුේ කිරීම 

හා ක්රිා ා්තමක කිරීම.  

වමහිදී විකා  රිරිවැ  අවම කිරීවේ අාමුවණ ව අදාල බාහිා විකා  ස්ථාන  , විකා  කාල  ආදී                           

කරුණු සලකා ක්ෂරා තාංග උපකාණ (Microwave Links), ච වද්රිතකා තාක්ෂණ 

උපකාණ(DSNG) වහෝ ුවාකථන වසේවා සප න සමාගේවලට  අ ්ත ප්ර.කා  ත වතු ජාල (Fiber 

Optic Network) වැනි තාක්ෂණ ව අතරි ව වඩා්ත සුුවසු තාක්ෂණ ක්ර මවසද  තීාණ  කිරීවම ව 

අනතුරුව සජීවි සේවප්ර.ේෂණ පහසුකේ සැලසුේ කිරීම හා ක්රිා ා්තමක කිරීම සිුව කාවෙ  ලැබී . 

 

 වේශී  හා විවේශී  මාධ්ය් ආ තන සඳහා ක්ෂරා තාංග සබැඳි උපකාණ හා අංකන ච වද්රිතකා 

ප්ර.වත්ති රැස්කිරීවේ  උපකාණ කුයක ට දීවම ව රු.4,207,000.00 ක අමතා ආදා මක් 

උ්තපාදන  කාන ලදී. 

 

 වකොළඹ දිස්ත්රිෂක්ක  සඳහා UHF තාංග කලාප  ඔස්වසේ බේබලරිටි  ටවර් වගොඩනැගිල්වල් 

සිට කාවෙ ලැබු සේවප්ර.ේෂණ  වඩා වැඩි ප්ර.වේ  ක් ආවාණ  කිරීම සඳහා ාාජගිරිවේ රිහිටි මීටර් 

150 ක් පමණ උස වගොඩනැගිල්ලකට ( Fairway Tower Building) වගන  න ලදී. 

 

 ශ්රී  ලංකාවට සුුවසු ඩිකයටල් රූපවාහිනි සේවප්ර.ේෂණ තාක්ෂණ ක් තීාණ  කිරීමට අදාලව ජපාන 

(ISDB-T)  හා යුවාෝපී  (DVB-T2) ඩිකයටල් තාක්ෂණික  ක්ර මවසද  ව මගි ව සිුව කා ව ලැබූ 

පරීක්ෂණ විකා  ක් සඳහා පහසුකේ සැපයීම හා සහපාගි වීම. 
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විුවයක හා වායු සමීකාණ ඒකක  
___________________________________________________________________ 

වකොළඹ මැදිරි සංකීර්ණවේ ස්ථාරිත කා ඇි පහත සඳහ ව ප්ර.ධ්යාන විුවයක ජනක   වත්රි , වායු සමීකාණ 

පේධ්යි හා බාහිා විකා  බස්ාථ වල වායු සමීකාණ පේධ්යිවලට අමතා බාහිා විකා නාගාාවල ස්ථාරිත 

කා ඇි විුවයක ජනක   වත්රි හා වායු සමීකාණ   වත්රි වල නඩ්තතු කටයුතු හා වදෝෂ නිවරිදි කිරීමි විධිම්ත 

කාලසටහනකට අවෙව සිුව කාවෙ ලැබීණි. 

 වකොළඹ මැදිරි සංකීර්ණ  අසල ඇි 1250KVA හා 250KVA ඩීසල් විුවයක ජනක   වත්රි 

 රිුවරුතලාගල ප්ර.ධ්යාන විකා නාගාාවේ ඇි 250KVA ඩීසල් විුවයක ජනක   වත්රි 

 මැදිරි සංකීර්ණවේ මධ්ය්ම වායු සමීකාණ පේධ්යි  

 වායු සමීකාණ ( Split type)   වත්රි 180 ක් 

 බාහිා විකා න ාථවල වායු සමීකාණ පේධ්යි 

 අඛ්ඩඩ විුවයක සැපයුේ පේධ්යි 

 නව වායු සමීකාණ   වත්රි ( Split type)  06 ක් හඬකැවිේ මැදිරි  හා මැදිරි අංක 03 ආයක වද  

ඇතුළු විවිධ්ය ස්ථාන 

 බාහිා විකා  බස් ාථ  02 හි වායු සමීකාණ  පේධ්යි  අලුවත ව අලු්තවැඩි ා කිරීම. 

 මධ්ය්ම හා වායු සමීකාණ  පේධ්යිවේ සිසිල් ජල  ගම ව කාන නල  පේධ්යි  අලුවත ව තාප 

පරිවාාණ  කිරීම. 

 

 

නඩ්තතු ඒකක  - 1 ( පේධ්යි හා උපකාණ නඩ්තතු කටයුතු) 

__________________________________________________________________

_ 

 ප්ර.ධ්යාන පාලක මැදිරි  , මැදිරි හා බාහිා විකා න බසා්ථ වල ස්ථාපන  කා ඇි උපකාණ 

හා පේධ්යි වල වදෝෂ නිවාාණ නඩ්තතු කටයුතු ඉටු කාවෙ ලබයි. 

 සංස්ථාවස සි ලුම අං  හා ඒකක සඳහා ුවාකථන පහසුකේ ස්ථාපන  කිරීම හා ඒවාවේ 

නඩ්තතු  කටයුතු සිුව කිරීම. 

 වටයකවප්ර.ොේටර් කටයුතු. 
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2015 වර්ෂ  තුළ නඩ්තතු - 1 ඒකක  මගි ව ඉටු කාන ලද සුවිව ේෂ කාර්   පහත දැක්වස. 

1. ප්ර.ධ්යාන අලු්තවැඩි ා කටයුතු - 192 
 

2. වටයකවප්ර.ොේටර් පහසුකේ ලබා දීම 

වමම පහසුකේ ඇමරිකා එක්ස්ත ජනපදවේ ාාජ් වල්කේ, ඉංදි ා අගමැිතුමා හා හිටපු 

ජනාධිපිතුමාට ලබා දී ඇත. 
 

 

3. නඩ්තතු කාර්   ම්ඩඩල  මගි ව ඉටු කාන ලද බාහිා විකා න ආවාණ - 72 

මීට සේමාන උවළලවල් , ක්රීදඩා තාඟ ආවාණ  , සංගීත සංදර් න , ආලමික උ්තසව , ජාික 

උ්තසව හා මැිවාණ ප්ර.ිඵල විකා න ඇ්තළ්ත . 

 

4. ුවාකථන පේධ්යි  ආශ්රිුත අලු්තවැඩි ා කටයුතු - 195 

නව ුවාකථන ස්ථාරිත කිරීම - ප්ර.වත්ති අං   , නීි අං  , නීි ඒකක  , මැදිරි අංක 03 , 

සනීපාාක්ෂක ඒකක  හා කාර්මික නඩ්තතු ඒකක  

- සපාපි කාර් ාල  සඳහා නව ෆැක්ස්   වත්රි ක් සවි කිරීම. 

- අධ්ය්ාපන ඒකක  සඳහා අලුි ව PEO TV සේබ වධ්යතව ක් ලබා දීම. 

- ප්ර.ධ්යාන පාලක මැදිරි  සදහා නව ADSL  සේබ වධ්යතව ක් ලබා දීම. 

 

5. වි     ව ේෂ ාාජකාරි 

- ග්රකැරික් - 2 ඒකකවේ උපකාණ වි     ව ේෂ ඒකකවේ ස්ථාරිත කිරිම 

- ගාලු සම  හා දරුසම්ා ව මුස්යකේ විද්ාලවේ රූපවාහිනි ප්ර.දර් න කුටි සවිකිරිම හා ප්ර.දර් න   

- ජනාධිපිවාණවේ ප්ර.තඵල විකා   

- මහ මැිවාණවේ ප්ර.ිඵල විකා   

- මැදිරි අංක 3 හි ක්රීදඩා මැදිරි  , 2015 වලෝක කුසලාන ාේහි තාගාවයක  , 2015   ICC වලෝක 

කුසලාන ක්රිාකට් තාඟාවයක  හා වනව ව හමුදා සයිකල් වර්ස් සදහා සැකසිම 

 

6. නව කැමාා ප්ර.ධ්යාන පාලක මැදිරි  හා ප්ර.වත්ති අං   ඉදිරිපස සවි කිරීම 

 

 

 

නඩ්තතු ඒකක  - 2 ( ක්වෂේත්රි උපකාණ හා නිෂප්ාදන වසේවා අං  ට අදාල  බාහිා විකා  
බස ්ාථවේ නඩ්තතු කටයුතු) 
__________________________________________________________________ 

 

 

 විද_්ත ප්ර.වත්ති රැස් කිරීවේ උපකාණ , විද_්ත ක්වෂේත්රි නිෂ්පාදන උපකාණ හා නිෂ්පාදන වසේවා 

ඒකක ට අදාල බාහිා විකා  බස් ාථවේ සි ලුම උපකාණ වල වදෝෂ නිවාාණ හා නිවැරිදි 

කිරීවේ නඩ්තතු කටයුතු වමම ඒකක  මගි ව සිුව  වකවර්. කැේවකෝඩර් දත ් , ශ්ර ව් සංකලන 
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පුවරු , දතෂ් නිරීක්ෂණ ිා , ශ්ර ව් අීකක්ෂණ උපකාණ , අව්ත වගන  ා හැකි වීඩිව ෝ කැසට් 

පටිගත කාන   වත්රි , මයිවක්ර ොවෆෝ ව , ශ්ර ව් වර්ධ්යක , විද_්ත වකෝෂ , විද_්ත වකෝෂ ආවාෝපක , 

ප්ර.ත්ාවර්ථ - සාල ධ්යාාා , පරිවර්තක , ආවලෝකකාණ උපකාණ හා රැහැ ව වේ අතා වස. 

 නව උපකාණ මිලදී ගැනීම සදහා තාක්ෂණික  ක්තාව  ඇගයීමට ලක් කිරීම සිුව වස. 

ප්ර.ිසේපාදන ක්රිා ාවයක  සදහා තාක්ෂණික රිරිවිතා සකස් කිරීම හා තාක්ෂණික ඇගයුේ කමිටු 

වාර්තා සකස් කිරීම. 

 

 අලුි ව මිලදී ග වනා ලද උපකාණ ත්තව පරීක්ෂණ ට ලක් කිරීම සහ ස්ථාපන  කිරීම. 

 

 2015 වසවර් ඉටු කාන ලද වසේවා රිළිබඳ සංඛ්ා්තමක විසත්ා ක් පහත දැක්වස 

 කැේවකෝඩර්ස්                    :              වදෝෂ නිවාාණ නඩ්තතු කටයුතු                  -57 
                                                       විව ේෂ නඩ්තතු කටයුතු                             -06     
                                                       වදෝෂ නිවැරිදි කිරීවේ නඩ්තතු කටයුතු        -51 

 අව්ත වගන  ා හැකි දත ් / ශ්ර ව් පටිගතකාණ  
                                       :              වදෝෂ නිවාාණ නඩ්තතු කටයුතු                  -11  
                                                      විව ේෂ නඩ්තතු කටයුතු                              - 03 
                                                      වදෝෂ නිවැරිදි කිරීවේ නඩ්තතු කටයුතු         -04 
     

 කැමාා කාච                       :               වදෝෂ නිවැරිදි කිරීවේ නඩ්තතු කටයුතු         -10 
     

 දත ් නිරීක්ෂක ිා            :               වදෝෂ නිවැරිදි කිරීවේ නඩ්තතු කටයුතු         -09       

 ශ්ර ව් උපකාණ                       :         වදෝෂ නිවැරිදි කිරීවේ නඩ්තතු කටයුතු           -07 
 

 සාල ධ්යාාා සැපයුේ හා විද_්ත වකෝෂ ආවාෝපක 
                                            :         වදෝෂ නිවැරිදි කිරීවේ නඩ්තතු කටයුතු          -09 
 

 ආවලෝකකාණ උපකාණ        :        වදෝෂ නිවැරිදි කිරීවේ නඩ්තතු කටයුතු            -29 
      

 ුවාකථන දිවන ලබා දීම                                                                                            - 20 
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වතොාතුරු තාක්ෂණ හා ස වනිවසදන ඒකක  
___________________________________________________________________ 

රූපවාහිනි සංසථ්ාවස පරිගණක ජාල  හා එ ට සේබ වධ්ය උපාංග නඩ්තතු හා මතුවකාංග  ාව්තකාීනන 

කිරීම වමම ඒකකවේ කාර්   පාර්   යි. පරිගණක 295 ක් මුරාණ   වත්රි 90 ක් හා පරිගණක සර්වර් 15 ක් 

වවේ හා වේල් ඇතුල්තව ර්ර්ණ නඩ්තතු හා අලු්තවැඩි ා වදෝෂ නිාාකාණ  ද පැමිණීේ රිටවීේ වසලා 

සටහ ව මතුවකාංග  සේබ වධ්යව ද වමම ඒකක  මගි ව සිුව කායි. තව ද ප්ර.ධ්යාන නායකකාවස වවේ අඩවි  

පව්තවා වගන  ාම හා නඩ්තතු පණිවිඩ සේබ වීකකාණ  ද ඒකක සදහා අව ් මතුවකාංග නිපදවීම ද සජීව 

ක්රීදඩා ඉසස සදහා මතුවකාංග නිපදවීම හා සජීව විකා   වට සේබ වධ්ය වතොාතුරු ඉදිරිප්ත කිරීේ ද වතොාතුරු 

තාක්ෂණ  හා ස වනිවසදන ඒකක  විසි ව සිුව කාවෙ ලබයි. 

 

පහත සඳහ ව ක්රිා ාකාරී ව පසුගි  වසා තුලදී ඉටු කාන ලදී. 

 රූපවාහිනි වවේ අඩවි  නැවත සැලසුේ කිරීම හා සකස් කිරිම. වේ සඳහා MS Content මතුවකාංග  

පාවිතා කාන ලදී. 

 

 පාපැදි තාග , වමෝටර් ාථ ධ්යාවන තාග , ක්රිාකට් , ාගර් තාග සඳහා සහ ප්ර. ්ණ විචාාා්තමක 

වැඩසටහ ව , මැිවාණ ප්ර.ිඵල සඳහා මතුවකාංග  නිෂ්පාදන . 

 

 www. nethra.lk හා www.channel.lk සඳහා වවේ අඩවි සකස් කිරීම. 

 

 On Demand Video Content සඳහා ගබඩා ධ්යාරිතාව වැඩි කිරිම. 

 

 ත්රීි පාෂා ප්ර.වත්ති වවේ අඩවි ප්ර.වත්ති ඒකක ට සකසා දීම. 

 

 අ වතර්ජාල විකා වේ ත්තව  ව වැඩි දියුණු කිරීම . 

 

 3G/4G තාක්ෂණ  පාවිතා කා වීඩිව ෝ ද වත ලබාවගන සජීව විකා  සඳහා පාවිත  ආාේප . 

(වමෝටර් ාථ ධ්යාවන තාග බයිසිකල් තාග) 

 

 නව ඇගියක සලකුණු   වත්රි සවි කිරීම. (කැමාා සහිතව )  

 

 සමාජ ජාලා පාවිත  සඳහා පරිගණක පාවිත  රිළිබඳ වැඩමුළු පැවැ්තවීම. 

 

 පරිග ණක  මුරාණ    වත්රි සක්ෑනර්   වත්රි හා ජාල උපකාණ වප වදෝෂ  නැි කිරීම හා නඩ්තතුව. 

 

 පරිගණක ජංගම ුවාකථන මතුවකාංග  එයක දැක්වීම( Android හා Apple ුවාකථන  සඳහා). 

 

 රූපවාහිනි වවේ අඩවි  ඔස්වසේ පසුගි  වැඩ නැාඹීමට හැකි ාව ලබා දීම. 
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අවළවි  අං   

___________________________________________________________________ 

අවළවි අං වේ ප්ර.ධ්යානී අධ්ය්ක්ෂ ( අවළවි) වස. කළමනාකාණව හි පහසුව සඳහා වමම අං  පහත 

ඒකකවයක ව සම වවිත වස. 

 අවළවි ඒකක  

 උපවල්ඛන ඒකක  

 අවළවි ප්ර.වර්ධ්යන ඒකක  

 ප්ර.චාාක හා මාධ්ය් ඒකක  

 අවළවි වැඩසටහ ව ඒකක  

 පරිපාලන ඒකක  

2015 වසවර් අවළවි අං   රූපවාහිනී සහ චැනල් අයි නායකකාවල වනව ව කාල  විකිණීවම ව ලබා ඇි 

සමස්ත ආදා ම රුරි ල් 2,007,169,283.20 වන අතා සමස්ත අාමුදල්  ගලා ඒම රුරි ල්  

2,112,073,026.69 කි.  

 

2015 වසවර් ආදා ම වර්ධ්යන  කාගැනීවමහිලා  පහත වැඩසටහ ව  විව ේෂව  ව දා ක වීඇත. 

 සිංහල හා වදමළ අලු්ත අවුරුේද 

 වවසක් වපොවසො ව උ්තසව 

 ICC වලෝක කුසලාන තාඟාවයක  

 ක්රිාකට් තාඟ (ඉ වදි ා ක්රිාකට් සංචාා  , පාකිස්තාවෙ ක්රිාකට් , බටහිා ඉ වදි ා ක්රිාකට්             

සංචාා )  

 ාේහි වලෝක කුසලාන තාඟාවයක  

 ළමා දින  

 ාණවිරු රි ල් ස්ටාර් වැඩසටහන 

 වමෝටර් ාථ ධ්යාවන තාග  

 නල්ලූර් සජීව විකා   

ඉහත වැඩසටහ ව අතරි ව  සිංහල හා වදමළ අලු්ත අවුරුුව  වැඩසටහන හා සු වදා වෙවා එළි  සැළයකහිණි 

වස වත  සඳහා රු 36,655,000.00 ක ඉහළ ආදා මක් ලබා   ගැනීමට හැකි වි . 

වසේවාදා කයි වවේ  ප්ර.වර්ධ්යන වැඩසටහ ව  සංවිධ්යාන  කා ප්ර.චාා  කිරීවම ව හා අවෙග්රකහක  ව  ලබා 

ගැනීවම ව අමතා ආදා මක් ලබා ඇත. 
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වසේවා දා ක ආ තන සමග මනා සේබ වධ්යතාව ක් පව්තවාවගන  ාම තුළි ව වසේවාදා ක  වවග ව ලබා 

ග වනා  වවළද දැ වවීේ නිවැාදිව උපවල්ඛන ගතකා විකා   කිරිමට කටයුතු සලස්වා ඇත.ආදා ේ 

ඉලක්ක සපුාා  ගැනීමට සහා  වීම  උපවල්ඛන ඒකකව හි කාර් පාා යි. 2015 වසවර්දි   උපවල්ඛන 

ඒකක  විසි ව  දැ වවීේ 187,767 ක් උපවල්ඛන ගත කා ඇත. 

 

තවද සංස්ථාවස වැඩසටහ ව අ ඩංවන ඩී.වී.ඩී රිටප්ත අවළවි කිරීම තුළි ව රුරි ල් 2,817,638.00 ක පමණ 

වාර්ෂික ආදා මක් උප ාවගන ිවේ. එවම වම නැණමිහිා  ශීෂ්්තව  ප්ර. ්න පත්රි කට්ටල අවළවි අං ව  ව 

විකිණීවම ව පමණක් රුරි ල් 5,213,800.00 ක ආදා මක් ලබාවගන ඇත. 

 

2015 වර්ෂ  තුළදී රූපවාහිනිවේ විකා   වූ වැඩසටහ වවල රිටප්ත සහ පුස්තකාල දර් න අවළවිව  ව 

ලැබූ ආදා ම 1,330,244.00කි. 

 

සු වදා වෙවාඑළි  සැළයකහිණි වස වත , සිරිලක රිරි අවුරුුව සිරි අවුරුුව උදාන , ගංගාාාම වවසක් 

කලාප , ත විරිමවල් වපොවසො ව උ්තසව , සුරිඳුණි කතාගම 2015,  T 20  ක්රිාකට් වලෝක කුසලාන 

තාගාවයකවේ රූපවාහිනී ප්ර.වර්ධ්යන ව්ාපාි  , පණවම ව සුාකිමු සමාජ ස්තකාාක ව්ාපති , න්තතල් 

කැවාොල් ගී ප්ර.සංග ආදී ප්ර.වර්ධ්යන කටයුතු සාර්ථකව නිම කාන ලදි. 

 

2015 වසා තුළ ද නායකකා ප්ර.වර්ධ්යන  සහ රුපවාහිනී වැඩසටහ ව ප්ර.චාා  සදහා මුද්රිතත මාධ්ය් ඔස්වසේ 

ප්ර.චාාක කටයුතු ප්ර.චාාක හා මාධ්ය  ඒකක  මගි ව දි ්ත වකරිණි. 

 

වර්ෂ  පුාා  විධිම්ත සැලසුමක්  ටව්ත අවළවි ප්ර.වර්ධ්යන  හා වප්ර.ේක්ෂක වර්ධ්යන  සදහා වමම ප්ර.චාාක 

දැ වවිේ සිංහල, ඉංග්රී්සි හා වදමළ  න මාධ්ය් වයක ව පළ වකරිණ. 

 

වලොතරැයි වැඩසටහ ව, වසේවාදා ක ප්ර.වර්ධ්යන වැඩසටහ ව හා වසසු අවළවි වැඩසටහ ව නිෂ්පාදන  හා ඒ 

ඒ වැ ඩසටහ ව වලට අදාළ ර්ර්ව ප්ර.චාාක පට සැකසීම අවලවි වැඩසටහ ව නිෂ්පාදන ඒකක  මගි ව සිුව 

වකවර්. තවද දිනපතා වලොතරැයි දිවෙේ ඇදිවේ නිෂ්පාදන කටයුතු සිුවවන අතා පසුගි  වසවර් දිවෙේ අදීවේ 

වැඩසටහ ව 2190 ක් නිෂ්පාදන  කා ඇත.         
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පරිපාලන අං   
___________________________________________________________________ 

සංස්ථාවස සි ලුම පරිපාලන කටයුතු සපාපි  සහ අධ්ය්ක්ෂ ජනාාල්වේ අීකක්ෂණ    ටව්ත පරිපාලන 

අං   මගි ව සිුව කාවෙ  ලබයි. පරිපාලන අං   අධ්ය්ක්ෂ (පරිපාලන )  ටව්ත පාලන  වස. 

පරිපාලන අං    ටව්ත ඇි ඒකක 

 පරිපාලන ඒකක  

 මහජන සේබ වධ්යතා හා රිළිගැනීවේ ඒකක   

 වල්ඛනාගාා  

 ප්ර.වාහන ඒකක  

 ආාක්ෂක ඒකක  

 පර්වේෂණ හා පුහුණු ඒකක  -   සපාපි සහ  අධ්ය්ක්ෂ ජනාාල්වේ අීකක්ෂණ    ටව්ත 

 නීි හා පරිපාලන ඒකක  

 සිවිල් ඉංකයව වරු ඒකක  

 අප් වතා විගණන ඒකක  - සපාපිතුමාවේ  සතජු අීකක්ෂණ    ටව්ත 

 පුස්තකාල  

පරිපාලන ඒකක   සිුව කාන කාර්   ව 

 සංස්ථාවස සි ලුම නිලධ්යාරී වවේ වපෞේගයකක යකරිවගොවෙ පව්තවාවගන  ාම. 

 සංස්ථා කාර්  ම්ඩඩල  සඳහා නව නිලධ්යාරී ව බඳවා ගැනීම. 

 සංස්ථා නිලධ්යාරී වවේ  උසස්වීේ, වාර්ෂික වැටුප් වැඩිවීම සහ ස්ථාන මාරුවීේ ලබාදීම. 

 ජනමාධ්ය් අමාත්ං   ඇතුළු බාහිා  ආ තන විසි ව ඉල්ලුේ කාවෙ ලබන වතොාතුරු හා වාර්තා 

ලබා දීම. 

 සංස්ථාවස සි ලුම උ්තසව සංවිධ්යාන  කිරීම. 

 සංස්ථාවස නිලධ්යාරී වවේ වින  පාලන  සේබ වධ්ය ාාජකාරි සිුව කිරීම. 

 විවේශී  පුහුණු පාඨමාලා , සේම වත්රිණ, සමුළු, රැස්වීේ, අධ්ය්ාපන චාරිකා, වැඩමුළු, ආවාණ 

කටයුතු සදහා නිලධ්යාරී ව ව ොමු කිරීම සේබ වධ්ය ාාජකාරි කටයුතු කිරීම. 
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 බාහිා ආ තනවල (අධ්ය්ාපන හා වත්තතී ) ශිෂ්  වට පුහුණුව සඳහා අවසථ්ාව සලසා දීම හා 

ඔවු ව අදාළ අං  වවත ව ොමු කිරීම. 

 සංස්ථාවස සි ලුම නිලධ්යාරී වවේ නිවාඩු , හදිසි අනතුරු නිවාඩු , ප්ර.සූත නිවාඩු, විව ේෂ හා ාාජකාරි 

නිවාඩු, ාටි ව බැහැා වපෞේගයකක හා ාාජකාරි නිවාඩු සේබ වධ්ය ාාජකාරි සිුව කිරීම. 

 සංස්ථා නිලධ්යාරී වවේ සුප සාධ්යන   සදහා දවද් ාක්ෂණ පහසුකේ, ණ   පහසුකේ ලබාදීම 

ඇතුළු  අවනකු්ත සුපසාධ්යන කටයුතු සිුව කිරීම. 

 සංස්ථා  නිලධ්යාරී වවේ වසේවක අර්ථසාධ්යක අාමුදල හා වසේවා නියුක්ිකයි වවේ පාා අාමුදල් 

සේබ වධ්ය ාාජකාරි කටයුතු සිුව කිරීම. 

 නිල හැඳුවෙේප්ත , නිල ඇඳුේ ලබාදීම සේබ වධ්ය ාාජකාරි කටයුතු කිරීම. 

 සංස්ථාවස විවිධ්ය අං වලට අව ් පානී  ජල  සහ පුව්තප්ත වග වවීම හා වබදාහැරීම. 

 සංස්ථා ුවාකථන හා තැපැල් සේබ වධ්ය ාාජකාරි කටයුතු කිරීම. 

2015 වර්ෂ  අවසානවේ වසේවක සංඛ්ාව රිළිබඳ වතොාතුරු   

වසේවා පදනම      වසේවක සංඛ්ාව 

ස්ථීා කාර්  ම්ඩඩල       940 

වකො වත්රිා්ත කාර්  ම්ඩඩල        40 

වසේවා පැවරුේ  කාර්  ම්ඩඩල       24 

මුළු කාර්  ම්ඩඩල                1004 

අවෙමත  කාර්  ම්ඩඩල                 985 

2015 වර්ෂවේ නව බඳවා ගැනීේ 

ස්ථිා පදනම මත       13 

වකො වත්රිා්ත  පදනම මත       09 

වසේවා පැවරුේ පදනම මත      16 

මුළු බදවා ගැනීේ       38 
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2015 වර්ෂවේ විශ්ර ාම  ාම සේබ වධ්ය වතොාතුරු 

2015 වර්ෂවේ විශ්ර ාම ලැබූ නිලධ්යාරී ව සංඛ්ාව   03 

 

ාක්ෂණ ප්ර.ිලාප 

2015 වසවර් ජනවාරි 01 දින සිට වදසැේබර් 31 දින දක්වා කාල  සඳහා සංස්ථාව ගිවිසග්ත දවද් 

ාක්ෂණාවාණ , ගිනි ාක්ෂණ   හා සි ලු අවදානේ ාක්ෂණ ක්ර ම ක්රිා ා්තමක වකරිණි. 

එ මගි ව; 

 වාෝහල්  හා සැ්තකේ ාක්ෂණ ආවාණ ( ව වවාසික වාෝහල් හිල්ප්ත,  ඇස්ක්ඩනාඩි 

හිල්ප්ත) 

 අසාධ්ය් වාෝග ාක්ෂණ  

 හදිසි අනතුරු ාක්ෂණ  

 ගිණි ාක්ෂණ  හා සි ලු අවදානේ ාක්ෂණ   න ක්වෂේත්රි ආවාණ  වස. 

2015 වර්ෂවේ වමම සංසථ්ාවස නිලධ්යාරී ව සහපාගි වු විවේ  නිල සංචාා 

විවේ  ගම ව අවසථ්ා    සහපාගි වු නිලධ්යාරී ව සංබ්ාව 

පුහුණු පාඨමාලා       12 

රැස්වීේ හා සේම වත්රිණ      45    

ාාජ් නා ක නිල සංචාා සහ ආවාණ කටයුතු   19  

 

උ්තසව සාංව්තසරික කටයුතු 

 2015 වර්ෂවේ ව ුවණු රූපවාහිනී 33 වන සංව්තසා  වවවෙවව ව පැවැි රිරි්ත රිංකම සහ 

දානම  රිංක ම වපබාවාරි මස 14 සහ 15 සිුව කිරීම. 

 වසා 20ක වසේවා කාල ක් සේර්ර්ණ කළ සංස්ථා නිලධ්යාරී ව සඳහා ා ව ිළිණ ප්ර.දාන .  

 රූපවාහිනී සංස්ථා නිලධ්යාරී වවේ සහපාගි්තවව  ව වාර්ෂික අලු්ත අවුරුුව උ්තසව  ක්රීදඩා 

සංගම  හා එක්ව සංවිධ්යාන  කිරීම.  
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මහජන සේබ වධ්යතා හා රිළිගැනීවේ ඒකක  

___________________________________________________________________ 

2015 වසවර්දී ආ තන 739 කට අ ්ත පුේගල  ව 84,632 ප්ර.මාණ ක් රූපවාහිනී සංස්ථාව නැාඹීමට 

පැමිණ ඇි අතා වමොවු වවග ව බහුතා  පාසල් සිසු සිසුවිව ෝවවි. අවනක් වකොටස ත්රිෂවිධ්ය හමුදාවට හා 

ග්රකාමි  විවිධ්ය සංවිධ්යානවයක ව පැමිණි අ වවි. වමොවු වට අව ් කාන පහසුකේ හා මාර්වගෝපවේ ක්තව  

ලබා දී ඇි අතා සංස්ථාවස විවිධ්ය අං  මගි ව ඉටුවන කාර්   ව හා රූපවාහිනී   වප්ර.ේක්ෂක ා දක්වා  

වප්ර.ේාණ  වන ආකාා  ගැන මනා දැවෙමක් ඔවු වට ලබාදිම වමමඟි ව සිුවවස.     

 

ප්ර.වාහන ඒකක  

___________________________________________________________________ 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාවස දදනික ප්ර.වාහන ාාජකාරි වන ප්ර.වත්ති පටිගත කිරිේ, වැඩසටහ ව පටිගත 

කිරීේ, ඉසස සමීක්ෂණ කටයුතු සහ වකොළඹි ව බැහැාව  ඇි ප්ර.ිවිකා න මධ්ය්සථ්ාන  වහි අව ්තා මත 

ප්ර.වාහන පහසුකේ සැපයීම සහ  සංස්ථාවස අවනකු්ත ාාජකාරි සදහා ප්ර.වාහන පහසුකේ සැපයීම වමම 

ඒකකවේ ප්ර.ධ්යාන කාර්   වස. 

 

වමම ඒකකවේ කාර් ම්ඩඩල  61 කි. රූපවාහිනි සංස්ථාවට අ ්ත වාහන 43 ක් සහ කුීන පදනම මත 

ලබාග්ත වාහන 09 ක් උපව ෝගී කා ගනිමි ව ඉහත අව ්තා  සපුාා දීමට කටයුතු කා ිවේ. 

 

ඒ අවෙව  වථෝක්ත වර්ෂ  තුළ වාහන ධ්යාවන  කා ඇි ුවා ප්ර.මාණ  කි.මි.1,236,127 ක් වු අතා, ඉ ව 

කි.මි.936,179 ක් සංස්ථා වාහනවයක වද, කි.මි.296,948 ක් පුේගයකක වාහනවයක වද ධ්යාවන  කා ිවේ. 

වම  පසුගි  වසවර් ධ්යාවන  කා ඇි කි.මි සංඛ්ාව හා සසඳා බැීනවේදී කි.මි.500,547 ක අඩු වීමකි. 

 

සංස්ථා වාහන  43 ක් වසාක ධ්යාවන  සඳහා ඉ වධ්යන වි දම වලස රු 12,079,835 ක මුදලක් සහ කුීන 

පදනම මත ලබාග්ත  වාහන 09 ක් සඳහා කුයක  වලස රු12,631,291.86 ක මුදලක් වැ  වී ඇත. 

 

සංස්ථා වාහනවල අළු්තවැඩි ා  වි ාල ප්ර.මාණ ක් සංස්ථා ගාාජ  තුළ ඉටු කිරීවම ව වඩා්ත වි ්වාසදා ක 

නඩ්තතු වසේවාවක් සහ මුදල් ඉිරික් ලබා ගැනීමටද හැකි වී ිවේ. 
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ආාක්ෂක ඒකක  

___________________________________________________________________ 

වපෞේගයකක ආාක්ෂක අං වේ සහ සංස්ථා ආාක්ෂක නිලධ්යාරී වවේ වසේවාව ලබාගනිමි ව  දවවසේ පැ  24 

ර්ාා සංසථ්ා කාර්  ම්ඩඩල  සහ ආ තන වේපල ආාක්ෂා කිරීම සහ ආ තනවේ වින  පව්තවාවගන 

 ාම ආාක්ෂක ඒකකවේ කාර්  පාා  වස. 

ප්ර.ධ්යාන ආාක්ෂක නිළධ්යාරිව ක් , වජ්ෂ්ඨ ආාක්ෂක නිළධ්යාරිව ක්, රූපවාහිනී ආාක්ෂක නිළධ්යාරී ව 05 

වදවනකු හා කා වතා ආාක්ෂක නි ාමක වරිව කුවග ව සංස්ථා ආාක්ෂක ඒකක  සම වවිත වන අතා 

ස්ථාන පාා නිළධ්යාරී ව 02, කණිෂ්ඨ ආාක්ෂක නිළධ්යාරී ව 19 වදවනකු හා කා වතා ආාක්ෂක 

නිළධ්යාරීනි  ව  03 වදවනකු පුේගයකක ආාක්ෂක අං වේ ාාජකාරි කාන අතා වමොවු ව දිවා ාාත්රීි 

වදවකහිම වසේව  සප යි. 

 

සිවිල් ඉංකයව වරු ඒකක  

___________________________________________________________________ 

 සාමාන් එදිවනදා ආ තනවේ සිුවවන නඩ්තතු කටයුතු, මැදිරි සංකීර්ණවේ අළු්තවැඩි ා කටයුතු 

හා අවනකු්ත ප්ර.ාවේශි  විකා නාගාා නඩ්තතු  සිුව කිරීම. 

 

 ගාාේ වගොඩනැගිල්වල් නවීකාණ හා  අළු්තවැඩි ා  සිුවකිරීම. 

 

නිි පරිපාලන ඒකක  

___________________________________________________________________ 

නීි පරිපාලන ඒකක  පරිපාලන අං  ට අ ්ත ඒකක ක් වන අතා එ  නිලධ්යාරී ව 05 වදවනකුවග ව 

සම වවිතයි. නි.අ (නීි පරිපාලන) ස.අ (නීි පරිපාලන), වල්කේ, කළමනාකාණ සහකාා සහ කාර් ාල 

සහා ක  න තනතුරු වමම ඒකක ට අ ්ත වස. 

සංස්ථාවට එවාහිව හා සංස්ථාව වවවෙවව ව පවාන ලද නඩු කති වලදී වශ්ර ේෂ්ඨාධිකාණ, 

අභි ාචනාධිකාණ , මහාධිකාණ , දිසා අධිකාණ  සහ මවහේස්ත්රිා්ත අධිකාණ  ඉදිරිවේ සංස්ථාව 

වවවෙවව ව වපනී සිටීම හා අව ් අවස්ථාවලදී ඒ සඳහා වජ්ෂ්ඨ නීතීඥ මහතු ව සේබ වධ්ය කා ගැනිම, 

කේකරු අධිකාණ , කේකරු වකොමසාරිස් , මානව හිමිකේ වකොමිෂ ව සපාව, ඔේබුඩ්සම් ව ඉදිරිවේ 

සංස්ථාව වවවෙවව ව වපනී සිටිම ඉහළ කළමනාකාරි්තව ට අව ් නීි උපවදස් ලබාදීම හා  ට අමතාව 

සංස්ථාව ඇතුළ්ත වන සංස්ථා වසේවකයි ව හා බාහිා වසේවා දා ක  ව සමග ගිවිසුේ සකස් කිරීම්ත ඒ හා 

සේබ වධ්ය සි ලුම කටයුතු නීි පරිපාලන ඒකක  මඟි ව සිුව කාවෙ ලබයි. 
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2015 වර්ෂ  අවස වවන විට වසේවාදා ක ණ  ගැි  වවග ව සංස්ථාවට රු 48,886,344.86 ක මුදලක් 

අ කා ගැනීම සඳහා නීිම  රි වා ගැනීමට නීි අං  ට  ව ොමු කා ිබුණි.ඒ අතුරි ව රු13,443,933.33 

ක මුදලක් නීිම  රි වා  ගැනීවම ව පසුව 2015 වර්ෂ  අවස ව වන විට  අ කා ග වනා ලදී. වේ අතුරි ව 

2015 වර්ෂ  තුළදී පමණක් නව වසේවාදා කයි ව වවවෙවව ව රු 13,438,986.77 මුදලකට නීිම  රි වා 

වගන ඇි අතා එයි ව රු7,980,899.76 ක මුදලක් අ කා ග වනා ලදී. 

 

තවුවාට්ත සංස්ථාවට එවාහිව විවිධ්ය පුේගල  ව විසි ව සහ ආ තන විසි ව අධිකාණවේ පවාා ිබූ නඩු 

13ක් අතුරි ව පහත සදහ ව නඩු සමාවලෝත ත වර්ෂ  තුළදී අවස ව වි . 

 

 ාාජ් ව්ාපාා චක්ර වල්ඛ අංක 01/2013 අවෙව  මි ව සංස්ථා  වසේවකයි ව විසි ව අවුරුුව 57  ව විශ්ර ාම 

ගැ වවීමට  එවාහිව පවාන ලද CA(Writ)253/14  දාණ නඩුව අවුරුුව 60 දක්වා දීර්ඝ කාමි ව 

2016.06.08 වන දින සමථ වන ලදී. 

 

 2008.05.05 වන දින වහෝ  ට ආස වන දින කදී ාාත්රීි 8.00 ට විකා   කාන ලද          ප්ර.වත්ති 

ප්ර.කා   මගි ව  පාර්යකවේ වතු ම වත්රීි පායකත ාංවේ බ්ඩඩාා මහතාට අපහාස වුවේ  ැයි පවසා රු 

මියක න 250 ක මුදලක් ව වදි ව ව  ව ඉල්ලමි ව පවාන ලද 04538/DMR/08  දාන නඩුව 

සමථ ට ප්තවී අවස ව වි . 

 

 2010.01.28 දින වැඩ තහනේ කිරීම මඟි ව ඔහුවේ මානව හිමිකේ ඛ්ඩඩන  වූවේ  ැයි සදහ ව 

කාමි ව නිෂ්පාදක එච්. වක් අලගි ව වන මහතා විසි ව පවාන ලද අංක SC(FR)/73/2010 දාන 

නඩුව අදාල නිලධ්යාරි ා නැවත වසේවවේ රිහිටුවීවම ව පසුව ඉල්ලා අස්කා ග වනා ලදී.  

 

අප් වතා විගණන ඒකක  

___________________________________________________________________ 

සංස්ථා සපාපි / අධ්ය්ක්ෂ ජනාාල්වේ සතජු අීකක්ෂණ   ටව්ත අප් වතා විගණන ඒකක  ක්රිා ා්තමක 

වස. ගිණුේ හා අප් වතා පාලන ක්ර ම සමාවලෝචන  කිරීම්ත, ඒවාවේ ක්රිා ාකාරි්තව , වමවහ වීම රිළිබඳ 

වදෝෂ සහගත ත්ත්තව  ව රිළිබඳව අදාළ අං  ප්ර.ධ්යානී ව වවත අප් වතා විගණන විමසුේ ව ොමු කිරිම්ත, 

තවුවාට්ත අව ්  අවස්ථාවලදී වැඩිදියුණු කිරීේ හා පවින ත්ත්තව  ව රිළිබද ඉහළ කළමනාකාරි්තව  

වවත වාර්තා කිරීම්ත අප් වතා විගණන ඒකකවේ ප්ර.ධ්යාන කාර් පාා  වස. 

2015 වර්ෂ  සඳහා රිළිව ල කාන ලද අප් වතා විගණන වැඩසටහන, පව්තනා මානව හා වපෞික 

සේප්ත ප්ර.ව ෝජන ට ගනිමි ව පව්තනා කාල වසලාව ව  අවෙව ර්ර්ණ ව ව  ව හා නි ැදි ව ව  ව 

පරීක්ෂා කා පාලනාධිකාා  වවත වාර්තා කා ඇත. 
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ඒ අවෙව සංස්ථාවස  ප්ර.ධ්යාන අං  කිහිප ක් ආවාණ  වන පරිදි විගණන විමසුේ අටක් (08) විගණන වාර්තා 

පහවළොවක් (15) හා වවන්ත වාර්තා හතයකස් තුනකු්ත (43) පමණ ඉදිරිප්ත වකොට ඇි අතා 2015 වර්ෂ  

තුළ විගණන හා කළමනාකාණ කමිටු රැස්වීේ හතාක් (04) පව්තවා ඇත.       

 

පර්වේෂණ හා පුහුණු ඒකක  
___________________________________________________________________ 

රූපවාහිනී නායකකාවක මූයකකම කාර්  ක් වූ වැඩසටහ ව නිෂ්පාදන  සදහා වූ වප්ර.ේක්ෂක හැසිරීම හා 

වවළදවපොල නැමි ාව වසො ා බැීනම වැදග්ත වස. ඒ සඳහාවූ පර්වේෂණ  හා ද්තත ලබාදීම්ත කාර්  

ම්ඩඩලවේ  දැණුම,  කුසලතා හා ආකල්ප ප්ර.වර්ධ්යන  සදහා වූ පුහුණු කටයුතු්ත වමම ඒකකව  ව 

සිුවවකවර්. 

 

දදනික වැඩසටහ ව හි නැාරුේ ාටාව හා වප්ර.ේක්ෂක නැමි ාව ව හුවනා ගැනීමට අව ් ද්තත වි ්වල්ෂණ 

සිපතා නිකු්ත වකවර්. ඒ සඳහා පාදක කා ග වනා ලේවේ ලංකා මාර්කට් රිසර්ච් හියුවාෝ (LMRB ) 

ආ තනව  ව මිළදී ග වනා ද්තත  ව . වමම ද්තත රිළිබඳ විවිධ්ය මතවාද පැවි ්ත වමාට රූපවාහිනී 

වවළඳ අවෙග්රකාහක  ව  සි  වවළද ව දවුේ සඳහා වමම ද්තත පාදක කාග වනා බැවි ව එ  බැහැා කිරීම 

අපහසු වී ඇත.වවන්ත තාඟකාරී වප්ර.ේක්ෂක සමීක්ෂණ ද්තත සප  වන ව වනොමැිවීම එම ද්තත ව ොදා 

ගැනීමට බලපෑ අවනක් වහේතුවයි.එම ද්තත පාදක කා ගනිමි ව වප්ර.ේක්ෂක නැාරුේ ාටාව ව වි ්වල්ෂණ  

කිරීම අඛ්ඩඩව සිුවවකරිණ. එවම වම වැඩසටහ ව හා වවළඳ දැ වවීේ සදහා වූ වනව ව කාල ව දවුේ 

වි ්වල්ෂණ  ව ද සිුවකා ඇත. 

 

මීට අමතාව ඉහළ කළමනාකාරි්තවවේ  ඉල්ීනම පරිදි වැඩසටහ ව අතා වසලාව දර් න  කිරීම රිළිබඳ 

වප්ර.ේක්ෂක අදහස් විමසීවේ සමීක්ෂණ ක් ද සිුවවකරින. 

වාර්ෂික වාර්තාව සකස් කිරීමද වමම ඒකකව  ව සිුව වකවාන තව්ත කාර්  කි.    
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පුහුණු වැඩසටහ ව 

 

 

වැඩසටහ ව සංඛ්ාව 

 

සහපාගී වු සංඛ්ාව 

වේශී  - පුහුණු වැඩසටහ ව 15 403 

වේශී  - බාහිා පුහුණු වැඩසටහ ව 11 33 

බාහිා ආ තන සඳහා පැවැ්තවූ පුහුණු 

වැඩසටහ ව 
02 27 

වි ්ව විද්ාල හා කාර්මික විද්ාලවල සිසු ව 

සඳහා ලබාුව ව පුහුණු අවසථ්ා 
- 40 

 

ජාික අනන්තාවක් වලස වි ්ව විද්ාල කාර්මික විද්ාල සිසු ව 40 වදවනකුට උපරිම මාස 06ක් වන 

අප් වතා පුහුණු අවස්ථා ලබාදීම වමම ඒකකවේ වමවහ වීවම ව සිුව වකරිණ. 

එවම වම රූපවාහිනී මාධ්ය් පර්වේෂණ කටයුතුවල නිාත වන පර්වේෂක  වට ශිෂ්  වට අව ් 

වතොාතුරු හා සහ  ලබාදීමට සිුවවකවර්. 

තායිල වතවේ ත  ා වේ මායි (Chiang mai)  හි පැවි  AIBD මහ සමුළුවට ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

නිව ෝජන  කාමි ව සහපාගිවු අධ්ය්ක්ෂ පර්වේෂණ හා පුහුණු ටී. එේ.ජී ච වරාවසේකා මහතා 2015 - 2016 

වසවර් උප සපාපි වලස ඡ වදව  ව ප්තවීම්ත ආ තන ට වම වම ාටට ද වගෞාව ක් වි . 

 

වනව ව කාල වි ව්ල්ෂණ  

 

2015 වර්ෂවේ ජාික නායකකාවස සමස්ත වනව ව කාල  පැ  6,677.6  කි. ඉ ව පැ   5780.7 ක් 

වැඩසටහ ව සඳහා වව ව වූ අතා, වවළඳ දැ වවීේ සඳහා වව ව වූ කාල  පැ  896.9  කි. අයි නායකකාවස 

මුළු වනව ව කාල  පැ  5,530.9  ක් වූ අතා ඉ ව පැ  5,124.4  ක් වැඩසටහ ව සඳහා වව ව වකරිණි. වවළඳ 

දැ වවීේ සඳහා වූ කාල  පැ  406.5    කි. 

2014 වර්ෂවේ වැඩසටහ ව වනව ව කාල  පහත දැක්වවන පරිදි වර්ගීකාණ  කා දැක්වි  හැකි . 
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වැඩසටහ ව වනව ව කාල වි ව්ල්ෂණ  - 2015 

 
වැඩසටහ ව වර්ගීකාණ  
 

ජාික නායකකාව අයි නායකකාව 

පැ  % පැ  % 

වතොාතුරුම  වැඩසටහ ව 
 
ප්ර.වත්ති 
 
වේ පාලන 

                    
ආර්ථික 
 
සාමාජී  
 
ආයුවබෝව ව 
 
 

 
 

691.0 
 

244.6 
 

85.6 
 

265.2 
 

162.5 
 

1448.9 

 
 

11.9 
 

4.2 
 

1.5 
 

4.6 
 

2.8 
 

25 

 
 

408.9 
 

180.1 
 
- 
 
 

163.7 
 
- 
 

 

    752.7 

 
 

8.0 
 

3.5 
 
- 
 

3.2 
 
- 
 
 

14.7 

අධ්ය්ාපනික වැඩසටහ ව 
 
අධ්ය්ාපනික 
 
වාර්තාම  
 
කතෂිකාර්මික 
 
ප්ර. ්න විචාාා්තමක 
 
සඟාාම  
 
 

 
 

462.4 
 

136.0 
 

43.7 
 

20.9 
 

137.0 
 

800.0 

 
 

8.0 
 

2.4 
 

0.8 
 

0.4 
 

2.4 
 

14.0 

 
 

87.8 
 

187.3 
 
- 
 
- 
 

849.7 
 
 

1124.8 

 
 

1.7 
 

3.7 
 
- 
 
- 
 

16.6 
 
 

22.0 

ළමා වැඩසටහ ව 
 
ළමා 
 
කාටූ ව 
 
 

 
 

260.6 
 

57.9 
 

318.5 

 
 

4.5 
 

1.0 
 

5.5 

 
 

44.9 
 

50.1 
 

95.0 

 
 

0.9 
 

      0.8 
 

1.7 

කා වතා වැඩසටහ ව 
 
කා වතා වැඩසටහ ව 
 

 
 

561.2 
 

561.2 

 
 

9.7 
 

9.7 

 
 

24.6 
 

24.6 

 
 

0.5 
 

0.5 
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සංසක්තික හා ආගමික වැඩසටහ ව 
 
සංස්කතික 
 
ආගමික 
 
 

 
 

63.5 
 

362.5 
 

426 

 
 

1.1 
 

6.3 
 

7.4 

 
 

19.5 
 

173.7 
 

193.2 

 
 

0.4 
 

3.4 
 

3.8 

විවනෝදා්තමක වැඩසටහ ව 
 
නාට් 
 
මාලා ත ත්රිපට 
 
ත ත්රිපට 
 
සංගීත 
 
විවිධ්ය 
 
 

 
 

674.6 
 

370.4 
 

87.9 
 

626.8 
 

105.8 
 

1865.5 

 
 

11.7 
 

6.4 
 

1.5 
 

10.8 
 

1.8 
 

32.2 

 
 

517.9 
 
- 
 

617.5 
 

464.3 
 

153.3 
 

1753.0 

 
 

10.1 
 
- 
 

12.1 
 

9.1 
 

3.0 
 

34.3 

 
ක්රීදඩා වැඩසටහ ව 

 
102 

 
1.8 

 
963.7 

 
18.8 

 

 
ප්ර.චාාා්තමක වැඩසටහ ව 
 

 
224.2 

 
224.2 

 
3.9 

 
3.9 

 
200.4 

 
200.4 

 
3.9 

 
3.9 

 
පාෂාව 
 

 
8.9 

 
0.1 

 
- 

 
- 

 
අවනකු්ත වැඩසටහ ව 
 

 
25.5 

 
0.4 

 
17.0 

 
0.3 

එකතුව 5780.7 100.0 5124.4 100.0 

 

වවළඳ වනව ව කාල  - 2015 

 
වැඩසටහ ව වර්ගීකාණ  

ජාික නායකකාව අයි නායකකාව 
 

පැ  
 

% පැ  % 

මිල වගවූ අවෙග්රකාහක වවළඳ දැ වවීේ 
 
වනොමිවල් විකාශිත දැ වවීේ 
 

812.9 
 

84 

90.6 
 

9.4 

406.1 
 

   0.4 

99.9 
 

  0.1 

එකතුව 

 

896.9 
 

100.0 
 

406.5 

 
 

100.0 
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අවෙග්රකාහක දා ක්තව  

ජාික නායකකාවස වැඩසටහ ව වනව ව කාලව  ව 39.3%  (පැ  2273.8) ක් හා අයි නායකකාවස වැඩසටහ ව 

වනව ව කාලව  ව 23.6% (පැ  1211.9) ක් සඳහා අවෙග්රකාහක දා ක්තව  ිවේ. 

 

පාෂාව අවෙව වැඩසටහ ව වනව ව කාල  

 
පාෂාව 

ජාික නායකකාව අයි නායකකාව 
 

පැ  
 

% පැ  % 

සිංහල 
 
වදමළ 
 
ඉංග්රී්සි 
 
වවන්ත 
 

5585.2 
 

2.2 
 

162.7 
 

30.6 

96.6 
 

0.0 
 

2.8 
 

0.5 

515.9 
 

2888.0 
 

1614.0 
 

106.5 

10.1 
 

56.4 
 

31.5 
 

2.0 

 
එකතුව 
 

 
 

5780.7 

 
 

100 

 
 

5124.4 

 
 

100.0 

 

 

 

 

 

 

 
වැඩසටහ ව වර්ගීකාණ  

ජාික නායකකාව අයි නායකකාව 
 

පැ  
 

% පැ  % 

අවෙග්රකාහක දා ක්තව  සහිත 
 
අවෙග්රකාහක දා ක්තව  ාහිත 
 

2273.8 
 

3506.9 

39.3 
 

60.7 

1211.9 
 

3912.5 

23.6 
 

76.4 

 
එකතුව 
 

 

5780.7 
 

100.0 
 

5124.4 
 

100.0 
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ජාත් වතා සබඳතා ඒකක  
___________________________________________________________________ 

සංස්ථාවස විවිධ්ය ඒකක වල වසේවවේ නියුතු නිෂ්පාදකවරු වවේ වැඩසටහ ව අ වතර්ජාික තාඟ හා 

උ්තසව සඳහා  ඉදිරිප්ත කිරීම, ශිෂ්්තව සදහා සහපාගි වීම, විවේ  තානාපි කාර් ාල සේබ වීකකාණ , 

වමමගි ව සිුව වකවර්. වමම ඒකක   පරිපාලන අං    ටව්ත පාලන  වස. 

 

වල්ඛණාගාා  

___________________________________________________________________ 

 සංස්ථාවස සි ලු අං  හා ඒකක වලට අ ්ත යකරිවගොවෙ වල්ඛණාගාා  වවත    පාා ගැනීම. 

 එම වල්ඛණ වල්ඛණගතකා සංස්ථා වල්ඛණාගාා  තුළ ගබඩාකා සංාක්ෂණ  කිරීම.   

 පරිපාලනම  අව ්තා සඳහා අව ් යකරිවගොවෙ නැවත නිකු්ත කිරීම.. 

 වල්ඛණ අපහාණ  සේබ වධ්යව  ව ාවට් පවින නීි රීි වලට  ට්තව අපහාණ  ලැයිසත්ු 

සැකසීම. 

ඉහත පරිදි කටයුතු කාමි ව සංස්ථා වල්ඛණාගාා  2015 වසා තුළද  සංසථ්ාවස පරිපාලන කටයුතු 

කාවගන  ාමට අව ් සහව ෝග  අඛ්ඩඩව ලබා දී ඇත. 
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මුදල් අං   

___________________________________________________________________ 

ආදා ේ, වගවීේ, වැටුප්, වපෝත තැබීේ අ කිරීේ සහ රිරිවැ   න ඒකකවයක ව මුදල් අං   සම වවිතයි. 

මුදල් අං    ටව්ත සැපයුේ අං   ද කටයුතු කායි. මුදල් අං ව  ව සිුව කිරීමට අවප්ක්ෂිත මූයකක කාර්   

වවෙවේ සංස්ථාවස මූල් කළමනාකාණ  සහ මූල් වාර්තාකාණ යි.  

2015 වර්ෂ  තුළ මුදල් අං ව හි සෑම ඒකක ක් ම කාර් ක්ෂමව, ඵලදායීව සහ ආර්ථිකම  ව ව  ව 

උපරිම ප්ර.ිලාප ක් සංස්ථාවට ලැවබන අයුරි ව වගකීවම ව යුතුව ක්රිා ා කා ඇත. වමම අං    සිුව කාන 

සි ලු මූල් ගවෙවදවෙ ඉතා අවංකව, විනිවිදපාව කි ව හා ඉලක්කගතව සිුව කා ඇත. සි ලු වැඩසටහ ව 

යකරිවගොවෙ සඳහා නීිරීිවලට අවෙකූලව, නිෂ්පාදන සහ ප්ර.චාාණ ක්රිා ාවයක ට බාධ්යාවක් වනොවන පරිදි 

වගවීේ කටයුතු සිුව කා ඇත. වැඩසටහ ව අවස ව වූ පසුව ද එම යකරිවගොවෙ සේබ වධ්යව  ව වසො ා බලා 

බාහිා පාර් ව වවත නි මිත වසලාවට අදාළ වගවීේ සිුව කා ඇත. 

වසේවක වැටුප් සහ සි ලු අවනකු්ත වසේවක ප්ර.ිලාප කිසිුව ප්ර.මාද කි ව වතොාව වගවා ඇි අතා වැටුවප ව 

අඩු කා වවන්ත ආ තන සඳහා වගවි  යුතු වූ ව්වස්ථාරිත වගවීේ නි මිත දිනට වහෝ  ට වපා වගවා 

ඇත. 

ප්ර.ධ්යාන ආදා ේ මූලාශ්ර   වන වනව ව කාල විකුණුේ සහ අවනකු්ත ආදා ේ ව ෝග් ගිණුේකාණ 

මූලධ්යර්ම  වට හා ප්ර.මිතී වට අවෙකූලව වාර්තා කා ඇත. 

සංස්ථාවස වැඩසටහ ව නිෂ්පාදන , වමවහ වීම හා විකා න  (ප්ර.ධ්යාන නායකකාව වන රූපවාහිනි , අයි 

නායකකාව/ ව වත්රිා සහ එ වටීවී) සඳහා සහා  වන සි ලු මිල දී ගැනීේ (ප්ර.ාේධ්යන හා ප්ර.ාේධ්යන වනොවන 

පා්ඩඩ හා වසේවා) සේබ වධ්යව  ව ක්රිා ා කිරීමට මුදල් අං    ටව්ත ඇි සැපයුේ අං   වගකීවම ව 

යුක්තව 2015 වර්ෂවේදී ද කටයුතු කා ඇත. 

ගිණුේකාණ මූලධ්යර්ම  වට හා ප්ර.මිතී වට අවෙකූලව සකස් කාන ලද නිාවද් සහ කාීනන මූල් හා 

කළමනාකාණ වාර්තා අවනකු්ත අං  සහ සංස්ථා අධ්ය්ක්ෂ ම්ඩඩල  වවත විචක්ෂණ හා ප්ර.ිචාාා්තමක 

තීාණ ගැනීම සඳහා ඉදිරිප්ත කා ඇත. වමම වාර්තා නිිපතා ඉදිරිප්ත කාවෙ ලබන වාර්තාවයක ව සහ 

විව ේෂිත කටයුතු (ad-hoc) සේබ වධ්යව  ව ඉදිරිප්ත කාවෙ ලබන වාර්තාවයක ව සම වවිත වස. සි ලු ප්ර.ධ්යාන 

මූල් තීාණ  ව ඇගයීේ කිහිප කට පාජන  කිරීවම ව පසු එහි අවස ව ප්ර.ිඵල මත නීත්ාවෙකූලව තීාණ 

වගන ඇත. සංස්ථාව අවනකු්ත ාාජ් ආ තන හා සසඳා බලන විට දිවනකාීනන ණ  ලබාවගන වනොමැි 

අතා වකටිකාීනන ණ  ද ලබාගැනීම ඉතාම්ත අවම මට්ටමක පවතී.පවින ව්ාපාරික හා ආර්ථික 

ත්ත්තව  ව හමුවස මූල් කළමනාකාණ  අභිව ෝගා්තමක කාර්  ක් වස. වකවසේ වුව්ත සංස්ථාවවහි 

මූල් ස්ථාවා්තව  සහ මූල් කළමනාකාණ  සාර්ථක අයුරි ව වමවහ වා ඇත. 
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අධ්ය්ක්ෂවරු වවේ වගකීේ රිළිබඳ ප්ර.කා න  
 

1971 අංක 38 දාන මුදල් පනත සහ 1982 අංක 06 දාන රූපවාහිනී සංස්ථා පනවතහි නි ම  වට 

අවෙකූලව, සෑම මූල් වර්ෂ ක් සඳහාම  ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවස (මි ව පසු “සංස්ථාව”ව ව  ව 

දක්වා ඇත.) ක්රිා ාකාාකේ රිළිබඳ සත් හා සාධ්යාාණ ත්ත්තව ක් රිළිහිරු වන පරිදි මූල් ප්ර.කා න 

රිළිව ල කිරීම ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවස අධ්ය්ක්ෂවරු වවේ වගකීමකි. 

 

සංස්ථාවස මූල් ප්ර.කා න රිළිව ල කිරීවේ දී උත ත ගිණුේ ප්ර.ිප්ති හා ප්ර.මිි වතෝාා වගන, ඒවා ඒකාකාරී 

වලස වර්ෂ ක් පුාා උපව ෝගී කා වගන ඇි අතා සාධ්යාාණ හා විචක්ෂණ විනි ච්  ව හා ඇස්තවේ වතු ද 

ඒ සඳහා පාවිත කා ඇි බව අධ්ය්ක්ෂවරු තහවුරු කාි. ප්ර.මාණා්තමක බලපෑමක් මූල් ප්ර.කා න මත ඇි 

කාවන  ේ ගිණුේ ප්ර.ිප්ති ක වහෝ ප්ර.මිි ක බැහැා  ාමක් සිුවවී ිහිණි නේ ඒ බව වහළිදාස වකොට, ඒ 

රිළිබඳ කරුණු පැහැදිළි කා ඇත. 

 

සංස්ථා වමවහයුේ ක්රිා ාකාරි්තව අඛ්ඩඩව කාවගන  ාමට ප්ර.මාණව්ත සේප්ත සංස්ථාව සතුව පවතී ද 

  වන බැීනමට සංස්ථාවස අනාගත මූල් පුවාෝකථන, මූල් ප්ර.වාහ හා වර්තමාන කාර්  සාධ්යන  න 

කරුණු අධ්ය්ක්ෂවරු ව  සමාවලෝචන  කා ඇත. අඛ්ඩඩ පැවැ්තම  න සංකල්ප  මත රිහිටා 

අධ්ය්ක්ෂවරු ව  සංස්ථාවස මූල් ප්ර.කා න රිළිව ල කා ඇත.  1982 අංක 6 දාන ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී 

සංස්ථා පනත හා 1971 අංක 38 දාන මුදල් පනතට අවෙකූලව සංස්ථාවස මූල් ත්ත්තව  රිළිබඳව සත් හා 

සාධ්යාාණ බවක් රිළිහිරු කිරීම සඳහා අව ් වන පරිදි සංස්ථාව ගිණුේකාණ වාර්තාව පව්තවා වගන වගොස ්

ඇි බව අධ්ය්ක්ෂවරු  සහික වීවම ව වගකීම පාාවගන ඇත. 

 

අධ්ය්ක්ෂවරු සංස්ථාවස ව්තකේ ආාක්ෂා කිරීමට සහ වංචා හා අක්ර මිකතා වහළිදාස වන හා වැළැක්වීමට 

උත ත වන ආකාා ට අප් වතා පාලන පේධ්යි ස්ථාපන  කිරීමට සාධ්යාාණ ආකාා කි ව කටයුතු කා 

ඇත. 

සි  උපරිම දැනීවේ පරිේවද ව, සංස්ථාව විසි ව වගවවෙ ලැහි  යුතු සි ලුම බුව හා ගාස්තු ද, වසේවක  ව 

වවවෙවව ව හා ඔවු ව සේබ වධ්යව  ව වගවි  යුතු සි ලුම දා ක මුදල්, ගාස්තු  බුව සහ ව ේෂ පත්රිවේ දින  

වන විට වගවි  යුතුව ිවබන විශ්ර ාම පාරිවතෝෂික ද ඇතුළුව වවන්ත ද වනා සි ලු ව්වස්ථාරිත බැාකේ 

නිසි වලස වගවා අවස ව වකොට වහෝ මූල් ප්ර.කා  තුළ උත ත වලස වව ව කිරීේ සප ා ඇි බවට ද 

අධ්ය්ක්ෂ ම්ඩඩල  තහවුරු කාි. 

 

 

අධ්ය්ක්ෂ ම්ඩඩල  වවවෙවව ව 
නීිඥ ාවී ජ වර්ධ්යන 
සපාපි 
ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 
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ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

මූල් ත්ත්තව ප්ර.කා න  2015 වදසැේබර් 31 දිනට 

රු. වයක ව 

 සටහ ව 2015 

වදසැේබර් 31 

2014 

වදසැේබර් 31 

ව්තකේ   

 

 

ජංගම වනොවන ව්තකේ 

වේපල,රිරි ත හා උපකාණ 8 480,527,374 603,164,095 

අස්පත ් ව්තකේ 9 163,371,998 246,454,534 

අව ් වූ විට අවලවි කළ හැකි මූල් ව්තකේ 

(ආව ෝජන) 

 

 

1,104,000 1,104,000 

විලේබීත ආදා ේ බුව ව්තකේ  28,289,724 21,321,743 

සුනාමි අාමුදල  1,068,428 1,050,703 

කල්රිවාන වතක් තබාග වනා මූල් ව්තකේ                            10 

 

143,408,424 

 

817,769,948 

135,814,574 

 

1,008,909,649 

ජංගම ව්තකේ   
 

206,139,021 

 
 

210,256,140 වතොග 11 

 

වවළඳ ලැහි  යුතු දෑ 12 421,900,355 492,464,068 

ණ  සහ ලැහි  යුතු දෑ 13 419,849,116 425,257,298 

අවනකු්ත ලැහි  යුතු දෑ 14 116,231,149 94,577,655 

ඉදිරි ට කළ වගවීේ  2,764,175 1,500,112 

මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ 15 60,085 1,731,079 

  
1,166,943,900 1,225,786,352 

මුළු ව්තකේ  
1,984,713,848 2,234,696,001 
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සක් වධ්ය  හා වගකීේ    

ප්ර.ාේධ්යන  හා සංත ත    

ාජවේ ප්ර.ාේධ්යන දා ක්තව   537,742,424 537,742,424 

සමුච්ත ත ලාප   681,548,161                        1,049,214,249 

  1,219,290,585 1,586,956,673 

ජංගම වනොවන වගකීේ  

      

  

විවේ  ප්ර.දාන  74,377,716  90,281,380 

වගවි  යුතු සුනාමි අාමුදල  1,068,428 1,050,703 

නි ්ත ත පාරිවතෝෂික සැලැස්ම 16  126,637,518 131,831,313 

ජංගම වනොවන වගවි  යුතු මූල් කල්බුව ප්ර.මාණ  21.2 

 

- 12,953,126 

     202,083,661              236,116,522 

ජංගම වගකීේ    

වවළඳ වගවි  යුතු දෑ 17 114,513,165 102,768,557 

වවන්ත මූල් වගකීේ 18 189,744,799 154,427,137 

වවන්ත වගවි  යුතු දෑ 19 12,904,521 17,239,505 

ජංගම ව ව  ව වගවි  යුතු මූල් කල්බුව ප්ර.මාණ  21.1 1,528,966 1,528,966 

බැංකු අයිාාව 20 244,648,151 

        

135,658,642 

 

 

411,622,807 

     
     563,339,602 

මුළු වගකීේ  765,423,263 647,739,328 

 

මුළු සක් වධ්ය  හා වගකීේ 

    

1,984,713,848 

                 

2,234,696,001 
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වමම මූල් වාර්තා රිළිව ල කා ිවබ වව ව ශ්රී  ලංකා ගණකාධිකාරී ආ තන  මගි ව අවෙමත කළ ශ්රී  

ලංකා ගිණුේ ප්ර.මිතී වට්ත, 1971 අංක 38 දාන මුදල් පනතට හා 1982 අංක 06 දාන ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී 

සංස්ථා පනතට අවෙකූලව බව මුදල් කළමනාකරු විසි ව සහික වවන ලදී. 

 

 

ඒ එච්   ආර් පී එදිරිසිංහ     

වැඩබලන ප්ර.ධ්යාන ගණකාධිකාරී/ සහකාා මුදල් කළමණාකරු 

2016  / 02 / 26   

 

 

අධ්ය්ක්ෂ ම්ඩඩල  මූල් වාර්තා සැකසීම හා ඉදිරිප්ත කිරීම රිළිබඳව වගකීේ පාාවගන ඇත. වමම මූල් 

වාර්තා 2016  වපබාවාරි 26 වන දින අධ්ය්ක්ෂ ම්ඩඩල  විසි ව නිකු්ත කාන ලදී.  

 

 

නීිඥ ාවී ජ වර්ධ්යන        

සපාපි        අධ්ය්ක්ෂ ම්ඩඩල සාමාකයක 

2016/02 /26           2016 / 02 / 26 
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ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

විස්තීර්ණ ආදා ේ ප්ර.කා     

2015 වදසැේබර් 31 දිවන ව අවස ව වෂන  සදහා 

රු. වයක ව 

 සටහ ව 2015 

වදසැේබර් 31 

2014             

වදසැේබර්  31 

 

(ආදා ේ) විකුණුේ ආදා ම 1 1,951,708,288 1,833,677,681 

විකුණුේ රිරිවැ  3       (1,707,445,460)  (1,391,887,402) 

දළ ලාප   244,262,828 441,790,279 

වවන්ත වමවහයුේ ආදා ේ 2 195,684,531 163,180,910 

වබදාහැරීවේ රිරිවැ  4 (270,178,855) (253,570,463) 

පරිපාලන වි දේ 5 (508,669,225) (519,046,780) 

වමවහයුේ ලාප    (338,900,721) (167,646,053) 

මූල් රිරිවැ  6 (35,761,638) (14,834,711) 

බුව වපා ලාප    (374,662,359)            (182,480,765) 

ආදා ේ බේද 7  2,987,359 7,348,904 

ලාප  (ආදා ේ බුව අඩු කිරීවම ව පසු)          (371,675,001) (175,131,860) 

වවන්ත විස්තීාණ ආද ේ                    

විශ්ර ාම ප්ර.ිලාප සැලැසම්ට අවෙව ඇි වූ 

ලාප  

                  - - 

කාල පරිච්වේද ට අදාල මුළු විසත්ීාණ 

ආදා ම 

  

        (371,675,001) 

                            
 

(175,131,860) 
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ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

ස්ක වධ්ය වවනස්වීවේ ප්ර.කා   

2015 වදසැේබර් 31 දිවන ව අවස ව වර්ෂ  සදහා 

රු. වයක ව  

 ාඳවාග්ත ලාප  ාජවේ  

දා ක්තව  

මුළු එකතුව 

2015/01/01 දිනට ව ේෂ  
1,049,214,249 537,742,424 1,586,956,673 

කාල පරිච්වේද ට අදාළ  විස්තීාණ ආදා ම  

 
(371,675,001) - (371,675,001) 

ර්ර්ව වර්ෂවේ ආදා ේ බුව ගැලපීේ  

 
5,929,296 - 5,929,296 

ර්ර්ව වර්ෂවේ ලැහි  යුතු ආදා ේ ගැලරිේ 
(175,950) - (175,950) 

ර්ර්ව වර්ෂවේ කැසට් හා වට්ප් පට ව ේෂ  සඳහා 

ගැලපීේ 
(1,735,439) - (1,735,439) 

ර්ර්ව වර්ෂවේ විශ්ර ාම ගි  වසේවක  ව වවවෙවව ව  

ගැලපීේ 
(8,995) - (8,995) 

 

2015/12/31 දිනට ව ේෂ   681,548,161 537,742,424 1,219,290,585 
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ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

මුදල් ප්ර.වාහ ප්ර.කා   

2015 වදසැේබර් 31 දිවන ව අවස ව වර්ෂ  සදහා 
රු. වයක ව 

 2015 වදසැේබර් 31 2014 වදසැේබර් 31 

වමවහයුේ කටයුතු වයක ව මුදල් ප්ර.වාහ  ව   

බුව වපා ශුේධ්ය ලාප  (374,662,359) (182,480,765) 

ගැලපුේ   

වපා වර්ෂ  සඳහා ගැලපීේ (වපාවැඩ 1 ) (ගැලපීේ 1)  (1,920,383) (14,295,701) 

ආව ෝජන වපොීන ආදා ම (21,886,937) (32,176,410) 

වේපළ,රිරි ත හා උපකාණ විකිණීවේ 

ලාප  

(17,933) (999) 

විවේ  ප්ර.දාන  ව ක්ර මක්ෂ  (15,903,664) (15,903,664) 

ප්ර.ි වවළඳ ගිවිසුේ ආදා ම (13,643,754)  (46,566,500) 

ප්ර.ි වවළඳ ගිවිසුේ වි දම 39,358,352 49,112,441 

ාාජ් ප්ර.දාන  ව - - 

ක්ෂ  163,504,167 153,518,300 

අඩමාණ ණ  වව වකිරීම - වසේවාදා ක 

ණ ගැි  ව 

9,349,664 6,879,785 

අඩමාණ ණ  වව වකිරීම - වසේවක 

ණ ගැි  ව  

(57,684) 111,122 

අඩමාණ ණ  වව වකිරීම - විවිධ්ය 

ණ ගැි  ව 

483,515 44,084 

වේපළ, රිරි ත හා උපකාණ විකිණීවේ 

අලාප  

90,525 63,915 
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බැංකු වපොළි    19,399,549 8,385,155 

වාහන කල්බුව ණ  වපොළි  1,009,688 2,441,330 

බැංකු ණ  වපොළි  12,783,747 - 

අස්පත ් ව්තකේ ක්ර මක්ෂ  95,297,600 73,616,002 

වසේවක පාරිවතෝෂික දීමනා  ගැලපීම - (18,600) 

මූල් හා වවන්ත කපා හැරීේ 3,218 158,468 

වමවහයුේ කටයුතු වයක ව ජනන  වූ  

ශුේධ්ය මුදල් ප්ර.වාහ  කාාක ප්ර.ාේධ්යන 

වවනසව්ීේ වලට වපා 

(86,812,689) 2,887,962 

(වැඩිවීම)/අඩුවීම - වනොනිමි වැඩ  - 3,500,728 

(වැඩිවීම)/අඩුවීම  - වතොග 4,117,120 (2,533,249) 

(වැඩිවීම)/අඩුවීම  - ලැහි  යුතු දෑ 

(ගැලපීේ 2) 

90,129,774 60,766,886 

වැඩිවීම/(අඩුවීම)  - වගවි  යුතු දෑ 

(ගැලපීේ 3) 

9,685,776 (33,901,970) 

වමවහයුේ කටයුතු වයක ව ජනන  වු මුදල්  

ප්ර.වාහ  ව 

17,119,981 30,720,357 

වමවහයුේ කටයුතු වයක ව ජනන  වන 

මුදල් ප්ර.වාහ  ව කාාක ප්ර.ාේධ්යන 

වවනසව්ීේ වලට පසු 

 

- 

 

- 

වපොීන වගවීේ (19,399,549) (8,385,155) 

පාරිවතෝෂික දීමනා වගවීේ (5,193,795) (6,771,266) 

අස්පත ් ව්තකේ මිලදී ගැනීේ (38,109,165) (72,655,766) 

ාඳවාගැනීේ බුව වගවීේ (2,232,267) (3,455,787) 
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වමවහයුේ කටයුතු වයක ව ජනන  වන 

ශුේධ්ය මුදල් ප්ර.වාහ  

(47,814,795) (60,547,617) 

ආව ෝජන කටයුතු මගි ව ජනන  වන 

මුදල් ප්ර.වාහ  ව 

               

වේපල රිරි ත හා උපකාණ මිලට ගැනීම                (41,050,820)               (165,621,332) 

වේපල රිරි ත හා උපකාණ විකිණීවම ව 

ලද ආදා ම 

110,782 13,890 

ආව ෝජන ආදා ේ ලැබීේ (පා්ඩඩාගාා 

හිල්ප්ත සහ සථ්ාවා  තැ වපතු) 

23,446,821 40,010,414 

පරිපායකත සමාගේහි ආව ෝජන 

(කල් රිවාන වතක් තබා ග වනා මූල් 

ව්තකේ)  

(7,593,850) 79,880,138 

පරිපායකත සමාගේ ආව ෝජන 

(පා්ඩඩාගාා හිල්ප්ත සහ ස්ථාවා 

තැ වපතු) 

(12,024,121) 30,274,578 

ආව ෝජන කටයුතු වයක ව ජනන  වූ 

/පාවිතා වූ ශුේධ්ය මුදල් ප්ර.වාහ  

(37,111,187) (15,442,312) 

මූල් කටයුතු වයක ව ජනන  වූ/වගවූ 

මුදල් ප්ර.වාහ  ව 

- - 

වගවූ ලාපාං  - (827,496) 

බැංකු ණ  ලැබීේ 250,000,000 - 

බැංකු ණ  වගවීේ (262,783,747) - 

මූල් කල්බුව වගවීේ (12,953,126) (13,260,468) 

මූල් කටයුතු වයක ව ජනන  වූ/වගවූ 

ශුේධ්ය මුදල් ප්ර.වාහ  ව 

                   
(25,736,873) 

                   (14,087,964) 

වර්ෂ  තුළ මුදල් හා මුදල් වලට සමාන 

දෑහි වැඩිවීම වහෝ අඩුවීම 

                  

(110,662,855) 

                (90,077,893) 

වර්ෂ  ආාේපවේ වැඩිවීම / අඩුවීම                 
(133,985,296) 

                (43,907,403) 

වර්ෂ  අවසානවේ    ව ේෂ  (244,648,151)                    (133,985,296) 
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ගැලපීේ 1         2015    2014     

       රු.    රු.  

වපා වර්ෂ ට  අදාල ගැලපීේ 1                                                                         

ප්ර.ි වවළඳ ගිවිසුේ වි දේ                                                -                                      (14,455,280) 

ාඳවා ගැනීේ බුව වවනස්වීම                                               -                                          159,579 

ලැහි  යුතු ආදා ේ ගැලරිේ    (175,950)                               -    

කැසට් හා වට්ප් පට ව ේෂ  සඳහා ගැලපීේ                   (1,735,439)                                       - 

විශ්ර ාම ගි  වසේවක  ව වවවෙවව ව ගැලපීේ                         (8,995)                - 

             (1,920,383)               (14,295,701) 
                                                                             =========                          =========  
             
 ගැලපීේ 2      

                    

ලැහි  යුතු ගිණුේ වල වැඩිවීම/අඩුවීම 

වවළඳ ලැහි  යුතු දෑ                                                74,857,803                             63,691,100 

ණ  හා ලැහි  යුතු දෑ (පා්ඩඩාගාා හිල්ප්ත හැා)   (17,484,416)                            (15,574,876) 

වවන්ත ලැහි  යුතු                                                (26,842,483)                             18,331,112 

කයක ව වගවීේ                                                         (1,264,062)                                      5,792 

අස්පත ් ව්තකේ                                                    25,894,101                              (5,686,241) 

                                                                             90,129,774                              60,766,886 
                                                                            =========                           ========= 
ගැලපීේ 3 

 

වගවි  යුතු ගිණුේ වල වැඩිවීේ/අඩුවීම  

වවළඳ වගවි  යුතු දෑ                                           (27,613,744)                             (48,665,573) 

වවන්ත මූල් වගකීේ                                            35,317,663                                17,560,448 

වවන්ත වගවි  යුතු දෑ                                             1,981,857                                (2,796,845)   

                                                                            9,685,776                              (33,901,970) 
                                                                         =========                            ========== 
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ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංසථ්ාව 

මූල් වාර්තා සැකසීම හා සේබ වධ්ය සටහ ව 

 
 
1. සාමාන් වතොාතුරු 

 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංසථ්ාව (වමහි මි ව මතු සංසථ්ාව  වෙවව ව හඳු වවවෙ ලබන) 1982 අංක 06 දාන ශ්රී  

ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා පනත  ටව්ත සංස්ථාපන  කා ඇත. ශ්රී  ලාංකී  ජාිවේ දත ් මාධ්ය්වේ 

වපාගම වකරු ව ව  ව කටයුතු කාන සංස්ථාවස ප්ර.ධ්යාන අාමුණ ව වව ව, දැවෙම, විවනෝද  හා 

අධ්ය්ාපන  වලොව පුාා විසිා සිටින ශ්රී  ලාංවක්  සමාජ  වවත ලබාදීමයි. 

 

2015 වර්ෂවේ වදසැේබර් මස 31 දින වනවිට සංස්ථාවස සිටින වසේවක සංඛ්ාව 1030 කි. (ස්ථීා, 

වකො වත්රිා්ත සහ අනි ේ වසේවකයි ව) අධ්ය්ක්ෂ ම්ඩඩල  විසි ව 2015 වදසැේබර් මස 31 දිවන ව අවස ව 

වන වර්ෂ  සඳහා මූල් වාර්තා නිකු්ත කාවෙ ලබ වව ව 2016  වපබාවාරි 26 වන දින  . 

 
 

2. ශ්රී  ලංකා මූල් වාර්තාකාණ ප්ර.මිි (SLFRS) ව ොදාගැනීම හා රිළිව ල කිරීවේ පදනම 

ශ්රී  ලංකා වාල්ත ගණකාධිකාරි ආ තන  මගි ව අවෙමත කා ඇි ශ්රී  ලංකා ගිණුේකාණ   ප්ර.මිතී වට 

අවෙකූලව හා 1995 අංක 19 දාන ශ්රී  ලංකා ගිණුේකාණ හා විගණන ප්ර.මිතී වවේ  අව ්තා අවෙව සංස්ථාව 

මූල් වාර්තා රිළිව ල කා ඇත. 

 

2012 ජනවාරි 01 සිට ආ තනවලට අදාළ වන පරිදි ශ්රී  ලංකා වාල්ත ගණකාධිකාරි ආ තන  නව ශ්රී  ලංකා 

ගිණුේකාණ ප්ර.මිි නිකු්ත කාන ලදී. 

 

මූල් වාර්තා රිළිව ල කිරීම සඳහා ව ොදා ග්ත හා ව ොදා වනොග්ත ශ්රී  ලංකා මූල්    වාර්තාකාණ  

ප්ර.මිි සටහ ව 8 මගි ව අනාවාණ  කා ඇත. 

 
 

3. වැදග්ත ගිණුේකාණ ප්ර.ිප්ති 

 
මූල් වාර්තා රිළිව ල කිරීම සඳහා ව ොදා ග්ත මූයකක ගිණුේකාණ ප්ර.ිප්ති පහත දක්වා ඇත. වමම 

ප්ර.ිප්ති වවන්ත ආකාා කට දක්වා ඇි අවස්ථාවලදී හැා සෑම වර්ෂ කදීම වනොවවනස්ව ව ොදා ගවෙ 

ලැවේ. 

 

 

 



 69   වාර්ෂික වාර්තාව 2015 

 

3.1  රිළිව ල කිරීවේ පදනම 

 
සංස්ථාවස මූල් වාර්තා රිළිව ල කා ිවබ වව ව ශ්රී  ලංකා මූල් වාර්තාකාණ ප්ර.මිතී වට අවෙකූලව . 

මූල් වාර්තා වඵිහාසික රිරිවැ  පදනමට අවෙකූලව රිළිව ල කා ඇත. උේධ්යමනකාරී සාධ්යක මත 

ගිණුේවලට ඇිවන බලපෑේ සඳහා ගැලපීේ කා නැත. වමම මූල් ප්ර.කා  ශ්රී  ලංකා රුරි ල්වයක ව  ඉදිරිප්ත 

කා ිවේ. 

 

මූල් වාර්තා SLFRS වලට අවෙකූලව රිළිව ල කිරීවේ දී අව ් අවස්ථා වලදී ගිණුේකාණ ඇස්තවේ වතු 

පාවිත කිරීමට සිුවවස. එවම වම සංස්ථාවස ගිණුේකාණ ප්ර.ිප්ති ව ොදා ගනිමි ව කළමනාකාණ  ගවෙ 

ලබන තීාණ මූල් වාර්තා රිළිව ල කිරීවේ දී අව ් වස. සටහ ව අංක 06 මගි ව මූල් වාර්තා සැකසීවේ දී 

පාවිත කළ ඉතාම්ත වැදග්ත තීාණ, සංකීර්ණ ත්ත්තව  ව, උපකල්පන හා ඇස්තවේ වතු වහළිදාස කා 

ඇත. 

 
ප්ර.ිප්ති සංව ෝධ්යන  ව සහ අර්ථ නිරූපණ  කිරීේ අලුි ව වවනස් වුව ද 2012 ජනවාරි 01 දිවන ව 

ආාේප වන වර්ෂවේ දී හා  ට වපා ක්රිා ා්තමක වනොවූ වවනස්වීේ පහත දැක්වස. 

 

1. IFRS  13 ට අවෙව “සාධ්යාාණ වටිනාකම ඇගයීවේ” අාමුණ ව වව ව සංගතතාව ඉහළ 

නැංවීම්ත, සංකීර්ණ ත්ත්තව අඩු කිරීම්ත . ඒ සඳහා සාධ්යාාණ වටිනාකම රිළිබඳ නිාවද් 

නිර්වචන  ව ලබාදීම්ත , සාධ්යාාණ වටිනාකම මැනීමට මූලාශ්ර   ව ලබාදීම්ත, ශ්රී  ලංකා මූල් 

වාර්තාකාණ ප්ර.මිතී වට අවෙව වහළිදාස කිරීවේ නි ම  ව ලබාදීම්ත සිුව කායි. 

 

2. IFRS  9  මගි ව ප්ර.කා  කාවෙ ලබ වව ව “මූල් සාධ්යන පත්රි” වහව්ත මූල් ව්තකේ හා මූල් 

වගකීේ වර්ගීකාණ  මැනීම හා හඳුනා ගැනීමයි.  LKAS 39 මූල් සාධ්යන පත්රි හුවනාගැනීම 

හා මැනීම  න ප්ර.ිප්ති  වවවෙවට  IFRS  9 රිහිටුවන ලදී. ඒ අවෙව, මූල් ව්තකේ මිවෙේ දු 

2 ක්  ටව්ත වබදා වව ව කිරීම සිුව වකවර්. එනේ, සාධ්යාාණ අග  හා ක්ර මක්ෂ  රිරිවැ  

පදනමයි. මූයකක හඳුනා ගැනීම මගි ව නිර්ණ  කිරීම සිුව වකවර්. වබදා වව ව කිරීම ාඳා 

පවිවෙවේ ආ තන ක් තම මූල් සාධ්යන පත්රි කළමනාකාණ  කා ග වනා ව්ාපාරික 

ආකති  අවෙව සහ සාධ්යන පත්රිවල ගිවිසුේ ප්ර.කාා මූල් ප්ර.වාහ  වහි ස්වපාව  අවෙව . මූල් 

වගකීේ ගැන කතාකිරීවේ දී තවුවාට්ත  LKAS 39 හි සඳහ ව වබොවහෝ අව ්තා ඒ 

ආකාාව  ව ම පවතී. වමහි ප්ර.ධ්යාන වවනස නේ සාධ්යාාණ අග   න විකල්ප , මූල් 

වගකීේවල දී සලකා බැීනම, සාධ්යාාණ අග  වවනස්වීම ආ තන වගවි  යුතු ණ  අවදානවේ 

වකොටසක් ව ව  ව ගිණුේකාණ අව ෝග්තාවක් ඇි වනොවන පරිදි වාර්තා කිරීම සිුව කළ 

යු්තව්ත විස්තීර්ණ ආදා ේ ප්ර.කා වේ ද එවසේ වනොමැි නේ ආදා ේ ප්ර.කා වේම ද   වනයි. 

සංස්ථාව වේ දක්වා IFRS  9 හි මුළු බලපෑම තක්වසේරු කා ඇත. 
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3.2 ව්වහාා මුදල් 

 

(ඒ) ව්වහාා හා ප්ර.කාශිත මුදල් ඒකක 

සංස්ථාවස මූල් ප්ර.කා   වහි ඇතුළ්ත අයිතම  ව මැනීම සිුව කා වව ව සංස්ථාව ක්රිා ා්තමක වන මූයකක 

ආර්ථික පරිසා  අවෙව  (ක්රිා ාකාරී මුදල් ඒකක). මූල් වාර්තා ඉදිරිප්ත කා වව ව ශ්රී  ලංකා රුරි ල්වයක ව 

වන අතා එ  සංස්ථාවස ව්වහාා හා ප්ර.කාශිත මුදල් ඒකක  වස. 

 
(බී) ගවෙවදවෙ හා ව ේෂ  ව 

විවේ  මුදල් ගවෙවදවෙ පරිවර්තන  කාන ලේවේ ගවෙවදවෙවට අදාළ දිනවේ පැවි විනිම  අවෙපාික  

අවෙව . මූල් ව්තකේ හා වගකීේවලට අදාළ ගවෙවදවෙ වර්ෂ අවසානවේ පවින විනිම  අවෙපාික  අවෙව 

පරිවර්තන  කළ විට එහි ප්ර.ිඵල ක් වලස ඇිවන  ේ ලාප ක් වහෝ අලාප ක් වස නේ ආදා ේ 

ප්ර.කා වේ දැක්වි  යුතු . 

 

ණ  ගැනීේ, මුදල් හා මුදල් හා සමාන දෑ සහ ඒ හා සේබ වධ්ය විවේ  විනිම  ලාප වහෝ අලාප විස්තීර්ණ 

ආදා ේ ප්ර.කා වේ “මූල් ආදා ේ වහෝ රිරිවැ ” ව ව  ව දක්වා ඇත. අවනකු්ත සි ලු විනිම  හුවමාරු 

ලාප වහෝ අලාප විස්තීර්ණ ආදා ේ ප්ර.කා වේ “අවනකු්ත (අලාප) / ලාප” වලස දක්වා ඇත. 

 

3.3 වේපල, රිරි ත හා උපකාණ 

ඉඩේ හා වගොඩනැගියක සම වවිත ව වව ව සේවප්ර.ේෂණාගාා සහ ප්ර.ධ්යාන කාර් ාලවයකනි. සි ලු වේපළ රිරි ත 

හා උපකාණ පව්තවාවගන   වව ව වඵිහාසික රිරිවැ  අඩු කිරීම ක්ෂ   න පදනමට . වඵිහාසික 

රිරිවැ ට අදාළ වි දේ වවෙවේ ව්තකම අ්තප්ත කාගැනීමට සතජුවම අදාළ වූ වි දේ . 

 

 ේ ව්තකමක අනාගත ආර්ථික ප්ර.ිලාප සංස්ථාව වවත ලැවේ නේ සහ ව්තකවේ රිරිවැ  නි ්ත තව 

ගණන  කළ හැකි නේ එවැනි ව්තකේ සේබ වධ්යව  ව ඇිවන පසුකාීනන වි දේ ව්තකවේ පව්තවාවගන 

 ාවේ රිරිවැ  ව ව  ව වහෝ වවනමම ව්තකමක් ව ව  ව  න ආකාා වදවක ව සුුවසු ආකාා කට 

පව්තවා ගත හැක. ප්ර.ිස්ථාපන  කළ හැකි වකොටස්වල පව්තවාවගන  ාවේ රිරිවැ  වමහි දී වනොසැලවක්. 

අවනකු්ත සි ලු අලු්තවැඩි ා හා නඩ්තතු වි දේ, වි දම දැරූ මූල් කාලපරිච්වේදවේ විස්තීර්ණ ආදා ේ 

ප්ර.කා වේ දී සලකා බලවෙ ලැවේ. 

 

ඉඩේ ක්ෂ  කාවෙ වනොලැවේ. අවනකු්ත ව්තකේවල රිරිවැව  ව සු වබු ව අග  අඩු කා ලැවබන 

වටිනාකම   එම ව්තකේවල ඵලදායී ජීවකාල  තුළ සාල මාර්ග ක්ෂ  ක්ර ම  මගි ව ක්ෂ  කාවෙ ලැවේ. 
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වවනව 1 - වේපල රිරි ත හා උපකාණවල ක්ෂ  අවෙපාත 

 

 අවෙපාත 

වගොඩනැගියක 2% 

පරිගණක                                                                                 20% 

ගතහපා්ඩඩ හා සවිකිරීේ 10% 

විුවයක උපකාණ 20% 

වමෝටර් ාථ 25% 

කාර් ාීන  උපකාණ 20% 

පුස්තකාල වතොග 20% 

රූපවාහිනී   වත්රි 20% 

වවන්ත ව්තකේ 20% 

 

අව ් නේ සෑම ගිණුේ වර්ෂ ක් අවසානවේදීම ව්තකමක අවව ේෂ වටිනාකම සහ ඵලදායි ආයු කාල  

නැවත ගණන  කා  ාව්තකාීනන කිරීම සිුව කළ හැක. 

 

ව්තකවම ව පව්තවාවගන ාවේ රිරිවැ  එම ව්තකවේ ආපසු ලබාගත හැකි අග ට වඩා වැඩි නේ එම 

වවනස ඉක්මනි ව කපාහැරි  යුතු . ව්තකවේ විකිණීවේ ලාප  වහෝ අලාප ආදා ේ ප්ර.කා නව හි 

අවනකු්ත ලාප / (අලාප)  ටව්ත දැක්වස. 

 

සේර්ර්ණව  ව ක්ෂ  කාන ලද අදාළ ව්තකේ තව ුවාට්ත පාවිතා කාවෙ ලැවේග 
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3.4 මූල් සාධ්යන පත්රි 

(ඒ) මූල් ව්තකේ 

3.4.1 වර්ගීකාණ  

 
සංස්ථාව තම මූල් ව්තකේ පහත පරිදි වර්ගීකාණ  කාවෙ ලබයි. පරිණත දින දක්වා තබා ග වනා මූල් 

සාධ්යන පත්රි, ණ  හා ලැහි  යුතු ගිණුේ හා විකිණීම සඳහා ඇි මූල් සාධ්යන පත්රි ව ව නි. වර්ගීකාණ  

ාඳා පවිවෙවේ මූල් ව්තකේ අ්තප්ත කාග්ත අාමුණ අවෙව හා කළමනාකාණවේ තීාණ මත . 

 

(ඒ) පරිණත දින දක්වා තබා ග වනා මූල් සාධ්යන පත්රි 

වම  සම වවිත වවෙවේ ස්ථාවා වහෝ නි ්ත ත වගවීමක් ඇි සහ නි ්ත ත කල්රිරීවේ දින ක් ඇි 

ව_්තප වන වනොවන මූල් ව්තකේ සහිත ස්ථාවා තැ වපතුවයකනි. වේවා පරිණත දින දක්වා තබාගැනීමට 

සංස්ථාවස කළමනාකාණ ට හැකි ාවක් වම ව ම නි ත අාමුණක් ඇත. (සටහ ව 10 බල වන) 

 

(බී) ණ  හා ලැහි  යුතු ගිණුේ 

ණ  හා ලැහි  යුතු ගිණුේ  වෙ ක්රිා ාකාරී වවවළඳවපොවල් මිල කිරීමක් වනොකළ ස්ථීා වහෝ නි ්ත ත 

වගවීමක් ඇි ව_්තප වන වනොවන මූල් ව්තකේ . වම ට ගිණුේ වර්ෂ  අවසානවේ මාස 12 කට අඩු 

පරිණත කාල ක් සහිත ජංගම ව්තකේ අදාළ වස. සංස්ථාවස ව ේෂ පත්රිවේ ණ  හා ලැහි  යුතු ගිණුේවල 

ඇතුළ්ත ව වව ව “වවවළඳ හා වවන්ත ලැහි  යුතු දෑ” සහ මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ . 

 (සටහ ව 13 බල වන) 

 

(සී) විකිණීම සඳහා ඇි මූල් සාධ්යන පත්රි 

වම ට අ ්ත ව වව ව අනිකු්ත වර්ග කට අ ්ත වනොවන සි ලුම ව_්තප වන වනොවන මූල් ව්තකේ . 

එනේ ගිණුේකාණ කාලපරිච්වේද  අවසානවේ මාස 12 ක් ඇතුලත කළමනාකාණ  විසි ව විකිණීමට 

තීාණ  කා වව ව නේ මිස නැතවහෝත පරිණත දින දක්වා තබා ග වනා ජංගම වනොවන ව්තකේ වම ට 

ඇතුළ්ත වස. එබැවි ව වම  සම වවිත වූවේ ලංකා පුව්ත (වපෞේගයකක) සීමිත සමාගවේ මිල වනොකළ 

වකොටස්වයකනි. 

 

(බී) මූල් වගකීේ 

IAS 39 අවෙව වගකීේ වර්ගීකාණ  කාවෙවේ සාධ්යාාණ අග ට ප්ර.ත්ාගණන  කළ මූල් වගකීේ හා 

අවනකු්ත වගකීේ ව ව නි. වගවා අවස ව වූ අවලංවන කළ හා කල් ඉකු්ත වූ වගකීේ සේබ වධ්යව  ව වන 

බැඳි ාව මූල් වගකීමක් ව ව  ව වනොසැලවක්. 
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3.5 වතොග 

සංස්ථාවස වතොග ව වව ව පරිවපෝජන පා්ඩඩ වතොගයි. (සංස්ථාවස වතොග පව්තවාවගන  වෙ ලබ වව ව 

පරිහාණ  කිරීම සඳහා වන අතා එම වතොග අවලවි කාවෙ වනොලැවේ.) එබැවි ව වතොග ඒවාවේ රිරිවැ  

මත අග  කාවෙ ලැවේ. වතොග අග  කාවෙ ලබ වව ව ප්ර.ථම ලැබීේ ප්ර.ථම නිකුතු පදනම අවෙව . 

 

3.6 කල්බුව වේපල 

කල්බුව පදනම මත ලබාග්ත වේපළ, රිරි ත හා උපකාණවල අයිි , ප්ර.ිලාප හා අවදානම සංසථ්ාව 

සතුවන බැවි ව එ  මූල් කල් බේදක් ව ව  ව හැදි වවස. 

 
පසුගි  වර්ෂ  05 තුළ දී  කාර් ාථ 03 ක් සහ වෑ ව ාථ 06 ක් මූල් කල්බුව ක්ර ම ට ලබාවගන ඇි අතා 

අයිි  ප්ර.ිලාප හා අවදානම සංස්ථාව සතුවස. මූල් කල්බුව ප්ර.ාේධ්යනිත කිරීම හා අනාවාණ  කිරීම සිුව 

කා ඇ්තව්ත වමම කාර් ාථවල මුදල්ම  වටිනාකම  හා සංසථ්ාව එම ව්තකම ඵලදායි ආකාා ට පාවිතා 

කිරීමට බලාවපොවාෝතතු වන කාල  තුළ ක්ෂ  කිරීම ආදි  දැක්වීම මගිනි. 

 

වගවි  යුතු මූයකක බුව වටිනාකම කාල වි ්වල්ෂණ  අවෙව ජංගම වගකීේ හා ජංගම වනොවන වගකීමක් 

වලස දක්වා ඇත. ඉිරි කල්බුව ව ේෂ  මත ස්ථාවා අවෙපාත  ව  ටව්ත අඩු කළ වපොයක  හා මූයකක බුව 

වටිනාකමි ව අඩු වන වකොටස ව ව  ව බුව වාරික  වකොටස්වලට වබවේ. නි මිත බුව ප්ර.ාේධ්යන  වටිනාකම 

(වපොයක  හැා) අවුරුුව 05 පුාා වගවන වපොයක  අවිනි ්ත ත වපොීන ගිණුමකට මාරු වකවර්. සෑම මූල් 

වර්ෂ කදී ම වගවන බුව වාරිකවල ඇතුල්ත වපොයක  එම වර්ෂවේ ආදා ේ ප්ර.කා  ට අ  කාවෙ ලැබ 

 
වවනව 2 - කල්බුව වාරිකවල කාල වි ව්ල්ෂණ  
 
පහත වවනවස දැක්වවවෙවේ වර්ෂ ක කාල ක් තුළ දී හා වර්ෂ කට වැඩි කාල ක් තුළ දී වගවි  යුතු මූල් 

කල්බුව වාරික වටිනාකමයි. 

           රු. වයක ව 

 අවුරුුව 1 ට අඩු අවුරුුව 1 ට වැඩි 

වපොයක  24,495 -  

කල්බුව වටිනාකම 1,504,471      -                                        

කල්බුව ව ේෂ  - ලංකා බැංකුව  1,528,966 -  
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3.7 වවවළඳ ණ ගැිව ෝ 

3.7.1 ප්ර.ිපාදන - වවවළඳ ලැබීේ / වසේවාදා ක ණ ගැි  ව 
 
වවවළඳ ලැබීේ පව්තවාවගන  වෙවේ නැවත ලබාගත හැකි ැයි අවප්ක්ෂා කාන වටිනාකමට . සංස්ථාවට 

ලැහි  යුතු නි මිත වටිනාකම ලබාගත වනොහැකි බවට පැහැදියක සාක්ෂි පවින අවස්ථාවල දී ඒ සඳහා 

ප්ර.ිපාදන පව්තවා ගනී. වවළද ණ ගැි  ව ප්ර.ිපාදන  ටව්ත අඩු කාවෙවේ ණ ගැි  ව වි ාල මූල් 

අර්බුද  වට ප්තව ඇිවිවටක, ණ ගැි  ව බංවකොවලෝතවීවේ සේපාවිතාව ක් පවින විට මූල් 

ප්ර.ිසංවිධ්යාන  වීමක දී ණ  වගවීේ දීර්ඝ කාල ක් පැහැා හැරීම  න අවස්ථාව වවලදී . විස්තීර්ණ ආදා ේ 

ප්ර.කා වේ ඇි වබදාහැරීවේ වි දේ  ටව්ත වර්ෂවේ ණණ ප්ර.ිපාදන  වි දමක් ව ව  ව දක්වන අතා 

අදාළ ව්තකේ ගිණුවම ව එම ප්ර.ිපාදන  අඩු කාවෙ ලැවේ. නැවත අ කාගත වනොහැකි වවවළඳ ණ ගැි 

ව ේෂ  ණ ගැි ප්ර.ිපාදනව  ව කපා හරිවෙ ලැවේ. එවලස කපාහැරි ණ ගැිව ෝ පසු අවස්ථාවක අ කා 

ග්තවිට එම ප්ර.මාණ  ආදා ේ ප්ර.කා වේ වබදාහැරීවේ වි දේ වයක ව ඉව්ත කාවෙ ලැවේ.   
 

3 වවනව - වසේවාදා ක ණ ගැි ප්ර.ිපාදන  - 2015/12/31 

                                                                                                                          රු. වයක ව 

2015/01/01 ප්ර.ිපාදන  71,041,991 

2015 වර්ෂ  සඳහා අ කිරීේ 9,349,828 

2015 වර්ෂවේ කපා හැරීේ (165) 

 

2015/12/31 දිනට ප්ර.ිපාදන  

 

80,391,654 

 

3.7.2 විවිධ්ය ණ ගැි  වවේ ප්ර.ිපාදන  

4 වන වවනව - විවිධ්ය ණ ගැි  වවේ ප්ර.ිපාදන  - 2015/12/31 

                                                                                                රු. වයක ව   

2015/01/01 ප්ර.ිපාදන  18,622,566 

2015 වර්ෂ  සඳහා අ කිරීේ 483,515 

2015/12/31 දිනට ප්ර.ිපාදන  19,106,081 
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3.7.3 –  වවන්ත ලැහි  යුතු දෑ සඳහා ප්ර.ිපාදන  

3.7.3   1) වසේවක ණ  
 
වසේවක ණ වලට පහත දැක්වවන ණ  වර්ග  ව  ටව්ත සුුවසුකේල්ත වසේවකයි ව වවත වදවෙ ලැබූ මුදල් 

ඇතුළ්ත .  

 ආපදා ණ  

 විව ේෂ ණ  

 ප්ර.වාහන ණ  

 නිවාස ණ  

 වවන්ත ණ  

 

වසේවක ණ  සේබ වධ්යව  ව වබොල් ණ  ව ව  ව රිළිහිරු වකවාවෙවේ සංස්ථාවස තවුවාට්ත වසේවවේ 

වනොමැි (විශ්ර ාම වගොස්, ඉල්ලා අස් වී වහෝ මි  වගොස ්ඇි) වසේවකයි වවේ නැවත අ කාගැනීමට අපහසු 

මුදල් සඳහා වූ ප්ර.ිපාදන යි 

 

5 වවනව - වසේවක ණ  සඳහා වව ව කිරීම - 2015/12/31 

                                                                                                                              රු. වයක ව   

වව වකිරීම 2015/01/01 
252,372 

2015 වර්ෂ  සඳහා අ කිරීේ (57,684) 

වව වකිරීම 2015/12/31 
194,688 

 
 
 

3.7.3  2) වසේවක අ්තිකාාේ 
 
පහත දැක්වවන අ්තිකාාේ ප්ර.වදද  ටව්ත සුුවසුකේ ල්ත වසේවකයි වට ලබාුව ව මුදල් ප්ර.මාණ  වවග ව 

වසේවක අ්තිකාාේ සම වවිත වස. 
 

 වැඩසටහ ව සඳහා අ්තිකාාේ 

 වසේවකයි ව සඳහා අ්තිකාාේ (විවිධ්ය) 

 විවේ  ගම ව සඳහා අ්තිකාාේ 

 කාමා ගාසත්ු සඳහා අ්තිකාාේ 
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ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවස තවුවාට්ත වසේවවේ වනොමැි (විශ්ර ාම වගොස් වහෝ ඉල්ලා අස් වී වහෝ 

මි වගොස්) ඇි වසේවකයි වවග ව නැවත අ  කාගැනීමට අපහසු අ්තිකාාේ මුදල් රිළිහිරු වකවාන වසේ 

වසේවක අ්තිකාාේ සඳහා වබොල් ණ  සඳහා වූ ප්ර.ිපාදන  වව ව කා ඇත. 

 
3.8 ස්ක වධ්ය  වවනස්වීවේ ප්ර.කා   
 
ස්ක වධ්ය  වවනස්වීවේ ප්ර.කා ව හි වපා වර්ෂ ට අදාල ආදා ේ බුව ගැලපීේ වලස රු.5,929,296 ක් වපා 

වර්ෂ ට අදාල ලැහි  යුතු ආදා ේ ගැලරිේ රු.175,950 ක් පුස්තකාලවේ ඇි දත ් පට හා වට්ප්  

ආාේපක ව ේෂ  රු.1,735,439 ක් සහ ර්ර්ව වර්ෂවේ විශ්ර ාම ගි  වසේවක  ව වවවෙවව ව ගැලපීේ සඳහා රු. 

8,995 ක් ද ඇතුළ්ත වස. 

 
3.9  මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ 

 
මුදල් ප්ර.වාහ ප්ර.කා වේ මුදල් හා මුදල් හා සමාන දෑ වලට ඇතුළ්ත වවෙවේ අත ඇි මුදල් හා බැංකු ජංගම 

ගිණුමයි. මූල් ත්ත්තව ප්ර.කා වේ බැංකු අයිාාව වප වවා ඇ්තව්ත ජංගම වගකීේවලට ඇි ණ  ගැනීේ 

 ටව්ත . 2015 වදසැේබර් 31 දින බැංකු ප්ර.කා න  වට අවෙව ලංකා බැංකු ආ තනික  ාඛාව      

රු.(231,087,207) සහ වටොරි වට ව  ාඛාව රු. (13,560,944) වලස්ත බැංකු ගිවෙේ ව ේෂ  ව පැවිනි. 

 
3.10 වවවළඳ වගවීේ / වගකීේ 
 
ජංගම වගකීේ ව ව  ව වර්ග කාන වගවි  යුතු දෑ ව වව ව වසාක් ඇතුළත වහෝ  ට අඩු කාල ක දී 

වගවි  යුතු වගවීේ . එවසේ වනොවන වගවීේ ජංගම වනොවන වගකීේ . වවවළඳ වගවීේ මූයකක ව ව  ව 

හඳුනාග වව ව සාධ්යාාණ අග ට  . 

 
3.11 වර්තමාන හා විලේභිත ආදා ේ බුව 

 
කාලපරිච්වේදවේ බුව වි දමට වර්තමාන හා විලේභිත බුව අ ්තවස. සතජුව හිමිකම සමඟ සේබ වධ්ය වහෝ 

අවනකු්ත කාලපරිච්වේද ක විස්තීර්ණ ආදා ේ ප්ර.කා   ව සමඟ සේබ වධ්ය (ඉදිරි ට කළ වගවීේ) වනොවන 

කාලපරිච්වේද ට අදාළව වගවූ බුව ප්ර.මාණ  ආදා ේ ප්ර.කා  ට ගවෙ ලැවේ. වමහිදී සතජුව හිමිකම සමඟ 

සේබ වධ්ය වහෝ අවනකු්ත කාලපරිච්වේද ක විස්තීර්ණ ආදා ේ ප්ර.කා   සමඟ සේබ වධ්ය බුව  වව ව වව වව 

හඳුනාගැනීම අව ් වස.  

 

වර්තමාන ආදා ේ බේද ගණන  කාවෙ ලබ වව ව 2006 අංක 10 දාන වේශී  ආදා ේ පනව්ත 

විධිවිධ්යාන  වට හා පසුව සිුව කළ සංව ෝධ්යන  වට අවෙව . බුව වාවනලාසි වලට අවෙව බුව ගණන  කිරීමට 

ව ොදා ග වනා දෑ කළමනාකාණ  විසි ව කයක ව කලට සලකා බලවෙ ලැවේ. ඒ අවෙව බුව අධිකාරි ට 

වගවීමට නි මිත බුව ප්ර.මාණ  ගණන  වකවර්. 
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වගකීේ ක්ර ම  පාවිත කා විලේභිත බුව ගණන  කා වව ව ව්තකේ හා වගකීේ අතා වවනස බුව පදනමට 

සලකා එ  එම ව්තකේ හා වගකීේවල මූල් වාර්තාවලට ග වනා පව්තවාවගන ාවේ වටිනාකම අතා 

වවනස සලකා බලා . විලේභිත ආදා ේ බේද ගණන  කිරීවේ දී ඉහත සඳහ ව කළ වවනස මූල් ත්ත්තව 

ප්ර.කා වේ දිනට බලපැවැ්තවවන බුව ප්ර.ි තව  ව වැඩි කාවෙ ලැවේ. වමහිදී උපලේධික වූ උපත ත ආදා ේ 

බුව ව්තකම වහෝ වේරුේ කළ උපත ත ආදා ේ බුව වගකීම ලැවේ. 

 

විලේභිත ආදා ේ බුව ව්තකම පව්තවා ගැනීවම ව අනාගතවේ දී බුව අ  කළ හැකි ලාප  අඩු කිරීමට එ  

පාවිත වකවර්. විලේභිත ආදා ේ බුව ව්තකම සහ වගකීම එකිවනකට හිලස කිරීම නීි  මගි ව බලා්තමක 

අවස්ථාවල දී කළ හැකි . 

 

2015 වර්ෂ  සදහා ගණන  කාන ලද නාමික බුව වගකීම වවෙවේ රු. 1,325,741.81 කි. 

 

3.12 අසේපාව් වගකීේ 

සංස්ථාව පසුගි  අවස්ථාව වවල දී සිුව කළ නීිම  හා ගිවිසුේ ප්ර.කාා බැදීේවල ප්ර.ිඵල ක් වලස එම  

අවස ව කිරීමට ආර්ථිකම  ප්ර.ිලාප රිටතට ගලා ාවේ සේපාවිතාවක් පවින හා වි ්වාස කළ හැකි 

ඇස්තවේ වතුවක් එම බැඳි ාව ව රිළිබඳව කළ හැකි වගකීේ අසේපාව් වගකීේ වස. 

 
සංස්ථාවට එවාහිව නඩු 6 ක් පවාා ඇත. සංස්ථාවට එවාහිව වදවෙ ලබන අධිකාණ නිව ෝග ක දී නඩු 6 

සඳහාම පැමිණියකකරුව ව වවත වගවීමට සිුව වි  හැකි  යි තක්වසේරු කාන ලද ව වදි මුදල වන  

රු. 1, 028,000, 000 මූල් ප්ර.කා නවල සටහ ව  ටව්ත වහයකදාස කා ඇත. 

 
 
3.13 විශ්ර ාම ප්ර.ිලාප වගකීම 

 
නි ්ත ත ප්ර.ිලාප සැලැස්ම  වෙ වසේවකව කු විශ්ර ාම  ෑවේ දී සාමාන්ව  ව ව ස, වසේවා කාල  හා ව වදි 

මුදල  න සාධ්යක එකක් වහෝ කිහිප ක් පදනේ කාවගන ලැවබන විශ්ර ාම දීමනාවයි. 

 

නි ්ත ත ප්ර.ිලාප සැලැස්මට අවෙව ව ේෂ පත්රි ට ඇතුළ්ත කාන පාරිවතෝෂික වගකීම වවෙවේ ව ේෂ පත්රි 

දිනට නි ්ත ත ප්ර.ිලාප සැලැස්වේ වර්තමාන අග යි. නි ්ත ත ප්ර.ිලාප ගණන  කිරීවේ දී හඳුනා වනොග්ත 

අතීත වසේවා වි දම සැලකිල්ලට ගනියි. නි ්ත ත ප්ර.ිලාප සැලැසම් ස්වාීකන ආයු ගණනව කු ලවා 

Projected unit credit ක්ර ම ට අවෙව වාර්ෂිකව අග  තීාණ  කිරීමට ඇස්තවේ වතුගත අනාගත මුදල් 

ගලා ාවේ ප්ර.වාහ  ව ාජවේ බැඳුේකා හා ක්රිා ාකාරී වවවළඳවපොවල් පවින ඉහළ ත්ත්තවවේ සමාගේ 

බැඳුේකා වල වපොීන අවෙපාික ව ොදා වගන වට්ටේ කාවෙ ලැවේ. 
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වමමගි ව ඇිවන ලාප  වහෝ අලාප  ව ඉහත උපකල්පන වවනස්වීවම ව ඇිවන වවනස්ත අදාළ 

වර්ෂවේ විස්තීර්ණ ආදා ේ ප්ර.කා  ට ඇතුළ්ත වකවර්. වමහි දී අතීත වසේවා වි දම විශ්ර ාම ප්ර.ිලාප 

සැලැස්ම සකසන කාලපරිච්වේද  සඳහා සාල මාර්ග ක්ර ම ට එක් එක් වර්ෂ ට අවව ෝෂණ  කළ යුතු . 

විශ්ර ාම ප්ර.ිලාප  වගකීම  2013 වදසැේබර් 31 වන දිනට Projected Unit  Credit ක්ර ම  පාවිත කාමි ව 

රි ල් එස් වනණිලක මහතා විසි ව සිුවකා ඇත. 

 
වමම ක්ර ම   ටව්ත පාරිවතෝෂික ප්ර.ිලාප ගණන  කිරීමට  ව ොදා ග්ත ප්ර.ධ්යාන කල්රිත  ව පහත දැක්වස. 

 

i. වට්ටේ අවෙපාත 11% කි.  (අනාගත මුදල් ප්ර.වාහව හි වර්තමාන වටිනාකම ගණන  කිරීමට 

ව ොදා ග වනා වපොීන අවෙපාත ) 

ii. අනාගත වැටුප් වැඩිවීේ අවෙපාත  4% ව ව නි. 

iii. විශ්ර ාම ගැ වවීවේ ව ස අවුරුුව 60  ක් ව ව නි.  

 
ආ තන  අඛ්ඩඩව පවතී   න සංකල්ප   පදනේ කා ගැනීම. 

 

2015 වර්ෂ  සඳහාද ඉහත කල්රිත  ව පාවිත කාන ලදී. ඒ අවෙව 2015 වර්ෂ  සඳහා විශ්ර ාම ප්ර.ිලාප 

ගණන  වනොකාන ලදී. 

 

6 වවනව - මූල් ත්ත්තව ප්ර.කා ව හි දැක්වවන වටිනාකම 

                                                                                                                       රු. වයක ව 

 2015/01/01 දිනට ව ේෂ  131,831,313 

2015 වර්ෂ  තුළ අාමුදලට කාන ලද බැාකිරීේ  - 

2015 වර්ෂ  තුළ දී කල වගවීේ                                (5,193,795)  

2015/12/31 දිනට ව ේෂ  126,637,518 

 

 
3.14 ප්ර.දාන  ව 
 
වේපල, රිරි ත හා උපකාණ සේබ වධ්ය ප්ර.දාන  ව ඇතුළ්ත වවෙවේ ජංගම වනොවන වගකීේවල විලේභිත 

ප්ර.දාන  ව  ටව්ත වන අතා සාල මාර්ග ක්ර ම ට අවෙව විස්තීර්ණ ආදා ේ ප්ර.කා  ට එම ව්තකවේ ඵලදායී 

ජීවිත කාල  පුාා හා වකවර්. 

 
3.14 -1 වේශී  ප්ර.දාන  ව 
 
ප්ර.දාන  ව 20% වාර්ෂික අවෙපාත කට ක්ර මක්ෂ  කාවෙ ලැවේ. 
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3.14- 2 විවේශී  ප්ර.දාන  ව 
 
සංස්ථාවට උපකාණ ව ව  ව රු. 654,665,339 ක විවේශී  ප්ර.දාන ක් ලැබී ිහිණි. වමම මුදල අදාළ 

උපකාණවල ආයු කාල  මුළුල්වල් වගවී  න වසේ ක්ර මක්ෂ  වකොට ඇි අතා 2015 වර්ෂ ට අදාළ මුදල 

රු. 2,596,040.18 කි. වම  ආදා ේ ප්ර.කා  ට දී ඇි සටහ වවල විවේශී  ප්ර.දාන  ව ක්ර මක්ෂ  කිරීම 

ව ව  ව වවනම දක්වා ඇත. 

 

ජප ව ාජවේ ආධ්යාා ක් ව ව  ව JICA ශ්රී  ලංකා  ටව්ත 2012/12/27 වන දින රු. 66,773,684.69 ක් 

වටිනා උපකාණ සංස්ථාවට ලැබුණි. වමම උපකාණ සංස්ථාවට ලැබුව්ඩ 2 D සහ 3 D සජීවීකාණ  

(සංස්කාණ ) කිරීම සඳහා . එම උපකාණවල ක්ර මක්ෂ  වටිනාකම 2013 වර්ෂවේ සිට එහි ඵලදායී ආයු 

කාල  (වසා 5) තුළ ක්ර මක්ෂ  කාවෙ ලැවේ. 

 
 

3.15 - රිරිවැටුම 
 
සංස්ථාවස රිරිවැටුම ගිණුේ තබවෙවේ උපත ත පදනමට . ආව ෝජන ආදා ම ගිණුේ තබවෙවේ ද එම 

පදනමට . 

 

රිරිවැටුම සැලකීවේ දී කාලපරිච්වේද ට අදාළව ලැබූ හා ලැහි  යුතු සි ලු ආදා ේවල සාධ්යාාණ අග  

සැලකිල්ලට වගන ඇත. සංස්ථාව ආදා ේ ව ව  ව සැලකිල්ලට ග වව ව වි ්වාසව  ව වටිනාකම මැනි  

හැකි හා එම ආදා ේවල අනාගත ආර්ථික ප්ර.ිලාප සංස්ථාවට ගලා එ වව ව නේ පමණි. 

 

වනව වකාල අවලවිව  ව ලැවබන ආදා ම සංස්ථාවස ප්ර.ධ්යාන ආදා ේ මූලාශ්ර   වස. ආදා ේ ප්ර.කා වේ 

ඇතුළ්ත අවනකු්ත ආදා ේ මූලාශ්ර   ව ආදා ේ ප්ර.කා වේ සටහ වවල දැක්වස. 

 
 

3.16 වි දේ රිළිබඳ ගිණුේ තැබීම 
 
සංස්ථාවස වි දේ උපත ත පදනමට ගිණුේ තබා ඇත. දදනික වමවහයුේ සිුව කිරීම හා වේපල, රිරි ත හා 

උපකාණ කාර් ක්ෂම ආකාා ට පව්තවාවගන ාම සඳහා දදනිකව වැ  වන සි ලු වි දේ ද වම ට 

ඇතුළ්ත වස.  

 

අයිාා වපොීන වි දම ඇි වූ අවස්ථාව ව හි දී එ  මූල් වගවීේ  ටව්ත ආදා ේ ප්ර.කා  ට ඇතුළ්ත කාවෙ 

ලැවේ. 

3.17 මුදල් ප්ර.වාහ ප්ර.කා   

 
මුදල් ප්ර.වාහ ප්ර.කා   රිළිව ල කා වව ව වක්ර  ක්ර ම  පාවිත කාමිනි. මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ සම වවිත 

වවෙවේ අත ඇි මුදල් හා බැංකු ජංගම ගිණුවේ ව ේෂව නි. 
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3.18 ව ේෂ පත්රි දිවන ව පසු සිුවවීේ 

 
ව ේෂ පත්රි  සකස් කළ පසු සිුව වූ සි ලු ප්ර.මාණා්තමක සිුවවීේ සැලකිල්ලට වගන අනාවාණ  කිරීම වහෝ 

ගැලපීම සිුව වකොට ඇත.  

 
 
3.19 රූපවාහිනී සමාජ සුපසාධ්යන අාමුදල (සුනාමි) 

 
2004 වර්ෂවේ සුනාමි උවුවවා ව අනතුරුව දි ්ත කළ විවිධ්ය ව්ාපති මගි ව වපොුව මහජනතාවවග ව එකතු 

කළ මුදයක ව සමාජ සුප සාධ්යන අාමුදල සම වවිත ව ඇත. 

 

7 වවනව - 2015.12.31 දිනට සමාජ සුප සාධ්යන අාමුදවල් ව ේෂ  

                                                                                                                          රු. වයක ව 

2015/01/01 දිනට ව ේෂ  1,050,703 

කාලපරිච්වේද  සඳහා වපොයක                                                               17,725 

2015 වර්ෂ  අවසානවේ අාමුදල් ව ේෂ   1,068,428 

 
සමාජ සුප සාධ්යන අාමුදල මූල් ත්ත්තව ප්ර.කා වේ වකොටසක් ව ව  ව ඇතුළ්ත කා ඇත. 

 
 

4 අසප්ත ් ව්තකේ (කර්තතපාග  වවවෙවව ව වගවීම) 
 
වැඩසටහ ව විකා න අයිි  වවවෙවව ව වගවීමට සිුවවන කර්තතපාග  (වේශී  වහෝ විවේශී ) වහෝ 

සංස්ථාව නිෂ්පාදන  කාන නිෂ්පාදනවල (වටයක නාට්, චලන රූප, ත ත්රිපට හා වවන්ත) වි දම LKAS  38 

ට අවෙව අස්පත ් ව්තකමක් වලස සලකන අතා එවසේ සැලකීමට නේ හඳුනාගැනීවේ හැකි ාව, පාලන  

කළ හැකි බව සහ අනාගතවේ දී ආර්ථිකම  ප්ර.ිලාප ලබාගත හැකිවීම  න සාධ්යක 3 සේර්ර්ණ වි  යුතු . 

එවසේ වන අස්පත ් ව්තකේ පහත ප්ර.ිප්තිවලට අවෙව ක්ර මක්ෂ  කළ යුතු වස. 
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8 වවනව - ඒ - ලබාග්ත වහෝ මිල දී ග්ත වම වම සංසථ්ාව තුළ නිපදවූ නිෂප්ාදන ක්ර මක්ෂ  කළ යුතු 

ප්ර.ිප්ති  

වර්ග  ක්ර මක්ෂ  ප්ර.ිප්ති 

 

ලබාග්ත වහෝ මිල දී ග්ත වේශී  වටයක නාට් හා 

ත ත්රිපට 

වකො වත්රිා්ත ගිවිසුේ කාලපරිච්වේද  තුළ දී නි මිත 

වාා ගණන විකා   කිරීමට වනොහැකි වූ විට ඉිරි 

වන කතතපාග සඳහා වැ  කළ වි දම ගිවිසුේ 

කාලපරිච්වේද  අවසානවේ වි දමක් ව ව  ව 

සැලකි  යුතු . 

 

ලබාග්ත වහෝ මිල දී ග්ත වේශී  වටයක නාට් හා 

ත ත්රිපට වනොවන වේශී  වැඩසටහ ව 

වකො වත්රිා්ත ගිවිසුේ කාලපරිච්වේද  තුළ දී නි මිත 

වාා ගණන විකා   කිරීමට වනොහැකි වූ විට ඉිරි 

වන කතතපාග සඳහා වැ  කළ වි දම ගිවිසුේ 

කාලපරිච්වේද  අවසානවේ වි දමක් ව ව  ව 

සැලකි  යුතු . 

 

ලබාග්ත වහෝ මිල දී ග්ත විවේශී  ත ත්රිපට වහෝ 

සංගීත වැඩසටහ ව 

වකො වත්රිා්ත ගිවිසුේ කාලපරිච්වේද  තුළ දී නි මිත 

වාා ගණන විකා   කිරීමට වනොහැකි වූ විට ඉිරි 

වන කතතපාග සඳහා වැ  කළ වි දම ගිවිසුේ 

කාලපරිච්වේද  අවසානවේ වි දමක් ව ව  ව 

සැලකි  යුතු . 

 

ලබාග්ත වහෝ මිල දී ග්ත විවේශී  ත ත්රිපට හා සංගීත 

වැඩසටහ ව වනොවන විවේශී  වැඩසටහ ව 

වකො වත්රිා්ත ගිවිසුේ කාලපරිච්වේද  තුළ දී නි මිත 

වාා ගණන විකා   කිරීමට වනොහැකි වූ විට ඉිරි 

වන කතතපාග සඳහා වැ  කළ වි දම ගිවිසුේ 

කාලපරිච්වේද  අවසානවේ වි දමක් ව ව  ව 

සැලකි  යුතු . 

 

සංසථ්ාව නිෂප්ාදන  කාන වටයක නාට් පළමුවා විකා   කාන විට වි දවම ව 50% ක් ද, 

ඉිරි 50% වසා 10 ඇතුළත සමාන වාරික වයක ව ද 

ක්ෂ  කළ යුතු . 
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හඳුනාගැනීවේ හැකි ාව, පාලන  කළ හැකි බව හා අනාගතවේ දී ආර්ථිකම  ප්ර.ිලාප ලබාගත හැකිවීම 

 න සාධ්යක 3  ව එකක් වහෝ කිහිප ක් සේර්ර්ණ වනොවන වැඩසටහ වවල කර්තතපාග වි දම             

(පළමු විකා ව  ව පසු) ගිණුේවලට සලකා බලයි. 

 

9 වවනව - කර්තතපාග ගාසත්ු      

                                                                            රු. වයක ව 

 

 

මිල දී ග්ත 

වටයක නාට් 

මිල දී ග්ත 

විවේශී  

වැඩසටහ ව 

සංසථ්ාව 

නිෂප්ාදන  

කළ වටයක 

නාට් 

වේශී  

වැඩසටහ ව 

විකා   

වනොවූ 

වනොනිමි 

වතොගවේ 

ඇතුළ්ත 

වේශී  

වැඩසටහ ව 

සංසථ්ාව 

නිපදවන 

වවන්ත 

නිෂප්ාදන 

2015/01/01 

ව ේෂ  

147,654,299 29,621,936 36,807,776 2,989,847 - 29,380,676 

එකතු කිරීම  38,109,165 4,807,225 - - - - 

2015 වර්ෂ  

සඳහා 

ක්ර මක්ෂ  

(95,297,600) (20,141,559) (4,295,259) (2,989,847) - (3,274,661) 

2015/12/31 

ව ේෂ  

90,465,864 14,287,603 32,512,517 - - 26,106,014 

 

සංසථ්ාව විසි ව නිෂ්පාදන  කාන වටයක නාට් 

වනොවන වැඩසටහ ව 

පළමුවා විකා   කාන විට වි දවම ව 50% ක් ද, 

ඉිරි 50% වසා 10 ඇතුළත සමාන වාරික වයක ව ද 

ක්ෂ  කළ යුතු . 

 

ගිවිසුවමහි ගිවිසුම වලංවන කාල  රිළිබඳ සීමා 

කිරීමක් වනොකළ මිල දී ග්ත වහෝ ලබාග්ත විවේශී  

ත ත්රිපට හා සංගීත වැඩසටහ ව 

පළමුවා විකා   කාන විට වි දවම ව 50% ක් ද, 

ඉිරි 50% වසා 10 ඇතුළත සමාන වාරික වයක ව ද 

ක්ෂ  කළ යුතු . 

 

ගිවිසුවමහි ගිවිසුම වලංවන කාල  රිළිබඳ සීමා 

කිරීමක් වනොකළ මිල දී ග්ත වහෝ ලබාග්ත විවේශී  

ත ත්රිපට හා සංගීත වැඩසටහ ව වනොවන වැඩසටහ ව 

පළමුවා විකා   කාන විට වි දවම ව 50% ක් ද, 

ඉිරි 50% වසා 10 ඇතුළත සමාන වාරික වයක ව ද 

ක්ෂ  කළ යුතු . 
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5 අයිාා පහසුකේ සඳහා වූ සුරැකුේ 

අයිාා පහසුකවමහි හා ණ වා යකරිවේ ශුන් ආ විකවේ ප්ර.මාණ  මත පදනේව, බැංකුව වවත සංස්ථාව 

විසි ව  ේ සුරැකුමක් ලබාදීම අව ් වි  හැක.එබැවි ව, අයිාා පහසුකේ හා ණ වා යකරි ශුන් ආ වික 

පහසුකම ලබාගවෙ රිණිස බැංකුව වවත (ශ්රී  ලංකා ගිණුේකාණ ප්ර.මිි අංක 1 ප්ර.කාා) සුරැකුේ ව ව  ව 

සංස්ථාව විසි ව රු. මියක න 113 ක ස්ථාවා තැ වපතු ප්ර.මාණ ක් හා රු. මියක න 150 ක වටිනාකමකි ව යු්ත 

පා්ඩඩාගාා හිල්ප්ත ප්ර.මාණ ක් ලබාවදන ලදී. 

 

 

6. ආව ෝජන ආදා ේ 

10 වවනව - ආව ෝජන ආදා ේ 2015 

 

ආව ෝජන වර්ග  වටිනාකම (රු) 

පා්ඩඩාගාා හිල්ප්ත (ලංකා බැංකුව) 11,931,676 

ස්ථාවා තැ වපතු (ලංකා බැංකුව)                                      8,410,713 

ාාජ් උකස් හා ආව ෝජන බැංකුවස ස්ථාවා තැ වපතු 1,297,666 

ාාේ   ආ තනවල අිරික්ත අාමුදල් සඳහා වන තාවකායකක 

පාාකාා අාමුදල 

                                           85,194  

විව ේෂ නිවාස ණ  ව ෝජනා ක්ර ම  (ාාජ් උකස ් හා ආව ෝජන 

බැංකුව) 

                  159,337                                                                                     

ඉිරි කිරීවේ ගිණුම (ලංකා බැංකුව)                      2,352                                                              

මුළු ආව ෝජන ආදා ම  21,886,937 

 
\7 තීාණා්තමක ගිණුේකාණ ඇසත්වේ වතු හා තී වුව 
 

ඇස්තවේ වතු හා තී වුව වනොකඩවා ඇගයීමට ලක් වකවාන අතා පව්තනා ත්ත්තව  ව  ටව්ත යුක්ි 

සහගත  ැයි වි ්වාස කා වනාවූ අනාගත සිුවවීේ රිළිබඳ අවප්ක්ෂාව වද ඇතුළ්ත     ඓිහාසික අ්තදැකීේ හා 

වසසු සාධ්යක මත පදනේ වස. 
 

 

තීාණා්තමක ගිණුේකාණ ඇසත්වේ වතු හා උපකල්පන 

සංස්ථාව විසි ව අනාගත ට අදාළ ව වනාවූ ඇස්තවේ වතු හා උපකල්පන  ව සිුව කාවෙ ලබයි. එහි 

ප්ර.ිලාප ක් වලස ඇිව වනාවූ ගිණුේකාණ ඇස්ත වේ වතු නිර්වචනාවෙකූලවම, ආශ්රිුත සැබෑ ප්ර.ිඵල නට 

සමාන වවෙවේ කලාතුාකිනි.එළැ වඹන මූල් වර්ෂ  ඇතුළත පව්තනා ආශ්රිුත ව්තකේ හා බැාතේ 
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ප්ර.මාණ  ව වකවාහි රාව්ා්තමක ගැලපීමක් සිුවකිරීවේ සැලකි  යුතු අවදානමක් ඇි ඇස්තවේ වතු හා 

උපකල්පන  ව පහත ආම වත්රිණ  කාවෙ ලැබ ඇත. 

 

(අ) ආදා ේ බුව 
 

විවිධ්යාකාා වූ අධිකාණම  බල ක්වෂේත්රි වවත ආදා ේ බුව වගවීමට සංස්ථාව  ට්ත වස. ආදා ේ බුව සඳහා 

වූ වලෝක ව්ාප්ත ප්ර.ිපාදන තීාණ  කිරීම උවදසා සැලකි  යුතු තී වුව, තීාණ ගැනීවේ හැකි ාවක් පැවි  

යුතු . අවස ව බුව රිළිබඳ තීාණ  අවිනි ්ත ත වූ වබොවහෝ ගවෙවදවෙ හා ගණන  කිරීේ පවතී. සමාගම විසි ව 

අිවර්ක බුව වගවීමට සිුවවවෙ ඇ්තව්තද   වන රිළිබඳව වූ ඇස්තවේ වතු මත පදනේව අවප්ක්ෂිත බුව 

විගණන ගැටලු ආශ්රිුත වගකීේ හඳුනාගවෙ ලබයි.ආාේපක ව ව  ව සටහ ව කාන ලේදා වූ සංඛ්ාවනට 

වඩා වමකී කරුණුවලට අදාළ අවස ව බුව ප්ර.ිඵල  වවනස් ව වනාවූ තැ වහි, එබඳු විෂමතාව  ව එම 

තීාණ ගවෙ ලැබූ කාල ට අදාළ ජංගම හා උපලේධිගත ආදා ේ බුව ව්තකේ වවත බලපෑමක් සිුව කාවෙ 

ඇත. 

 

(ආ) විශ්ර ාම වැටුප් ප්ර.ිලාප 
 

විශ්ර ාම වැටුප් බැඳීේහි වර්තමාන වටිනාකම උපකල්පන ගණනාවක් පාවිතව  ව ආයුඝණක පදනමක් මත 

තීාණ  කා වනාවූ සාධ්යක ගණනාවක් මත ාඳා පවතී. විශ්ර ාම වැටුප් සඳහා වූ ශුේධ්ය රිරිවැ  (ආදා ම) 

තීාණ  කිරීවමහි ලා පාවිත වකවාන උපකල්පන තුළට වට්ටේ අවෙපාතද ඇතුළ්ත වස. වමකී 

උපකල්පන  වහි  ේ වවනස්වීමක් සිුව වුවවහෝත එ  විශ්ර ාම වැටුප් රිළිබඳ වගකීේහි පව්තනා ප්ර.මාණ ට 

බලපාවෙ ඇත. 

සංස්ථාව විසි ව ඒ ඒ වර්ෂ  අවසානවේදී සුුවසු වට්ටේ අවෙපාත  තීාණ  කාවෙ ලබයි. වම  වූ කීන විශ්ර ාම 

වැටුප් වගකීේ රි වීම සඳහා අව ් වවෙ ඇතැයි අවප්ක්ෂා කා වනාවූ ඇස්තවේ වතුගත අනාගත මුදල් 

ප්ර.වාහවේ වර්තමාන අග  තීාණ  කිරීමට පාවිත කළ යුතු වපොීන අවෙපාික යි. 

විශ්ර ාම වැටුප් වගකීේ ආශ්රිුත වසසු ප්ර.ධ්යාන උපකල්පන  ේ පමණකට වර්තමාන වවළඳපළ ත්ත්තව  ව මත 

පදනේ වස.  

(ඇ) ව_්තප වන  වවේ හා වසසු මූල්ව ෝපකාණ  වවේ  සාධ්යාාණ අග  
 

සක්රීද  වවළඳපලක් තුළ අවලවි වනොවකවාන මූල් උපකාණ  වහි සාධ්යාාණ අග  තක්වසේරු ශිල්ප ක්ර ම 

පාවිතව  ව තීාණ  වකවර්. ක්ර ම ගණනාවක් වතෝාා ගැනීමට හා වාර්තාකාවෙ ලබන ඒ ඒ කාල 

පරිච්වේද  අවසන පව්තනා වවළඳපල ත්ත්තව  ව මත ප්ර.ධ්යාන ව ව  ව ාඳා පව්තනා උපකල්පන සිුව 

කිරීමට සංස්ථාව විසි ව ස්වකී  තී වුව පාවිත කාවෙ ලබයි. සක්රීද  වවළඳපල  වහි අවලවි 

වනොවකවා වනාවූ අවලවි  සඳහා පව්තනා විවිධ්ය මූල්ම  ව්තකමක් සඳහා සංස්ථාව විසි ව වට්ටේගත 

මුදල් ප්ර.වාහ විග්රකහ  ව ොදාවගන ඇත. 
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8. මූල් අවදානේ කළමනාකාණ  

8.1  මූල් අවදානේ සාධ්යක 

සංස්ථාවස ක්රිා ාකාාකේ විසි ව එ  මූල්ම  අවදානේ ගණනාවක් වවත නිාාකාණ  කාවෙ ලබයි. 

වවළඳපල අවදානම, ණ  අවදානම හා රාවශීලතා අවදානම ව ව නි. අවදානේ කළමනාකාණ  අධ්ය්ක්ෂ 

ම්ඩඩල  විසි ව අවෙමත කාවෙ ලබන ප්ර.ිප්ති  ටව්ත කළමනාකාරි්තව  විසි ව සිුව කාවෙ ලබයි. 

කළමනාකාරි්තව   නිිපතා මූල් අවදානේ ත්ත්තව හඳුනාගැනීම හා ඇගයුේකාණ  කායි. 

8.2 වවළඳපල අවදානේ 
 

 

i) විවේ  විනිම  අවදානම 

ආ තනවේ ක්රිා ා්තමක වනොවන මුදල් වර්ග ක් මගි ව අනාගතවේ හඳුනාග්ත ව්තකේ හා වගකීේ  

දැක්වවන අවස්ථාව වහි විවේ  විනිම  අවදානම ඉස්මතු වස.සංස්ථාව සතුව විවේ  මුදල් මගි ව 

වප වවවෙ ලබන ලැහි  යුතු වහෝ වගවි  යුතු වේ වනොමැි බැවි ව සංස්ථාව විවේ  විනිම  

අවදානමකට නිාාවාණ ව වනොපවතී 

 

ii) වපොීන අවෙපාික අවදානම 

නිාවප්ක්ෂ වපොීන අවෙපාික මට්ටවමහි සිුවවන විපර් ාස වහේතුවකොට සිුවවන හානිකා මූල් 

බලපෑමක අවදානම වපොීන අවෙපාික අවදානම ව ව  ව හැඳි වවස.සංස්ථාව විෂ ව හි     ව ේෂ පත්රි 

දින  වන විට වපොීන වගවි  යුතුව පව්තනා ණ  ගැනීේ වනොමැත. වපොීන වගවි  යුතුව පව්තනා 

එකම උපකාණ  වන පා්ඩඩාගාා හිල්ප්ත මත කා ඇි ආව ෝජන  හා කල්බුව වගකීම එතාේ 

වැදග්ත වනොවස. එබැවි ව වපොීන අවෙපාික අවදානම දැරි  හැකි මට්ටමක පවතී. 

 

iii) මිල අවදානම 

වවළඳ පා්ඩඩ  වහි හා සම වකොටස් මිල ගණ වවල වවනස්වීේ වහේතුවකොට ඇිව වනාවූ හානිකා  

මූල්  බලපෑවේ අවදානම මිල අවදානම ව ව  ව හැඳි වවස.අවලවි  සඳහා පව්තනා වකොටස ්

ව ව  ව කා්ඩඩගත ලැයිස්තුගත වනොකළ වකොටස්හි සංස්ථාව විසි ව ආව ෝජන  කා ඇ්තව්ත 

වුවද, වමකී වකොටස් සක්රීද  වවළඳපලක අවලවි වනොකාන බැවි ව සංස්ථාව මිල අවදානමකට 

නිාාවාණ ව වනොමැත. 
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8.3  ණ  අවදානම 

මුදල් හා මුදල් සමාන වේ, බැංකු හා මූල්ා තන  වහි තැ වපතු වම වම  ව ේෂව පව්තනා ලැහි  යුතු වේ හා 

ඉටුකළ ගවෙවදවෙද ඇතුළ්ත පාරිවපෝගික  ව වවත වූ ණ  නිාාවාණ  වද වවි ව ණ  අවදානම ඉස්මතු 

වස. ප්ර.මිිගත වගවීේ හා වසේවා සේපාදන නි ම  ව හා වකො වවේසි ලබා දීමට ප්ර.ථම ස්වකී  එක් එක් නව 

වසේවාදා ක ා වවත ණ  අවදානම කළමනාකාණ  හා විග්රකහ කිරීම ඒ ඒ නිලධ්යාරි ාවේ වගකීම වස.  

 

                                                                                    2015         2014 

                                                                                රු. 000        රු. 000 

                              ණ  කාලසීමාව ඇතුළත      

                                          මාස 0 – 1                      147,762     153,791 

                              වපා සිට අ වි  යුතු      

                                         මාස 1 – 3                      216,733     255,100 

                                         මාස 3 – 6                        15,828      46,424 

                                         මාස 6 ට වැඩි                 121,927    108,135 

                    ලැහි  යුතු සමස්ත වවළඳ අ              502,250      563,450 

                    අපච                                                 (80,392)     (71,042) 

                    ශුේධ්ය වවළඳම  ලැහි  යුතු වේ           421,858     492,408  
                                                                             ======     ======   
 

 
9. ආශ්රිුත පාර් ව වහළිදාස කිරීේ 
 
 

ශ්රී .ල.ගි.ප්ර. 24 ට අවෙව සේබ වධිත පාර් ව සමග සංසථ්ාව සිුව කාන සාමාන් ව්ාපාරික ගවෙවදවෙ රිළිබඳ 

වතොාතුරු පහත දැක්වස. 

 
අවෙ 

අංක  

නම තනතුා ආශ්රිුත පාර් වවල 

ගවෙවදවෙවස සව්පාව  

යකරින  

01 එච්.එස.් ාවී ජ වර්ධ්යන 

මහතා 

සපාපි ආශ්රිුත පාර් ව වල ගවෙවදවෙ 

නැත.  

 

වනො. 636/7,  

ශ්රී  ජ වර්ධ්යනපුා පාා, 

වකෝට්වට්. 

 

02 එේ.ඩී.  මහි වදපාල මහතා අධ්ය්ක්ෂ ම්ඩඩල 

සාමාකයක  

ආශ්රිුත පාර් ව වල ගවෙවදවෙ 

නැත.  

 

63 F, 

නම වන පටුමග, 

අයි. වජෝිපාල මාවත, 

මාලවේ. 
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03 බුේධ්යදාස ගලප්ප්ති 

මහතා 

අධ්ය්ක්ෂ ම්ඩඩල 

සාමාකයක  

 

ආශ්රිුත පාර් ව වල ගවෙවදවෙ 

නැත.  

 

15/1, 

ාජ මාවත, 

රිටවකෝට්වට් 

 

04 එේ.ජී.න වද වසේනානා ක 

මුරු්තවතට්ටුවසගම 

අධ්ය්ක්ෂ ම්ඩඩල 

සාමාකයක  

සපාපි - ශ්රී  ලංකා 

වනව ව විුවයක 

සංසථ්ාව 

ආශ්රිුත පාර් ව ගවෙවදවෙ 

නැත. 

21, 

රූපසිංහ මාවත, 

වෙවේවගොඩ. 

05 ිසස් වහේවාවිතාාන මහතා අධ්ය්ක්ෂ ම්ඩඩල 

සාමාකයක 

 

ආශ්රිුත පාර් ව ගවෙවදවෙ 

නැත. 

456/L , 

පළමු පටුමග(ග්රින ව වකෝර්ට්) 

වැයකපාා, 

තලවතුවගොඩ 

 

06 ගීතා කුමාරි විමලවීා මි  අධ්ය්ක්ෂ ම්ඩඩල 

සාමාකයක  

 

ආශ්රිුත පාර් ව ගවෙවදවෙ 

නැත.  

255/45,  

කහ වවතොට පාා, 

මාලවේ. 

 

07 දීපාල් ච වරාා්තන මහතා අධ්ය්ක්ෂ ම්ඩඩල 

සාමාකයක  

සපාපි - ජාික 

ත ත්රිපටි සංසථ්ාව 

ආශ්රිුත පාර් ව ගවෙවදවෙ 

නැත. 

576/1,  

10 කණුව, 

මාලවේ. 

08 මහාචාර්  මැටිවලවේ 

සුනිල්  ා වත මහතා 

අධ්ය්ක්ෂ ජනාාල් ආශ්රිුත පාර් ව ගවෙවදවෙ 

නැත. 

480/3A, 

 මාකුරුා,  

ප වනිරිටි . 

09 වාොහා ව සා්තච වරා 

වපවර්ාා මහතා 

නිව ෝජ් 

අධ්ය්ක්ෂ ජනාාල් 

(ඉංකයව වරු) 

ආශ්රිුත පාර් ව ගවෙවදවෙ 

නැත. 

24,  

ශ්රී  සුමංගල පාා, 

 ා්තමලාන. 

 

10  ඒ.එච්. .ආර්.ආර්.පී 

එදිරිසිංහ මි  

 

වැඩබලන ප්ර.ධ්යාන 

ගණකාධිකාරී 

ආශ්රිුත පාර් ව ගවෙවදවෙ 

නැත. 

වනො. 36 

වල්වපොල,  

මුල්වල්රි ාව නව නගා . 

 

11 නි ා වත උබ වං  මහතා 

 

නිව ෝජ් 

අධ්ය්ක්ෂ ජනාාල්  

(නිෂ්පාදන වසේවා) 

ආශ්රිුත පාර් ව ගවෙවදවෙ 

නැත. 

71E  

ඉහළගම,  

ගේපහ. 
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12 පී බී ජී සුවේධ්ය අතුලසිරි 

මහතා 

නිව ෝජ් 

අධ්ය්ක්ෂ ජනාාල්  

(පසුතල ) 

ආශ්රිුත පාර් ව ගවෙවදවෙ 

නැත. 

234/J, 

කුවරුගහව්තත වීදි ,    

වකොටිකාව්තත. 

 

13 විමලා්තන අධිකාරි  මහතා අධ්ය්ක්ෂ ප්ර.ධ්යානී 

(විවිධ්ය 

වැඩසටහ ව) 

ආශ්රිුත පාර් ව ගවෙවදවෙ 

නැත. 

269/14, 

4 වන පටුමග, 

පමුණුව පාා, 

මහාගම.  

 

14 පායකත වක් විවේසිංහ 

මහතා 

අධ්ය්ක්ෂ 

(පරිපාලන) 

නායකකා ප්ර.ධ්යානී 

(ව වත්රිා/අයි 

නායකකාව)  

ආශ්රිුත පාර් ව ගවෙවදවෙ 

නැත   

 

No 225, 

 මහව්තත පාා, 

වසවැල්ූදව, 

කැලණි . 

 

15 ෂර්යක අනිල් ද සිල්වා 

මහතා 

අධ්ය්ක්ෂ (ප්ර.වත්ති 

හා කාීනන සිුවවීේ) 

ආශ්රිුත පාර් ව ගවෙවදවෙ 

නැත. 

4555C,  

ප වසල පාා,  

තලවතුවගොඩ. 

 

16 එේ.එේ අනිල් බ වඩාා 

සිරිමල්ව්තත මහතා 

අධ්ය්ක්ෂ (අවලවි) ආශ්රිුත පාර් ව ගවෙවදවෙ 

නැත. 

 

No. 16 

සුවලයිමා ව ඇවිනිස, 

ජාව්තත,වකොළඹ 05. 

 

17 එරි ව විවේවකෝ ව මි  අධ්ය්ක්ෂ 

(අධ්ය්ාපන  

වැඩසටහ ව) 

ආශ්රිුත පාර් ව ගවෙවදවෙ 

නැත. 

380/97, 

ාජ උ න, වැයකවිට, 

මාලවේ. 
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මූල් ප්ර.කා  හා සේබ වධිත සටහ ව 

2015 වදසැේබර් 31 දිවන ව අවස ව වර්ෂ  සඳහා 

                        

 2015 වදසැේබර් 31 2014 වදසැේබර් 31 

01. ආදා ම   

රූපවාහිනී වනව වකාල අවලවි  - චැනල් 1 1,267,091,997 1,428,421,321 

රූපවාහිනී වනව වකාල අවලවි  - චැනල් අයි 642,457,960 328,932,740 

රූපවාහිනී වනව වකාල අවලවි  - ප්ර.ි වවළද ගිවිසුේ 13,643,754 46,566,500 

වනව වකාල අවලවි  මත ජාි  වගොඩනැගීවේ බේද 28,514,577 29,757,120 

මුළු ආදා ම 1,951,708,288 1,833,677,681 

02. වවන්ත වමවහයුේ ආදා ේ   

නිෂ්පාදන ආදා ම  89,868,456 87,345,686 

ආව ෝජන ආදා ම (10 වන වවනව බල වන) 21,886,937 32,176,410 

හුවමාරු ගාස්තු 1,018,351 731,788 

ව්තකේ විකිණීවම ව ලාප  17,933 999 

ආපන ාලාවව ව කුයක  36,000 39,000 

වදපාර්තවේ වතුවස දඩ මුදල් 934,077 1,512,342 

වසේවක ණ  වපොයක  6,946,407 6,838,119 

විවිධ්ය ආදා ේ 5,654,343 3,339,997 

විවේ  ආධ්යාා ක්ර මක්ෂ  15,903,664 15,903,664 

ආපසු වනොවගවන වට වඩර් තැ වපතු 16,055 292,475 

යක ාපදිංත  කිරීවේ ගාස්තු  123,792 196,968 

වැඩසටහ ව රාව් අවලවි  5,019,653 2,717,919 

යක ාපදිංත  කිරීවේ ගාස්තුව රූපවාහිනී අවලවිකරුව ව  11,411               4,000 

සංස්ථා පහසුකේ පරිහාණ  (විවේශී ) 3,491,037 1,055,495 

සංස්ථා පහසුකේ පරිහාණ  (වේශී ) 36,862,090 5,974,963 

දැ ට කිරුළ වපෝත සඟාා විකිණීවම ව ලද ආදා ම 486 325,759 

නැණ මිහිා ප්ර. ්න පත්රි  විකිණීවම ව ලද ආදා ම 5,403,063 3,612,254 

විනිම  හුවමාරු ලාප  -   585 

ප්ර.චාාන වැඩසටහ ව වි දේ ප්ර.ිර්ාණ  2,097,342 - 

අවලවි ප්ර.වර්ධ්යන ආදා ේ 28,829 136,804 

වසේවාලාභී ව ප්ර.ිර්ර්ණ  කළ වවන්ත ගාස්තු   50,003   - 
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ඩිප්වලෝමා පාඨමාලා පැවැ්තවීවම ව ලද ආදා ම 314,603 975,684 

මුළු  වවන්ත වමවහයුේ ආදා ේ 195,684,531 163,180,910 

3.විකුණුේ රිරිවැ    

3.1 අධ්ය්ාපන වැඩසටහ ව වි දේ   

ශිල්පී  ගාස්තු 4,784,655 6,459,530 

සංග්රකහ වි දේ  1,315,335 1,781,234 

වස  නිරූපන රාව් 100,665 171,963 

වවන්ත වි දේ 327,278 462,106 

මාධ්ය්රූප හා සජීවීකාණ රාව් 16,536 3,357 

වසදිකා නිර්මාණ  1,136,544 2,511,820 

දත ් කැසට්පට සහ වට්ප් 660,734 591,045 

ප්ර.වාහන පහසුකේ කුයක ට ගැනීම 129,000 337,380 

උපකාණ කුයක ට ගැනීම 2,596,455 3,203,498 

පහසුකේ (ාඟහල) කුයක ට ගැනීම 157,434 895,153 

 ේද උපකාණ කුයක ට ගැනීම 124,000 258,500 

විුවයක  9,700 11,800 

වමෝටර් ාථ සඳහා ඉ වධ්යන 345,093 9,993 

වජනවර්ටර් සඳහා ඉ වධ්යන 7,550 10,000 

නවාතැ ව 1,549,165 3,163,480 

නි ්චල ඡා ාරූප - 1,000 

ගම ව වි දේ හා  ැපීේ දීමනා 1,257,448 1,598,155 

වැඩසටහ ව රිටප්ත හා රූපවාහිනී විකා න අයිි  මිල දී 

ගැනීම 
880,000 4,830,000 

රූගත ස්ථාන කුයක ට ගැනීම 4,500 4,000 

විව ේෂ අයිතම 1,302,000 1,441,825 

අධ්ය්ාපන වැඩසටහ ව වි දේ 16,704,089 27,745,838 

චැනල් අයි   

ශිල්පී  ගාස්තු 5,002,735 5,583,483 

වජනවර්ටර් සඳහා ඉ වධ්යන 2,000 - 

සංග්රකහ වි දේ 575,577 629,450 

උපකාණ කුයක ට ගැනීම/ප්ර.වාහන  284,755 1,488,500 
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නි ්චල ඡා ාරූප - 50,000 

 ේද උපකාණ කුයක ට ගැනීම 8,000 98,300 

විුවයක  81,500 13,000 

විුවයක වි දේ  ප්ර.ිර්ර්ණ  - චැනල් අයි ( Fairway Tower) 835,808 - 

විකා න කුළුණු බුව කුයක  1,683,673 - 

වවන්ත වි දේ 365,465 379,968 

ගම ව වි දේ හා  ැපීේ දීමනාව 752,845 604,931 

ප්ර.වාහන  කුයක  52,100 - 

වැඩසටහ ව රාව් මිලදී ගැනීම (විවේශී ) 57,141,909 27,490,946 

නවාතැ ව 925,255 963,375 

දත ් කැසට් පට සහ වට්ප් 279,354 184,262 

වනව ව විුවයක සංස්ථාවස විකා ණ කුළුණ පාවිතා කිරීවේ 

කුයක  
2,547,419 3,575,476 

විුවයක හිල්ප්ත ප්ර.ිර්ර්ණ  - වනව ව විුවයක සංස්ථාව 1,027,460 2,167,539 

වසදිකා නිර්මාණ  හා පසුතල නිර්මාණ  407,054 725,595 

පහසුකේ කුයක ට ගැනීම (වසදිකා/ ේද) 24,800 683,016 

වමෝටර්ාථ සඳහා ඉ වධ්යන 45,188 - 

රූගත ස්ථාන කුයක ට ගැනීම / ඉසස 79,000 20,000 

මාධ්ය්රූප හා සජීවිකාණ  රාව් 

වැඩසටහ ව සදහා දිරි දීමනා 

16,542 

2000 
3,357 

වි   ව ේෂ අයිතම - 800,000 

වි ව ේෂ වගවීම - ඉංග්රී්සි ප්ර.වත්ති 187,600 621,600 

චැනල් අයි වැඩසටහ ව වි දේ 72,326,038 46,082,798 

3.2 විවිධ්ය වැඩසටහ ව වි දේ   

ශිල්පී  වගවීේ 22,571,621 23,709,816 

ර්ර්ව දර් න හා නිරීක්ෂණ ගාස්තු 149,400 303,200 

සංග්රකහ වි දේ 2,840,716               3,383,033 

වැඩසටහ ව රිටප්ත හා රූපවාහිනී විකා න අයිි  මිල දී 

ගැනීම 
510,958,705 187,805,137 

වසදිකා නිර්මාණ , රූගත ස්ථාන පසුතල ආේප වන 2,620,156 2,131,046 

වස  නිරූපන රාව් 100,665 124,171 

දත ්   කැසට් පට සහ වට්ප් 3,346,700 2,561,349 

මාධ්ය්රූප හා සජීවීකාණ රාව් 16,536 2,793 
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නි ්චල ඡා ාරූප 11,507 95,587 

උපකාණ පහසුකේ කුයක ට ගැනීම 7,331,710 7,504,385 

වවන්ත වි දේ 2,922,603 2,199,250 

වැඩසටහ ව රාව් මිලදී ගැනීම (විවේශී ) 7,126,587 8,121,142 

ගම ව වි දේ හා  ැපීේ දීමනාව 2,759,449 3,633,177 

විව ේෂ අයිතම (484,000) - 

නවාතැ ව ගාසත්ු  4,119,901 5,564,664 

විුවයක  157,523 251,907 

ත ත්රිාගාා පහසුකේ කුයක ට ගැනීම (වසදිකා / ේද) 1,048,002 1,781,455 

 ේද උපකාණ කුයක ට ගැනීම 740,000 619,350 

ප්ර.වාහන පහසුකේ කුයක ට ගැනීම 653,300 790,100 

වජනවර්ටර් සඳහා ඉ වධ්යන 75,970 14,520 

රූගත කාන ස්ථාන කුයක ට ගැනීම/ඉසස 283,523 471,845 

වමෝටර්ාථ සඳහා ඉ වධ්යන 691,938 - 

ච වද්රිතකා රිරිවැ  - 2,400 

විවිධ්ය වැඩසටහ ව වි දේ 570,042,512 251,070,327 

3.3 ප්ර.වත්ති වැඩසටහ ව වි දේ   

ප්ර.වත්ති ඉදිරිප්ත කා වන ව /සංස්කාාකවරු ව වවත 

වගවීේ 
5,205,435 6,212,300 

ප්ර.වත්ති රැස්කිරීම - වේශී  22,577,400 21,607,500 

ප්ර.වත්ති රැස්කිරීම - විවේශී  4,992,042 4,651,589 

වවන්ත වි දේ 151,055 549,477 

වමෝටර්ාථ සඳහා ඉ වධ්යන 124,798 20,000 

ච වද්රිතකා හා ආශ්රිුත ගාස්තු - විවේශී  2,204,122 4,652,217 

ආසි ාවෙ වනව ව විුවයක සංගමවේ ස්ථාවා හා විචල් ගාසත්ු 4,278,929 2,912,048 

කාීනන සිුවවීේ (වපොුව) 16,536 3,357 

ප්ර.වාහන පහසුකේ ගැනීම 9,834,316 11,418,728 

වවේ ධ්යාාාගත කිරීවේ වසේවාව ව 1,800,000 2,095,658 

දත ් පටි සහ වට්ප් 793,437 456,721 

සංග්රකහ වි දේ 209,072 1,534,726 

ප්ර.වත්ති පසුතල නිර්මාණ  291,457 178,187 

ශිල්පී  වගවීේ 5,859,975 29,399,070 
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උපකාණ පහසුකේ කුයක ට ගැනීම 1,048,568 23,842,142 

 ේද උපකාණ කුයක ට ගැනීම 132,250 832,806 

ගම ව වි දේ හා  ැපීේ දීමනාව 667,990 2,631,850 

වස  නිරූපන රාව් 144,221 2,142,207 

නවාතැ ව පහසුකේ 828,000 2,745,040 

විුවයක  - - 

පහසුකේ කුයක ට ගැනීම (වසදිකා/ ේද) 627,263 1,134,223 

නි ්චල ඡා ාරූප 20,000 110,000 

වජනවර්ටර් සඳහා ඉ වධ්යන 1,500 - 

පසුතල හා රූගත ස්ථාන කුයක ට ගැනීම (කාීනන සිුවවීේ) 2,165,238 6,424,401 

සජීවී ධ්යාාාගත කිරීේ 1,656,000 1,656,000 

විව ේෂ අයිතම  201,902 3,875,027 

ප්ර.වත්ති වැඩසටහ ව වි දේ 65,831,507 131,085,274 

3.4 වාණිජ වැඩසටහ ව නිෂ්පාදන වි දේ   

ශිල්පී  වගවීේ 5,748,870 856,420 

සංග්රකහ වි දේ 504,280 281,180 

වසදිකා නිර්මාණ  / රූගත ස්ථාන හා පසුතල ආේප වන 1,562,572 1,217,048 

ප්ර.වාහන පහසුකේ සඳහා කුයක  12,000 - 

උපකාණ සඳහා කුයක  6,056,304 1,993,204 

වවන්ත වි දේ 115,642                      20,500 

ගම ව වි දේ හා  ැපීේ දීමනා 565,927 425,466 

විුවයක   4,359 - 

විුවයක ජනක   වත්රි සඳහා ඉ වධ්යන රිරිවැ  75,529 - 

නවාතැ ව හා ඉසස 661,320 621,000 

 ේද උපකාණ කුයක ට ගැනීම 128,000 - 

දත ් පටි හා වට්ප් 112,069 213,549 

විව ේෂ අයිතම  - 43,000 

වාණිජ වැඩසටහ ව වි දේ 15,543,872 5,671,367 

3.5 වවන්ත නිෂප්ාදන වි දේ   

වැටුප් හා වවන්ත දීමනා (නිෂ්පාදන කාර්   ම්ඩඩල )   

වැටුප් දීමනා - ස්ථීා වසේවක 386,814,448 289,676,355 

වැටුප් දීමනා - වකො වත්රිා්ත වසේවක 11,167,072 27,431,804 

වැටුප් දීමනා - සහන කාර්  ම්ඩඩල 8,139,493 12,225,733 
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අිකාල 107,496,962 129,014,136 

වසේවක අර්ථ සාධ්යක අාමුදල් සංසථ්ා දා ක  45,052,247 44,626,433 

වසේවක පාාකාා අාමුදල් සංස්ථා දා ක  9,012,839 8,920,606 

නිවාඩු දින දීමනා 27,876,610 30,719,107 

සි අ වත දීමනාව (විධ්යා ක) 4,138,208               4,456,163 

ුවෂ්කාතාව /උච්ච /බාවැඩ 4,719,812 4,800,709 

කාර් පාා නිලධ්යාරි/ඉංකයව වරු දීමනා 1,389,713             1,218,413 

දිරි දීමනා 25,548,503 25,034,686 

ආහාා දීමනාව - විධ්යා ක වනොවන 7,785,000 7,576,875 

ප්ර.වාහන දීමනාව 16,175,870 15,047,464 

ඉිරි දවද් නිවාඩු සඳහා වගවීේ 15,584,061     15,691,001 

ප්ර.සාද දීමනා 25,421,822 33,992,711 

විුවයක  -  (75%) 80,327,524  89,998,685 

විුවයක ජනක   වත්රි සඳහා ඉ වධ්යන රිරිවැ  1,248,877 1,380,855 

ධ්යාවන වි දේ (75%) 8,088,619 16,619,155 

සේවප්ර.ේෂණාගාා කුීන වි දේ 4,517,436 1,931,678 

අලු්තවැඩි ා හා නඩ්තතු වි දේ - උපකාණ 6,636,933 8,642,029 

විවේ  වැඩසටහ ව මත වන බේද 2,080,000 1,967,500 

ප්ර.ි වවවළඳ ගිවිසුේ මත වන වි දේ 39,358,352 49,112,441 

සංඛ්ාත වි දේ 4,274,192 4,411,693 

වකොළඹ - පලායක දත ් සේවප්ර.ේෂණ සබඳතාව 1,241,698 1,133,330 

Fiber Optic සබඳතාව  කුයක ට ගැනීම - 112,882 

වතවන පාර් ව කි ව  ටිතල පහසුකේ කුයක ට ගැනීම 1,740,807 353,825 
 

845,837,096 826,096,265 

3.6 ක්ෂ    

ක්ෂ  121,160,345 104,135,532 

මුළු විකුණුේ රිරිවැ  1,707,445,460 1,391,887,402 

4.වබදාහැරීවේ වි දේ   

නිව ෝකයත වකොමිස්  251,524,078 223,089,962 

ප්ර.වර්ධ්යන වි දේ 7,674,212 23,442,840 

කැසට් පට පටිගත කිරීවේ ස දේ (Ru-Entertainment) 1,204,905 - 

අඩමාන ණ  ප්ර.ිපාදන    
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- වසේවක (57,684) 111,122 

- විවිධ්ය 483,515 44,084 

- වසේවාදා ක 9,349,828 6,882,456 

වබදාහැරීවේ වි දේ 270,178,855 253,570,463 

5.පරිපාලන වි දේ   

සාමාකයක පාරිවතෝෂික  1,802,105 1,563,479 

වැටුප්/දීමනා - ස්ථීා කාර්  ම්ඩඩල  128,938,149 96,558,785 

වැටුප් / දීමනා - වකො වත්රිා්ත 3,722,357 9,143,935 

වැටුප් / දීමනා - සහන කාර්  ම්ඩඩල  2,713,164 4,075,244 

අිකාල 35,832,321 43,004,712 

වසේවක අර්ථ සාධ්යක අාමුදවල් සංසථ්ා දා ක්තව  15,017,416 14,875,478 

වසේවක පාාකාා අාමුදවල් සංස්ථා දා ක්තව  3,004,280 2,973,535 

නිවාඩු දින දීමනාව 9,292,203 10,239,702 

විධ්යා ක නිලධ්යාරී ව සඳහා සි අ වත වගවීේ 1,379,403 1,485,388 

ුවෂ්කාතාව/උච්ච / බාවැඩ 1,573,271 1,600,236 

කාර් පාා නිලධ්යාරි/ ඉංකයව වරු ගාස්තු 463,238 406,138 

වත්තතී වසදී විධ්යා කයි ව සඳහා සාමාකයක ගාස්තු 41,565 26,016 

විශ්ර ාම වැටුප්, වැ වදරු හා අන්තදරු අාමුදල් සඳහා 

දා ක්තව  
80,955 - 

දිරි දීමනා 8,516,168 8,344,895 

ආහාා දීමනා - විධ්යා ක වනොවන වශ්ර ේණි සඳහා 2,595,000 2,525,625 

ප්ර.වාහන දීමනාව 5,391,957 5,015,821 

ඉිරි දවද් නිවාඩු සඳහා  වගවීේ  5,194,687 5,230,334 

දිරි දීමනා , පාරිවතෝෂික හා ව වදි 555,000 375,000 

ප්ර.සාද දීමනා 8,473,941 11,330,904 

කාර්  ම්ඩඩල සුබසාධ්යන  - 55,116 

ක්රීදඩා සුබසාධ්යන  සඳහා 106,950 196,700 

කාර්  ම්ඩඩල  සඳහා නිල ඇඳුේ 54,225 59,250 

ාක්ෂණ වාරික  - දවද් 31,946,218 30,760,681 

ාක්ෂණ වාරික  - හදිසි අනතුරු හා ජීවිත 849,407 1,113,279 

ගම ව වි දේ හා  ැපීේ දීමනාව - වේශි  1,449,415 2,586,870 

ගම ව වි දේ හා  ැපීේ දීමනාව - සැතපුේ කුීන දීමනාව 4,756,607 4,143,246 

ගම ව වි දේ හා  ැපීේ දීමනාව - විවේශි  6,231,218 16,887,496 
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වවන්ත වි දේ - විවේශි  ගම ව 589,950 1,278,811 

සංස්ථා සංග්රකහ හා විවනෝද කටයුතු 1,311,163 2,486,256 

කුීන , වරිපනේ හා බුව 15,387,305 15,397,605 

විුවයක  හා බල ක්ි  26,775,841 29,999,562 

ුවාකථන ගාස්තු ස්ථාවා වගවීේ 9,296,718 10,143,923 

ආාක්ෂක වසේවා 10,372,750 12,146,250 

තැපැල් 859,676 943,884 

මුරාණ  හා යකරිරාව් 7,792,964 9,006,784 

පුව්තප්ත සහ වාා සඟාා 1,777,216 2,128,433 

කාර් ාල අව ්තා 1,730,514 1,369,264 

ව්තකේ විකිණීවේ අලාප  90,525 63,915 

විනිම  හුවමාරු අලාප  ව 3,239 21,088 

විවිධ්ය වි දේ 5,182,265 6,514,899 

වට වඩර් හා බඳවාගැනීේ සඳහා ප්ර.චාාක දැ වවීේ 527,953 974,615 

අධිකාණවේ නඩුවලට ව වදි 1,524,400 125,890 

වමෝටර් වාහන ධ්යාවන වි දේ 2,696,206 5,539,718 

වමෝටර් වාහන කුීන වි දේ 6,424,773 10,240,021 

ාක්ෂණ  - වගොඩනැගියක හා වවන්ත ව්තකේ 6,925,699 7,397,778 

බලපත්රි හා ාක්ෂණ  - වමෝටර් වාහන 1,589,995 1,942,955 

අලු්තවැඩි ා සහ නඩ්තතුව - වගොඩනැගියක 6,428,867 8,055,893 

අලු්තවැඩි ා සහ නඩ්තතුව - භූමි  1,638,275 1,459,359 

අලු්තවැඩි ා සහ නඩ්තතුව - වවන්ත ව්තකේ 985,219 981,253 

ජල  3,283,373 3,509,379 

අ වතර්ජාල පහසුකේ සඳහා ගාසත්ු 8,107,120 6,532,806 

පරිගණක අව ්තා - 720 

මයිවක්ර ොවසොෆ්ට් නිෂ්පාදන සඳහා බලපත්රි ගාස්තුව හා 

වවන්ත වි දේ  
- 325,000 

සේම වත්රිණ හා පුහුණු වැඩසටහ ව - වපොුව 861,200 866,676 

සංව්තසා සැමරුම 1,396,278 1,255,325 

මහජන ඇමතුේ පේධ්යි  - ගාස්තු හා කුයක  87,153 94,313 

වමෝටර් වාහන අලු්තවැඩි ාව ව 11,313,021 6,578,840 

ප්ර.චාාණ  හා ප්ර.වර්ධ්යන වැඩකටයුතු 50,937 190,648 

පුහුණු වි දේ (අප් වතරික) 1,084,113 1,668,601 
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නැණමිහිා ප් ා ්නපත්රි මුරාණ වි දේ 2,233,726 2,678,571 

පරිත්ාග 361,000 683,150 

වපොුව ාාජ් ම්ඩඩල  උවළවල් වි දේ - 676,470 

ජාික අව ්තා 691,792 2,518,539 

දා ක මුදල් - AIBD ආ තන  4,789,532 2,468,521 

ක්ෂ  42,343,822 49,382,768 

ජාික වගොඩනැගීවේ බේද 38,886,685 36,820,433 

මැිවාණ වි දේ (ජනාධිපිවාණ/මහමැිවාණ) 707,556 - 

පර්වේෂණ හා සමීක්ෂණ වි දේ 2,579,185 - 

පරිපාලන වි දේ 508,669,225 519,046,780 

6.මූල් සහ වවන්ත ගාසත්ු   

 බැංකු ගාසත්ු 698,629 803,505 

බැංකු වපොයක  -OD 19,399,549 8,385,155 

කල්බුව වපොයක  - වමෝටර් ාථ 1,009,688 2,441,330 

බැංකු ණ  වපොයක  12,783,747 - 

විගණන ගාස්තු 350,000 350,000 

නීි ගාස්තු 1,471,408 2,329,673 

මුේදා බේද 45,400 38,485 

මූල් සහ වවන්ත කපාහැරීේ 3,218 158,468 

උපේ ක හා වවන්ත වත්තතී  ගාස්තු - 328,096 

මූල් සහ වවන්ත ගාසත්ු 35,761,638 14,834,711 

7.බුවකාණ    

බේවද ව නිදහස ්ලාප සහ ආදා ේ   

නැවත ආව ෝජන  කාන ලද පා්ඩඩාගාා හිල්ප්ත 

වයක ව 1/9 
- 1,483,739 

 - 1,483,739 

බේදට වපා ලාප  (374,662,359) (182,480,765) 

ක්ෂ  163,504,167 153,518,300 

වපොීන වගවීේ 20,409,237 10,826,485 

සංස්ථා සංග්රකහ 1,311,163 2,486,256 

පරිත්ාග 361,000 683,150 

ප්ර.චාා  හා ප්ර.චාාක ව්ාපාා (25% ප්ර.ික්වෂේරිත) 12,734 47,662 
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වාණිජ ප්ර.වර්ධ්යන වි දේ (25% ප්ර.ික්වෂේරිත) 1,918,553 5,860,710 

වවවළඳ ප්ර.ිගිවිසුේ වි දේ (25% ප්ර.ික්වෂේරිත) 9,839,588 - 

වවවළඳ ප්ර.ිගිවිසුේ වි දේ (50% ප්ර.ික්වෂේරිත) - 24,556,221 

ව්තකේ ඉව්ත කිරීවේ ලාප  / අලාප  72,593 62,916 

ව්තකේ ඉව්ත කිරීේ මත බුව ආශ්රිුත ලාප / අලාප  (63,791) (69,019) 

සංව්තසා සැමරුේ 1,396,278 1,255,325 

පාරිවතෝෂික දීමනා සඳහා ප්ර.ිපාදන  - - 

වගවන ලද පාරිවතෝෂික  (5,193,795) (6,771,266) 

වබොල් ණ  සඳහා ප්ර.ිපාදන        - විවිධ්ය ණ ගැිව ෝ 483,515 44,084 

- වසේවාදා ක 9,349,828 6,882,456 

  - වසේවක (57,684) 111,122 

කපා හරින ලද නි ්ත ත අඩමාන ණ ගැිව ෝ 3,218 158,468 

වපොීන ආදා ම (21,886,937) (32,176,410) 

වවන්ත ආදා ම - (25,909,876) 

ප්ර.ාේධ්යන පා්ඩඩ සඳහා ාජවේ දීමනාවවහි ක්ර මක්ෂ  - - 

ප්ර.ාේධ්යන දීමනාව (168,552,465) (219,136,781) 

විවේ  ප්ර.දාන  වහි ක්ර මක්ෂ  (15,903,664) (15,903,664) 

ව්ාපාරික ලාප  /අලාප  (377,658,819) (275,954,628) 

වපොීන ආදා ම 21,886,937 30,692,671 

වවන්ත ආදා ම - 25,909,876 

මුළු ව්වසථ්ාරිත ආදා ම 21,886,937 56,602,547 

අලාප (ව්වස්ථාරිත ආදා වම ව 35%) (7,660,428) (19,810,891) 

තක්වසේරු කළ ආදා ම 14,226,509 36,791,656 

සුුවසුකේ ලබන වගවීේ - (ාජ ට කළ ප්ර.දාන  ව) (10,000) (15,000) 

බේදට  ට්ත ආදා ම 14,216,509 36,776,656 

ආදා ේ බේද (28%) 3,980,622 10,297,464 

ආදා ේ බුව වගකීේ 3,980,622 10,297,464 

විලේභිත බේද (6,967,981) (17,646,368) 

 (2,987,359) (7,348,904) 

පා්ඩඩාගාා හිල්ප්ත ආදා වම ව 1/9 (1,325,742) - 

 (4,313,100) (7,348,904) 
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8.වේපල - රිරි ත හා උපකාණ 

                                                                                                                   
               රු.  වයක ව 

සටහන 2015.01.01 

දිනට ව ේෂ  

එකතුවීේ ගැලපීේ ඉව්ත 

කිරීේ 

2015.12.31 දිනට ව ේෂ  

ඉඩේ 7,660,503 - - - 7,660,503 

වගොඩනැගියක 265,717,662 - - - 265,717,662 

ගතහ පා්ඩඩ හා 

සවිකිරීේ 

51,372,269 446,945  - 51,819,215 

රිරි ත හා උපකාණ 2,931,515,476 35,403,771 - (11,980) 2,966,907,267 

කාර් ාීන  උපකාණ 51,270,751 457,450 - (109,800) 51,618,401 

විද_්ත උපකාණ 7,655,399  - - 7,655,399 

රූපවාහිනී   වත්රි 23,586,109 1,961,808 - (152,326) 25,395,591 

පුස්තකාල ග්රක වථ 2,159,299 56,439 - - 2,215,739 

ලුහු වමවලේ හා 

උපකාණ 

3,949,157 85,580 - - 4,034,737 

පරිගණක 106,811,239 2,200,520 - - 109,011,759 

වවන්ත ව්තකේ 4,346,510 289,894 - - 4,636,404 

ගිණුේකාණ මතුවකාංග 9,394,190 148,412 - - 9,542,602 

එ ව.ටී.වී චැනල  

සඳහා ග්ත උපකාණ 
33,159 - - - 33,159 

වමෝටර් වාහන 102,461,866 - - - 102,461,866 

සංගීත උපකාණ 170,037 - - - 170,037 

කැාවෑ ව ාථ 162,142 - - -  162,142 

ආාක්ෂිත උපකාණ 2,169,763 - - - 2,169,763 

JICA ව්ාපති  

 ටව්ත ලද උපකාණ 
66,773,685 - - - 66,773,685 

Container 1,052,000 - - - 1,052,000 

ව්තකේවල මුළු 

වටිනාකම 
3,638,261,216 41,050,820  (274,106) 3,679,037,930 
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ක්ෂ  

           රු .වයක ව 

සටහන 2015.01.01 දිනට ව ේෂ  එකතුවීේ 

(වර්ෂ ට 

අදාල ක්ෂ ) 

ගැලපීේ ඉව්ත 

කිරීේ 

2015.12.31 

දිනට ව ේෂ  

ඉඩේ - - - - - 

වගොඩනැගියක 110,097,331 5,347,254 - - 115,444,585 

ගතහ පා්ඩඩ හා 

සවිකිරීේ 
31,994,980 3,987,540 - - 35,982,520 

රිරි ත හා උපකාණ 2,593,718,846 121,160,345 - (3,965) 2,714,875,226 

එ ව.ටී.වී චැනල  

සඳහා උපකාණ 
33,158 

- 

 
- - 33,158 

කාර් ාීන  

උපකාණ 
45,322,938 1,640,692 - (15,645) 46,947,984 

විද_්ත උපකාණ 7,514,323 87,412 - - 7,601,735 

රූපවාහිනී   වත්රි 21,005,344 1,244,252 - (71,121) 22,178,474 

පුස්තකාල ග්රක වථ 2,102,481 53,252 - - 2,155,733 

ලුහු වමවලේ හා 

උපකාණ 
2,974,065 201,266 - - 3,175,330 

පරිගණක 82,303,871 10,827,702 - - 93,131,573 

වවන්ත ව්තකේ 3,498,354 374,273 - - 3,872,626 

ගිණුේකාණ 

මතුවකාංග 
7,401,594 892,437 - - 8,294,031 

වමෝටර් වාහන 98,164,680  4,320,169 (23,004) - 102,461,846 

සංගීත උපකාණ 170,028 - - - 170,028 

කැාවෑ ව ාථ 162,140 - - - 162,140 

ආාක්ෂිත උපකාණ 2,169,761 - - - 2,169,761 

JICA ව්ාපති  

 ටව්ත ලද 

උපකාණ 

26,709,474 13,354,737 - - 40,064,211 

Container 68,931 35,840 - - 104,771 

මුළු ක්ෂ  3,035,412,297 163,527,171 (23,004) (90,731)  3,198,825,732 
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ව්තකේවල ශුේධ්ය වපෝත අග  
                                                                                                   රු. වයක ව 

සටහන 2015.01.01 

දිනට ව ේෂ  

2015.12.31 

දිනට ව ේෂ  

රිරිවැ  3,638,261,216 3,679,037,930 

ක්ෂ  (3,035,412,297) (3,198,825,732) 

වේපල, රිරි ත හා උපකාණවල ශුේධ්ය වපෝත අග  602,848,919 480,212,198 

 
 
වනොනිමි වැඩ                                 

                                                                                                              රු.  වයක ව 

සටහන 2015.01.01 

දිනට ව ේෂ  

එකතුවීේ මාරු 

කිරීේ 

2015.12.31 

දිනට 

ව ේෂ  

වනොනිමි වැඩ 315,176 - - 315,176 

 

 

                                                                                                                රු. වයක ව   

සටහන 2015.01.01 දිනට 

ව ේෂ  

2015.12.31 දිනට 

ව ේෂ  

වේපල, රිරි ත හා උපකාණවල ශුේධ්ය වපෝත  602,848,919 480,212,198 

වනොනිමි වැඩ 315,176 315,176 

මුළු ව්තකේ 603,164,095 480,527,374 
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ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

මූල් ප්ර.කා න සටහ ව 

                                                                                                                    රු. වයක ව 

සටහන 2015.12.31  2014.12.31  

9. අසප්ත ් ව්තකේ   

මිල දී ග්ත වටයක නාට් 90,465,864 147,654,299 

සංස්ථාව නිපද වූ වටයක නාට් 32,512,517 36,807,776 

සංස්ථාව නිපද වූ අවනකු්ත දෑ 26,106,014 29,380,676 

විවේ   වවග ව මිල දී ග්ත වැඩසටහ ව අමුරාව් 14,287,603 29,621,936 

    වේශී  වැඩසටහ ව (විකා   වනොවූ) - 2,989,847 

    වේශී  වැඩසටහ ව (වනොනිමි)   - - 

    අස්පත ් ව්තකේ 163,371,998 246,454,534 

10. පරිණත දින  දක්වා තබාග වනා මූල් සාධ්යන පත්රි   

ස්ථාවා තැ වපතු (ලංකා බැංකුව) 123,522,388 117,091,257 

        ස්ථාවා තැ වපතු (ාාජ් උකස් හා ආව ෝජන බැංකුව) 19,886,035 18,723,317 

 143,408,424 135,814,574 

11. වතොග   

මුරාණ හා යකරි රාව් 2,663,557 3,168,216 

අමතා වකොටස් - ඉංකයව වරු 1 18,052,749 18,052,749 

අමතා වකොටස් - ඉංකයව වරු 11 178,251,368 176,784,325 

අමතා වකොටස් -     එ ව ජී සහ ඉංකයව වරු  279,900 268,086 

මාධ්ය්රූප රාව් 132,115 75,891 

වස  නිරූපන රාව් 1,276,654 1,430,709 

වගොඩනැගියක රාව් 38,863 62,448 

වමෝටර් වාහන රාව් 2,431,600 2,535,098 

ඩීසල් වතොග 356,155 1,556,886 

ප්ර.ාේධ්යන අයිතම 361,960 - 

කාර් ාලවලට අව ් පා්ඩඩ (මුරාණ හා යකරිරාව් හැා) 27,040 34,315 

විවිධ්ය දෑ 162,617 146,733 

ප්ර.ධ්යාන ගබඩාවස ඇි දත ් පට හා වට්ප් 686,787 2,357,006 

විද_්ත පාරිවපෝජන රාව් 364,783 284,315 
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පුස්තකාලවේ ඇි දත ් පට හා වට්ප් 545,524 3,221,250 

පටිගත කළ කැසට්පට 507,348 278,113 

 206,139,021 210,256,140 

12. වවළඳ ලැහි  යුතු වේ   

        වසේවාදා ක ණ ගැිව ෝ 502,249,509 563,449,868 

අගරු වචක්ප්ත 42,500 56,190 

අඩුකලා - වසේවාදා ක ක්ර මක්ෂ  (80,391,654)  (71,041,991) 

වවළඳ ණ ගැිව ෝ 421,900,355 492,464,068 

13. ණ  හා වවන්ත ලැහි  යුතු දෑ   

13.1. පා්ඩඩාගාා හිල්ප්ත   

පා්ඩඩාගාා හිල්ප්ත 193,560,646 181,538,877 

 193,560,646 181,538,877 

 13.2.  ණ ගැිව ෝ - වසේවක   

රූපවාහිනී ණ  - වවන්ත ණ  39,071 40,568 

ආපදා ණ  94,205,473 104,290,603 

උ්තසව අ්තිකාාේ 423,150 368,550 

ප්ර.වාහන ණ  55,080,591 57,173,155 

විව ේෂ ණ  22,166,384 27,513,046 

වාදිරිළි ණ  3,279,171 2,758,671 

වවන්ත ණ  135,000 195,000 

නිවාස ණ  51,154,320 51,631,199 

වසේවක ණ ගැිව ෝ  226,483,158 243,970,792 

(-) වසේවක ණ  ක්ර මක්ෂ  (194,688) (252,372) 

 226,288,470 243,718,420 

ණ  සහ වවන්ත ලැහි  යුතු දෑ 419,849,116 425,257,298 

14. වවන්ත ලැහි  යුතු දෑ   

14.1. අ්තිකාාේ හා තැ වපතු   

ාාජ් උකස් හා ආව ෝජන බැංකුව - නිවාස ණ  අාමුදල  8,682,011 6,946,813 

මාර්ගස්ථ වතොග 973,139 3,048,471 

සැපයුේකරුව ව වවත අ්තිකාාේ - මිලට ගැනීේ  

ආ තන 
2,699,987 3,631,577 

සැපයුේකරුව ව වවත අ්තිකාාේ (වැඩසටහ ව 

නිෂ්පාදන) 
5,569,909 1,495,005 
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වසේවකයි ව වවත අ්තිකාාේ - විවිධ්ය 560,124 1,516,183 

වසේවකයි ව වවත අ්තිකාාේ - වැඩසටහ ව අ්තිකාාේ 
4,949,567 4,420,013 

වසේවාව ව සඳහා තැ වපතු - ආපසු වගවීේ 4,002,254 4,302,254 

කාමා ගාසත්ු සඳහා අ්තිකාාමි 1,096,750 1,375,250 

විවේ  මිල දී ගැනීේ අ්තිකාාේ - අමතා වකොටස්  9,233,586 13,154,488 

         ගම ව වි දේ අ්තිකාාේ - විවේ  66,554 - 

වසේවකයි වට ුව ව අ්තිකාාේ -මිල දී ගැනීම 628,358 1,300,492 

සුළු මුදල් අග්රිනම  - පරිපාලන අං   83,585 34,940 

ාඳවා තබාගැනීවේ බේද 36,637,926 38,773,827 

තැ වපතු හා අ්තිකාාේ 75,183,751 79,999,312 

14.2.  විවධ්ය ණ ගැිව ෝ   

විවිධ්ය ණ ගැිව ෝ 1,863,870 823,936 

විශ්ර ාම ල්ත /ඉල්ලා අස් වූ වසේවකයි වවග ව  

ලැහි  යුතු දෑ 
103,701 111,684 

ලැහි  යුතු ආදා ේ( වේශී  ආදා ේ හා අවනකු්ත 

ආ තන) 
53,024,213 24,765,148 

           ලැහි  යුතු ආදා ේ  - ආව ෝජන ආදා ේ 4,572,850 6,132,735 

වසේවක ණ ගැිව ෝ - විවිධ්ය 57,318 70,627 

ාක්ෂණ සංස්ථාව - දවද් ව ෝජනා ක්ර ම  474,975 230,129 

කාසි ගැලපුේ 32,058 32,468 

           කුීන රිට ගැවෙේ වපොීන අවිනි ්ත ත ගිණුම 24,494 1,034,182 

 60,153,479 33,200,909 

අඩු කළා - විවිධ්ය ණ ගැි ක්ර මක්ෂ  (19,106,081)  (18,622,566) 

 41,047,398 14,578,343 

           වවන්ත ලැහි  යුතු දෑ 116,231,149 94,577,655 

15. මුදල්,බැංකු ව ේෂ  හා ඒක්ෂණ තැ වපතු   

ලංකා බැංකු ඉතුරුේ ගිණුම 60,085 57,733 

ලංකා බැංකු ගිණුම වටොරි වට ව  ාඛාව - 1,673,346 

මුදල්,බැංකු ව ේෂ  හා ඒක්ෂණ තැ වපතු 60,085 1,731,079 

16.විශ්ර ාමික පාරිවතෝෂික   

විශ්ර ාමික පාරිවතෝෂික 126,637,518 131,831,313 

විශ්ර ාමික පාරිවතෝෂික 126,637,518 131,831,313 
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17.වවළඳ හා වවන්ත වගවි  යුතු වේ   

ණ හිමි වසේවාදා ක 46,055,383 43,101,050 

වගවි  යුතු නිව ෝකයත වකොමිස් මුදල 67,456,829 58,636,554 

වසේවාදා ක මාරුකිරීේ/ආපසු වගවීේ 1,000,952 1,030,952 

වවළඳ හා වවන්ත වගවි  යුතු වේ 114,513,165 102,768,557 

18.වවන්ත මූල් වගකීේ   

උපත ත වි දේ 94,853,461 58,460,686 

ලබා වනොග්ත වැටුප් හා වසතන 633,762 181,350 

ාඳවා ග්ත මුදල් - වකො වත්රිා්ත 50,511 207,489 

ඇපකා - වකො වත්රිා්ත හා සැපයුේ 69,241 69,241 

ණ හිමි පාලන   6,935,897 7,921,211 

අවලංවන වූ වචක්ප්ත - ආ තනික  ාඛාව 12,276,597 4,695,010 

ශිල්පී  වගවීේ  (අවලංවන වූ වචක්ප්ත) 307,809 225,161 

ාඳවාග්ත මුදල් - ශ්රී .ලං.රූ.සංස්ථා - වසේවකව ෝ 7,000 7,000 

ශ්රී  ලංකා වනව ව විුවයක සංස්ථා 24,670 24,405 

කයක ව ලැබීේ 430,495 4,445,176 

නැවත වගවන වට වඩර් තැ වපතු 200,689 552,314 

වගවි  යුතු වැටුප් 40,182,151 43,999,697 

රූපවාහිනී වකෞතුකාගාා  සඳහා අාමුදල 10,002 10,002 

සී.අයි.ආර්. මුේදා බේද 18,281 18,925 

ාාජ් අමාත්ාං   1,228,572 1,093,810 

පාරිවතෝෂික මත දඩ සඳහා ප්ර.ිපාදන  73,745 73,745 

වගවි  යුතු විවිධ්ය වි දේ - සුව සහන 73,574 73,574 

ලාපාං  ප්ර.ිපාදන  (ාජ ට) 32,368,342 32,368,342 

 

වවන්ත මූල් වගකීේ 

 

189,744,799 

 

 

154,427,137 

 

19.වවන්ත වගවි  යුතු දෑ   

ආදා ේ මත ාඳවා ගැනීවේ බුව 1,548,915 1,548,315 

ආදා ේ බුව 3,980,622 10,297,464 

එකතු කළ අග  මත බුව පාලන ගිණුම 6,206,253 3,648,370 

ාඳවා ග්ත රිරිවැටුේ බේද 4,422 4,397 

උප න විට වගවීේ බේද 1,164,309 1,740,960 
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වවන්ත වගවි  යුතු දෑ 12,904,521 17,239,505 

20.බැංකු අයිාාව -    

බැංකු අයිාාව - ලංකා බැංකු වටොරි වට ව  ාඛාව 13,560,944 - 

බැංකු අයිාාව - ලංකා බැංකු ආ තනික  ාඛාව 231,087,207 135,658,642 

 244,648,151 135,658,642 

21.මූල් කල්බුව   

21.1 වසාක් තුළ වගවි  යුතු මූල් කල්බුව 1,528,966 1,528,966 

21.2 වසාකට වඩා වගවි  යුතු මූල් කල්බුව  12,953,126 

 

මූල් කල්බුව 

 

1,528,966 

 

14,482,092 
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එේ ඩී/බී/එස්එල්ආර්සී/1/15/82                     2016 සැප්තැේබර් 09 
දින 

සපාපි, 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව. 

 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවස  2015 වදසැේබර් 31 දිවන ව අවස ව වර්ෂ  සඳහා  වූ මුල් ප්ර.කා න 

රිළිබඳව 1971 අංක 38 දාන මුදල් පනව්ත 14(2)(සී) වග වි  ප්ර.කාා විගණකාධිපි වාර්තාව                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවස 2015 වදසැේබර් 31 දිනට මූල් ත්ත්තව ප්ර.කා න   සහ එදිවන ව අවස ව 

වර්ෂ  සදහා වු විස්තීර්ණ ආදා ේ ප්ර.කා න , හිමිකේ වවනස්වීවේ ප්ර.කා න  සහ මුදල් ප්ර.වාහ ප්ර.කා න  

හා වැදග්ත ගිණුේකාණ ප්ර.ිප්ති සහ අවනකු්ත පැහැදියක කිරීවේ වතොාතුරුවල සාාාං  කි ව සම වවිත 

2015 වදසැේබර් 31 දිවන ව අවස ව වර්ෂ  සදහා වූ මූල් ප්ර.කා න 1971 අංක 38 දාන මුදල්  පනව්ත 

13(1) වග වි  සහ 1982  අංක 6 දාන ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා පනව්ත 16(3) වග වි  සමඟ 

සංව ෝකයතව කි වි  යුතු ශ්රී  ලංකා ප්ර.ජාතා වත්රීික  සමාජවාදී ජනාජවේ ආ්ඩඩුක්ර ම ව්වස්ථාවස 154(1) 

ව්වස්ථාවස ඇතුළ්ත විධිවිධ්යාන ප්ර.කාා මාවේ විධ්යාන   ටව්ත විගණන  කාන ලදී. මුදල් පනව්ත 

14(2)(සී) වග වි  ප්ර.කාා සංස්ථාවස වාර්ෂික වාර්තාව සමග ප්ර.කා  ට ප්තකළ  යුතු  ැයි  මා අදහස ්

කාන මාවේ අදහස් දැක්වීේ හා නිරීක්ෂණ  ව වමම වාර්තාවස දැක්වස. මුදල් පනව්ත 13(7)(ඒ) වග වි  

ප්ර.කාා විස්තාා්තමක වාර්තාවක් 2016 ජූනි 01 දින සංස්ථාවස සපාපි වවත නිකු්ත කාන ලදී. 

1.2  මූල් ප්ර.කා න සේබ වධ්යව  ව කළමනාකාණවේ    වගකීම                                                                                 
------------------------------------------------------------------------ 

     වමම මූල  ප්ර.කා න ශ්රී  ලංකා ගිණුේකාණ ප්ර.මිිවලට අවෙකූලව රිළිව ල කිරීම හා සාධ්යාාණ 

 වලස ඉදිරිප්ත කිරීම සහ වංචා  වහෝ වැාදි වහේතුවව ව ඇිවි  හැකි ප්ර.මාණා්තමක සාවද් 

 ප්ර.කා   වවග ව වතොාවූ  මූල් ප්ර.කා න රිළිව ල කිරීමට හැකිවවෙ  රිණිස අව ් වන අප් වතා 

 පාලන  තීාණ  කිරීම කළමනාකාණවේ වගකීම වස. 

 

1.3 විගණකවේ වගකීම                                           
------------------------        

 මාවේ විගණන  මත  පදනේව වමම මූල් ප්ර.කා න රිළිබඳව මත ක් ප්ර.කා  කිරීම මාවේ 

 වගකීම වස. මා විසි ව උ්තතරීතා විගණන ආ තන  වවේ ජාත් වතා විගණන ප්ර.මිි වලට 

 (ISSAI 1000 - 1810) අවෙරූප ශ්රී  ලංකා විගණන ප්ර.මිිවලට අවෙකූලව මාවේ විගණන  සිුව කාන 

 ලදී. අචාා ධ්යර්මවල අව ්තාව වට  මම  අවෙකූලවන බවට සහ මූල් ප්ර.කා න ප්ර.මාණා්තමක 
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 සාවද් ප්ර.කා   වවග ව වතොාව වව වද   වන රිළිබඳ සාධ්යාාණ තහවුරුවක් ලබා ගැනීම රිණිස 

 විගණන  සැලසුේකා ක්රිා ා්තමක කාන බවට වමම ප්ර.මිි අවප්ක්ෂා කායි. 

මූල් ප්ර.කා නවල දැක්වවන අග  ව සහ වහයකදාස කිරීේවලට අදාලවන විගණන සාක්ෂි  ලබා ගැනීම 

රිණිස පරිපාටි  ක්රිා ා්තමක කිරීම විගණන ට ඇතුල්තවස. වතෝාාග්ත පරිපාටී ව, වංචා වහෝ වැාදි 

වහේතුවව ව මූල් ප්ර.කා නවල ඇිවි  හැකි  ප්ර.මාණා්තමක සාවද් ප්ර.කා   වවග ව අවදානේ තක්වසේරු 

කිරීේ ද ඇතුළ්ත විගණකවේ විනි ්ච  මත පදනේ වස.  එම අවදානේ තක්වසේරු කිරීේවලදී , 

අවස්ථාවවෝත තව උත ත විගණන පරිපාටි සැලසුේ කිරීම  රිණිස සංස්ථාවස මූල් ප්ර.කා න රිළිව ල කිරීම 

ට සහ සාධ්යාාණ වලස ඉදිරිප්ත කිරීමට  අදාල  ව වනාවූ අප් වතා පාලන   විගණක සැලකිල්ලට 

ග වනා නමු්ත සංස්ථාවස අප් වතා පාලනවේ සඵලදායි්තව   රිළිබදව  මත ක් ප්ර.කා  කිරීමට අදහස ්

වනොකායි. කළමනාකාණ  විසි ව අවෙගමන  කාන ලද ගිණුේකාණ ප්ර.ිප්තිවල උත තපාව  හා 

ව ොදාග වනා ලද ගිණුේකාණ ඇස්තවේ වතුවල සාධ්යාාණ්තව  ඇගයිම වම වම මූල්  ප්ර.කා නවල 

සමස්ත ඉදිරිප්ත කිරීම රිළිබද ඇගයිමද  විගණන ට  ඇතුළ්ත වස.  විගණනවේ  විෂ  පථ  සහ ප්ර.මාණ  

තීාණ  කිරීම සදහා  1971 අංක 38 දාන  මුදල් පනව්ත 13 වන  වග විවේ (3) සහ (4) උපවග විවයක ව 

විගණකාධිපි වවත  අභිමතාවෙසාරී බලතල පැවවර්. 

  

මාවේ විගණන මත  සඳහා පදනමක් සැපයීම උවදසා මා විසි ව ලබාවගන ඇි විගණන සාක්ෂි ප්ර.මාණව්ත 

සහ උත ත බව මාවේ වි ්වාස යි. 

 

 

1.4 ත්ත්තවාගණන  කළ මත  සඳහා පදනම                                  
-------------------------------------------------- 

 වමම වාර්තාවස 2.2 වේදවේ දක්වා ඇි කරුණු මත පදනේව මාවේ මත  ත්ත්තවාගණන  කාවෙ 

ලැවේ. 

 

2. මූල් ප්ර.කා න                           
------------------- 

2.1 ත්ත්තවාගණන  කළ මත   

------------------------------------ 

 වමම වාර්තාවස 2.2 වේදවේ දක්වා ඇි කරුණුවයක ව වන බලපෑම හැා, මූල් ප්ර.කා නවයක ව       

2015  වදසැේබර් 31 දිනට ශ්රී  ලංතා රූපවාහිනී සංස්ථාවස මූල් ත්ත්තව  සහ එදිවන ව අවස ව 

වර්ෂ   සදහා එහි  මූල් ක්රිා ාකාරි්තව  හා මුදල් ප්ර.වාහ ශ්රී  ලංකා ගිණුේකාණ ප්ර.මිිවලට 

අවෙකූලව සත්  හා සාධ්යාාණ ත්ත්තව ක් රිළිහිරු කාන බව මා දා වනා වූ  මත  වස. 
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2.2 මූල් ප්ර.කා න රිළිබද අදහස ්දැක්වීම           
 --------------------------------------------- 

2.2.1 ශ්රී  ලංකා ගිණුේතාණ ප්ර.මිි (LKAS)                        
------------------------------------------- 

 පහත සදහ ව අවෙකූල වනොවීේ නීරීක්ෂණ  වි . 

 

 (අ) ශ්රී  ලංකා ගිණුේකාණ ප්ර.මිි 01  

මූල් ප්ර.කා න ඉදිරිප්ත කිරිවේදී සමාවලෝත ත වර්ෂවේ අග  ව, වපා වර්ෂවේ  අග  ව 

සමග සංස වදනා්තමකව ඉදිරිප්ත කළ යුතු වුව්ත සංස්ථාවස හිමිකේ වවනස්වීවේ ප්ර.කා   

රිළිව ල කිරීවේදී සහ වේපල, රිරි ත හා උපකාණ සදහා වූ සටහන ඉදිරිප්ත  කිරීවේදී  

එවලස වපා වර්ෂවේ අග  ව ඉදිරිප්ත කා වනොිබුණි. 

 

 (ආ) ශ්රී  ලංකා ගිණුේකාණ ප්ර.මිි 02  

අවස ව වතොග ගණන  කිරීවේදි, රිරිවැ  වහෝ ශුේධ්ය උපලේධි අග   න වටිනාකේ 

වදවක ව අඩු වටිනාකමට අග  කා මූල් ප්ර.කා නවල දැක්වි  යුතු වුවද සංස්ථාව විසි ව 

ශුේධ්ය උපලේධි අග  ඇස්තවේ වතු කිරීමකි ව වතොාව 1985 වර්ෂවේ සිට පවින වතොගද 

රිරිවැ ට රු206,139,021 ක් වලස මූල් ප්ර.කා නවල දක්වා ිබුණි. වමම වතොග ව ේෂ  

තුළ ඇතුළ්ත  පාවිත ට වනොග වනා රිරිවැ  රු.554,326 ක් වු වතොග වවවෙවව ව 

ගිණුේවල ගැලපීේ සිුවකා වනොිබුණි. 

 

 (ඇ) ශ්රී  ලංකා ගිණුේකාණ ප්ර.මිි 07 

(i) වක්ර  ක්ර ම ට මුදල් ප්ර.වාහ ප්ර.කා න  රිළිව ල කිරීවේදී බුවවලට වපා ශුේධ්ය ලාප  

සදහා මුදයක ව සිුව වනොවන ගවෙවදවෙ, ගැලපීමක්  ටව්ත වප වවෙේ කළ යුතු වුවද 

සංස්ථාව විසි ව වේශී  හා විවේ  වැඩසටහ ව මිලදී ගැනීේවලට අදාල හානිකාණ 

ගැලපීේ රු.30,701,326 ක් කාාක ප්ර.ාේධ්යන වවනස්වීේ තුළ ඇතුල්ත කා ිබුණි.    

 

 

(ii) මුදල් ප්ර.වාහ ප්ර.කා න  රිළිව ල කිරීවේදී, ප්ර.මිි  ප්ර.කාාව සංාචකවල මුදල් 

ගලා ාේ හා ගලාඒේ නිවාදිව හඳුනාවගන වනොිබීම වහේතුවව ව ඒ ඒ සංාචකවල 

මුදල් ප්ර.වාහ  නිවාදිව රිළිහිරු වනොවකරුණි. 
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 (ඈ)  ශ්රී  ලංකා ගිණුේකාණ ප්ර.මිි 08 

(i) වපා වර්ෂ ගැලපීේ කිරීවේදී අනාවාණ  කළ යුතු කරුණු කිහිප ක් ප්ර.මිිවේ 

දක්වා ඇත්ත සටහ ව අංක 3.8 මඟි ව වහළිදාස කාන ලද කරුණු එම  

අව ්තාව  ව සදහා ප්ර.මාණව්ත වනොවුණු බව නිරීක්ෂණ  වි . 

(ii)  ජංගම වනොවන ව්තකේ සදහා ඵලදායි ජීවිත කාල  වාර්ෂිකව සමාවලෝචන  

වනොකිරීම වහේතුවව ව රිරිවැ  රු.2,535,798,561 ක් වු ව්තකේ සේර්ර්ණව  ව 

ක්ෂ  කා ඇත්ත තවුවාට්ත ප්ර.ව ෝජන ට ගනිමි ව පැවතුණි. ඒ අවෙව 

ඇස්තවේ වතුගත වදෝෂ  ප්ර.ිව ෝධ්යන  කිරීමට කටයුතු කා වනොිබුණි. 

 

 (ඉ) ශ්රී  ලංකා ගිණුේකාණ ප්ර.මිි 12  

මූල් ත්ත්තව ප්ර.කා නවේ එක් එක් මූල් වර්ෂ  වට අදාලව විලේභීත ආදා ේ බුව  

ව්තකේ  හා බැාකේ වවනස්වීේ සි ළු කාලපරිච්වේද  වට අදාලව වවන වවනම  

වහළිදාස කළ යුතු වුවද, සංස්ථාව විසි ව 2015 වදසැේබර් 31 දිනට විලේභීත ආදා ේ බුව 

ව්තකේ සහ බැාකේ මූල් වර්ෂ  ව අවෙව  විස්තාා්තමකව වහයකදාස කා වනොිබුණි.  

 

 ( ) ශ්රී  ලංකා ගිණුේකාණ ප්ර.මිි 17  

මූල් කල්බුව ක්ර ම ට අ්තප්ත කාග්ත ව්තකේ මූල් ත්ත්තව ප්ර.කා නවේ වවනමම 

වප වවි  යුතු බව දක්වා ිබුණද 2010 වර්ෂවේදී මූල් කල්බුව ක්ර ම ට අ්තප්ත කාග්ත 

රු,44,097,960 ක් වටිනා වාහන මූල් ප්ර.කා නවල එවලස වහළිදාස කා වනොිබුණි. 

 

 (උ) ශ්රී  ලංකා ගිණුේකාණ ප්ර.මිි 39 

සංස්ථාව විසි ව ලංකා පුව්ත ආ තනවේ ආව ෝජන  කාන ලද රු.1,104,00 ක් සාධ්යාාණ 

 අග ට (Fair value) මූල් ප්ර.කා නවල දැක්වි  යුතු වුවද එහි සාධ්යාාණ අග  ගණන  

 කිරීමකි ව වතොාව රිරිවැ ට  මූල් ප්ර.කා නවල දක්වා ිබුණි. 
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2.2.2 ගිණුේකාණ අඩුපාඩු                                    
------------------------- 

 පහත සදහ ව නිරීක්ෂණ කාවෙ ලැවේ. 

 (අ) 2013 සහ 2014 වර්ෂ  ව සඳහා තක්වසේරු කාන ලද රු.939,060 ක විගණන ගාස්තුව  

  සදහා මූල් ප්ර.කා නවල වව ව කිරිේ කා වනොිබුණි. 

(ආ)  ාපන  ආාක්ෂක වසේනා මූලස්ථානවේ සවිකා ඇි රූපවාහිනී සේවප්ර.ේෂණාගාා  වවත 

විුවයක  සැපයීම වවවෙවව ව වගවූ මුදයක ව ස්වාීකන රූපවාහිනී වසේවව  ව ලැහි  යුතු        

රු. 157,650 ක් රිළිබඳ  වනොසලකා සේර්ර්ණ මුදලම සංස්ථාවස වි දමක් වලස ගිණුේගත 

කා  ිබුණි. 

(ඇ) සංස්ථාවට අ ්ත වදනි ා  විකා නාගාාවේ රිහිටි සේවප්ර.ේෂණ මධ්ය්සථ්ානව හි  

වපෞේගයකක වර්ඩිව ෝ නායකකාවක් පව්තවාවගන  ාම වවවෙවව ව 2012 ජුයක සිට 2013 

අවප්ර.ේල් දක්වා අ  වි  යුතු කුීන සහ විුවයක  ගාස්තු රු. 3,982,274 ක් ලැහි  යුතු ආදා මක් 

වලස ගිණුේගත කා වනොිබුණි.  

 

2.2.3 පැහැදියක වනොකළ වවනසක්ේ   

----------------------------------- 

 පහත සදහ ව නිරීක්ෂණ කාවෙ ලැවේ 

 (අ) සමාවලෝත ත වරිෂවේ වදසැේබර් 31 දිනට වලජා  අවෙව වසේවාදා ක ණ ගැි ව ේෂ   

  හා  වක්වල ණ ගැි උපවල්ඛන  අතා, රු.183,019 ක වවනසක් නිරීක්ෂණ  වි . 

(ආ) මූල් ප්ර.කා න අවෙව සමාවලෝත ත වර්ෂ  අවසාන ට වේපල, රිරි ත හා උපකාණ  

ගිණුවේ  ව ේෂ  හා විගණන  සඳහා ඉදිරිප්ත කාන ලද වේපල, රිරි ත හා උපකාණ  

උපවල්ඛන  අතා රු.2,011,234 ක වවනසක් නිරීක්ෂණ   වි . 

(ඇ) මූල් ත්ත්තව ප්ර.කා න  අවෙව 2015 වදසැේබර් 31 දිනට ජංගම වගකීේ  ටව්ත එකතු  

කළ අග  මත බුව පාලන ගිණුවේ උපත ත ව ේෂ  හා එදිනට බුව වාර්තාව ( Tax Return) 

අවෙව උපත ත ව ේෂ  අතා රු.4,054,816 ක වවනසක් නිරීක්ෂණ  වි . 

(ඈ) සංස්ථාව සතු ඉ වධ්යන රිාවුේ මධ්ය්ස්ථාන  සදහා සැපයුේ අං   විසි ව පව්තවාවගන  වෙ 

ලබන ඉ වධ්යන නිකු්තකිරීවේ වල්ඛන  අවෙව ඉ වධ්යන ව ේෂ  සහ අප් වතා විගණන 

අං   විසි ව සිුව කාන ලද වපෞික පරීක්ෂණ   අවෙව 2015 වපබාවාරි සිට වනොවැේබර්  

දක්වා මාසිකව ීනටර් 112 සිට 846 පාාස  තුල අිරික්ත  ව නිරික්ෂණ  වි . 



 112   වාර්ෂික වාර්තාව 2015 

 

(ඉ) මූල් ත්ත්තව ප්ර.කා න  අවෙව, ආාක්ෂක වසේවා සැපයීම වවවෙවව ව 2015 වදසැේබර් 31 

දිනට සීමිත සමාගමක් වවත වගවි  යුතු හිඟ ආාක්ෂක වසේවා ගාස්තුව රු.5,418,500 ක් 

වලස දක්වා ිබුණද එම සමාගම විසි ව ඉදිරිප්ත කාන ලද යකරි  අවෙව එදිනට වගවි  යුතු 

හිග මුදල රු.4,067,873 ක් වි . 

 

2.2.4 ලැහි  යුතු හා වගවි  යුතු ගිණුේ           
  --------------------------------------- 

 පහත සඳහ ව නිරීක්ෂණ  කාවෙ ලැවේ. 

 (අ) වනව වකාල  ණ ට විකිණීම - වසේවාදා ක ණ ගැිව ෝ 

(i) එකතුව රු.502,249,509 ක්වූ වසේවාදා ක ණ ගැි  ව අතුරි ව සමාවලෝත ත 

වර්ෂවේ වදසැේබර් 31 දිනට හානිකාණ ගැලපීම රු.80,391,654 ක් වහව්ත 

සි  ට 16 ක් වි . දීර්ඝකාීනන ණ  ව ේෂ  අ කා ගැනීම සදහා කටයුතු වනොකා 

හානිකාණ ගැලපීේ සිුවකිරීම වහේතුවව ව සංසථ්ාවස ණ  අ වීවේ පාලන  ුවර්වල 

මට්ටමක පැවතුණ අතා වමම ත්ත්තව  සංසථ්ාවස රාවශීලතාව   වකවාහි  

අහිතකා වලස බලපා ඇි බව නිරීක්ෂණ  වි . 

 

(ii) වනව ව කාල  ණ ට විකිණීවේ ප්ර.ිප්ති  අවෙව ණ  මුදල එක් මාස ක 

කාලසීමාවක් තුළ අ කාගත යුතු වුව්ත, සමාවලෝත ත වර්ෂ  අවසාන  වන විට 

සංස්ථාවස වසේවාදා ක ණ ගැි   වවග ව මාස කට වැඩි ණ ගැි ව ේෂ  

රු.354,320,337 ක් වහව්ත මුළු ණ ගැි ව ේෂව  ව සි  ට 71 ක් වි .එයි ව 

වසා 5 ට ඉක්ම වූ ණ ගැි ව ේෂ  රු.70,910,179 ක් වි . 

 

(iii) සාමාන් වවළඳ ගිවිසුේ සඳහා වනව ව කාල  සැපයීමට වපා ඉ වවවොයිස් නිකු්ත 

කළ යුතු වුව්ත මුදල් අ කා ගැනීවේ සංස්ථා ප්ර.ිප්ති  අවෙව ගිවිසුමට අදාල 

සේර්ර්ණ වනව ව කාල  සැපයීවම ව පසුව ඉ වවවොයිස් නිකු්ත කා  මුදල් අ  කා 

ගැනිමට කටයුතු කාවෙ ලබයි.වමම ප්ර.ිප්ති  සංස්ථාවට අ  වි  යුතු ණ  මුදල් 

අ කා ගැනීම වකවාහි අහිතකා වලස බලපා ඇි බව විගණනවේදී නිරීක්ෂණ  

වි .                                    
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 (ආ) විවිධ්ය ණ ගැිව ෝ  

  පහත සදහ ව නිරීක්ෂණ කාවෙ ලැවේ. 

(i) 2015 වදසැේබර් 31 දිනට සංස්ථාවස රු.60,153,479 ක් වු විවිධ්ය ණ ගැි  වවේ 

හානිකාණ  වටිනාකම රු.19,106,081 ක් වහව්ත සි  ට 31.8 ක් වි . 

දීර්ඝකාීනන ණ  ව ේෂ  ව අ  කා ගැනීම සඳහා කටයුතු වනොකා හානිකාණ 

ගැලපීේ සිුව කිරීම වහේතුවව ව සංස්ථාවස ණ  අ වීම රිළිබඳ පාලන  ුවර්වල  

මට්ටමක පවින බව  නිරීක්ෂණ  වි . 

 

(ii) සමාවලෝත ත වර්ෂ  අවසාන ට ශ්රී  ලංකා වනව ව විුවයක  සංසථ්ාවව ව , වපෞේගයකක 

රූපවාහිනී නායකකාවකි ව හා රිළිග්ත වේ පාලන පක්ෂ කි ව ලැහි  යුතු මුදල 

රිළිවවයක ව රු. 1,990,119 ක් රු.7,343,120 ක් සහ රු.5,431,385 ක් වි .වමම 

මුදල් අ  කා ගැනීම සදහා  ප්ර.මාණව්ත අවධ්යාන  ව ොමු වී වනොිබුණි. 

 

(ඇ) 2014 වර්ෂවේදී  ක්රිා ා්තමක කාන ලද “ අවප් ගමන” රූපවාහිනී වසෞ වදර්  චාරිකාව 

වැඩසටහන සඳහා  අධ්ය්ක්ෂ  ම්ඩඩල අවෙමැි කි ව වතොාව ලබාදී ිබුණු එකතුව 

රු.2,330,483 ක අ්තිකාාේ , 2016 මාර්තු අවසාන වන විට්ත නිාවුල් කා වනොිබුණි. 
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2.2.5 විගණන  සදහා සාක්ෂි වනොවීම                    

  --------------------------------------- 

 පහත සදහ ව ගවෙවදවෙ සේබ වධ්යව සාක්ෂි විගණන ට ඉදිප්ත වනොකිරීම නිසා ඒවාවේ 

 නිවාදිතාව  තහවුරුකා ගැනීමට වනොහැකි වි . 

 ගවෙවදවෙව   වටිනාකම   ඉදිරිප්ත වනොකළ සාක්ෂි  
 -------------   -------------   ----------------------------- 

      රු. 

(අ) වේපල,රිරි ත හා උපකාණ   3,679,037,930  විස්තාා්තමක උපවල්ඛන 

(ආ) වකරීවගන  න වැඩ   132,125  කාර් වේ ස්වපාව  තහවුරු  

         කිරිමට අව ් වල්ඛන 

(ඇ) සංස්ථාව රිහිටි ඉඩම හා          46,018,720  හිමිකේ ඔප්පු, පැවරුේ පත්රි සහ   

 සේවප්ර.ේෂණාගාා රිහිටි ඉඩම     ගැසට් නිවසදන 

 

(ඈ) අමතා වකොටස ්       196,304,117  සමීක්ෂණ ම්ඩඩල වාර්තා 

 

(ඉ) ආව ෝජන             1,104,000  ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී  සංස්ථා  

පනව්ත  15 වන වග වි  

ප්ර.කාාව රූපවාහිනි ප්ර.චාා  

කිරීමට සතජුවම සේබ වධ්ය 

කටයු්තතක් සදහා කාන ලේදක් 

වන බවට සාක්ෂි 
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2.3 නීි රීි , වාවනලාසි හා කළමනාකාණ තීාණ වලට අවෙකූල වනොවීම    
 ------------------------------------------------------------------------------------ 

 පහත සදහ ව නීි රීි , වාවනලාසි හා කළමනාකාණ තීාණ වලට අවෙකූල වනොවීේ නිරීක්ෂණ  
 වි . 

නීි රිි, වාවනලාසි හා       අවෙකූල වනොවීම    
කළමනාකාණ  තීාණවලට                   
ව ොමුව.                
----------------------------------     ------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(අ) 1998 අංක 74 දාන පනි ව 

සංව ෝධිත ජාික ාාේ   සපාවස 

1975 අංක 01 දාන ව්තකේ හා 

බැාකේ ප් ාකා  කිරීවේ පනත 

(ආ) ශ්රී  ලංකා ප්ර.ජාතා වත්රිෂක සමාජවාදී 

ජනාජවේ ආ තන සංග්රකහවේ vii 

වැනි පරිච්වේදවේ 12 වග වි  

(ඇ) ශ්රී  ලංකා ප් ාජාතා ව්ත රික සමාජවාදී 

ජනාජවේ මුදල් වාවනලාසි 

සංේ ාහ   

(i) මුදල් වාවනලාසි 110 
 

(ii) මුදල් වාවනලාසි 371(2)(අ) 

 

(iii)  මුදල් වාවනලාසි 371(2) ඇ සහ 

2012 සැප්තැේබර් 26 දිනැි 

අංක 964 ( අිවර්ක 04 ) දාන 

 ් රී ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථා 

ම්ඩඩයකක නිවසදන  

 

 

2015 වදසැේබර් 31 දිනට සංස්ථාවස විධ්යා ක මට්ටවේ 

නිලධ්යාරි ව 32 වදවනකු ව්තකේ හා බැාකේ ප් ාකා  

ලබා දී වනොිබුණි 

 

අදාල තනතුා පුාප්පාඩු වී වහෝ තනතුා දා වනා 

වසේව ට වනොපැමිණි අවස්ථාවක පමණක් වැඩ බැීනම 

සඳහා ප්ත කල හැකි වුව්ත  ට පටහැනි වලස අවෙමත 

වසේවක සංඛ්  ාවට අ ්ත වනොවන තනතුරු 06 ක වැඩ 

බැීනම සඳහා නිලධ්යාරි ව ප්ත කා ිබුණි. 

 

 

හානි හා පාඩු රිළිබඳ වල්ඛන ක් පව්තවා වනොිබුණි. 

2015 ජූයක 14 දිනට වපා එක් අවස්ථාවකදී ලබාදි  

හැකි උපරිම ත්තකාර්  අතුරු අේ රිම  රු.20,000 ක් 

වුව ද, එ ට අවෙකූල වනොවන පරිදි අවස්ථා 27 කදී 

වමම සීමාව ඉක්මවා රු.4,345,051 ක් අ්තිකාාේ 

වලස ලබා දී ිබුණු අතා සමාවලෝත ත වර්ෂ  අවසාන 

වන විට ද එම අ්තිකාාේ රි වා වනොිබුණි. 

වදන ලද අතුරු අේ රිම  ව එ  වදන ලද කාර්   

නිමකළ විගසම රි වි  යුතු වුවද , 2014 සහ 2015 

වර්ෂ  වහි දී ලබා දී ිබුණු අ්තිකාාේ මුදල් වයක ව 

රු.12,105,995 ක්  2016 අප් වර්ල් 30 දින වන විට ද 

රි වා වනොිබුණි. වමයි ව රු.6,352,384 ක් 2014 

වර්ෂවේ දී වදන ලද අ්තිකිාේ වි . 
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(ඈ) 2003 මාර්තු 28 දිනැි අංක 

එේ.එෆ්/ ටී/ආර් /1/2003 දාන මුදල් 

අමා්ත  ාං  වල්කේවා ාවේ යකරි  

 

(ඉ) 2003 ජුනි 02 දිනැි අංක පී ඩ්/12 

දාන ාාේ   ස  ාපාා 

චක් ාවල්ඛනවේ 9.3.1 වග වි  

 

( ) 2008 ජුයක 28 දිනැි අංක පී ඩ්/ 50 

දාන ාාේ   ස  ාපාා චක් ාවල්ඛ  , 

2008 ජුනි 26 දිනැි අංක 14/ 2008 

දාන ාාේ   පරිපාලන චක් ාවල්ඛ , 

1999 ඔක්වතෝබර් 08 දිනැි අංක 

22/99 දාන ාාේ   පරිපාලන 

චක් ාවල්ඛ  සහ 2015 මැයි 25 

දිනැි අංක පී ඩී 01/ 2015 දාන 

ාාේ   ස  ාපාා චක් ාවල්ඛනවේ 3.1 

වග වි . 

 

(උ) 2015 වදසැේබර් 09 දිනැි අංක 

02/2015 දාන කළමණාකාණ වසේවා    

චක් ාවල්ඛ  

 

 

 

 

 

 

වාහන කුයක ට ගැනීවේ දී වගවි  හැකි උපරිම මාසික 

කූළි  රු.40,000 ඉක්මවා කුීන වාහන 10 ක් වවවෙවව ව 

වාහන කට මාසිකව රු. 92,000  බැගි ව වගවා ිබුණි. 

තනතුාක වැඩ බැීනවේ කාල  මාස 03 කට සීමා 
කළ යුතු වුව්ත, නිලධ්යාරි ව 03 වදවනකු වසා 02 
සිට වසා 05 දක්වා ද නිලධ්යාරි ව 05 වදවනකු   
වසා 05 කට වැඩි කාල ක් ද, තනතුරු වල වැඩ 
බැීනේ සිුව කා ිබුණි. 
 

(i) ප් ාවාහන හා ඉ වධ්යන දීමනා සදහා හිමිකේ     

වනොමැි නිලධ්යාරි ව 182 වදවනකුට චක් ාවල්ඛ 

නි ම  ව ට පටහැනිව හා පා්ඩඩාගාා 

අවෙමැිව  ව වතොාව ප් ාවාහන හා ඉ වධ්යන දීමනා 

ව ව  ව සමාවලෝත ත වර්ෂවේ දී රු. 19,952,794 

ක් වගවා ිබුණි. 
 

(ii) නිල වාහන සදහා හිමිකේ වනොමැි නිලධ්යාරි ව 

වදවදවනකු සඳහා වාහන අවෙයුක්ත කා ිබුණු 

අතා චක් ාවල්ඛ විධි විධ්යාන වලට අවෙකූල වනොවන 

වලස ඉ වධ්යන වවවෙවව ව රු. 432,135 ක් වැ  කා 

ිබුණි. 
 

2015 වර්ෂ  සඳහා ප් ාසාද දීමනා වගවීවේ දී කාර්   

ම්ඩඩල සමාකයකව කුට ලබා දි  යුතු ප් ාසාද දීමනාව 

රු.2000 ක් පමණක් වුව්ත , එක් අව කුට රු.35,000 

බැගි ව වගවීම නිසා සමාවලෝත ත වර්ෂවේ දී 

රු.32,000,163 ක් ප් ාසාද දීමනා වැඩිපුා වගවා 

ිබුණි.වේ ආකාාව  ව ම 2012 , 2013 සහ 2014 

වර්ෂ  වහිදී ද වැඩිපුා වගවන ලද ප් ාසාද දීමනාව 

රිළිවවළි ව රු.35,659,540, රු.35,086,685, සහ 

රු.43,359,115 ක් වි . 
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3. මූල් සමාවලෝචන           
 ----------------------- 

3.1 මූල් ප්ර.ිඵල           
 ------------------------------ 

පහත සඳහ ව නිරීක්ෂණ කාවෙ  ලැවේ. 

(අ) ඉදිරිප්ත කාන ලද මූල් ප්ර.කා න අවෙව 2015 වදසැේබර් 31 දිවන ව අවස ව වර්ෂ  සදහා 

සංස්ථාවස බුව පසු අලාප  රු.371,675,001 ක් වූ අතා  ට අවෙරූපීව ඉකු්ත වර්ෂවේ  බුව 

පසු අලාප  රු. 175,131,860 ක් වුව  ව ඉකු්ත වර්ෂ ට සාවප්ක්ෂව සමාවලෝත ත වර්ෂවේ 

මූල් ප්ර.ිඵලව හි රු.196,543,141 ක් වහව්ත සි  ට 112 ක රිරිහීමක්  නිරීක්ෂණ  වි . 

සමාවලෝත ත වර්ෂවේ ආදා ම වපා වර්ෂ ට වඩා 7.5 කි ව පමණක් ඉහළ වගොස් ිබුණු 

අතා වි දේ සි  ට 15 කි ව ඉහළ ාම වමම රිරිහීමට වහේතු වී ිබුණි. 

(ආ) සංස්ථාවස සමාවලොත ත වර්ෂවේ හා පසුගි  වර්ෂ 04 ක ලාප / අලාප  රිළිබඳව 

සැලකීවේදී 2011 වර්ෂවේ සිට 2014 වර්ෂ  දක්වා ලාප  ක්ර ම ක්ර මව  ව අඩු වී 2015 

වර්ෂ  වන විට   එ  රු.371,675,001 ක අලාප ක් දක්වා අහිතකා වලස වර්ධ්යන  වී 

ිබුණි. එවසේම වසේවක පාරිශ්ර මික, ාාජ් බුව හා ජංගම වනොවන ව්තකේ සඳහා වර්ෂවේ 

ක්ෂ  වීේ සැලකිල්ලට ගැනීවේදී 2011 වර්ෂවේදී සංසථ්ාවස රු.998,226,000 ක් වූ 

දා ක්තව  2015 වර්ෂ  වන විට රු.686,101,000 ක් දක්වා එනේ සි  ට 31 කි ව අඩුවී 

ිබුණි.  වමම අලාපදායි  ත්ත්තව  අඩුකා එ   ලාපදායි ත්ත්තව ක්  කාා වර්ධ්යන  කා 

ගැනීමට  සංස්ථාව කිසිුව සැලැස්මක් වහෝ උපා මාර්ග ක් අවෙගමන  කා වනොිබුණි.   

 

3.2 විග්රකහා්තමක මූල් සමාවලෝචන         
 ---------------------------------------- 

 සංස්ථාවස පසුගි  වර්ෂ තුනක ලාපදායි්තව  අවෙපාත සහ කාාක ප්ර.ාේධ්යන අවෙපාත පහත  

 දැක්වස.  

අවෙපාත      2015  2014  2013    
…………….     ………  ……… 
 ………   

 දළ ලාප අවෙපාත  (සි  ට)   12.5  24.1  29 

 ශූේධ්ය ලාප අවෙපාත  (සි  ට)   (19 )               (9.55)  1 

 ජංගම අවෙපාත     2.1  3.0  4.02 

 ක්ෂණික අවෙපාත     1.7  2.5  3.38 

 ඉහත දැක්වවන ආකාා ට අවෙපාත  වහි සීග්රක රිරිහීම අනාගතවේදී  සංස්ථාවස  වෙබු වව්තපාව  

 සහ රාවශීලතාව  වකවාහි අහිතකා වලස බලපාවෙ ඇි බව නිරීක්ෂණ  වි . 
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3.3 සංසථ්ාවට එවාහිව වහෝ සංසථ්ාව විසි ව ආාේපකා ඇි දනික සිේධි    
 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 පහත සදහ ව නිරික්ෂණ කාවෙ ලැවේ.  

(අ) සමාවලෝත ත වර්ෂවේ වදසැේබර් 31 දිනට බාහිා පාර් ව  ව විසි ව තම වටයක  වැඩසටහ ව 

වයක ව  වකොටස් කිහිප ක් පමණක් විකා න  කා ඉදිරි විකා න  ව  අ්තහිටුවීම නිසා 

සංස්ථාවට එවාහිව නඩු 10 ක් පවාා ිබු අතා සංස්ථා කාර්  ම්ඩඩල  විසි ව වැඩ 

තහනේ  කිරීම සහ ලැහි  යුතු තනතුාක් වනොලැබීම ආදී වහේතු මත නඩු 03 ක් පවාා 

ිබුණි. වමම නඩු  සඳහා 2015 වර්ෂ  තුළ නීතීඥ ගාස්තු ව ව  ව  රු.860,070 ක් වගවා 

ිබුණි. බාහිා පාර් ව  ව විසි ව පවාන ලද නඩු 05 කට අදාලව පැමිණියක පාර් ව  විසි ව 

ඉල්ලා ිබුණු ව වදි   මුදල රු.519,090,000 ක් වි . 

 

(ආ) 2015 වදසැේබර් 31 දින වන විට සංස්ථාව විසි ව ලබා දී ිබුණු වනව ව කාල  වවවෙවව ව 

අ  වි  යුතු  ගාස්තු අ කා ගැනීම සඳහා බාහිා පාර් ව  වට එවාහිව නඩු 26 ක් පවාා 

ිබුණු අතා එයි ව න ඩු 05 කට අදාලව ව වදි වලස රු.2,585,584 ක් සමාවලෝත ත වර්ෂ  

තුලදී  ලැබී ිබුණි. තව්ත නඩු 18කි ව සංසථ්ාවට අ කා ගැනීමට අවප්ක්ෂිත මුදල 

රු.522,283,053 ක් වු අතා එයි ව නඩු 07 ක් එකම ණ ගැිව කු වවවෙවව ව වි . 

 

 (ඇ) සංස්ථාව විසි ව රු.1,118,940 ක් අ කා ගැනීම සදහා වසේවාදා ක ණ ගැිව කුට   

  එවාහිව පවාා ිබූ  නඩුවක් කාලාවවාෝධ්ය ට  ට්ත වීම නිසා නඩුව ඉව්ත කාවගන  

  ිබුණි. තවද රු.661,080 ක ණ  ව ේෂ ක්  පවින ණ ගැි  ව  වදවදවනකුවේ ස්ථිා  

  පදිංත  ස්ථාන  ව වසො ාගැනීමට වනොහැකි වීම නිසා ඔවු වට එවාහිව පවාන ලද නඩු  

  ඉදිරි ට  පව්තවාවගන  ාමට වනොහැකි වී ිබුණි. 

 

3.4 කාාක ප්ර.ාේධ්යන කළමනාකාණ          
 --------------------------------------- 

 පහත සදහ ව නිරීක්ෂණ කාවෙ ලැවේ. 

(අ) විධිම්ත කාාක ප්ර.ාේධ්යන  කළමනාකාණ  ා වත්රිණ ක් ක්රිා ා්තමක වනොකිරීම සහ ණ  අ කා 

ගැනීවේ අකාර් ක්ෂමතාව  වහේතුවව ව සංස්ථාවට බැංකු අයිාා  පහසුකේ ලබාගැනීමට  සිුවවී  

ිබුණි. 2015 වදසැේබර් 31 දින වන විට සංස්ථාවට අවෙමත අයිාා ව ේෂ  රු.155,000,000 ක් 

වූව්ත මුල් ප්ර.කා න අවෙව අයිාා ව ේෂ  රු.244,648,151 ක් ද සමාවලෝත ත වර්ෂවේදී ඒ සදහා 

වගවන ලද අයිාා වපොළි  රු.19,399,549 ක් ද වි .එවසේම වමම බැංකු අයිාාව වවවෙවව ව 
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සංස්ථාව සතු රු. 113,000,000 ක් වූ සථ්ාවා තැ වපතු  සහ රු.150,000,000 ක් වූ පා්ඩඩාගාා 

හිල්ප්ත ඇප ට තබා ිබුණි. වමම අවෙමත අයිාා ව ේෂ  ඉක්මවන අයිාාව ව  සදහා, එකඟ වු 

වපොළි ට වඩා ඉතා අධික අමතා වපොළි ක්ද  වගවීමට සිුව වී ිබුණි.එවසේම, වමම  දැඩි මූල් 

අර්බුද ට රිළි මක් වලස 2015 වර්ෂවේදී රු. 250,000,000 ක වකටි කාීනන විව ේෂ බැංකු ණ ක් 

ලබා වගන ඒ සඳහා  ද වපොීන ව ව  ව රු. 12,783,747 ක් වගවා ිබුණි. 

 

(ආ) 2013 වර්ෂවේ සිට 2015 දක්වා වූ කාල පරිච්වේද  තුලදී නිකු්ත කාන ලද රු . 12,584,406 ක් 

වටිනා  වචක්ප්ත 202 ක් අදාල ආදා ක  වට පාා වනොදී අවලංවන කා සංසථ්ාව පාාවේ ාදවාවගන 

ිබුණි. වේ සේබ වධ්යව  ව කාන ලද පරීක්ෂණවේදී,  සංස්ථාවස පවින මුල් අර්බුද  නිසා එවසේ 

සිුව කා ඇි බව නිරීක්ෂණ  වි . වකවසේ වුවද වමවැනි ත්ත්තව  ව සංස්ථාවස 

වි ්වාසව වතපාව ට අහිතකා වලස බලපාන බව වපනී  යි. 

 

4. වමවහයුේ සමාවලෝචන           
 ------------------------------ 

4.1 කාර්  සාධ්යන             
 ----------------------------- 

     (අ) සංස්ථාව විසි ව රිළිව ල කා ිබුණු සංයුක්ත සැලැස්ම අවෙව සංස්ථාවස ප්ර.ධ්යාන අාමුණු  

  පහත දැක්වස.  

  (i) රූපවාහිනී වැඩසටහ වවල ආකතිම  වවනස්කේ තුයක ව ආකර්ෂණී පාව ,  

   විවිධ්ය්තව  හා අර්ථර්ර්ණපාව  වැඩිදියුණු කිරීම. 

   (ii) නව තාක්ෂණික ක්ර ම ව ොදා ගනිමි ව වප්ර.ේක්ෂක  ව වවත පහසුවව ව ළඟා වීම.  

  (iii) ආ තනවේ වහෞික හා මානව සේප්ත ඵලදායි වලස වැඩිදියුණු කිරීම. 

  (iv) ආ තන ට අිවර්ක ආදා ේ උ්තපාදන මාර්ග හඳු වවා දීම.  

  (v) තාගකාරි්තව ට ගැලවපන පරිදි ආ තනවේ ව්වස්ථාරිත ාාමුව සංව ෝධ්යන   

   කිරීම.  

 (ආ) උක්ත අාමුණු ඉටු කා ගැනීම සදහා සැලසුේ කා ිබුණු පහත දැක්වවන ක්රිා ාකාාකේ  

  සමාවලෝත ත වර්ෂ  අවසාන  වන විට්ත ක්රිා ා්තමක කා වනොිබුණි. 

(i) ඉහත (අ)(ii) අාමුණ  ටව්ත රූපවාහිනී ප්ර.ධ්යාන වමවහයුේ මැදිරි , නිෂ්පාදන 

මැදිරි සහ බාහිා විසුරුවා හැරීේ පහසුකේ පුනරු්තථාපන  හා වැඩිදියුණු 
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කිරීම,පවින සේවප්ර.ේෂණාගාා ජාල  සංවර්ධ්යන  කිරීම, සංස්ථාවස වගොඩනැගියක 

සංවර්ධ්යන  කිරීම, පරිගණක හා වතොාතුරු පහසුකේ සහ  ටිතල පහසුකේ 

වැඩිදියුණු කිරීම, බල ක්ි  සහ වායුසමීකාණ පේධ්යි  ප්ර.සාාණ  කිරීම සහ 

EFP / ENG පහසුකේ ප්ර.සාාණ  කිරීම. 

 

(ii) (අ)(iii) අාමුණ  ටව්ත වසේවක කාර් සාධ්යන  පදනේ කාග්ත ඇගයීේ ක්ර ම ක්  

හුව වවාදීම,  වසේවක  වට ප්ර.ස වන කාර් ාල පරිසා ක් නිර්මාණ  කිරීම තුයක ව 

එස් 5 සේමාන  දිනා ගැනීම සහ සංචාාක බංගලා 05 ක් හුව වවාදීම. 

 

(iii) (අ) (iv) අාමුණ සදහා ආව ෝජන ම්ඩඩල ව්ාපති ක්  ටව්ත මාධ්ය් නගා ක්  

ස්ථාපන  කිරීම, වනව ව විුවයක නායකකාවක් සථ්ාපන  කිරීම සහ නව වවේ අඩවි ක් 

නිර්මාණ  කා පව්තවාවගන  ාම. 

 

  (iv) (අ)((v)  ටව්ත පවින රූපවාහිනි පනත සමාවලෝචන  කා සංව ෝධ්යන  ව  සිුව  

   කිරීම, ආ තන ට අව ් නව නීි සහ වාවනලාසි සූත්රිණ  (formulating) කිරීම  

   සහ වින  පටිපාටි ක් රිළිව ල කිරීම. 

 

 

4.2   කළමනාකාණ ක්රිා ාකාාකේ         

 -----------------------------------  

පහත සඳහ ව නිරීක්ෂණ කාවෙ ලැවේ. 

(අ)  සමාවලෝත ත වර්ෂවේදී වසේවාදා කව කු විසි ව එකඟ වූ පරිදි තම වැඩසටහන ප්ර.චාා  

කාවා ගැනීම සඳහා සංසථ්ාවට රු.148,860 ක් වටිනා වචක්පතක් ලබා දී ිබුණු නමු්ත 

සංස්ථාව විසි ව එම වසේවාදා ක ා අවප්ක්ෂිත කාලසීමාව තුලදී වවන්ත වැඩසටහනක් 

ප්ර.චාා  කිරීම වහේතුවව ව වසේවාදා ක විසි ව  එම වචක්පතට වගවීම අ්තහිටුවා ිබුණු 

අතා සංස්ථාව විසි ව වබොවහොම ක් වැඩසටහ ව ණ  පදනම මත ප්ර.චාා  කාන නමු්ත 

වැඩසටහන ප් ාචාා  කිරීමට වපා මුදල් ලැබී ිබුණු ගවෙවදවෙ සඳහා ප්ර.මුඛතාව  

ලබාදීමට ක්රිා ාකා වනොිබුණි. 

 

(ආ) 2015 වදසැේබර් 31 දිනට අස්පත ් ව්තකේවයක ව හානිකාණ ගැලපීේ වලස යක ා හරින 

ලද වටිනාකම රු.125,998,926 ක් වි . ඒ අතා ප්ර.චාා  කිරීම සඳහා නි ්ත ත සැලැස්මක් 

වනොමැිව වේශි  හා විවේශී  වටයක නාට් හා වැඩසටහ ව මිලදී ගැනීම නිසා මිලදී  
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ගැනීවේ බලපත්රි  අවෙව නි ්ත ත කාල සීමාව තුලදී විකා   කිරීමට වනොහැකි වීම වහෝ 

නි මිත වාා ගණන විකා   වනොකිරීම නිසා සමාවලෝත ත වර්ෂ  අවසාන  දක්වා මිලදී 

ග වනා ලද රු.67,922,600 ක් වටිනා වේශී  හා විවේශී  වටයකනාට් සහ රු.20,141,553 

ක් වටිනා වේශී  හා විවේශී  වැඩසටහ ව විකා   කිරීමට නි මිත වාා ගණනට වඩා අඩු 

වාා ගණනක් විකා   කිරීවම ව අනතුරුව යක ා හැා ිබුණි. 

 

(ඇ) සංස්ථාව විසි ව ලංකා පුව්ත ආ තනවේ වකොටස් මිල දී ගැනීම සඳහා 1985 හා 1992 

වර්ෂවලදී  රු.1,104,000 ක් ආව ෝජන  කා ිබුණු නමු්ත ඒ සඳහා සමාවලෝත ත වර්ෂ  

දක්වාම කිසිුව ලපාං  ක් ලැබී වනොිබුණි.  

 

 

4.3   වමවහයුේ අකාර් ක්ෂමතා          

 ----------------------------------  

පහත සඳහ ව නිරීක්ෂණ කාවෙ ලැවේ. 

 

(අ) නිලධ්යාරි ව 179 වදවනකු විසි ව 2002 වර්ෂවේ සිට පුස්තකාලව  ව බැහැා වගන 

වගොස්,සමාවලෝත ත වර්ෂ  අවසාන වන තුරුම ආපසු පාා වනොුව ව රු.6,657,595 ක් 

වටිනා කැසට්පට 2,408 ක් අදාල  නිලධ්යාරි වවග ව ආපසු ලබා ගැනීමට වහෝ අලාප  අ  

කා ගැනීමට කටයුතු කා වනොිබුණි. 

 

(ආ) වැටුප් ප්ර.ිපුර්ණ  කා ගැනීවේ පදනම මත සංස්ථා වසේවව  ව මුදා හැා ිබුණු නිලධ්යාරි ව 

වදවදවනකු වවවෙවව ව 2014 ජුයක සිට 2015 වදසැේබර් 31 දක්වා වගවා ිබු එකතුව 

රු.585,879 ක් වු වැටුප් 2015 වදසැේබර් 31 දින වන තුරුම අදාල ආ තන  වවග ව 

ප්ර.ිපුර්ණ  කාවාවගන වනොිබුණි. 

 

 

4.4   මතවදද ට තුඩුවදන ගවෙවදවෙ          

 -----------------------------------  

පහත සඳහ ව නිරීක්ෂණ කාවෙ ලැවේ. 

(අ) 2008 වර්ෂවේදී රූපවාහිනී නායකකාවක විකා න  වු  ප්ර.වත්ති ක් වහේතුවව ව 

පුේගලව කු විසි ව සංස්ථාවට එවාහිව රු.250,000,000 ක ව වදි ක් ඉල්ලා නඩු පවාා 

ිබුණි. 2014 වර්ෂවේදී රැ.1,000,000 ක ව වදි වගවීමකි ව නඩුව සමථ කට ප්තකා 

ගැනීමට ව ෝජනා කා ිබුණු නමු්ත  සංස්ථාව විසි ව එ ට එකඟ වී වනොිබුණු අතා 
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2015 වර්ෂවේදී අමාත්වා ාවේ මැදිහ්ත වීම මත අධ්ය්ක්ෂ ම්ඩඩල පත්රිෂකාවක් මගි ව 

සංස්ථාවස අ හප්ත මුල් ත්ත්තව ද වනොසලකා රු.1,500,000 ක් වටිනා වනව ව කාල ක් 

හා මුදයක ව රු.1,500,000 ක ව වදි වගවීමක් මගි ව වමම නඩුව සමථ කට ප්ත කාවගන 

ිබුණි. 

 

(ආ) සංස්ථාවස නිලධ්යාරිව කුට එවාහිව ඉදිරිප්ත කාන ලද වචෝදනා 13 ක් සහිත වචෝදනා 

පත්රිවේ වචෝදනා 08 කට විධිම්ත වින  පරීක්ෂණ කි ව අනතුරුව වැාදිකරු වු සංස්ථා 

වසේවකව කු 2010 වපබාවාරි 26 දින වැඩ තහනේ කා ිබුණි. 2015 වර්ෂවේදී සංස්ථාවස 

තනතුරු ප්ර.ිව_හගත කිරීම  ටව්ත කළමනාකාණ වසේවා වදපාර්තවේ වතුව විසි ව 

අවෙමත කළ තනතුරු පුාප්පාඩුවක් වනොමැිව වැඩ තහනේ කාන ලද දින ට වපා දාතේ 

කා ඔහු වජ්ෂ්ඨ නිෂ්පාදක තනතුවර් රිහිටුවා ිබුණි.  ට අදාල වැටුප් වර්ධ්යක හා හිඟ 

වැටුප් වලස සමාවලෝත ත වර්ෂවේදී රු.2,009,174 ක් වගවා ිබුණි. 

 

4.5   දත ් අක්ර මිතා            

 -------------------  

පහත සඳහ ව නිරීක්ෂණ කාවෙ ලැවේ. 

 

(අ) විව ේෂ පැවක්ජ  ටව්ත වවළඳ දැ වවීේ ප්ර.චාා  සඳහා වනව ව කාල  ලබා දීවේදී සහ 

වට්ටේ සහන ලබා දීවේදී ලබා දීවේදී විධිම්ත ගිවිසුමකි ව වතොාව සහ විධිම්ත අධිකාා 

බල කි ව වතොාව වැඩබලන සහකාා අධ්ය්ක්ෂවාව කු විසි ව එම අවස්ථාව ව ලබා දී 

ිබුණි.විගණන පරීක්ෂාවට ලක් කාන ලද ආ තන තුනකට අදාලව මාස තුනක් තුලදී 

ඉහත නිලධ්යාරි ා විසි ව රු.21,089,960 ක් වටිනා වනව ව කාල ක් රු.7,860,485 කට ලබා 

දීම නිසා සංස්ථාවට රු.13,229,475 ක පාඩුවක් සිුව වී ිබුණි. 

 

(ආ) පරිගණකගත දදනික විකා න උපවල්ඛන  විකා න  සඳහා පාලක මැදිරි  වවත 

ව ොමු කිරීවම ව පසුව උපවල්ඛන අං වේ සහ වැඩසටහ ව අං වේ නිලධ්යාරි ව විසි ව 

විධිම්ත අධිකාරී බල කි ව වතොාව අි ව ව ුව සටහ ව මගි ව එ  සංව ෝධ්යන  කා  

ිබුණි. 

 

(ඇ) වසේවාදා ක ණ ගැිව කුවග ව අ වි  යුතු රු.8,000,000 ක් ( බුව සහිත ) සඳහා බුව 

ාහිත වටිනාකම වු රු.7,002,800 ක් වවවෙවව ව පමණක් ඉ වවවොයිස් නිකු්ත කා ිබීම 

වහේතුවව ව රු.997,200 ක් බුව අ්තහැරීමක් සිුව වී ිබුණි. 
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(ඈ) 2015 ජනාධිපිවාණ ප්ර.චාා ණ දැ වවීේ 

 පහත සඳහ ව නිරීක්ෂණ කාවෙ ලැවේ. 

 

(i) සංස්ථාව විසි ව වනොමිලවේ ප්ර.චාා  කාවෙ ලබන පුර්ව ප්ර.චාාණ පට සඳහා පවින 

නිර්ණා ක  ව අවෙව වේ පාලන පක්ෂ ක් වහෝ පුේගලව කු ප්ර.වර්ධ්යන  කිරීම 

සඳහා ව ොදා වනොගත යුතු වුව්ත ජනාධිපිවාණ කාලසීමාව තුලදී එක් 

අවප්ක්ෂකව කු ප්ර.වර්ධ්යන  කිරීම සඳහා ආස වන ව ව  ව ත්තපා 29,191 ක 

වනව ව කාල ක් ර්ර්ව ප්ර.චාාණ පට ව ව  ව පාවිතා කා ිබුණි. වමම වනව ව 

කාල  වවවෙවව ව සංස්ථාවස ගාස්තු වර්ට  වට අවෙව මිල කිරීවේදී 

රු.41,712,450 ක් පමණ අ  වි  යුතු වුව්ත එම සේපුර්ණ වනව ව කාල ම 

වනොමිවල් ලබා දී ිබුණි. 

 

(ii)  එක් අවප්ක්ෂකව කු ප්ර.වර්ධ්යන  කිරීම සඳහා සංසථ්ාවට අ ්ත ව්තකේ සහ කාර්  

ම්ඩඩල  උපව ෝගී කාවගන වටයක ත ත්රිපට ක් නිෂ්පාදන කා ගාසත්ු 

අ කිරීවම ව වතොාව එ  විකා   කා ිබුණි. ඒ සඳහා සංසථ්ාව විසි ව ගණන  

කාන ලද අලාප  රු.1,064,300 ක් වු අතා වනව ව කාල  සඳහා ගාස්තු ගණන  

කා වනොිබුණි. 

 

(iii)  2015 ජනාධිපිවාණ  සඳහා ඉදිරිප්ත වු අවප්ක්ෂකයි වවේ දැ වවීේ විකා න  

සඳහා ගාසත්ු අ  කිරීවේ නි ්ත ත ක්ර මවසද ක් වනොිබුණු අතා එක් 

අවප්ක්ෂකව කුවග ව එවකට පැවි ගාස්තු වම ව වදවනණ ක්ද අවනක් 

අවප්ක්ෂක ාට සි  ට 56 දක්වා වට්ටේ සහන ලබා දීවම ව පසුවද ගාස්තු අ  කා 

ිබුණි. 

 

(iv)  ස්වාීකන අවප්ක්ෂක ාද ඇතුළුව ප්ර.ධ්යාන අවප්ක්ෂක  ව ිවදනාවේ ප්ර.චාාණ 

දැ වවීේ සඳහා රු.192,916,016 ක් අ  කළ යුතුව ිබුණු අතා 2016 වපබාවාරි 06 

දින වන විට තවුවාට්ත ඒ සඳහා රු.127,538,784 ක් අ  වි  යුතුව පැවතුණි. 

 

(v) 2014 වනොවැේබර් 24 දිනැි අංක 1890/2 දාන අි විව ේෂ ගැසට් නිවසදනවේ 

පළමු උපමාන  අවෙව සෑම අවප්ක්ෂව කුටම සමතුයකතතාව ක් සහ 

අපක්ෂපාි්තව ක් දැක්වවන ආකාාව  ව ක්රිා ා කළ යුතු වුව්ත එක් 

අවප්ක්ෂව කුට පුර්ව ප්ර.චාාක පට සඳහා වූ කාල  හැා වවන්ත පැවක්ජ  සඳහා   

ත්තපා 77,481 ක වනව ව කාල ක් ලබා දී ිබුණු අතා අවනක් අවප්ක්ෂක ාට 

ලබා දී ිබුව්ඩ ත්තපා 1,350 ක වනව ව කාල ක් පමණි. එවසේම එම අවප්ක්ෂක ා 
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ඉල්ලුේ කාන ලද වනව ව කාල  ලබා දීමට වනොහැකි බව පවසමි ව ඔහු වවවෙවව ව 

තැ වප්ත කාන ලද රු.850,126 ක් දැ වවීේ ඉදිරිප්ත කළ වවළඳ  නිව ෝකයත ාවේ 

වවන්ත දැ වවීේවයක ව ලැහි  යුතු මුදලට හිලස කා ිබුණි. 

 

(vi) ප්ර.වර්ධ්යන දැ වවීේ වවවෙවව ව එක් අවප්ක්ෂව කුවග ව අ වි  යුතු රු.61,900,000 

ක් දදනික විකා න උපවල්ඛනවලට ඇතුල්ත වනොකිරීම වහේතුවව ව ඒ සඳහා 

ඉ වවවොයිස් නිකු්ත කිරීම, වසේවාදා ක වලජා ට ඇතුළ්ත කිරීම සහ වසේවාදා ක  

ණ ගැි ව ේෂ ට ඇතුල්ත කිරිම ආදි   සිුව කා වනොිබුණි. 

 

4.6  නිෂක්්රීද  හා ණන උපව ෝකයත ව්තකේ        

 -------------------------------------------  

පහත සඳහ ව නිරීක්ෂණ කාවෙ ලැවේ. 

 

(අ) රූපවාහිනී ශ්ර ව් දත ් පුසත්කාලවේ කටයුතු විධිම්තව හා කාර් ක්ෂමව සිුවකිරීම සඳහා 

එහි කටයුතු පරිගණකගත කිරීම රිණිස 2005 වර්ෂවේ දී රු.1,734,000 ක් වැ කා 

ස්ව ංක්රීද  බාර්වකෝඩ් පේධ්යි ක් මිලට වගන ිබුණද එම   වත්රි සමාවලෝත ත වර්ෂ  

අවසාන  දක්වාම පරිහාණ  සඳහා ව ොදා වගන වනොිබුණි. 

 

(ආ) ඉංකයව වරු අං ව හි පවින රු.18,052,749 ක් වු අමතා වකොටස් චලන  වනොවන වතොග 

වලස වර්ෂ 10 කට වැඩි කාල ක සිට පැවතුණු අතා රු.178,251,368 ක් වු අමතා 

වකොටස් වතොග  ණන උපව ෝකයතව පැවිණි. 

4.7     හඳුනාග වනා ලද පාඩු          

 ------------------------ 

ලැහි  යුතු තැ වපතු වටිනාකවම ව සි  ට 88 ක් නිව ෝජන  කාන රු.3,509,254 ක් වු 

තැ වපතුවල  මුල් රිටපත අස්ථානගත වී ිබු බැවි ව තැ වපතු මුදල් අදාල ආ තනවයක ව ආපසු 

ලබාගැනීමට වනොහැකි වී ිබුණි . 

 

4.8  ප්ර.මාද වූ ව්ාපති           
 ---------------------  

පහත සඳහ ව නිරීක්ෂණ කාවෙ ලැවේ. 

(අ) ප්ර.වත්ති අං  ට වගොඩනැගියක ඉදිකිරීේ සඳහා 2005 සහ 2006 වර්ෂ  වහිදී උපවේ ක 

ගාස්තු හා පස් සාේපල් පරීක්ෂණ කටයුතු වවවෙවව ව රු.183,051 ක් වි දේ කා ිබුණු 
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නමු්ත අදාල ඉදිකිරීේ කටයුතු සමාවලෝත ත වර්ෂ  අවසාන වන විට්ත ආාේප කා 

වනොිබුණි. 

 

(ආ) ශ්රී  ලංකාවස ජාික අනන්තාව වලොවට වගන ාම හා විවේ ගත ශ්රී  ලාංකික  වවේ දැවෙම 

ාසාස්වාද  ප්ර.වර්ධ්යන  කිරීවේ අාමුණි ව සැටලයිට් තාක්ෂණ  ඔස්වසේ ඉතායකවේ, 

යුවාෝපවේ වහෝ වවන්ත ාටක ස්ථාරිත කාන මැදිරි ක රූපවාහිනී නායකකාවක් 

පව්තවාවගන  ාමට්ත  ට අව ් උපකාණ තාවකායකකව බුව පදනමක්  ටව්ත මුදල් 

අමාත්ාං වේ එකඟතාව  මත ලබා ගැනීමට්ත අමාත් ම්ඩඩල  විසි ව 2014 වදසැේබර් 

මාසවේදී අවෙමැි  ලබා දී ිබුණි. වමහි ආාේපක කටයුතු  සඳහා අ්තිකාාේ ව ව  ව 

2015 ජනවාරි 02 දින යකඛිත ගිවිසුමකට එළඹීවම ව වතොාව හා මුදල් අමාත්ං වේ 

එකඟතාවව  ව වතොාව පුේගයකක සමාගමක් වවත රු.3,454,279 ක් වගවා ිබුණි. එවසේ 

වුව්ත 2015 ජනවාරි මාසව  ව පසුව වමම කාර්   මුළුමනි වම අ්තහැා දමා ිබුණු අතා 

වගවන ලද අ්තිකාාේ මුදලද අ කා ගැනීමට කටයුතු කා වනොිබුණි. 

 

 

4.9  කාර්  ම්ඩඩල පරිපාලන           

 --------------------------------  

2015 වදසැේබර් 31 දිනට සංස්ථාවස කාර්  ම්ඩඩල විස්තා පහත දැක්වස. 

 

   අවෙමත   තථ්   පුාප්පාඩු  අිරික්ත 

     සථ්ීා වවන්ත(වසේවා පැවරැේ/ 

      වක්ර ො වත්රිා්ත පදනම) 

   --------- ------ ------------------------ ----------- ----------  

වජ්ෂ්ඨ මට්ටම    14   16              01        08   (11) 

තතතීයික මට්ටම 110              161  16         -      (67) 

ේවිියික මට්ටම 620  635  36         255   (306) 

ප්ර.ාථමික මට්ටම   241  128  09         104     - 

                 985                   940  62         367  (384) 

 

වේ සේබ වධ්යව  ව පහත නිරීක්ෂණ කාවෙ ලැවේ.  
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(i)  සංස්ථාවට අවෙමත කාන ලද 985ක් වු කාර්  ම්ඩඩල ට අමතාව එදිනට එම තනතුා දා වනාට 

පමණක් වපෞේගයකක වන වසේ අවෙමත කාන ලද තනතුරු නාම 61 ක් ිබුණු නමු්ත ඒ සඳහා ිබුණු 

තනතුරු සංඛ්ාව රිළිබඳ වතොාතුරු ඉදිරිප්ත වනොවකරුණි. 

 

(ii) 2015 වදසැේබර් 31 දින වන විට වකො වත්රිා්ත පදනම මත සහ වසේවා පැවරුේ මත ාාජකාරි කාන 

සංඛ්ාව රිළිවවයක ව 40 ක් සහ 22 ක් වි . එ ට අිවර්කව ඉහත තථ් කාර්  ම්ඩඩල  (ස්ථිා හා 

වවන්ත) තුල වැඩ බැීනවේ ප්තවීේ 12 ක් ලබා දී ිබුණි. 

 

(iii) කළමනාකාණ වසේවා වදපාර්තවේ වතුව මගි ව අවෙමත වනොකාන ලද වජ්ෂ්ඨ මට්ටවේ HM 1-2 

වැටුප් වක්ත  සහ ේවිතීයික මට්ටවේ MA 3 වැටුප් වක්ත  සඳහා රිළිවවයක ව නිලධ්යාරී ව 11ක් සහ 

65 වදවනකු බඳවාවගන ිබුණි. 

 

(iv) තතියික මට්ටවේ අවෙමත තනතුරු සංඛ්ාව 110 ක් වුව්ත තථ් කාර්  ම්ඩඩල  161 ක් සහ 

වක්ර ො වත්රිා්ත පදනම මත තනතුරු 16 ක් ලබා දීම නිසා තනතුරු 67 ක වසේවක අිරික්ත ක් ිහි දී 

වැඩ බැීනවේ ප්තවීේ ද 08 ක් ලබා දී ිබුණි.  

 

4.10   වවළඳවපොළ වකොටස (Market Share)         
 --------------------------------------------- 

‘’සිමාසහිත ලංකා වවළදවපොළ පර්වේෂණ කාර් ාං  ’’ (Lanka Market Research Bureau-

LMRB) විසි ව වප්ර.ේක්ෂකයි ව රූපවාහිනි  නැාඹීම රිළිබඳව රූපවාහිනි නායකකා 15 ක් 

සේබ වධ්යව  ව කාන ලද සමීක්ෂණ ට අවෙව 2004 වර්ෂවේදී සංස්ථාව සඳහා සි  ට 24.4 ක් ව 

පැවි වවළවදවපොළ වකොටස සමාවලෝත ත වර්ෂ  අවසාන වන විට සි  ට 5.7 දක්වා අඩුවී 

ිබුණි. එවසේ වුව්ත සංස්ථාව විසි ව වමම වවළඳවපොළ වකොටස අඩු වීම සඳහා වහේතු හඳුනාවගන 

එ  වර්ධ්යන  කා ගැනීම සඳහා අව ් ක්රිා ා මාර්ග වගන වනොිබුණි. 

 

5.    ගිණුේ කටයුතුපාව  සහ  හපාලන         
 ------------------------------------------- 

5.1    මුල් ප්ර.කා න ඉදිරිප්ත කිරීම         
 ---------------------------------- 

2003 ජුනි 02 දිනැි අංක පී ඩී/12 දාන ාාජ් ව්ාපාා චක්ර වල්ඛවේ 6.5.1 වග වි  අවෙව 

සමාවලෝත ත වර්ෂවේ වකටුේප්ත වාර්ෂික වාර්තාව මුදල් වර්ෂ  අවස ව වී දින 60 ක් ඇතුළත 

විගණකාධිපිවා ා වවත ඉදිරිප්ත කළ යුතු වුව්ත එම වාර්තාව ඉදිරිප්ත කා වනොිබුණි. 
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5.2  සංයු්තත සැලැසම්          
 --------------------------  

             පහත සඳහ ව නිරීක්ෂණ කාවෙ ලැවේ. 

 

(අ)  2003 ජුනි 02 දිනැි අංක පී ඩී/12 දාන ාාජ් ව්ාපාා චක්ර වල්ඛවේ 5 වග වි  ප්ර.කාාව 

2013 සිට 2017 වර්ෂ  දක්වා වූ කාල ට සංයුක්ත සැලැස්මක් රිළිව ල කා ිබුණු නමු්ත 

එ  කාලාවෙරූපීව සමාවලෝචන  හා  ාව්තකාීනන කා විගණකාධිපිවා ා වවත ඉදිරිප්ත 

කා වනොිබුණි. 

 

(ආ)  සංයුක්ත සැලැස්වේ මුල් පුවාෝකථන  අවෙව 2015 වර්ෂ  අවසාන වන විට  

රු.95,000,000 ක බුව වපා ලාප ක් ලබා ගැනීමට සැලසුේ කා ිබුණු සමාවලෝත ත 

වර්ෂවේ නමු්ත අලාප  රැ.371,675,001 ක් වි .  

 

 

5.3          ක්රිා ාකාරී සැලැසම්           
           --------------------------  

 

සංස්ථාවස සංයුක්ත සැලැස්මට අවෙව සැලසුේ කාන ලද ක්රිා ාකාාකේ 08 ක් වමම ක්රිා ාකාරී 

සැලැස්මට ඇතුල්ත කා වනොිබුණි. එවසේම සංයුක්ත සැලැස්වේ ඇතුළ්තව වනොිබුණු  

ක්රිා ාකාාකේ 09 ක් ක්රිා ාකාරී සැලැසම්ට ඇතුළ්ත කා ිබුණි. 

 

5.4  අප් වතා විගණන           

 -------------------------  

             පහත සඳහ ව නිරීක්ෂණ කාවෙ ලැවේ. 

 

 (අ)  සංස්ථාවස අප් වතා විගණන අං   මගි ව සමාවලෝත ත වර්ෂවේ පළමු අර්ධ්ය වර්ෂවේදී 

විගණන විමසුේ හා වාර්තා 15 ක්ද වදවන අර්ධ්ය වර්ෂවේදී විගණන විමසුේ හා වාර්තා 08 

ක්ද නිකු්ත කා ිබුණු නමු්ත එම විමසුේ හා වාර්තාවයක ව වප වවා ුව ව කරුණු 

වබොවහොම ක් නිවැාදි කිරීමට සහ කාන ලද වැදග්ත ව ොජනා ක්රිා ා්තමක කිරීමට 

කළමනාකාණ  විසි ව අවධ්යාන  ව ොමුකා වනොිබුණි. 
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 (ආ) මුදවල් පනව්ත 13(5)(ඈ) වග වි  ප්ර.කාාව සංස්ථාව විසි ව අප් වතා විගණන වැඩ 

සටහනක් රිළිව ල කා ිබුණු නමු්ත ඒ සඳහා විගණකාධිපිවා ාවේ එකඟ්තව  

ලබාවගන වනොිබුණි. 

 

5.5  ප්ර.සේපාදන සහ වකො වත්රිා්ත ක්රිා ාවයක         

 --------------------------------------------  

2015 වර්ෂ  සඳහා ප්ර.සේපාදන සැලැස්මක් රිළිව ල කා වනොිබුණු බැවි ව ප්ර.සේපාදන කටයුතු 

සැලැසුමකට අවෙව සිුව කා වනොිබුණු බව නිරීක්ෂණ  වි .  

 

5.6  අ වැ  වල්ඛනම  පාලන          

 ----------------------------------  

             පහත සඳහ ව නිරීක්ෂණ කාවෙ ලැවේ. 

 

 (අ) සමාවලෝත ත වර්ෂවේ අ වැ  වල්ඛන  මගි ව සංස්ථාවස සංවර්ධ්යන කාර්   ව සඳහා 

ප්ර.ාේධ්යන පා්ඩඩ මිල දී ගැනීම වවවෙවව ව රු.736,402,000 ක් මූලධ්යන අ වැ  ප්ර.ිපාදන 

වව ව කා ිබුණු නමු්ත සත් ව ව  ව මිල දී වගන ිබුව්ඩ රු.41,050,820 ක් වු වේපල, 

රිරි ත හා උපකාණ පමණක් වූව  ව අවප්ක්ෂිත සංවර්ධ්යන කාර්   ව ඉටුකිරීමට 

වනොහැකි වී ිබුණි. 

 (ආ) 2015 වදසැේබර් 31 දිනට  සංස්ථාවස අ වැ ගත සහ තථ් ව්තකේ, වගකීේ හා 

වමවහයුේ කටයුතුවල සි  ට  (2,425) සිට සි  ට  27.8 දක්වා විචලන  ව නිරීක්ෂණ  

වූව  ව අ වැ  වල්ඛන  ඵලදායී පාලන කාාක ක් වලස උපව ෝගී කාවගන 

වනොිබුණු බව නිරීක්ෂණ  වි . 

 

5.7  වාර්ෂික වාර්තා සපාගත කිරීම         
 ------------------------------------  

සංස්ථාවස 2012 වර්ෂ  සඳහා වූ  වාර්ෂික වාර්තාව 2015 අවප්ර.ේල් 07 දින පාර්යකවේ වතුවස 

ජනමාධ්ය් හා පාර්යකවේ වතු කටයුතු රිළිබඳ  උපවේ ක සපාව වවත ව ොමු කා ඇත්ත 

පාර්යකවේ වතුවස සපාගත කළ බවට වතොාතුරු ඉදිරිප්ත වනොවකරුණි. 2013 සහ 2014 වර්ෂ  වහි 

වාර්ෂික වාර්තාව වද  2016  ජුනි වන තුරුම පාර්යකවේ වතුවස සපාගත කා වනොිබුණි. 

 



 129   වාර්ෂික වාර්තාව 2015 

 

6  පේධ්යි හා පාලන  ව                    
-----------------------  

විගණනවේදී නිරීක්ෂණ  වූ පේධ්යි හා පාලන අඩුපාඩු සංස්ථාවස සපාපිවා ා වවත වරි ව වා 

ව ොමු කාන ලදී. පහත සඳහ ව පාලන ක්වෂේත්රි  ව වකවාහි විව ේෂ අවධ්යාන  ව ොමු කළ යුතු . 

 පේධ්යි හා පාලන ක්වෂේත්රි       නිරීක්ෂණ  ව                                
-----------------------------    ------------------ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

 එච්.එේ.ගාමිණී විවේසිංහ                            
විගණකාධිපි 

(අ) මූල්   පාලන  

 

 

 

 

 

 

(ආ) කාර්  ම්ඩඩල පරිපාලන  

 

 

(ඇ) වමවහයුේ කළමනාකාණ  

 

 

 

 

 

 

 

(ඈ) අද   වතා විගණන  

(i)  චක් ාවල්ඛ උපවදස්වලට අවෙකූල වනොවන වලස 
අ්තිකාාේ නිකු්ත කිරීම සහ නි මිත කාල සීමාව 
තුල ආපසු අ  වනොකිරීම. 
 
 

(ii) වනව ව කාල  සැපයීවම ව පසුව ඉ වවවොයිසි 
නිකු්ත කිරීම. 
 

(iii) ණ  කාල සීමාව ඉක්මවා ණ  ලබා දීම. 
 

(iv) ණ  අ  කා ගැනීම ප් ාමාද වීම. 
 

(i) දීර්ඝකාීනනව වැඩබැීනවේ ප්තවීේ ලබා දීම. 
 

(ii) කළමනාකාණ වසේවා වදපාර්තවේ වතුව මගි ව 
අවෙමත  වනොකාන ලද තනතුරු සඳහා 
ප්තවීේ ලබා දීම සහ ඒ සඳහා  වැටුප් හා දීමනා 
වගවීම. 
 

(i) සංයුක්ත සැලැසම් කාලාවෙරූපීව සමාවලෝචන  
කා  ාව්තකාීනන වනොකිරීම. 
 

(ii)  ාව්තකාීනන කාන ලද සංයුක්ත සැලැසම්ට 

අවෙරූපී වන වලස ක් රි ාකාරී සැලැස්ම සහ  
අ වැ  වල්ඛන  සකස්  වනොකිරීම. 
 

(iii) චක් ාවල්ඛ උපවදස්වලට පටහැනි වලස ප් ාසාද 
දීමනා වගවීම. 
 

(iv) පා්ඩඩාගාා අවෙමැිව  ව වතොාව ප් ාවාහන 
දීමනා වගවීම. 
 

(v) සංස්ථාව ක් ාමිකව ලාපදායී ත්ත්තවව  ව 
අලාපදායී ත්ත්තව ක්   කාා  ාම. 
 

අද   වතා විගණන අං වේ විගණන විමසුේ සහ  
විගණන  වාර්තාවයක ව වප වවා වදන  අඩුපාඩු නිවැාදි 

කරීම සඳහා   ක් රි ා වනොකිරීම 

 


