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ගරු ජනමාධ්යO හා ප්ර්වත්ති අමාතOතුමා වවතටයි 

 

ශ්රීi ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා හා සාමාජිකයන් වන අප 1971 අංක 38 

දරන මුදල් පනවේ 14 (1) වගන්තිය යටවේ 2014 වර්ෂය සඳහා වන වාර්ෂික වාර්තාව 

වේ සමඟ ඉදිරිපේ කරමු. 

ගිණුේ වාර්තා ද අමුණා ඇත. 

 

ශ්රීi ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව වවනුවවන් 

 

  

විමල් රූබසංහ 

සභාපති 

ශ්රීi ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

නිදහස් චතුරශ්රාය 

වකොළඹ 07  
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දැක්ම 

 

ඇසදිස මාධ්යOවේ නිබඳ ශ්රීi ලාංවේය මුද්රාව  

 

වමවහවර 

 

දැනුම විවනෝදය අධ්යාපනය සපිරි කාවලෝචිත අර්ථපූර්ණ ප්ර්තිභාසේපන්න 

වැඩසටහන් කැපවීවමන් යුතුව එේසේව නිර්මාණය කර නව 

තාේෂණවයන් ඔප්නංවා සවුවදස විසරි ශ්රීi ලාංකිකයන්වේ අවප්ේෂා 

අභිබවමින් විසුරුවා හැරීම. 

 

ඉලක්ක   

 
 රූපවාහිනී වැඩසටහන්වල ආකෘතිමය වවනස්කේ තුළින් 

ආකර්ෂණීයභාවය විවිධ්ේවය හා අර්ථපූර්ණභාවය වැඩි දියුණු කිරිම.   

 

 න ව තාේෂණික ක්රුම වයොදා ගනිමින් පර්වේෂකයින් වවත පහසුවවන් 

ළඟාවීම.  

 

 ආයතනවේ වභෞතික හා මානව සේපේ ඵලදායි වලස වැඩි දියුණු කිරීම. 

 

 ආයතනයට අතිවර්ක ආදායේ  උේපාදන මාර්ග හඳුන්වාදීම. 

 

 තරඟකාරීේවයට ගැලවපන පරිදි ආයතනවේ වයවස්ථාපිත රාමුව 

සංව ෝධ්නය කිරීම. 
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පටුන 

 

සභාපිතුමාවගන්      06 

සංසථ්ා අධ්යOක්  ම්ඩලල      07 
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මුදල් අංශ        67 
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සභාපිතුමාවගන් ... 

 

ශ්රීi ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ 2014 වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපේ කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව සභාපතිවරයා 

වලස සතුටු වවමි. 

2015 ජනවාරි මාසවේ වමරට සදුවූ වේ පාලන වපරලිවයන් පසු ඇති වු යහපාලන පරිසරය තුළ මා 

විසන් වමම ආයතනවේ වගකීම බාර ගැනිණ.වේ පාලන අර්බුද හා මැතිවරණය මැද වගවී ගිය 

වසරේ වුවේ 2014 වසර තුළ ජාතික ආයතනයේ වලස රූපවාහිනී සංසථ්ා කාර්ය මණ්ඩලය 

කැපවීවමන් ලබාගේ ජයග්ර හණ වමහිදී සටහන් කරන්වන් ඔවුන්ට වගෞරවයේ වලසනි. 

උේත කාලය තුළ විකා ය වූ හා නිෂ්පාදනය කළ වැඩසටහන් සඳහා ජාතික මට්ටවමන් සේමාන 20 

කට වැඩි ප්රුමාණයේ හා අන්තර්ජාතික සේමාන රැසේ ද ලබා ඇත. 

රූපවාහිනී මාධ්යවේ ප්රුමු  කාලය ආවරණය කරන ප්රුසාංගික වටලි නාටය රැසේ ද නිර්මාණය වී ඇත. 

ඒ අතර රූපවාහිනියට අලුේ අේදැකීමේ වූ “භාව තීර්ථ” වැනි වටලි චිත්ර පට  නිර්මාණය වීම ද  වැදගේ 

පියවරකි. 

සයලු අභිවයෝග හමුවේ තම ආයතනය වවනුවවන් කැපවී කටයුතු කරන කාර්ය මණ්ඩලයට මාවේ 

ස්තුතිය පුදකරන  අතර එළඹ ඇති වාතාවරණය ප්රුවයෝජනයට ගනිමින් වඩාේ අර්ථවේ හා ඵලදායි 

ජාතික මාධ්ය වමවහවරක වයදීමට සැමවේ සහය අවප්ේෂා කරමි. ගිලිහී ගිය වප්රුේැේෂක වි ්වාසය යලි 

තහවුරු කරගැනීමට අදිටන් වපරදැරිව කටයුතු කිරීම අපවේ අවප්ේෂාවයි. 

 

නීතීඥ රවී ජයවර්ධ්න 

සභාපති 

ශ්රීi ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 
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සංස්ථා අධ්යOක්  ම්ඩලල  

 

2014 වර්ෂවේ සංස්ථා අධ්යේෂ මණ්ඩලය වහබ වූ සමාජිකයින් පහත දැේවේ. 

 

 විමල් රූබසංහ මහතා    - සභාපති/සංස්ථා මණ්ඩල සාමාජික 

 මහාචාර්ය වරෝහණ ලේෂ්මන් පියදාස මහතා - සංසථ්ා මණ්ඩල සාමාජික 

 එඩ්වඩ් ජයවකොඩි මහතා    -  සංසථ්ා මණ්ඩල සාමාජික 

  හඩ්සන් සමරසංහ මහතා   -  සංසථ්ා මණ්ඩල සාමාජික 

  අව ෝක වසේැරසංහ මහතා   -  සංසථ්ා මණ්ඩල සාමාජික 

  ඩී. කරුණාරේන මහතා   -  සංසථ්ා මණ්ඩල සාමාජික 

  නිමල් වබෝපවේ මහතා    -  සංසථ්ා මණ්ඩල සාමාජික 

  ඩී එේ අනුලා හරස්ගම මිය   -  සංසථ්ා මණ්ඩල සාමාජික 

 

(වමම වර්ෂය තුළ සංසථ්ා අධ්යේෂ මණ්ඩලය  11 වතාවේ රැස් වී තිවේ.) 
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2014 වර් වේ වජO ්ඨ  කළමනාකාරි්තව  

 

 සභාපි  

 විමල් රූබසිංහ මහතා       

  

 අධ්යOක්  ජනරාල්      

 චන්ද්රරපාල ිය නවේ මහතා 

  

 ක්රි් ාකා අ අධ්යOක්       

 ඩී. කරුණාර්තන මහතා 

  

 ප්ර්ධ්යාන විධ්යා ක නිලධ්යා අ     

 ගාමිණී රාසපුත්රන මහතා 

 

 නිව ෝජO අධ්යOක්  ජනරාල් (වැලසටහන්)  

 නිශාන්ත උභ වංශ මහතා 

 

 නිව ෝජO අධ්යOක්  ජනරාල් (ඉංජිවන්රු)   

 වරොහාන් වපවර්රා මහතා 

 

 නිව ෝජO අධ්යOක්  ජනරාල් (නි ්පාදන වසේවා)  

 සුවම්ධ්ය අතුලසිරි මහතා 

 

 අධ්යOක්  (පරිපාලන)      

 ජී.ජී.එස්.සී වරෝ න් මහතා 
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 ප්ර්ධ්යාන ගණකාිකකා අ     

 එම්.එස් දළුවගොල මහතා 

 

 අධ්යOක්  (අවලවි)      

 සන්ත දළුව්තත මහතා 

 

 අධ්යOක්  (වන්ත්රනා / චැනල් අයි / එන්ටීවී)   

 පාියත විවේසිංහ මහතා 

  

 අධ්යOක්  (අධ්යOාපන වැලසටහන්)    

 එරින් විවේවකෝන් මි  

 

 අධ්යOක්  (පර්වේ ණ හා පුහුණු)    

 ටී.එම්.ජී චන්ද්රරවසේකර මහතා 

 

 අධ්යOක්  (සැපයීම්)      

 ජී.පී.ජී ිස්ස මහතා 

 

 අධ්යOක්  (ඉංජිවන්රු)     

 පාියත ගාල්ලවේ මහතා 

  

 අධ්යOක්  (හඬකැවීම්)     

 අතුල රන්සිරිලාල් මහතා 
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 අධ්යOක්  (නාටO)      

 විමලර්තන අදිකාරි මහතා 

  

 අධ්යOක්  (නි ්පාදන වසේවා)     

  ර්ිය අනිල් ද සිල්වා මහතා 

 

 ප්ර්ධ්යාන අභOන්තර විගණක     

 පාියත කුලසිංහ මහතා 

  

 ප්ර්ධ්යාන ඉංජිවන්රු     

 කපිල දසනා ක මහතා 
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2014 වර් වේ සංස්ථාවේ අධ්යOක් වරු 

 

අධ්යේෂ (පරිපාලන)     -  ජී.ජී.එස්.සී වරෝෂන් මහතා 

ප්රුධ්ාන ගණකාිකකාරී    -  එේ.එස් දළුවගොඩ මහතා 

අධ්යේෂ (අවලවි)     -  සනේ දළුවේත මහතා 

අධ්යේෂ (වන්ත්ර ා / චැනල් අයි / එන්ටීවී)  -  පාලිත විවේසංහ මහතා 

අධ්යේෂ (අධ්යාපන වැඩසටහන්)   -  එරින් විවේවකෝන් මිය 

අධ්යේෂ (පර්වේෂණ හා පුහුණු)   -  ටී.එේ.ජී චන්ද්රවසේැකර මහතා 

අධ්යේෂ (සැපයීේ)     -  ජී.පී.ජී තිස්ස මහතා 

අධ්යේෂ (ඉංජිවන්රු)    -  පාලිත ගාල්ලවේ මහතා 

අධ්යේෂ (හඬකැවීේ)    -  අතුල රන්සරිලාල් මහතා 

අධ්යේෂ (නාටය)     -  විමලරේන අදිකාරි මහතා 

අධ්යේෂ (නිෂප්ාදන වසේැවා)    -  ෂර්ලි අනිල් ද සල්වා මහතා 

අධ්යේෂ (නිෂප්ාදන වසේැවා)    -  ඥානසංහ  අිකකාරි මහතා 

අධ්යේෂ (විවිධ් වැඩසටහන්)   -  දයාරේන රටවගදර මහතා 

අධ්යේෂ      -  විජය දිසානායක මහතා 
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සම්මානනී  ජ ග්රකහණ  

  

අංක  වැලසටහන 
 

හිමි වු සථ්ාන  / 

සම්මාන  / 

ඇගයීම 

සම්මානලාභී 

 සුමි සම්මාන උවළල 

 

  

1 “බිවසෝවරුන්වේ ජනපදය” 
 

වහොඳම  වාර්තා 
වැඩසටහන 

නාමල් ප්රුසන්න 

2 “අරුම පුදුම වරෝද හතර” වහොදම සඟරාමය 
වැඩසටහන 

නාමල් සූරියබණ්ඩාර 
 
චන්දන වසවනවිරේන 

3 “සල්මල් ලන්ද” 
 

වහොඳම වටලි නාටය 
ගීත රචනය   

යූ.බී රේනායක 

4 “සල්මල් ලන්ද” 
 

වහොඳම වටලි නාටය 
ගායනය 

අමරසරි පීරිස්  
 
දවනෝදයා අවයෝනි 

5 “වබොරලු පාර” වහොඳම නිළිය පවබෝධ්ා සන්දීපනී 

6 “වබොරලු පාර” කුසලතා සේමාන

  

වජහාන් ශ්රීiකාන්ත 

අප්පුහාමි 

7 “වබොරලු පාර” 
 

සහය නළුවා ජගේ මනුවර්ණ 

8  “ආලකමන්දාව” 
 

වහොඳම සංගීත 
වැඩසටහන 

විනීතා කරුණාරේන 

9 “මාලිමා” 
 

ජූරිවේ විව ේැෂ සේමාන සුමින්ද තිලකවසේැන 

10 “වපොඩි හාමුදුරුවවෝ” 
 

වසවර් වි ්ෂ්ටතම ළමා 
වැඩසටහන 

අතුල රන්සරිලාල් 

11 “ටං පැටේ” 
 

වහොඳම ඒකාංගික 
වටලිනාටයය 

වමොහාන්ජි රංගනාේ 

12 “රිවිදින අරුණැල්ල” 
 

වහොඳම කාලීන 
වැඩසටහන 

සරිමලී අලහවකෝන් 

 රයිගම් සම්මාන උවළල 
 

  

13 “අරුම පුදුම වරෝද හතර” වහොදම සඟරාමය 
වැඩසටහන 

නාමල් සූරියබණ්ඩාර 
 
චන්දන වසවනවිරේන 
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14 “බිවසෝවරුන්වේ ජනපදය” 
 

වහොඳම  වාර්තා 
වැඩසටහන 

නාමල් ප්රුසන්න 

15 “ සීත දිය බඹන” 
   

වසවර් විශිෂ්ටතම 
අධ්යාපන වැඩසටහන  

ගාමිණී ජයන්ත 
අවේවික්රුම 

16 “මිහි මඩවල් ගීතය” 
 

වසවර් විශිෂ්ටතම  
සංගීත වැඩසටහන 

ශිරාන් රේනායක 

17 “වපොඩි හාමුදුරුවවෝ” වහොඳම ළමා 
වැඩසටහන 
 

අතුල රන්සරිලාල් 

18 “ලියක මහිම” වහොඳම කාන්තා 
වැඩසටහන 
 

කුමාරි මාවනල් 

19  වහොඳම ප්රුවෘේති 
නිවේදක 
 

චමින්ද ගුණරේන 

 රාජO සම්මාන උවළල 

 

  

20 “ආයුවබෝ වේවා” වහොදම සඟරාමය 
වැඩසටහන 

සන්ධ්යා විතානවසේ 

21 “රංගභූමි” විශිෂ්ටතම බහු කැමරා 
නිෂ්පාදනය 

රංග බණ්ඩාරනායක 

22 “වබොරලු පාර” වහොඳම නළුවා වසන්ත කුමාරසරි 

23 “වබොරලු පාර” 
 

වහොඳම නිළිය තිසුරි යුවනිකා  

24 “ආලකමන්දාව” වැඩසටහන් මාලාව ජූරිවේ විව ේැෂ ඇගයීම විනීතා කරුණාරේන 

25 “වපොඩි හාමුදුරුවවෝ” 
 

ප්රුසාංගික ළමා 
වැඩසටහන 

අතුල රන්සරිලාල් 

26 “කදාවළලු” 
 

වසවර් විශිෂ්ටතම ළමා 
වැඩසටහන 

අතුල රන්සරිලාල් 

27 “අලවේකරරයි” (වදමළ) 
 

වහොඳම ඒකාංගික 
නාටයය 

එස්.එේ මවුලානා 

28 “වචෝගේ ”(වදමළ) වහොඳම ගීතය 
 

අසාරියා වබගේ 

29 “තිේතිේකුේ දීපාවලී” (වදමළ) වහොඳම සංස්කෘතික 
වැඩසටහන 
 

බී නිතයානන්දන් 

30 “ෆිල්ේ සට”(වදමළ) වකට චිත්ර පට 
සඟරාමය වැඩසටහන 
 

එස් වකෝවන්ෂ්වරන් 
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31  වහොඳම ග්ර ාෆික 
සජීවකරණ නිර්මාණය 

හසත වහේැරේ / තිරංජය 
දිල්හාන්  

32  
 
 

වහොඳම සේප්රුවේ ක 
 

චමින්ද ගුණරේන 
 
 
 

33 “ටං පැටේ” අධ්යේෂණය සඳහා 
කුසලතා සේමාන 
 

වමොහාන් ජී රංගනාේ 

 Japan Prize 
 

 

  

34 “පවහේැ පංතිවේ සන්ඩවරල්ලා” 
 

Unicef Prize 
 

නාමල් ප්රුසන්න 

 

සම්මාන සඳහා නිර්වේශික වැලසටහන් 
 

අංක  වැලසටහන 
 

 සම්මාන    නිර්වේශිත න් 

 රයිගම් සම්මාන උවළල   

1 “සුදු වපණ මත පහුරු පැන්වීම”  
 

වසවර් වහොඳම  ක්රීුඩා 
වැඩසටහන. 

මයුරි වානගුරු 

2  
“මාලිමා” 

 
විව ේැෂ ජූරි සේමානය 

 
සුමින්ද තිලකවසේැන 

3 “රූපාවවලෝකනය” වහොඳම සඟරාමය 
වැඩසටහන. 

සුවන්ත්ර ා කුමාරි 

4  වහොඳම සේප්රුවේ ක ආමන්ත විවේසූරිය 

5 “ටං පැටේ” වහොඳම ඒකාංගික 
වටලිනාටයයට  

වමොහාන් ජී රංගනාේ 
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 සුමි සම්මාන උවළල   

6 “අකුරු සරිත ” 
 

වහොදම අධ්යාපන 
වැඩසටහන 

මංගලා විවේරේන 

 

ජාතOන්තර සම්මාන සඳහා නිර්වේශිත වැලසටහන් 

අංක  වැලසටහන 
 

 සම්මාන   නිර්වේශිත න් 

1 “ටං පැටේ” වකොරියාව වසෝල් 
වටලිනාටය 
ජාතයන්තර සේමාන 
උවළල වහොඳම 
නිළියන් හයවදනා 
අතරට වේරීම  

අසඳි   වදේතිලිණි 

2 “ටං පැටේ” ජර්මනිවේ මියුනිේ 
නගරය  Prix - 
Jeunesse සේමාන 
උවළල අවසන් වටයට 
වේරීම 

 

 Japan Prize 
 

  

3 “සීත දිය බඹන” වහොඳම අධ්යාපන 
වැඩසටහන 

ගාමිණි ජයන්ත 
අවේවික්රුම 

 ABU 

 

  

4 “සීත දිය බඹන” 
 

වහොඳම අධ්යාපන 
වැඩසටහන 

ගාමිණි ජයන්ත 
අවේවික්රුම 

5 “මා දැල් කර්මාන්තය” 
 

අවසන් නිර්මාණ තුන 
අතරට 

ජයමිණී ඉවල්වපරුම 
ගේලේ 
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 වසෝල් රූපවාහිනී සම්මාන උවළල   

 
6 

 
“ටං පැටේ” 

 
වකොරියානු වසෝල් 
රූපවාහිනී වටලිනාටය 
ජාතයන්තර සේමාන 
උවළවල් විව ේැෂ 
සේමානය  

 
වමොහාන්ජී රංගනාේ   

 ඇගයීම්   

7 “ටං පැටේ” සංස්කෘතික 
අමාතයාං ය 
වටලිනාටය 
අනුමණ්ඩලය  වලෝක 
රූපවාහිනී දිනය 
නිමිේවතන් පිදුනු 
ඇගයීේ සේමානය 

වමොහාන්ජී රංගනාේ 
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වැලසටහන් අංශ  

 

නාටO කකක                                                                                                                                                                                                                     

එකිවනකට වවනස් වේමා අනුව යමින් ප්රුාසාංගික හා ඒකාංගික වටලි නාටය  නිෂ්පාදනය වඩා වැඩි 

වප්රුේැේෂක අවධ්ානයකට වයොමු වන අතර වටලිනාටය ආරේභක අවිකවේ  සට  වේ දේවා 

පවේවාවගන ආ වටලි නාටයවේ ප්රුමිතීන් රැක ගනිමින් නිෂ්පාදනය වමවහයවීමට හැකියාව ලැබීම 

ජයග්ර හණයකි. අදාල වසර තුළ ඒකකවේ නිෂ්පාදිත නාටය සේමානයට පාත්ර  වීම වප්රුේැේෂක ඉලේක 

සපුරා ගැනීමට වැදගේ විය. 

 

2014 වසර තුළ විවශේ ව න් සිදු කළ කාර්  න් සහ වOාපති  

 

1. විමලරේන අදිකාරි  අධ්යේෂණය කළ“ ඉසවරුණ ” වටලිනාටයය  වකොටස් 50න්  වකොටස් 

12 ේ 2014.01.04 – 2014.04.09  දේවා විකා ය විම. 

2.  සන්තුස ලියනවේ අධ්යේෂණය කළ “භාව තීර්ථ ” වටලි නාටය  මාලාව කතාංග  12ේ වලස 

2014.08.01 – 2014.10.24 දේවා  විකා ය විම. 

3.   මාවවෝ ලේෂිත අධ්යේෂණය කළ “උඩු සුළඟ ” වටලි නාටයවේ වකොටස් 45 න් වකොටස් 24 

ේ     2014.01.05- 2014.09.14 දේවා විකා ය වීම. 

4.  ගයා රමය අල්විස් අධ්යේෂණය කළ “වකොළඹ අහස ” වටලිනාටයය  2014.01.23- 

2014.07.24 දේවා වකොටස් 100ේ විකා ය වීම. 

5. රංග බණ්ඩාරනායක අධ්යේෂණය කළ වකොටස් 35ේ වු “භවාන්තර” වටලි නාටයය   

2014.04.26 -  2014.12.27 දේවා විකා ය විය. 

6.   “වසවනවහ  මාතා ” අවුරුදු ඒකාංගික වටලි නාටයය  2014.04.12 විකා ය වීම. 

7.   “ ගින්න ” වවසේ ඒකාංගික වටලි නාටයය   2014.05.15 විකා ය වීම.  

8.   “ මැණිේ වවවළන්දා” නේතල් ඒකාංගික වටලි නාටයය  2014.12.25 විකා ය වීම. 

9.  රූපවාහිනී රාජය සේමාන උවළවල් සහ සුමති සේමාන උවළවල් රූපවාහිනී නිෂ්පාදන 

කටයුතු සදු කිරීම සහ අලුේ අවුරුදු  සජීව විකා ය නිෂ්පාදනය කිරීම. 



 

 

 18 වාර්ෂික වාර්තාව 2014 

10. වාසුලිය වැඩසටහන නිෂ්පාදනය  රිදේ හිට් , නුගවසවණ , ඉරිදා ආයුවබෝවන් හා රංගභුමි යන 

වැඩසටහන් සජීව විකා  පවේවාවගන යාම. 

11.  වාහල්කඩ වාර්තා රංග වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කිරීම.   

 

සංගීත කකක  

 

රූපවාහිනී වැඩසටහන් අතර ජනප්රිගය අංගයේ වන සංගීත වැඩසටහන්, ප්රුවීන හා නවීන ගීත නිර්මාණ 

ශිල්පීන්වේ සහභාගීේවවයන් යුතුව සංහල සංගීත ේවෂේැවත්ර ේ ප්රුමිතීන් ආරේෂා කරමින් වප්රුේැේෂක 

රසඥතාව වවනුවවන් ඉදිරිපේ කිරීම රූපවාහිනී සංගීත ඒකකවේ මු ය කාර්ය භාරයයි. එවසේැම ගීත 

රචකයින්, ගායන ශිල්පීන් සංගීත අධ්යේෂකවරුන් හා නව ගායන ශිල්පීන් හඳුන්වා වදමින් සංගීත 

වැඩසටහන් අන්තර් ජාතික තලය දේවා වර්ධ්නයට කටයුතු කිරීම සංගීත ඒකකය මගින් සදුවේ. 

රාජය සංගීත ප්රුසංග, වවළඳ අනුග්ර ාහකේවය යටවේ පැවැේවවන සංගීත ප්රුසංග, බාහිරව සංවිධ්ානය 

වකවරන ජනප්රිගය ශිල්පීන්වේ සංගීත ප්රුසංග, වේශිය හා විවේශීය සංගීතඥයින්වේ නිර්මාණ රැගේ 

ප්රුසංග නිෂ්පාදනය සහ විශිෂ්ඨ කලාකරුවන් උවදසා උපහාර වැඩසටහන් ඉදිරිපේ කිරීවේ ජාතික 

වමවහවරද සංගීත ඒකකය මගින් සදුවේ. 

2014 වසවර් සංගීත ඒකකය  විසන් නිෂ්පාදනය කර  විකා ය වූ වැඩසටහන් අතර රජත සර, ඉර ්මි, 

රිදේ ටු රිදේ, සේ ගේ ගී, ගී සර, ත්රී  තාල්, පාරමිතා, කුංකුම වපොට්ටු, ඉරිදා ආයුවබොවන්, බදාදා නුග 

වසවණ හා කවි සරණිය යන වැඩසටහන් වේ. 

ඊට අමතරව කාලීන අව යතා අනුව පහත වැඩසටහන් ද නිෂ්පාදනය වකරිණි. බේ මහට වපර 

සැළලිහිණි හඬ, ජාතික වයොවුන් ප්රුසංගය, ඩයවලොේ සංගීත ප්රුසංගය, මලියවේව ගී තරු ප්රුසංගය, පූජා 

වවසේ කලාපය, වබොදු බැති ගී, දියවන්නා වපොවසොන් බැති ගී, බුේධ්ාභි වන්දනා, සමුපකාර සංගීත 

ප්රුසංගය, අමරගුරු රණවිරු උපහාර සංගීත වැඩසටහන, මියැස වි ාකා, තේ ජිේ, අනුල සර, අවප් 

හැන්දෑව, මියුරැස සහ නිල් හීන දෑල ඒ අතර වැදගේ වේ. 
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ක්රී1ලා කකක  

 

1. වේශීය විවේශීය ව වයන් සදුවන ක්රීුඩා  ඉසේ අළලා නිෂ්පාදනය කරන ලද “ක්රීුඩා විසතුරු” 

වැඩසටහන  සතිපතා විකා ය වකරිණි. 

 

2. ජාතයන්තර ක්රීුඩා ඉසේ අළලා නිෂ්පාදනය කරන ලද “වර්ල්ඩ් ස්වපෝර්ට්ස්” වැඩසටහන සතිපතා 

චැනල් අයි නාලිකාව ඔස්වසේැ ඉංග්රීිස මාධ්යවයන් විකා ය විය.(2014 ජනවාරි මස සට 2014 මැයි 

මස දේවා) 

 

3. “ඕෆ්ද ෆීල්ඩ්” වැඩසටහන ක්රීුඩා ේවෂේැත්ර වේ සදුවන ගැටළුකාරී තේවයන් හා අදාල ේවෂේැත්ර ය 

පිළිබඳව ප්රුවීණයන් වේ සහභාගීේවවයන් සකසන ලද සජීව වැඩසටහනේ වේ.(2014 වපබරවාරි 

මස සට 2014 මැයි මස දේවා) 

 

2014 වසර තුළ සජීව වලස විකා ය කර ඇති වැඩසටහන්  

 

1.  දැයට කිරුළ පාපැදි සවාරිය 2014 

2.  ගුවන් හමුදා පාපැදි සවාරිය 

3.  ටුවර් ද යූේ පාපැදි සවාරිය (Tour De Youth Cycle Race)  

4.  වෆොේස් හිල් සුපර් වක්රුොස් ( Motor Race ) 

5.  බ්රැැඩ්බි ල්ල්ඩ්  – 1st Leg 

6.   බ්රැැඩ්බි ල්ල්ඩ් – 2 nd Leg  

7.  සීගිරි සුපර් වක්රුොස් ( Motor Race ) 

8.  ගනර් සුපර් වක්රුොස්  

9.  වලවේ සුපර් වක්රුොස් 

10. ේලිෆර්ඩ් කුසලාන රගර් අවසන් තරඟය 
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11.  කැවල්රි සුපර් වක්රුොස් 

12.  BOC පාපැදි සවාරිය 

13.  ගජබා සුපර් වක්රුොස් 

14.  ලංකා ප්රී්මියර් ලීේ රි්කට් තරඟාවලිය (LPL) 

15.  අසයානු තරඟාවලිය – Lncheon 

16.  වපොදු රාජය මණ්ඩලීය තරඟාවලිය – Glasgow 

17.  ශ්රීi ලංකා බංගලාවේ  රි්කට් සංචාරය 

18.  ෆීෆා වලෝක කුසලාන පාපන්දු තරඟාවලිය– 2014 

19.  වරොදර්හැේ සර්කිට් මීට් 

20.  ඒෂියන් පැරා වේේ  

 

වමයට අමතරව පහත සදහන් වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කර විකා ය වකරිණ. 

 

1.  සන්වඩ් ඔේසර්වර් - වමොබිවටල් පාසල් රි්කට් සේමාන 

2.  ශ්රීi ලංකා රි්කට් කණ්ඩායවේ පැමිණීම. 

3.  වකොකා වකෝලා රි්කට් පාේවේ සීසන් 04 – සුපර් කෑේප්   

 

2014 වසර තුළ ක්රීුඩා ඒකකවේ ගුවන් පැය 633.1 ක  ක්රීුඩා වැඩසටහන් විකා ය කර තිවේ. වමම 

ගුවන් කාළය අයි නාලිකාව තුළින් ගුවන් පැය 449.4 සහ රූපවාහිනිය තුළින් ගුවන් පැය 183.7 වවයි. 
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හඬකැවීේ ඒකකය 

 

වකොරියානු තානාපති කාර්යාලය සමග එේව වකොටස් 21 කින් යුේත “වකොයිකා වසේැවා“ වැඩසටහන් 

වපළ නිෂ්පාදනය වකරිණි. 

හඬ කැවීේ ඒකකවයන් නිෂ්පාදනය වන වැඩසටහන් සඳහා නව ශිල්පීන් බඳවා ගැනීමට අයදුේපේ 

කැඳවා 5000 පමණ පිරිස අතරින් 326 වදවනකු පමණ දැනටමේ වතෝරාවගන ඇත. වමමගින් හඬ 

රංගන ශිල්පීන් වමරටට බිහිවනු ඇත.  

ජපන් සංස්කෘතික ආධ්ාර යටවේ, ජපන් රජය සමග ජපන් තානාපති කාර්යාලයද එේව ජපන් වාර්තා 

වැඩසටහන් වනොමිවල්  ලබා ගැනීවේ වයාපෘතිවේ කටයුතු සදු වකරිණි. 

2014 වර්ෂවේ දී වැඩසටහන් 1835 ේ හඬ කැවීේ සහ උපසරැස වයොදා නිෂ්පාදනය කර විකා ය කර 

ඇත. 

ප.ව. 6.30 වේලාව අ ණ්ඩව පවේවාවගන යන ලද අතර  ඉන් ඉපැයූ ශුේධ් ලාභය රු. 122,876,165/- 

කි. 

(ඒකකය සතු සේපේ ප්රුවර්ධ්නය හඬ කැවීේ මැදිරි, ත්රිදමාන මැදිරිය) 

වවසේ, වපොවසොන් සඳහා “ධ්ේම පදය“ ආශ්රි තව වකට කාටුන් පට සැකසීමද වමම වසවර්දී සදු විය 

වමම ඒකකය මගින් අමාතයාං  බදු නිදහස් කර ගැනීවේ කාර්යය ඉටුකළ අතර ඉන් සංස්ථාවට වි ාල 

මුදලේ ඉතිරි විය. 
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වැලසටහන් පරිපාලන කකක  

 

වමම ඒකකවේ මූලික කාර්යය වනුවේ සංස්ථාවේ සයලුම වැඩසටහන් නිෂ්පාදන අං  සහ ඒකක 

වලට අදාල වැඩසටහන් වල පිරිවැය ඇස්තවේන්තු පරීේෂාකර ඒ සඳහා නිෂ්පාදන අංක නිකුේ 

කිරීවේ සට එම වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කර අවසන් වන වතේ සයලුම පරිපාලනමය කාර්යයන් සහ 

වැඩසටහන් සඳහා අව ය වසේැවා සැපයීම සේබන්ීකකරණයයි. 

 

2014 වසර තුල වැඩසටහන් පරිපාලන ඒකකය මගින් විවෘත කරන ලද වැඩසටහන් ලිපිවගොනු 

සං යාව 1992 කි. 

වමම ලිපිවගොනු සං යාව පහත පරිදි අං  අතර වබදී ඇත. 

 

විවිධ් වැඩසටහන් අං ය    634 

අධ්යාපන වැඩසටහන් අං ය   483 

ප්රුවෘේති හා කාලීන සදුවීේ අං ය  308 

අවලවි අං ය       47 

චැනල් අයි     520 

මුළු එකතුව    1992 
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ආගමික වැලසටහන් කකක  

 

සේධ්යර්ම වර් ා වපෝ දින සජීව විකාශ   

1.  ජනවාරි   -නාගදීප රජමහා විහාරය 

2.  වපබරවාරි  -අේබලන්වතොට වඳුරැප්ප රජමහා විහාරය 

3.  මාර්තු   -ශ්රීi පාදස්ථානය 

4.  අවප්රුේැල්   -ඇඹිලිපිටය වේවාවල් පන්සල 

5.  මැයි   -වපොවළොන්නරුව ගල් විහාරය 

6.  ජූනි   -ජය ශ්රීi මහා වබෝිකය / තන්තිරිමවල් රජමහා විහාරය 

7.  ජූලි   -කතරගම කිරිවවවහර 

8.  අවගෝස්තු  -අේතරගම රජමහා විහාරය 

9.  සැප්තැේබර්  -වැල්ලවාය සුදර් නාරාම රජමහා  වපරහැර 

10.  ඔේවතෝබර්  -සේතේගල්වලන රජමහා විහාරය 

11.  වනොවැේබර්  -කරමඩ රජමහා විහාරය 

 

සජීව විකාශ හා අනුග්රකාහක වOාපති   

1.  රූපවාහිනී 32 වවනි සංවේසරය නිමිේවතන්  අසරිමේ කිරිවවවහර වන්දනාව , වනළුේ මල් 

 ලේෂයේ පූජා කිරීම සහ ආවලෝක පූජාව 

2.  රාජය වපොවසොන් උේසවය වපොවළොන්නරුව වපොවසොන් උේසවය නිමිති කරවගන දින  03 ේ  

 තන්තිරිමවල් රජමහා විහාරය වේන්ද්ර කර ගනිමින්  වපොවසොන් කලාපයේ නිර්මාණය කිරිම. 

3.  ඌව වවසේ කලාපය 

4.  උඩුගම ශ්රීi වබෝිකරාජ වපරහැර 

5.  යුධ්ගනාව රජමහා විහාරවේ වපරහැර 



 

 

 24 වාර්ෂික වාර්තාව 2014 

6.  පිච්චමල් පූජාව - ශ්රීi මහා වබෝිකය 

7.  දසමහ  වබෝ වසනසුන - අකුරැස්ස ආගමික වැඩසටහන 

8.  වසෝමාවතී  රජමහා විහාර වපරහැර 

9.  නවගමුව පේතිනි වේවාල වපරහැර 

10.  වකෝට්වට් රජමහා විහාර වපරහැර 

11.  නුගවසවණ වැඩමුළුව - වැල්ලවාය 

12.  සපරගමුව මහසමන් වේවාල වපරහැර - රේනපුරය 

13.  රේමල් වදවියනි සේතේගල්වලන - සේතේගල්වලන වපරහැර 

14.  105 ේ කිරි අේමාවරුන් උවදසා දානමය පුනය කර්මය 

 

 

තරුණ වැලසටහන් කකක  

 

තරුණ වැඩසටහන්  ඒකකවේ නිෂ්පාදනය කරනු ලැබූ වැඩසටහන් 

 

 

නම 

 

වැලසටහන 

 

 

අන්තර්ගත  

 

 
විනීතා කරුණාරේන 

 
ආලකමන්දාව     ( 12) 
 
 
 
සුහාණි රාේ        ( 18) 

 
කලාවේ නව මං  වසොයාගිය 
විශිෂ්ඨයන් පිළිබද වසොඳුරු 
ආවර්ජනය 
 
භාරතීය සනමාවේ එදා වමදා තුර 
ජනප්රිගය සනමා නිර්මාණ හා ගීත 
පිළිබඳ  විවරණය 
 

 
සුවන්ත්ර ා කුමාරි 
 

 
රූපාවවලෝකනය  (48) 

 
වේශිය විවේශීය සනමාව සහ 
කලාකරුවන් පිළිබඳ වතොරතුරු 
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නිපුණ රාජපේෂ 

 
වබෞේධ් ප්රුවෘේති  (05)) 
 
 
වලෝක තරුණ සේවේලනය 
සමාරේභක උවළල සහ සමාප්ති 
වැඩසටහන  
  
වබෞේධ්ාවලෝක වවසේ කලාපය - 
Up date  
 
 
මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්වසේැ   
    

 
ප්රුවෘේතිමය වටනාකමේ ඇති 
වැඩසටහනකි. 
 
වලෝකවේ තරුණ තරුණියන් 
අතවර් අවනයෝනය අදහස් 
හුවමාරුව 
 
බුදු වතමඟුල නිමිේවතන් 
වබෞේධ්ාවලෝක මාවවේ පැවති 
වවසේ කලාපය 
 
බුේධ් ධ්ර්මවේ ආදීනව පහදා දීම. 

 
සුමින්ද තිලකවසේැන 

 
සඳුදා නුග වසවණ වැඩසටහන් (4 9) 
 
 
 
මාලිමා වැඩසටහන්              ( 18) 
 

 
උවේකාලවේ නිවවසේැ රැඳී සටන 
කාන්තාවන්ට අව ය දැනුම , 
අවවබෝධ්ය විවනෝදාස්වාදය ලබා 
දීම. 
වදස් විවදස් තාේෂණික නව 
නිපැයුේ සහ විදයාේමක 
වතොරතුරු 
 

 
රංග වප්රුේැමරේන 

 
විනිවිද වැඩසටහන්              ( 03 )     

 
පේෂ විපේෂ මත සහ වචෝදනා 
ඇතුළේ කාලීන වේ පාලන 
සංවාද 
 

 
රංග වප්රුේැමරේන / සුවන්ත්ර ා 
කුමාරි 

 
Feeling of Youth                  (02) 
 
 
 
 
විව ේැෂ නේතල් සංගීත වැඩසටහන 

 
තාරුණයය ඉලේක වකොට ගේ 
ඉවලේවොොනික සංගීතවයන් 
මිදුණු නව පරේපරාවේ සංගීත 
රටා සහ ගීතය මුසු වූ සජීව 
මියැසය 
නේතල් උේසවය නිමිේවතන් 
කිතු දහවේ හරය කියවවන ගී 
ප්රුසංගය   
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චූලාංගනී හපුහින්න 

 
අපි අපි වැඩසටහන් (13) 
ගුරුකුල කලා මංගලයය 
 
 
 
බදාදා නුග වසවන වැඩසටහන් (05)   
 
 
 
 
 

 
විවිධ් ආයතනයන්හි සහ 
පුේගලයන්වේ රි්යාකාරකේ  
වතොරතුරු  ඇතුළේ 
වැඩසටහනකි. 
 
කැලණිය ගුරුකුල විදයාලවේ 
ශිෂය ශිෂයාවන්වේ  කලා උවළල 
 
 උවේ කාලවේ නිවවසේැ රැදී සටන 
කාන්තාවන්ට අව ය දැනුම , 
අවවබෝධ්ය, විවනෝදාස්වාදය ලබා 
දීම. 
 

 

 

 

වැලසටහන් ඉදිරිප්ත කි අවම් කකක  

 

ජාතික නාලිකාව රදනිකව වප.ව. 3.55 සට රාත්රී  12.15 දේවා (පැය 20 විනාඩි 20) සහ වන්ත්ර ා/අයි 

නාලිකාව රදනිකව වප.ව. 5.30 සට රාත්රී  11.30 දේවා (පැය 18) ේ විකා ය වේ. NTV නාලිකාව 

වප.ව. 6.00 සට රාත්රී  10.30 දේවා (පැය 16 විනාඩි 30) විකා ය විය. ජාතික නාලිකාව, වන්ත්ර ා/අයි 

සහ NTV නාලිකාවල රදනික විකා න කටයුතු මැනවින් පවේවාවගන යාම වමම ඒකකවේ ප්රුධ්ාන 

අරමුණ වේ. 

රදනිකව විකා ය වන වටලි නාටය හා අවනකුේ  වැඩසටහන් වල පූර්ව ප්රුචාරක පට සැකසීම, 

විකා ය සඳහා වකට පූරක ගීත සැකසීම, විකා යට වපර බාහිර වැඩසටහන් පූර්ව නිරීේෂණය කිරීම 

වමම ඒකකය මගින් සදු කරනු ලබයි. 

වප්රුේැේෂක ජනතාව වවත සමබර වැඩසටහන් වපළගැස්මේ ලබාදීම වමම ඒකකවේ අරමුණයි. වමම 

වපළගැස්ම අවනකුේ නාලිකාවන්හි විකා ය වන වැඩසටහන් හා සසඳා බලා වඩාේ සුදුසු 

ආකාරවයන් විකා ය කිරීමද, පවුවල් සැමට එේව නැරඹිය හැකි වැඩසටහන් වල් නගත කිරීමද 

වමම ඒකකවේ කාර්යය භාරය වේ. 
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අධ්යOාපන වැලසටහන් අංශ  

 

අධ්යOාපන වසේවා කකක  

 

අධ්යාපන අං වේ අධ්යාපන වසේැවා ඒකකය මගින් 2014 වර්ෂවේ අ.වපො.ස(උසස් වපළ) අ.වපො.ස 

(සා.වපළ) හා ශිෂයේව විභාගයට මුහුණවදන ූදදරුවන් වවනුවවන් විෂයානුබේධ් විිකමේ වැඩසටහන් 

විකා ය කළ අතර ඊට අමතරව වනොවිිකමේ,  අවිිකමේ සහ සහ සඟරාමය වැඩසටහන් රාශියේද 

විකා ය කරන ලදී. 

 

ජාික පාසල - අ.වපො.ස (උසස් වපළ) 

විදයා, කලා, වානිජ හා තාේෂණ විෂය ධ්ාරාවන්ට අදාල  විෂයයන් 18ේ සෑම සති 02කට වරේම 

විකා ය කරන ලදී. වමහිදී වමම විෂයයන්  නිෂ්පාදනය කර විකා ය කිරීවමන් අනතුරුව ජාතික 

පාසල වවේ අඩවිවයන් දුදරුවන්ට නැවත බලා ගැනීමටද අවස්ථාව සලසන ලදී. වමම විෂයයන් ශිෂය 

ශිෂයාවන් අතර ජනප්රිගය වැඩසටහන් වු අතර උසස් වපළ නාටය හා රංගකලාව වවනුවවන් වසවර් 

වහොඳම අධ්යාපන වැඩසටහන සඳහා සුමති සේමානයද හිමි විය. 

උසස් වපළ විෂය ධ්ාරාවන්ට අලුතින් හඳුන්වා දුන් තාේෂණවේදය විෂයයන් සඳහාද ප්රුවීණ  වි ්ව 

විදයාල ආචාර්යවරුන්  හා තාේෂණික ආයතන වල ප්රුවීණ ගුරුභවතුන්  ප්රුාවයෝගික පරීේෂණ  සහිතව 

වමම වැඩසටහන් මාලාව වසර පුරා විකා ය නරන ලදී. 

 

ජාික පාසල - අ.වපො.ස (සා.වපළ) 

2014 වදසැේබර් මස අ.වපො.ස (සා.වපළ) විභාගයට වපනී සටන ූදදරුවන් වවනුවවන් ප්රුධ්ාන විෂයයන් 

06ේ සඳහා වැඩසටහන් 2014 ජනවාරි මස සට සතිවේ දිනවල උදෑසන  නිෂ්පාදනය කර විකා ය 

කරන ලදී. මීට අමතරව එම වැඩසටහන් ඩීවීඩී ගත කර අවලවි කිරීමටද කටයුතු වයොදන ලදී. ජාතික 

පාසල අ.වපො.ස(සා.වපළ) වැඩසටහන්  සාමානය වපළ සසු දුදරුවන්  අතර වඩාේ ජනප්රිගය වු අතර 

විදයාව හා ගණිතය විෂයයන් සඳහා  ඉලේක ප්රු ්වනෝේතර කට්ටලයේ වතෝරාවගන සේමන්ත්ර ණ 

මාලාවේද 2014 වසවර් සංවිධ්ානය කරන ලදී. 
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පුංචි අවේ නැණ මිහිර ශි O්තව වැලසටහන් මාලාව හා නැණ මිහිර ශි O්තව ජ ම  - 2014 

2014 අවගෝස්තු මස පැවැේවු  පස්වන වශ්රාේැණිවේ ශිෂයේව විභාගයට වපනී සටන දුදරුවන් වවනුවවන් 

සෑම අඟහරුවාදාකම හා බදාදා දිනකම සවස විකා ය කළ නැණ මිහිර  ශිෂයේව වැඩසටහන් මාලාව 

දුදරුවන් හා වදමාපියන් අතර ජනප්රිගය  වැඩසටහන් මාලාවේ විය. 

එම වැඩසටහන හා සමගාමීව සකස් කළ 2014 නැණ මිහිර  ශීෂයේව ජයමඟ ප්රු ්වනෝේතර සංග්ර හයද 

එකවසේැ ජනප්රිගය විය. එහි කට්ටල 20,000  ේ අලවිවයන්  ලේෂ 15 කට අිකක ශුේධ් ලාභයේ 

ආයතනයට ලබා ගැනීමට හැකිවිය. 

 

නැණ මිහිර වසෞන්දර්  සම්මන්ත්රනණ මාලාව 

2014 වර්ෂවේ නැණ මිහිර වසෞන්දර්ය වැඩමුළු 40ේ දිවයින පුරා දුෂ්කර  පලාේවල ූදදරුවන් 

වවනුවවන් සංවිධ්ානය කරන ලදී. 

එේ සේමන්ත්ර ණයේ සඳහා දහසකට අිකක දුෂ්කර පලාේවල දුදරුවන් සහභාගී වු අතර ූදදරුවන්වේ 

වදමාපියන් හා ප්රුවේ වේ ගුරුභවතුන් ද වමම සේමන්ත්ර ණය වවනුවවන් කැපවී කටයුතු කිරීම 

විව ේැෂේවයකි. වමම වැඩසටහන්වලට අමතරව රූපවාහිනී අධ්යාපන වසේැවා ඒකකය සය සුපුරුදු 

වැඩසටහන් වු සුේකානම ,රිවිදින අරුණැල්ල, රංගභූමි හා වේදුන්න, නිෂ්පාදනය වකොට විකා නය 

කරන ලදී.            

 

 

ළමා කකක  

 

සුපුරුදු වැඩසටහන් වපළ ගැස්ම “මුතු පවුර” යටවේ වේ වර්ෂවේද ළමා වැඩසටහන් විකා ය 

විය.සුපුරුදු  කාල සීමාව සතිවේ දිනවල (සදුදා සට ඉරිදා වතේ ) ප.ව 17.00- 18.00 දේවා ද සෑම 

වපොවහෝදිනකම සවණේ රැස් හා දහේ බිම  වැඩසටහන ද විකා ය විය.එවලසම ආයතනයට රදනික 

ස්ථිර ආදායමේ ලබා දීමට වමම වැඩසටහන් වපළ ගැස්ම සමේ වී ඇත. 
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දින  වැලසටහන අන්තර්ගත  

සඳුදා 
 

“පැහැසරණිය” පාසල් ළමුන්වේ ගායන,චාදන, නර්තන 
හැකියාවන් ඉදිරිපේ කරන වැ ඩසටහනකි. 

අඟහරුවාදා “මං ආසයි මට කියන්න” 6,7,8,9 වශ්රාේැණි වල  පාසැල් දරුවන් ඉලේක 

කරගේ වමම වැඩසටහන විදයා ගණිත,විෂය 

ධ්ාරාවන්ට අනුකූලව අවිිකමේ අධ්යාපනය  

නාටයානුසාරීව ඉදිරිපේ වකවර්. 

 

බදාදා “හුරු බුහුට” ළමුන්වේ වපෞර්ෂය ය වර්ධ්නයට , භාෂා 

ඥානය දියුණු කිරීම සඳහා රි්යාකාරේ 

ඇතුලේය. 

 

බ්රැහස්පතින්දා 
 

“පුංචි අපිේ කෑම හදමු” පුංචි දරුවන් සඳහා වු සූප ාත්ර  වැඩසටහනකි. 

සතුරාදා “අවප් පැය” ළමුන්වේ කායික හා මානසක සංවර්ධ්නය 

වමන්ම වපෞරුෂය සංවර්ධ්නය ඉලේක කර 

ගනිමින්  දරුවන්වේ වික්රුමාන්විත රි්යාදාමයන්  

ඇතුලේ වැඩසටහනකි. 

වසනසුරාදා “ පාට පාට” 
 

ළමුන් සදහා වූ සජීව සඟරාමය වැඩසටහනකි. 

 

ඉරිදා “මුතුහර” දිවයින පුරා වයාප්තව තිවබන මුතුහර ළමා 

සමාජ ජාලය ඔස්වසේැ එයට සේබන්ධ් 

දරුවන්වේ දස්කේ, හුරුබුහුට 

කවි,වසෞන්දර්යාේමක  අේදැකීේ රටට 

හදුන්වාවදන වැඩසටහනකි.  

වපෝය දින “දහේ බිම , සවනේ රැස්” 
 

ආගමික වැඩසටහනකි. 
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වාර්තා හා විචිත්රනාංග කකක  

 

මුලිකවම වාර්තා වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය සදු කළද ප්රු න් විචාරාේමක වැඩසටහන් , සජීව 

සාකච්ඡා හා වැඩසටහන්ද සඟරාමය වැඩසටහන්ද වමම ඒකකය මඟින් නිෂ්පාදනය වකවර්. වමම 

ඒකකවයන් පවේවාවගන යන “ධ්ාරා“ වැඩසටහන් මාලාව ඉරිදා  19.30 ට විකා යවේ. 2010 සට 

වමය අ ණ්ඩව අවුරුදු හතරේ පමණ පවේවාවගන යනු ලබයි. වසොබාදහම,පුේගල චරිත, 

සංස්කෘතිය, ජන වර්ග ආදී මාතෘකාවන්වගන් වමම වාර්තා වැඩසටහන් සමන්විත වේ .වේ 

වසවර්දී වැඩසටහන් 40ේ පමණ නිෂ්පාදනය කරන ලදී. ඒකකවේ සයලුම නිෂ්පාදකවරු   වේ 

සඳහා දායක වවති. 

 “සැරිසර  ”සංචාරක වාර්තා වැඩසටහනකි. එයද වේ වන විට අ ණ්ඩව  හතර වන වසර 

පසුකරමින් තිවේ. දකුණු ලක කිරින්වදන් ආරේභ වු  වැඩසටහන් මාලාව ලංකාව වටා වූ මුහුදු 

තීරය ආවරණය කරමින් වැඩසටහන් 105ේ පමණ නිෂ්පාදනය කර අවසන් වී ඇත. 2014 

අවසන් වන විට මඩකලපුවට ආසන්න කායන්කනී මුහුදු තීරය වවත අවතීර්ණය වී තිබුණි. 

වමහි නිෂ්පාදකවරයා කාංචන මාරසංහයි. 

 

 LMRB වාර්තාවලට අනුව ජාතික රූපවාහිනිවයන් විකා නය වන  වැඩසටහන් අතර 

ජනප්රිගයම වැඩසටහනේ වලස වමම ඒකකය මඟින්  නිෂ්පාදනය වන “අරුම පුදුම වරෝද 

හතර” වැඩසටහන දැේවිය හැකිය. වමහි ජනප්රිගයභාවය වමන්ම ගුණාේමකභාවය නිසා 2014 

වසවර්දී  විවිධ් සේමාන උවළවලවලදී සේමානයට පාත්ර  විය. සෑම ඉරිදාවකම  21.00 විකා ය 

වන වමහි නිෂ්පාදකවරුන් වන්වන්  නාමල් සූරියබණ්ඩාර හා චන්දන වසවනවිරේන යි.  

 

  

 සති වදකකට වරේ “ආයුවබෝවේවා” නමින් විකා ය වන  වසෞබය සඟරාමය වැඩසටහන 

සන්ධ්යා විතානවසේ නිෂ්පාදනය කරයි. 

 

 ශ්රීi ලංකා මහ බැංකුව සමඟ “ ඉවකෝන් අයිවකෝන්” නමින් ප්රු ්න විචාරාේමක වැඩසටහන් 

මාලාවේ වේ වසවර්දී සංහල හා වදමළ බසන් නිෂ්පාදනය කරන ලදී. අනුග්ර ාහක 

වැඩසටහනේ වූ වමය සංස්ථාවට ලාබදායි වැඩසටහනේ විය. මයුරි වානගුරු එහි  

නිෂ්පාදකවරිය වේ. 
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 කවතෝලික හා රි්ස්තියානි උපවේ ක සභාව රි්යාේමක වන්වන් වාර්තා වැඩසටහන් ඒකකය 

මඟිනි. නේතල් හා පාස්කු සජීව වේව වමවහයන් වමන්ම සුදසුන හා සුපුවත වලසන් 

කවතෝලික  හා රි්ස්තියානි වැඩසටහන් ද සුපුරුදු පරිදි නිෂ්පාදනය වකරිණි. වකොළඹ 

අගරදගුරු පදවිය සංවිධ්ානය කළ ලුර්දු වන්දනාව වැඩසටහන නිෂ්පාදනය සදහා ඒකකවේ 

රංජුල වසේැනාීකර මහතාට ප්රුං යට යාමට  අවස්ථාව උදාවිය. 

 

 “සුදු වපණ මත පහුරු පැන්වීම ”  (White Water Rafting) ක්රීුඩාව ජනමාධ්යයට හඳුන්වා 

දුන්වන් වාර්තා වැඩසටහන්  ඒකකයයි. මයුරි වානගුරු වමම වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කළ 

අතර වසවර් වහොඳම ක්රීුඩා වැඩසටහන  වලස රයිගේ සේමාන උවළවල්දී  නිර්වේ  විය. 

 

 අධ්යාපන වසේැවා ඒකකයට අමතරව වාර්තා වැඩසටහන් ඒකකයද විිකමේ අධ්යාපන 

වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කරයි. 

 

 මසකට වරේ ඉරිදා “ආයුවබෝවන්” සජීව වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කිරීමද වමම ඒකකය මගින් 

සදු වකවර්. 

 

 කුලියාපිටවේ පැවති දැයට කිරුළ ප්රුදර් නවේ රූපවාහිනී ප්රුදර් න කුටය හා එහි සට 

නිෂ්පාදනය  කරන ලද වැඩසටහන් වමවහයවීමද සදු කරනු ලැබුවේ වාර්තා ඒකකය මගිනි. 

 

 පසුගිය වසවර් ජපන් තයාග (Japan Prize) තරගාවලිවේ දී වහොඳම අධ්යාපනික වැඩසටහන් 

වයෝජනාව වලස වහොවසේැ බුන්කා තයාගය දි අ අතුල ප්රිගයංකර දිසානායකවේ “වන මං දිවේ 

අකුරට ” වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කර ජපන් තයාග කමිටුව වවත යැවීමද සදු විය.  

 

 2015 ජනාිකපතිවරණවේදී අවප්ේෂක වේ පාලන කථා  පටගත කිරීම ප්රු ස්ත අන්දමින් සදු 

කිරීමට  වමම ඒකකයට හැකි විය. 

 

 ඒකකවේ නිෂ්පාදක අතුල දිසානායක මහතාට රූපවාහිනී වාර්තා වැඩසටහන් හුවමාරු 

වැඩමුළුවේ සඳහා මැවල්සයාවට යාමට අවස්ථාව උදා විය. අදාළ ආයතන සමඟ වැඩසටහන් 

හුවමාරු කර ගන්නා ලදී.   
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ප්ර්වත්ති හා කාලීන සිදුවීම් අංශ  

 

 

ප්ර්වත්ති කකක  

 

ප්ර්වත්ති විකාශ වපළගැස්ම 

ප්රුධ්ාන ප්රුවෘේති විකා  07 ේ ඇතුළුව ප්රුවෘේති විකා  24 ේ රදනිකව විකා ය වකරිණි. 

පැවයන් පැය  - පැවයන් පැය සංහල ප්රුවෘේති  වප.ව  7.55 සට පස්වරු 5.55 දේවා  

    පැයකට වරේ විනාඩි 5 බැගින් දිනකට  09 වරේ විකා ය වකරිණි. 

දමිළ ප්රුවෘේති වප.ව  8.25 සට  ප.ව 5.25 දේවා පැවයන් පැය 

ඉංග්රීිස ප්රුවෘේති දහවල් 12.00ට 

 

ප්ර්ධ්යාන ප්ර්වත්ති විකාශ 07 යි 

 

දහවල් 12.30 - සංහල 

රාත්රී  8.00 - සංහල 

රාත්රී  10.00 - සංහල 

දහවල් 1.30 - වදමළ 

රාත්රී  7.00 - වදමළ 

දහවල් 12.30 - ඉංග්රීිස 

රාත්රී  9.00 - ඉංග්රීිස 

 

මීට අමතරව සෑම දිනකම උදෑසන 5.55 සට 6.25 දේවා කාලීන හා විවදස් ප්රුවෘේති වවනුවවන් 

රදනිකව විනාඩි 30 බැගින් වවන් විය. 

වේ අනුව  සයලු ප්රුවෘේති විකා  වවනුවවන් මසකට පැය 105 කට ආසන්න ප්රුමාණයේ වවන්කර 

තිබිණි. 
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වමයට අමතරව විව ේැෂ අවස්ථාවලදී විව ේැෂ ප්රුවෘේති විකා යන් සඳහා අතිවර්ක කාලයේ වයොදා 

ගැනීම සදුවු අතර විව ේැෂ මැතිවරණ විකා  පවේවාවගන යාමද සදුවිය. 

මැදිරි ප්රුවෘේති විකා වේ  දිනක පැය ගණන වවනුවවන් පිරිවැය ව වයන් මුදලින් රුපියල් එේ ලේෂ 

හැට දහසක මුදලේ වැය විය. 

මාසයකට ප්රුවෘේති කැමරා ඒකකය මගින් පටගත කරනු ලබන ප්රුවෘේති ආවරණ සං යාව 350 ේ 

පමණ විය. ඒ සඳහා කැමරා කැඳවුේ පත්ර වලට අනුව ඇස්තවේන්තු ගත මුදල  රුපියල් ලේෂ 07 කි. 

මීට අමතරව ප්රුාවේශීය වාර්තාකරුවන්වගන් ලබා ගන්නා ප්රුවෘේති දිනකට 20 ේ පමණ විය. ඒ අනුව 

දිනකට ප්රුාවේශීය වාර්තාකරුවන් සඳහා වැය වූ මුදල රුපියල් 35,000.00 කි. එය මාසයකට දසලේෂ 

පනස් දහසකි. 

 

 

කාලීන සිදුවීම් කකක  

 

 

සිවේ දින  වප.ව 6.30 - 7.00  අලුේම පිටුව 

වප.ව 7.00  - 8.00 ආයුවබෝවන් සුභ දවසේ 

ප.ව 14.00 – 14.30  වයාපාරික වලෝකය 

ඇේත නැේත 

ආයුවබෝවේවා 
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සි අන්ත  

 

 නිදා ආයුවබෝවන්, තිරසාර, රසවමොවහොත වමම ඒකකය විසන් නිෂ්පාදනය කරන ලද අතර මීට 

අමතරව ජාතික වමන්ම ජාතයන්තර ව වයන් ඉසේ හා අතිගරු  ජනාිකපතිතුමාවේ සහභාගිේවවයන් 

සදුවන දැවැන්ත  ජාතික උවළල ඇතුළු අති ය වැදගේ උේසව සජීව ආවරණ කටයුතු ද කාලීන 

සදුවීේ ඒකකවයන්  සදු වකවර්. 

කාලීන සදුවීේ ඒකකවේ වදමළ ඒකකය, රූපවාහිනී වන්ත්ර ා නාලිකාව සඳහා වදමළ භාෂාවවන් 

දිනපතා “Naledugalil Indru” පුවේපේ සරස්තල වැඩසටහනද , රජවේ සංවර්ධ්නය  පිළිබද සාකච්ඡා 

කිරීම සඳහා   “Vidiyalai Nokki  ” වැඩසටහනද “  Kandathum Kattathum ” නමින් සතිපතා 

සඟරාමය වැඩසහනද  “Ulagavalam ” වලෝක වේ පාලන වැඩසටහනද විකා ය කරයි. 

සති අන්තවේදී “.Sadurangam” පැය 01 ක වේ පාලන සංවාද වැඩසටහනද “  Vilayattu Manjari” 

ක්රීුඩා වැඩසටහනේ ද මීට අමතරව කාලීන ව වයන් වැදගේ වන වදමළ භාෂාවවන් නිෂ්පාදිත විව ේැෂ 

වැඩසටහන් හා ජනාිකපතිතුමාවේ විවේ  සංචාර හා ජාතික අවස්ථා සේබන්ධ් වතොරතුරුද  වදමළ 

භාෂාවවන් නිෂ්පාදනය කරනු ලබයි.  
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නි ්පාදන වසේවා අංශ  

 

සංස්ථාව මඟින්  නිෂ්පාදනය කරනු ලබන මැදිරි සහ බාහිර වැඩසටහන් සඳහා නිර්මාණාේමක වසේැවා 

දායකේවය ලබාවදන්නන් වලස ඉදිරිවයන්ම සටන්වන් නිෂ්පාදන වසේැවා අං යයි. නිවයෝජය අධ්යේෂ 

ජනරාල් (නිෂ්පාදන වසේැවා) වේ අීකේෂණය යටවේ පවේවාවගන යන වමම අං ය කැමරා, හඬ 

පටගත කිරීේ හා බහු කැමරා, ආවලෝකකරණය , වේ නිරූපය, මාධ්ය රූප, විව ේැෂ මාධ්යරූප, පසුතල  

ඊ.එප්.පී උපකරණ, රජත මැදිරිය,  සහ ඊ.එන්.ජී  සහයක යන ඒකක දහයකින්  සමන්විත වේ. 2014 

ඔේවතෝබර් මස සට මාධ්යරූප සහ  විව ේැෂ මාධ්යරූප යන ඒකක වදක අධ්යේෂ ජනරාල්තුමා යටතට 

පවරා ගන්නා ලදී. 

වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය සහ සජීව විකා යන් සඳහා වැයවන විදුලි බලය අවම කිරීම සහ ප්රුවාහන 

වියදේ අවම කරගැනීමට රජත මැදිරිය සෘජුවම දායකේවයේ දේවයි. 

ඉතා සීමිත ශිල්පීන් පිරිසකවේ දායකේවය සහිත අඩු වියදේ  ේවෂේැත්ර  රි්යාවලිය 2014 වසර තුළදීේ 

ඉහළ සාර්ථකේවයේ ලබා ඇත. 2015 වසර සඳහා අතය යව තිබු කැමරා හතවරන් කැමරා 2ේ මිලදී 

ගැනීමට අව ය සයළු  කටයුතු වයොදා ඇති අතර   බාහිර විකා  රථය මගින් 2014 වසර තුළ පටගත 

කිරීේ සහ සජීව විකා  15 ේ නිමවා ඇත. 

 

 

කැමරා කකක  

 

2013 වසවර් වගන්වන ලද HD  කැමරා සඳහා අව ය වන  HD Field Monitors   04ේ  2014 වසර 

තුළ දී ලැබීම නිසා එම කැමරා මගින් වකවරන පටගත කිරීේවල ගුණාේමක භාවය ේවෂේැත්ර වේදී 

නිසවලස නිරීේෂණය කිරීවේ හැකියාව ඇති විය. තවද නව කැමරා සඳහා ත්රිදපාදකයන් ද මිළ දී 

ගැනීමට හැකි විය. 

නිෂ්පාදන වසේැවා අං වේ කැමරා ශිල්පීන් 2014 වසවර් සාර්ථකව ඉටු කළ කාර්යයන් අතර 3G 

තාේෂණය වයොදා ගනිමින් යතුරුපැදි සහ වහලිවකොප්ටර් යානාවල සට අ ණ්ඩව සදු කරන ලද පාපැදි 

සවාරිය, නිදහස්  උවළල වැනි රාජය උේසව ආවරණ  විවේශීය රටවල කරන ලද රූගතකිරීේ  ඇතුළු 

වබොවහෝ වැදගේ ආවරණ  රාශියේ  වේ. 
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2013 වර්ෂවේ දී වහලය නවීකරණවයන් පසු රජත මැදිරිය තුළ සජීව විකා  සංගීත වැඩසටහන් 

වි ාල ප්රුමාණයේ ඉතා සාර්ථකව සදු කරන ලදී. රජත මැදිරිය තුළ දහවල් කාලවේදී පටගත කරන ලද 

වැඩසටහන් සදහා විදුලි ලාේපු භාවිත ආවලෝකකරණය  සදු වනොවන වහයින් විදුලිය සඳහා වැයවන 

මුදල් වි ාල ව වයන් සංස්ථාවට ඉතිරි වවයි. තවද ප්රුවාහන වියදේ සහ පසුතල සදහා ස්වාභාවික 

පරිසරය වැඩි ව වයන් භාවිත වන වහයින්  ඒ වවනුවවන් වැය වන වියදම ද අවම වී ඇත. 

 

 

පටිගත කි අම් සහ නි ප්ාදන වසේවා කකක  

 

ශිල්පීන්  13 වදවනකුවගන් සමන්විත වමම ඒකකය නිවයෝජය  අධ්යේෂ (පටගත කිරීේ) යටවේ 

අීකේෂණය වේ. නිෂ්පාදන වසේැවා බාහිර විකා  රථය මගින් කරනු ලබන සජීව විකා  සහ පටගත 

කිරීේ වල  ේද පරිපාලනය ශ්රාවය සංකලනය , ආවලෝකකරණය ඇතුළු සයළුම තාේෂණික කටයුතු 

වමවහය වීම සහ සංස්ථාව විසන් තනි කැමරා භාවිතවයන් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සයලු ේවෂේැත්ර  

වැඩසටහන් සඳහා  ේද සංකලනවයන් දායක වේ. 

වමම ඒකකය මගින් ඒකාංගික සහ මාලානාටය, වාර්තා , වැඩසටහන් , ක්රීුඩා වැඩසටහන් , ළමා 

වැඩසටහන්,  අධ්යාපන වැඩසටහන් දමිළ වැඩසටහන් සහ වටලි නාටය, කාලීන වැඩසටහන් , වවළද 

වැඩසටහන් , ඉංග්රීිස වැඩසටහන් සහ නිෂ්පාදන වසේැවා බාහිර විකා  රථය වයොදා  ගනිමින් කරනු 

ලබන සජීව සහ සජීව වනොවන රූ ගත කිරීේ සඳහා දායක වේ. 2014 වසර තුළ වැඩසටහන් 1613 කට 

අිකක සං යාවකට සහ නිෂ්පාදන වසේැවා බාහිර විකා  රථය වයොදා ගනිමින් කරනු ලැබූ සජීව සහ 

සජීව වනොවන රූගත කිරීේ 115 කට නිර්මාණමය දායකේවය ලබා දී ඇත. වැඩසටහන්  කිහිපයේ 

සදහා සේමානද හිමි විය. වමම වසවර් උපකරණ සංචිතයට එකතු වු  CH 24 කින් යුේ ශ්රාවය  මිශ්රාකය 

උපවයෝගී කරගැනීවමන්  විව ේැෂවයන්ම සංගීතමය වැඩසටහන්වල තාේෂණික හා ගුණාේමක බව 

ඉහළ දැමීමට සහ වැඩි පහසුකේ ප්රුමාණයේ ලබා දීමට හැකි විය. 
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ආවලෝකකරණ කකක  

 

නිවයෝජය අධ්යේෂවරයකු යටවේ රි්යාේමක වන ආවලෝකකරණ ඒකකය සංස්ථාව විසන් ඉටු කරනු 

ලබන සයලුම  ේවෂේැත්ර  නිෂ්පාදනවල ආවලෝකකරණ නිර්මාණ කටයුතු සඳහා දායක වේ. වමම 

ඒකකය විසන් නාටය, වාර්තා වැඩසටහන් , අධ්යාපන විචිත්ර ාංග , සඟරාමය, ළමා සහ වවළද දැන්වීේ 

වැනි සයළුම ආකාරවේ ේවෂේැත්ර  නිර්මාණ සඳහා ආවලෝකකරණවයන් දායකේවය සපයනු ලබයි. ඊට 

අමතරව අතිගරු ජනාිකපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා සහභාගි වන සයලුම උේසව සහ රාජය උේසව 

සදහා ආවලෝකකරණ කටයුතු සදු කරනු ලබන්වන්ද වමම ඒකකවයනි. 2014 වසර තුළ වැඩසටහන් 

1613 කට අිකක සං යාවේ සහ නිෂ්පාදන වසේැවා අං වේ බාහිර විකා න රථවයන් කිෂ්පාදනය කරනු 

ලැබූ වැඩසටහන් සහ සජීව වැඩසටහන් 115කට ශිල්පීය දායකේවය ලබා දී ඇත. 

 

වසේැවක ඇස්තවේන්තුවට අනුව ආවලෝකකරණ ශිල්පීන් 15 වදවනකු සටය යුතු අතර දැනට වමම 

ඒකකය පවේවාවගන යනු ලබන්වන් වජයෂ්ඨ  ආවලෝකකරණ ශිල්පීන් 06 වදවනකු සහ 

ආවලෝකකරණ ශිල්පීන් 03 වදවනකු  විසනි. වමවැනි ශිල්පීන් හිඟයේ පවතිේදී  නිෂ්පාදන 1685 කට 

සහ බාහිර සජීව වැඩසටහන් 115කට අිකක ප්රුමාණයකට දායක වී ඇත. 2014 වසර තුළ වමම වසේැවක 

හිඟය යතාවේ කර ගැනීමට වයෝජනා වකොට ඇති අතර තිවදවනකු ලබා ගැනීම සදහා ඉහළ 

කලමනාකාරිේවවේ අනුමැතිය ලැබී ඇත. ආවලෝකකරණයට අව ය සයලුම උපකරණ සහ 

උපාංගයන්වගන් සමන්විත උපකරණ  සංචිතය නඩේතු වකොට පවේවාවගන යනු ලබන අතර 

එළවඹන වසර තුළ වමම උපකරණ වල නවීකරණ කටයුතු සදු කිරීමටේ නව තාේෂණික උපකරණ 

ලබා ගැනීමටේ සැලසුේ වකොට ඇත.   
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 වේශ නිරූපණ කකක  

 

වේ  නිරූපණ ඒකකයද නිෂ්පාදන වසේැවා අං යට අයේ වේ. රූපවාහිනී වැඩසටහන් සදහා වු වේ  

නිරුපණ වමම ඒකකවයන් සදුවකවර්. වේ  නිරූපණ ඒකකවේ සහකාර අධ්යේෂ ඇතුලුව වේ  

නිරූපණ ශිල්පීහු 12 වදවනේ වසේැවවේ වයදී සටති. 

 

පසුතල නිර්මාණ කකක  

 

ශ්රි  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව මගින්  නිෂ්පාදනය කරනු ලබන මැදිරි හා බාහිර පටගත කිරීේ සහ 

සයලුම සජීව වැඩසටහන්වල ආයතනික අනනයතාව ඉහළ මට්ටමක පවේවා ගනිමින් ගුණාේමක 

භාවවයන් උසස් වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය සඳහා අව ය පසුතල නිර්මාණ සහ කලා  අධ්යේෂණ 

කටයුතු වලින් දායකේවය ලබාදීම වමම ඒකකවේ ප්රුධ්ාන අරමුණ සහ කාර්යභාරය වවයි. 

 

 

2014 වර් වේ විවශේ  පසුතල ව දවුම් 

 ප්රුධ්ාන මැදිරි 1,2,3 සහ රජත මැදිරි පසුතල වයදවුේ සහ ඉවේ කිරීම   -  2050 

පමණ 

 ඒකාංගික නාටය (වපෝය නාටය)       -  11 

 ළමා නාටය         - 01 

 අවුරුදු ඒකාංගික නාටය        -  01 

 වවසේ ඒකාංගික නාටය       -  01  

 වටලි මාලා නාටය        -  01 

 නේතල් නාටය         -  01 
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2014 වසවර් විවශේ  ප්ර්දර්ශන කුටි සහ විවශේ  පසුතල නිර්මාණ   

 අලුේ සහල් මංගලය විව ේැෂ පසුතලය    -  2014 ජනවාරි 

 රතවපොංගල් විව ේැෂ පසුතලය                - 2014 ජනවාරි 

 ප්රුවෘේති නව පසුතලය      - 2014 වපබරවාරි 

 දැයට කිරුළ ප්රුදර් න  කුටය සහ පසුතලය   - 2014වපබරවාරි  

        -  කුළියාපිටය 

 දැයට කිරුළ -  වයාපාරික කිරුළ    - 2014 වපබරවාරි  

        -  වයඹ පලාත 

 32 සංවේසර විව ේැෂ පිරිේ මණ්ඩප පසුතලය   - 2014 වපබරවාරි 

 ශ්රීi ලංකා - බංගලිවේ  / ආසයානු කුසලතා මැදිරි පසුතල  - 2014 වපබරවාරි 

 වලෝක කාන්තා දිනය විව ේැෂ පසුතලය -  ගේපහ   - 2014 මාර්තු 

 පලාේ පාලන මැතිවරණය  - විව ේැෂ විකා  පසුතලය  - 2014 මාර්තු   

        - ප්රුවෘේති වදපාර්තවේන්තුව 

 ජාතික අවුරුදු උදානය -  සරිලක පිරි අවුරුදු සරි   - 2014 අවප්රුේැල් -  ඇඹිලිපිටය 

 වසන්ත උදානය -  නුවරඑළිය     - 2014 අවප්රුේැල් 

 ද්රවිඩ අවුරුදු උදානය මඩකලපුව     - 2014 අවප්රුේැල් 

 වලෝක තරුණ සමුළුව බණ්ඩාරනායක සේමන්ත්ර ණ  ාලාව -  2014 අවප්රුේැල්  

 බුේධ්ාභි වන්දනා      -  2014 වනළුේ වපොකුණ 

 වසෞ ය සසුපැණ විව ේැෂ පසුතලය    - 2014 මැයි   

        - සරසවි චිත්ර ාගාරය 

 ජාතික වවසේ උේසවය      - 2014 දියවන්නාව 

 ජාතික වපොවසොන් කලාපය - තන්තිරිමලය   -  2014 තන්තිරිමලය 

 සේධ්ර්ම වර්ෂා වපොවසොන් කලාපය    -  අනුරාධ්පුරය 

 වපොවසොන් බැති ගී ජනාිකපති මන්දිරය    - 2014 අනුරාධ්පුරය 

 ඉවකෝන් අයිවකෝන් විව ේැෂ පසුතලය    - 2014  

 ඌව මැතිවරණ විව ේැෂ පසුතලය    -  2014    

        - ජනමාධ්ය අමාතයාං ය 

 වලෝක ළමා දින විව ේැෂ පසුතලය    -  රන්මිණිතැන්න 

 වලෝක ළමා දින විව ේැෂ පසුතලය - ද්රවිඩ    -  මඩකලපුව 

 රණවිරු රියල්ස්ටාර් 04       -  රේමලාන ගුවන් හමුදා 

             කඳවුර 
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 ගිරුවාවේ අභිමානය      -  නිදහස් චතුරශ්රා පරිශ්රාය 

 ඩී.ඒ රාජපේෂ ගුණ සැමරුම     -  තංගල්ල සහ මැදමුලන 

 අවප් ගමන විව ේැෂ රූපවාහිනී ප්රුවර්ධ්න රථ   -  2014 වදසැේබර්  

 විව ේැෂ නේතල් පසුතලය     -  2014 වදසැේබර් 

 

මාධ්යOරූප හා සජීවකරණ කකක  

 

මාධ්යරූප හා සජීවකරණ ඒකකවේ වසේැවක සංබයාව 19කි. සයලුම වැඩසටහන් සඳහා  වේමා 

නිර්මාණ හා පූර්ව ප්රුචාරක පට නිර්මාණය වන්වන් වමම ඒකකයවයනි. රණවිරු රියල් ස්ටාර් 

ආකර්ෂණීය වලස වප්රුේැේෂකයා අතරට වගන යන්නට මාධ්යරූප ශිල්පීන්වේ නිර්මාණ දායකේවය 

වබවහවින් ප්රුවයෝජනවේ විය. අධ්යාපන වසේැවවේ සයලුම පාඩේමාලා නිර්මාණාේමකව ඉදිරිපේ 

කිරීම වමන්ම ළමා ඒකකවේ වැඩසටහන් සඳහා මාධ්යරූප නිර්මාණයද වමම ඒකකවයන් සදුවකවර්. 

වන්ත්ර ා සහ අයි නාලිකා සඳහාද මාධ්යරූප ශිල්පීන්වේ නිර්මාණ දායකේවය  සැපවේ. 

වමම වසවර්දී මාධ්ය රූප නිර්මාණ ශිල්පීහු රාජය හා පුේගලික රූපවාහිනී සේමාන උවළලවලදී 

සේමාන වලින් පුදනු ලැබූහ. 

 

පුස්තකාල  

 

රූපවාහිනී පුස්තකාලය සාමානය පුස්තකාලවලින් සුවිව ේැෂි වේ.  එහි පවේවාවගන යනු ලබන 

වතොරතුරු,  මුද්රිඳත හා ශ්රාවය  දෘ ය යන මාධ්ය වදවකන්ම නිෂ්පාදන  රි්යාවලියට  දායකේවය දීමේ 

විව ේැෂවයන් ශ්රාවය දෘෂය මාධ්යවේ  පුස්තකාලයේ වීමේ වමම සුවිව ේැල් බවට වහේැතු වේ. 

2014 වසවර් වOාපති 

 2013 වසවර් ආරේභ කරන ලද වයාපෘති වමම වසවර්ද පවේවාවගන යන ලදී. 

රූපවාහිනී සංස්ථාව 1982 සට වේ දේවාම විකා ය කරන ලද වැඩසටහන් අතුරින්  සංරේෂණය 

සඳහා සුදුසු වැඩසටහන් වතෝරා ඒවා ශ්රාවය දෘෂය සංරේෂණ  වැඩපිළිවවළේ යටවේ සකස් කිරීම 

සඳහා වජයෂ්ඨ කළමනාකාරිේවයට වයාපෘති වයෝජනා ඉදිරිපේ කර  ඇත.( Project Proposal for 

Audio Visual Achiving) වමම වයාපෘතිය සදහා බාහිර අං යකින් වහෝ ප්රුතිපාදන ලබාවගන  

රි්යාේමක කිරීමට නියමිතව තිවේ. 
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අයි නාියකාව / වන්ත්රනා / එන්ටීවී 

අයි නාියකාව 

 

අයි නාලිකාව හා වන්ත්ර ා නාලිකාව එකම සං යාත පරාසයක රි්යාේමක වේ. 

සදුකළ කාර්යයන් සහ වයාපෘති 

1. Rice & Shine උදෑසන සජීව විකා ය - සෑම දිනකම වප.ව 06.00 සට 07.30 

2. Rice & Shine 4th Anniversary – (01.12.2014) - වප.ව 06.00 සට 07.30 

3. Skills for Life - Rice & Shine Segment 

4. Eye Shuffle – සජීව සංගීත වැඩසටහන (අලුේ ඉංග්රීිස ගීත) - සඳුදා  21.30 සට 22.30 

5. Cafe Classics – සජීව සංගීත වැඩසටහන (පැරණි ඉංග්රීිස ගීත) - අඟහරුවාදා  21.30 සට 

22.30 

6. Dhamma & You – පටගත කළ වබෞේධ් සාකච්ඡාමය වැඩසටහන - වපොවහොය දින  

21.30 සට 22.30 

7. Crosscurrent – කාලීන සදුවීේ පිළිබඳ සාකච්ඡාමය වැඩසටහන - සකුරාදා  22.00 සට 

23.00 

8. National Day Messages (INDIA/ IRAN/ PAKISTAN/ BANGLADESH) – පටගත 

කළ වැඩසටහන් 

9. Special Discussions – පටගත කළ සාකච්ඡාමය වැඩසටහන් 

 

වදමළ වැලසටහන් කකක  - වන්ත්රනා නාියකාව 

 

 

වන්ත්ර ා නාලිකාව වමරට වදමළ කතා කරන වප්රුේැේෂකයන් ඉලේක කරවගන වැඩසටහන් විකා ය 

කරයි.  ඒ අනුව 2014 වසර තුළ විකා ය කරන ලද වැඩසටහන් පහත පරිදි වේ. 

 වනේකේ වන්ත්ර ා     - සතිවේ දිනයන්හි විකා ය වන සජීව සාකච්ඡාමය වැඩසටහනකි. 

 උදය දර් නේ           - සතිවේ දිනයන්හි විකා ය වන සජීව සඟරාමය වැඩසටහනකි. 

 ලන්ච් ටයිේ මියුසේ  - සතිවේ දිනයන්හි විකා ය වන සජීව සංගීතමය වැඩසටහනකි. 

 අධ්යාපන වැඩසටහන  - අ.වපො.ස (සා .වපළ) සහ අ.වපො.ස (උ.වපළ) සසුන් වවනුවවන් -         

දිනපතා, සජීව 
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 සයිවනීදි   - හින්දු ආගමික වැඩසටහනකි  

 පට්ටේ පූදුකාරල -  ළමා විවනෝදාේමක වැඩසටහනකි. 

 පුදේ පුතු කලායි -  සඟරාමය වැඩසටහනකි - සති අන්ත - සජීව 

 එේ 9.30  -  සංගීතමය වැඩසටහනකි 

 වකෝරඩ මරල -  සංගීත සඟරාමය වැඩසටහනකි 

 ඉප්පදිේකු සට්ටේ -  සාමානය ජනතාව වවනුවවන් නීති පිළිබඳව වු වැඩසටහනකි. 

 සමයාල් ගැලරි -  ඉවුේ පිහුේ වැඩසටහනකි 

 බ්රිලන්දාවනි  -  සේභාවය සංගීතමය වැඩසටහනකි 

 ෆිල්ේ සට  -  වේශීය වකට චිත්ර පට නිෂ්පාදන සේබන්ධ් වැඩසටහනකි 

 වේශීය වටලි නාටය - වදමළ වටලි නාටය - වේශීය 

 ඉවකෝන් අයිවකෝන් - පාසල් දරුවන්වේ ප්රු ්න විචාරාේමක වැඩසටහනකි. 

 

අවනකු්ත විවශේ  වැලසටන් 

 

 අලුේ අවුරුදු සහ වන්ත්ර ා  සංවේසරය  

 රතවපොංගල්  -  විව ේැෂ සජීව සංස්කෘතික සහ සාේප්රුදායික වැඩසටහන  

      මඩකපපුවේ සට   රතවපොංගල් විව ේැෂ සංගීතමය  

      වැඩසටහන 

 මාතවල් වේර් උේසවය 

 මහා ශිව රාත්රී  දිනය 

 සංහල සහ හින්දු අලුේ අවුරුේද 

 වවසේ උේසවය 

 වපොවසොන් උේසවය 

 නල්ලූර් වාර්ෂික වේර් උේසවය 

 වලෝක ළමා දිනය 

 දීපාවලී උේසවය 

 නේතල් දින වැඩසටහන       
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මුස්ියම් වැලසටහන් කකක  

 

වන්ත්ර ා අයි නාලිකාව සහ එන්.ටී.වී අං ය යටවේ  මුස්ලිේ වැඩසටහන් ඒකකය රි්යාේමක වේ. වමම 

ඒකකය නිවයොජය අධ්යේෂවරවයේ,නිෂ්පාදකවරු වදවදවනේ, නිෂ්පාදන සහකාරවරවයේ සහ 

වජයෂ්ඨ කළමනාකරණ සහකාරවරවයකුවගන්  සමන්විත වේ. වන්ත්ර ා නාලිකාව මගින් වේශිය සහ 

විවේශීය මුස්ලිේ වැඩසටහන් විකා ය වකවර්. වමම වැඩසටහන් මුස්ලිේ ප්රුජාව ඉලේක කර ගනිමින් 

නිෂ්පාදනය කරනු ලබන අතර ඉස්ලාේ ආගම සහ සංස්කෘතිය වඩා වහොඳින් එම ජනතාවට සමීප 

කරවීමට එමගින් කටයුතු කරනු ලැවේ. වමම ඒකකය  නිෂ්පාදනය කළ පහත වැඩසටහන් 2014 

වර්ෂය තුළදී විකා ය කරන ලදී. 

 යාේතිරර 

 ඉරස වතන්ඩ්රාල් 

 වන්ත්ර ා එේස්ප්රුස් 

 නේම සන්වඩ් 

 

විවශේ  වැලසටහන් 

 රාමලාන් ඉෆ්තාර් 

 රාමලාන් උේසවය 

 හේජි උේසවය 

 මිලාදුන් නබි උේසවය 

 

එන්ටීවී  නාියකාව  

NTV   නාලිකාව රදනිකව පැය 16 1/2 ේ විකා ය විය. විකා න පරාසය වකොළඹ නගරය තුලට 

පමණේ සීමා විය.  NTV නාලිකාව වැඩිපුරම විකා යට වයොදා ගනු ලැබුවේ විවේශිය වැඩසටහන් 

නැවත විකා යන්ය. ඉංග්රීිස ප්රුවෘේති සහ Rise and  Shine වැඩසටහන අයි නාලිකාව සමඟ සමගාමීව 

විකා ය වූ අතර රාත්රී  9.30 ට අයි නාලිකාවේ විකා ය වු  ඉංග්රීිස වැඩසටහන් නැවත විකා යේ  වලස 

NTV නාලිකාවේ විකා ය විය. 
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ඉංජිවන්රු අංශ  

 

සංස්ථාවේ වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය හා විකා න කටයුතු උසස් අන්තර් ජාතික තාේෂණික ප්රුමිතීන් 

අනුව ගුණාේමකව කරවගන යාමට සෘජු දායකේවයේ වමම අං වයන් ලැවේ. වමම අං ය ප්රුධ්ාන 

පාලක මැදිරිය, මැදිරි හා බාහිර විකා න, සේවප්රුේැෂණ , නඩේතු , වතොරතුරු තාේෂණය , විදුලි හා වායු 

සමීකරණ සහ සවිල් යන ඒකක වලින් සමන්විත වේ. 

වමයට අමතරව විවිධ් වයාපෘතී හා උපවේ න වසේැවා වබොවහෝ රජවේ ආයතනවල තාේෂණික 

අව යතාවන් පදනේ කරවගන සපයා ඇත. අංකන තාේෂණය  යටවේ වූ ජපානවේ ISDB - T 

වභෞතික විකා න ක්රුමවේ පර්වේෂණ සේවප්රුේැේෂණ  කටයුතු සේපූර්ණවයන්ම සදු කරන ලදී. ජාතික 

වසේැවාවේ  වලස  කාර්මික විදයාලවල ඩිප්වලෝමා සසුන්ට හා වි ්ව විදයාලවල ඉංජිවන්රු උපාික 

අවප්ේෂකයන්ට වනොමිවල් වසේැවාස්ථ පුහුණුව සැපවේ. 2014 වසර තුළ මාස 03 සහ මාස 06 

සීමාවන්ට යටේව එවැනි සසුන් 53 වදවනේ සදහා වසේැවාස්ථ පුහුණුව ලබා දි ඇත. 

රූපවාහිනී වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය සඳහා මැදිරි 5ේ  ද , ජංගම බාහිර විකා න රථ 03ේ ද උපවයෝගී 

වන අතර  විකා නය සඳහා සේවප්රුේැෂණාගාර 11 ේ පිදුරුතලාගල, වදනියාය, සූරියතැන්න, හන්තාන, 

ප්රිගේවරෝස්, නමුණුකුල, පලාලි , පාදගල, වකොකාවිල්, බේබලපිටය, වටොරින්ටන් යන ස්ථාන වල 

ස්ථාපනය කර ඇත. 

එවසේැම රූපවාහිනී වැඩසටහන් ඩයවලොේ චන්ද්රිඳකා විකා නය ඹස්වසේැද (Dialog TV ) ශ්රීi ලංකා 

වටලිවකොේ පිවයෝ ටීවී ( PEO TV) වසේැවාව ඔස්වසේැ  සහ  WWW.rupavahini.lk වවේ අඩවිය මගින් 

අන්තර්ජාලය ඔස්වසේැ ද වලෝකවේ ඕනෑම  තැනක සට නැරඹිය හැක. 

වමම අං ය නිවයෝජය අධ්යේෂ ජනරාල් (ඉංජිවන්රු) යටවේ පාලනය වේ. ඉහත සඳහන් කරන ලද 

ඒකක හා උප ඒකක මගින්  වසර පුරා පිරිනමන ලද විවිධ් වසේැවා සංේෂිප්තයේ  වලස පහත දැේවේ. 
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 ප්ර්ධ්යාන පාලක මැදිරි  

 

රූපවාහිනී, අයි,වන්ත්ර ා සහ එන් ටී වී රූපවාහිනී නාලිකා හතවර්ම වැඩසටහන් විකා න පාලන 

කටයුතු සදු කරන ප්රුධ්ාන පාලක මැදිරිය ඉංජිවන්රු අං ය සතු ඉතා වැදගේම කාර්ය බහුල 

ස්ථානයකි. සාමානය සේවප්රුේැෂණ කාල සීමාව දිනකට පැය  60ේ වේ. එවසේැම රූපවාහිනී වැඩසටහන් 

වල පසු නිෂ්පාදන කටයුතු සදු කිරීම සඳහා වයොදා ගන්නා වර්ඛීය හා වර්ඛීය වනොවන සංස්කරණ 

පේධ්ති 12 ේද ප්රුධ්ාන පාලක මැදිරිය යටවේ රි්යාේමක වේ. 

2014 වර්ෂය තුළ නව ස්ථාපිත කිරීේ හා වැඩි දියුණු කිරීේ පිළිබද විස්තර පහත දැේවේ. 

1.  XDCAM වෘේතිමය තැට ධ්ාවන යන්ත්ර  04 ේ, විකා න නාලිකා 02ේ , ප්රුධ්ාන පුවරු 2ට 

ඈදිය හැකි වන පරිදි   E/G, F/H යන ස්ථාන වල ස්ථාපනය කරන ලදී. 

2.  වැඩසටහන් පූරක වැඩසටහන් ඉදිරිපේ කිරීවේ ඒකකවේ සට MCR හී  Playbox හා  Doremi 

යන වසේැවා දායක යන්ත්ර  වදක හා හුවමාරු කර ගැනීම සදහා දෘෂය වගොනු හුවමාරු ජාල 

පහසුකම සපයා වදන ලදී. 

3.  මැදිරි අංක 3 ආලින්දවේ ඉදිකරන ලද මැදිරිය මගින්  World Cup Cricket  ඇතුළු අනිකුේ 

ජාතයන්තර සජීව රි්කට් විකා න සදහා සජීව සාකච්ඡා වලට අව ය පහසුකේ සපයාවදන 

ලදී. 

4.  වැදගේ ප්රුවෘේති ආවරණයන්වේ සජීව විකා න කටයුතු සඳහා උපවයෝගී කර ගැනීමට වදවන  

Live U Base     Station එක  MCR හි සථ්ාපනය කරන ලදී. 

5.  Intelligent LED Light  ආවලෝකනයන්  05ේ  MCR  හි ඇති මැදිරි අංක 04 හි සථ්ාපනය 

කරන ලදී. 

6.  PPU 9 හා 11 හි ඇති වර්ඛීය වනොවන සංස්කරණ පේධ්තිය සඳහා  Avid Media Composer 

සංස්කරණ මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කරන ලදී. රදනික විකා  හා සංස්කරණ කාලයන් පහත 

සදහන් පරිදි වේ. 

  රදනික විකා න කාලය     පළමු නාලිකාව (රූපවාහිනිය) පැය 22 

    වදවන නාලිකාව (Eye / වන්ත්ර ා ) පැය 18 

 රදනික සංස්කරණ  කාලය එේ පේධ්තියකට පැය 14 බැගින් (දළ වව යන්) 
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මැදිරි වමවහයුම් 

 

සජීව වැඩසටහන්  වමන්ම වැඩසටහන් පටගතකිරීේ සඳහාද මැදිරි අංක i, ii, iii, iv (හඬකැවීේ 

මැදිරිය) හා රජත එළිමහන් මැදිරිය තුළ පහසුකේ සපයා ඇත. 

වසර 2014 දී සදුකරන ලද වැඩසටහන් දළ ව වයන් පහත දැේවේ. 

 

 සජීව වැඩසටහන් 7600 

 සජීව ප්රුධ්ාන ප්රුවෘේති ප්රුකා  2100 

 සජීව පැවයන් පැය ප්රුවෘේති ප්රුකා  3400 

 වලොතරැයි ඇදීම 1750 

 අධ්යාපන වැඩසටහන්  850 

 

ප්රුවෘේති ප්රුකා  හැරුණු වකොට ඉහත වැඩසටහන් සඳහා රදනික සාමානය සජීව විකා න කාලය පැය 

32 ේ වන අතර වමම කාර්ය භාරය අති යින් අවම කාර්ය මණ්ඩලය මගින් සදු කර වගන යන ලදී. 

පහත සදහන් උේවශ්රාේැණි කිරීේ 2014 දී සදු වකරිණි. 

 

 XDCAM  වදමුහුන් පටගත කිරීවේ යන්ත්ර  3ේ මැදිරි 1,2 හා 3 හි ස්ථාපනය කරන ලදී. 

 ප්රුවෘේති අං ය හා මැදිරි අංක වදක අතවර් ප්රුවෘේති දෘෂය වගොනු හුවමාරු කිරීම සඳහා වටරා 

බයිට් 1 ක ධ්ාරිතාවේ ඇති Server යන්ත්ර යේ දෘෂය තන්තු ජාලයේ ඔස්වසේැ සථ්ාපිත කිරීම. 

 

බාහිර විකාශ  

බාහිර විකා  ොේ රථ 2 හා මන්දගාමී චලනය සඳහා වූ බස්රථය භාවිතවයන් පසුගිය වසර තුළ බාහිර 

සජීව විකා න හා පටගත කිරීේ 134 ේ සදුකර ඇත. ජාතික සදුවීේ, ක්රීුඩා තරඟ  වැඩසටහන්, ආගමික 

වැඩසටහන් මීට ඇතුලේ වේ. 

ඒ පිළිබඳ දළ විස්තර පහත දැේවේ. 

  බාහිර විකා  බස්රථ අංක 1      31 (දින 50) 

 බාහිර විකා  බස්රථ අංක 2      92(දින 70) 



 

 

 47 වාර්ෂික වාර්තාව 2014 

 බාහිර විකා  බස්රථ අංක 2 සමඟ මන්දගාමී චලනය සඳහා වූ බස්රථය  11 (දින 22) 

මීට අමතරව බාහිර විකා  බස්රථ අංක 2 හි Samsung LED 45" බහු නැරඹුේ තිර වදකේ ස්ථාපනය 

කිරීවමන් උේවශ්රාේැණි කරනු ලැබිණි. 

 

සම්වප්ර්ේ ණ කකක  

ගත වු වසවර් සේවප්රුේැෂණ  ඒකකවයන් පහත සඳහන් ප්රුධ්ාන කාර්යයන් ඉටු කරන ලදී. 

 දිවයින පුරා ඵලදායි ආවරණයේ සදුවන පරිදි විකා නාගාර 11කින් සමන්විත දීප වයාප්ත 

වභෞතික විකා න ජාලවේ වමවහයුේ හා නඩේතු කටයුතු ඉතා උසස් මට්ටවමන් පවේවාවගන 

යාම. 

 දිවයින පුරා බාහිර විකා  150 ේ සඳහා සජීව සබැඳි පහසුකේ සැලසුේ කිරීම හා රි්යාේමක 

කිරීම. 

 

විකා  පිරිවැය අවම කිරීවේ අරමුණින් උපකරණ හා පහසුකේ ලබාගත හැකි භාවය සැලකිල්ලට 

වගන වමම සජීව සබඳතා පහත සදහන් ක්රුම ඔස්වසේැ රි්යාවට නැංවීම. 

i. අවේ වගන යා හැකි ේෂුද්ර තරංග සබැඳි උපකරණ භාවිතය  

ii. ශ්රීi ලංකා වටලිවකොේ ආයතනවේ දේත පරිපථ ඔසව්සේැ දෘෂය තන්තු සැබැඳි උපකරණ 

භාවිතය 

iii. අංකන චන්ද්රිඳකා තාේෂණය ඔස්වසේැ ප්රුවෘේති රැස්කිරීම සඳහා චන්ද්රිඳකා තාේෂණ 

උපකරණ   භාවිතය  

 

 වේශීය හා විවේශීය විකා නකරුවන් සඳහා ේෂුද්ර තරංග සබැඳි උපකරණ හා අංකන චන්ද්රිඳකා 

ප්රුවෘේති රැස්කිරීවේ උපකරණ කුලියට දීවමන් රු 3,041,500 ක අමතර ආදායමේ උේපාදනය 

කරන ලදී.  

 දකුණු හා මධ්යම පලාේවල රූපවාහිනී, EYE, වන්ත්ර ා යන නාලිකා වල සංඥා ග්ර හණය කිරීවේ 

ග්ර හණාේමකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා  නව විකා නාගාර වදකේ හුන්නස්ගිරිය හා 

වගොන්ගල යන සථ්ානවල ස්ථාපනය කරන ලදී. 
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නල්තතු කකක   - 1 (පේධ්ති හා උපකරණ නඩේතු කටයුතු) 

 ප්රුධ්ාන පාලක මැදිරිය, මැදිරි හා බාහිර විකා න බස්රථ වල ස්ථාපනය කර ඇති උපකරණ හා 

පේධ්ති වල වදෝෂ නිවාරණ හා වදෝෂ නිරාකරණ නඩේතු කටයුතු ඉටු කරනු ලබයි.  

 සංස්ථාවේ අං  හා ඒකක සඳහා දුරකථන ස්ථාපනය කිරීම හා ඒවාවේ  නඩේතු කටයුතු සදු 

කිරීම. 

 ජනාිකපතිතුමාවේ වටලිවප්රුොේටර් රාජකාරි සදහා කාර්ය මණ්ඩලය වයදවීම. 

 

2014 වර්ෂය තුළ නඩේතු -1 ඒකකය මගින් ඉටුකරන ලද සුවිව ේැෂ කාර්ය පහත දැේවේ. 

1.  ප්රුධ්ාන අලුේවැඩියා කටයුතු - 224 

2.  ජනාිකපතිතුමාවේ හා ආරේෂක වල්කේතුමාවේ වටලිවප්රුොේටර් කටයුතු (වන්පාල හා 

 ඇවමරිකා එේසේ ජනපද විවේ  සංචාර ඇතුලේය.) - 156 

3.  දුරකථන ආශ්රි ත අලුේවැඩියා කටයුතු - 247 

4.  නව දුරකථන ස්ථාපිත කිරීම -  ප්රුධ්ාන විධ්ායක කාර්යාලය, නාටය හා, තරුණ, වදමළ හා 

 ක්රීුඩා ඒකකය 

5.  නව  PEO TV සබඳතා සථ්ාපිත කිරීම - විව ේැෂ ඒකකය හා පර්වේෂණ හා පුහුණු ඒකකය. 

6.  නව සමීප පරිපථ රූපවාහිනී පේධ්තිය ස්ථාපිත කිරීම. 

7.  නඩේතු කාර්ය මණ්ඩලය මගින් ඉටු කරන ලද බාහිර විකා න ආවරණ - 63 

ඉන් ප්රුධ්ාන බාහිර විකා න ආවරණ කටයුතු අතර නිදහස් දිනය, ජනපති ජන හමුව, දේෂිණ        

අිකවේගී මාර්ගය විවෘත කිරීම, සජීව අලුේ අවුරුදු විකා නය, සීගිරිය, වපොේස් හිල්, පන්වගොල්ල  

ගනර්ස්, වලව ගජබා සහ කටුකුරුන්ද වමොටර් රථධ්ාවන තරඟය,  IPL රි්කට් තරඟාවලිය, බ්රැැඩ්ලි 

රේබි තරග මාලාව, සජීව නේතල් රාත්රී  වේව වමවහය වේ.  

8.  දැයට කිරුළ 2014 අධ්යාපන ප්රුදර් න කුටය 

9.   පහත සදහන් විකා න කටයුතු සඳහා මැදිරි තාේෂණික පහසුකේ පුළුල් කිරීම සදු  

 වකරිණි. 

   ගුවන් හමුදා පාපැදි සවාරිය 

   2014 FIFA කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය 
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   2014 ආසයානු ක්රීුඩා උවළල 

   යුවර් ඔප් යූේ තරගාවලිය 

10.  වි ාකා විදයාලීය අධ්යාපනික ප්රුදර් න කුටය 

11.  මැදිරි වදවකහි ප්රුවෘේති විකා න පිහිටුවීම සකස්කර නැවත ස්ථාපිත කිරීම. 

12. ජනපති ජනහමුව සඳහා ප්රුධ්ාන පාලක මැදිරිය හා මැදිරිවල තාේෂණික පහසුකේ 

 පුළුල් කිරිම. 

13.  බස්නාහිර , දකුණු හා ඌව පලාේ සභා ඡන්ද ප්රුතිඵල සජීව විකා ය සඳහා මැදිරි තාේෂණ 

 පහසුකේ පුලුල් කිරීම. 

 

නල්තතු කකක  -  2 (ේවෂේැත්ර  උපකරණ හා නිෂ්පාදන වසේැවා අං යට අදාල බාහිර 

විකා  බස් රථවේ නඩේතු කටයුතු) 

 

 විදරේ ප්රුවෘේති රැස් කිරීවේ, විදරේ ේවෂේැත්ර  නිෂ්පාදන උපකරණ හා නිෂ්පාදන වසේැවා ඒකකයට 

අදාළ බාහිර විකා  බස්රථවේ සයලුම උපකරණ වල වදෝෂ නිවාරන හා නිවැරදි කිරීවේ 

නඩේතු කටයුතු වමම ඒකකය මගින් සදුවකවර්. කැේවකෝඩර් දෘෂය,ශ්රාවය සංකලන පුවරු, 

දෘෂය නිරීේෂණ තිර, ශ්රාවය අීකේෂණ උපකරණ, අවේ වගනයා හැකි වීඩිවයෝ කැසට් පටගත 

කරන යන්ත්ර  , මයිවක්රුොවෆෝන් , ශ්රාවය වර්ධ්ක, විදරේ වකෝෂ, විදරේ වකෝෂ ආවරෝපක, 

ප්රුතයාවර්ථ, - සරල ධ්ාරා, පරිවර්තක, ආවලෝකකරණ උපකරණ හා රැහැන් වේ අතර වේ.   

 

 නව උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා තාේෂණික  කයතාව ඇගයීමට ලේකිරීම සදුවේ. 

 ප්රුසේපාදන රි්යාවලිය සඳහා තාේෂණික පිරිවිතර සකස් කිරීම හා තාේෂණික ඇගයීේ කමිටු 

වාර්තා සකස් කිරීම. 

 අලුතින් මිලදී ගන්නා ලද උපකරණ තේව පරීේෂණයට ලේ කිරීම සහ ස්ථාපනය කිරීම. 

2014 වසවර් ඉටු කරන ලද වසේැවා පිළිබඳ සං යාේමක  විස්තරයේ පහත දැේවේ. 

  කැේවකෝඩර්ස්  : වදෝෂ නිවාරණ නඩේතු කටයුතු   -  67 

    විව ේැෂ නඩේතු කටයුතු    - 07 
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වදෝෂ නිවැරදි කිරීවේ නඩේතු කටයුතු  -  66  

 අවේ වගන යා හැකි දෘෂය / ශ්රාවය පටගතකරණ 

   :  වදෝෂ නිවාරණ නඩේතු කටයුතු   - 11 

විව ේැෂ නඩේතු කටයුතු    - 03 

වදෝෂ නිවැරදි කිරීවේ නඩේතු කටයුතු  -  04 

 

 කැමරා කාච  : වදෝෂ නිවැරදි කිරීවේ නඩේතු කටයුතු  -  14 

 දෘෂය නිරීේෂක තිර : වදෝෂ නිවැරදි කිරීවේ නඩේතු කටයුතු  -  13 

 ශ්රාවය අීකේෂණ උපකරණ :  වදෝෂ නිවැරදි කිරීවේ නඩේතු කටයුතු    -  07 

 සරල ධ්ාරා සැපයුේ හා විදරේ වකෝණ ආවරෝපක: 

     වදෝෂ නිවැරදි කිරීවේ නඩේතු කටයුතු   - 09 

  ආවලෝකරණ උපකරණ :  වදෝෂ නිවැරදි කිරීවේ නඩේතු කටයුතු   -  29 

  තාේෂණික පිරිවිතර පිළිවයල කිරීේ      -  04 

  ප්රුසේපාදන වටන්ඩර් ඇගයීේ        -  08 

  අලුේ උපකරණ තාේෂණික තේව පරීේෂාව     -  24 

 

 

වතොරතුරු තාක් ණ හා සන්නිවේදන කකක  

 

රූපවාහිනී සංස්ථාවේ පරිගණක ජාලය හා එයට සේබන්ධ් උපාංග නඩේතු හා මෘදුකාංග යාවේකාලීන 

කිරීම වමම ඒකකවේ කාර්ය භාරයයි. පරිගණක යන්ත්ර  295 ේ   මුද්රණ යන්ත්ර  90 ේ හා පරිගණක 

සර්වර් 15 ේ වවේ හා වේල් ඇතුලේව පූර්ණ නඩේතුව හා අලුේ වැඩියාවද වදෝෂ නිරාකරණය ද 

වමම ඒකකය මගින් සදුවකවර්.   

තවද ප්රුධ්ාන නාලිකාවල වවේ අඩවි පවේවාවගන යාම හා නඩේතුවද පණිවිඩ සේබන්ීකකරණයද 

ඒකක සඳහා අව ය මෘදුකාංග නිපදවීමද සජීව ක්රීුඩා ඉසේ සඳහා මෘදුකාංග නිපදවීම හා සජීව 

විකා යන්ට සේබන්ධ්ව  ඒවා ඉදිරිපේ කිරීමද  වතොරතුරු තාේෂණ හා සන්නිවේදන ඒකකය  විසන් 

සදු කරනු ලබයි. 

 රූපවාහිනී වවේ අඩවි නැවත සැලසුේ කිරීම හා (CMP) භාවිතය සහ ඒ හා සමගාමීව වන්ත්ර ා 

හා චැනල් අයි වවේ අඩවි සකස් කිරීම. 

 ත්රිද භාෂා ප්රුවෘේති වවේ අඩවිය සැලසුේ කිරීම හා සකස් කිරීම. 
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 වවේ අඩවි හරහා නාලිකා වල සජීව විකා යන්  වඩාේ වහොඳ තේවවයන් ආරේභ කිරීම. 

 ප්රුවාහන ඒකකය, ප්රුධ්ාන පාලක මැදිරිය , මාධ්ය රූප ඒකකය සේබන්ධ් වන (Fiber Optic) 

පරිගණක ජාලය යාවේකාලීන කිරීම. 

 සමාජ ජාල වවේ අඩවි භාවිතය  පිළිබඳ වැඩමුළු පැවැේවීම හා  පුහුණු වැඩසටහන් පැවැේවීම. 

 නව ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්ර  භාවිතයට හදුන්වා දීම. 

 පරිගණක හා මෘදුකාංග  යන්ත්ර  අලුේවැඩියාව හා නඩේතුව . 

 මැතිවරණ ප්රුථිඵල හා ක්රීුඩා තරග , ප්රු න් විචාරාේමක වැඩසටහන් සඳහා මාධ්ය රූප ලබාදීම 

හා ඒ සඳහා මෘදුකාංග සකස් කිරීම. 

 

විදුිය හා වායු සමීකරණ කකක  

වකොළඹ මැදිරි සංකීර්ණවේ හා දිවයින පුරා විකා නාගාරවල ස්ථාපනය කර ඇති විදුලි හා වායු 

සමීකරණ උපකරණ හා පේධ්තිවල වදෝෂ නිවාර නිවැරදි කිරීේ හා  නඩේතු කටයුතු නිතය වලස වමම 

ඒකකය මගින් ඉටු කරනු ලබයි. 

 1250 KVA ඩීසල් විදුලි ජනක යන්ත්ර ය  

 250 KVA ඩීසල් විදුලි ජනක යන්ත්ර ය 

 මධ්යම වායුසමීකරණ බලාගාරය 

 වබදුනු වර්ගවේ වායු සමීකරණ ඒකක 180 ේ 

 බාහිර විකා  බස්රථවල වායු සමීකරණ පේධ්ති 

 අ ණ්ඩ විදුලි සැපයුේ පේධ්ති 

 අලුේ වබදුනු වර්ගවේ වායු සමීකරණ ඒකක කිහිපයේ හා නව පිටාර වායු පේධ්තියේ මැදිරි 

සංකීර්ණවේ වූ අට්ටාල අවකා වේ ස්ථාපිත කරන ලදී. 

 90 KVA ඩීසල් විදුලි ජනක යන්ත්ර යේ  

 40 KVA වතකලා අ ණ්ඩ විදුලි සැපයුේ පේධ්තියේ  

 විදුලි ඇණ ආරේෂක පේධ්තියේ / අකුණු නිවාරණයේ  

 විදුලි පාලක පුවරුවේ 

 

වකොළඹ මැදිරි සංකීර්ණය, හන්තාන, සූරියකන්ද සහ අභිනවවයන් ඉදිකරන ලද හුන්නස්ගිරිය යන 

විකා නාගාරවල විදුලි ඇණ නිවාරන පේධ්ති ස්ථාපිත කරන ලදී. 
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15 KVA එකලා අ ණ්ඩ විදුලි සැපයුේ පේධ්තියේ හා විදුලි පාලක පුවරුවේ හුන්නස්ගිරිය 

විකා නාගාරවේ ස්ථාපනය කරන ලදී. වමහිදී සඳහන් කළ යුතු විව ේැෂ කරුණ වනුවේ ඉංජිවන්රු හා 

කාර්මික කාර්ය මණ්ඩලවේ උග්ර  හිඟයේ මාධ්යවේ වුවද ඉතාමේ සීමිත උපකරණ හා පහසුකේ 

සහිතව විදුලිවේ කිසදු බිඳවැටීමකින් වතොරව සයලු නාලිකාවල විකා න කටයුතු කරවගන යාමට 

විදුලි හා වායු සමීකරණ ඒකකවේ දායකේවයලැබීමයි. 

 

 වායු සමීකරණ පේධ්තිවල සදු කරන ලද වදෝෂ නිවාරණ නඩේතු කටයුතු පහත පරිදිවේ. 

 

 මැදිරි සංකීර්ණවේ මධ්යම වායු සමිකරණ පේධ්තිය හා ඊට අදාළ උපකරණ 

 මැදිරි සංකීර්ණවේ වාතාශ්රා පේධ්තිය 

 බාහිර විකා  බස්රථ අංක 1,2 වහඩ් ලයින් බස්රථය හා මන්දගාමී චලන සඳහා වූ බස් රථවේ වායු 

සමීකරණ පේධ්ති. 

 රූපවාහිනී පරිශ්රාවේ හා විකා නාගාරවල ඇති වබදුනු වර්ගවේ වායු සමීකරණ ඒකක 200 

 කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වූ ආපන  ාලාවේ ඇති ශීතකරණ හා අිකශීතකරණ උපකරණ 

 විදරේ වායු පිරිසදුකරණය 

මිට අමතරව පහත සඳහන් කාර්යයන් ද ඉටු කරන ලදී. 

 

වායු සමීකරණ ඒකක හා අදාළ උපකරණවල බිඳවැටීේ 181 ේ වදෝෂ නිවැරදි කරන ලදී. වගොන්ගල හා 

හුන්නස්ගිරිය විකා නාගාර සඳහා පිටාර වාත පේධ්ති ස්ථාපනය කරන ලදී. 

 

සංස්කරණ මැදිරි සංකීර්ණවේ අංක 6 දරන වායු සමීකරණ යන්ත්ර වේ ප්රුධ්ාන සංරචකයන් ප්රුතිස්ථාපනය 

වකොට පූර්ණ ප්රුතිසංස්කරණයකට භාජනය කරන ලදී. 

 

ශීත කාමරවේ ඇති ශීත ජල නල මාර්ග අර්ධ් ව වයන් නැවත පරිවරණය කරන ලදී. 

 

ප්රුධ්ාන පාලක මැදිරිවේ සවිලිවේ ඇති පියන් අර්ධ් ව වයන් පරිවරණය කරන ලදී. වබදුනු වර්ගවේ 

වායු සමීකරණ ඒකක 18 පහත පරිදි ස්ථාපනය කරන ලදී. 

 

 මැදිරි 1 හා 2 වේ  නිරූපණ කාමරය  -  03 

 නාටය, තරුණ හා වදමළ ඒකක   -  05 

 වගොන්ගල විකා නාගාරය    - 03 

 හුන්නස්ගිරිය විකා නාගාරය   -  02  
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අවලවි අංශ  

 

අවලවි අං වේ අං  ප්රුධ්ානී අධ්යේෂ (අවලවි) වේ. කළමණාකරණවයහි පහසුව සඳහා වමම අං ය 

පහත ඒකක වලින් සමන්විත වේ. 

1. අවලවි ඒකකය 

2. උපවල් න ඒකකය 

3. අවලවි ප්රුවර්ධ්න ඒකකය 

4. ප්රුචාරක හා මාධ්ය ඒකකය 

5. අවලවි වැඩසටහන් නිෂ්පාදන ඒකකය 

6. පරිපාලන ඒකකය 

2014 වසවර් අවලවි අං ය රූපවාහිනී සහ චැනල් අයි නාලිකාවල ගුවන් කාලය විකිණීවමන් ලබා 

ඇති සමස්ත ආදායම රුපියල් 1,889,721,887.36 වන අතර සමස්ත අරමුදල් ගලා ඒම රුපියල් 

1,961,499,717.45 කි. 

2014 වසවර් ආදායම වර්ධ්නය කර ගැනීවමහිලා පහත වැඩසටහන් විව ේැෂවයන් දායක වී ඇත. 

 සංහල හා වදමළ අලුේ අවුරුේද 

 වවසේ / වපොවසොන් උේසව  

 වපොදු රාජය මණ්ඩලීය ක්රීුඩා උේසවය / ආසයානු ක්රීුඩා උේසවය 

 FIFA වලෝක කුසලාන තරගාවලිය 

 ළමා දිනය  

 රණවිරු රියල් ස්ටාර් වැඩසටහන 

 වමෝටර් රථ ධ්ාවන තරග 

ඉහත වැඩසටහන් අතරින් සංහල හා වදමළ අලුේ අවුරුදු වැඩසටහන වවනුවවන් (ජාතික 

රූපවාහිනිය/ වන්ත්ර ා නාලිකාව - නුවර එළිය සැළලිහිණි වසන්තය සඳහා ) රු. මිලියන 43.271 ක 

ඉහළ ආදායමේ ලබා ගැනීමට හැකිවිය. 

වසේැවාදායකයන්වේ ප්රුවර්ධ්න වැඩසටහන් සංවිධ්ානය කර ප්රුචාරය කිරීවමන් හා විවිධ් මාධ්ය 

අනුග්ර ාහකයන් ලබා ගැනීවමන් අමතර ආදායේ ලබා ඇත. 

වසේැවාදායක ආයතන සමග මනා සේබන්ධ්තාවේ පවේවා වගන යාම තුළින් වසේැවා 

දායකයන්වගන් ලබා ගන්නා වවළඳ දැන්වීේ නිවැරදිව උපවල් න ගතකර විකා ය කිරීමට 
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කටයුතු සලස්වා ඇත. ආදායේ ඉලේක සපුරා ගැනීමට සහායවීම උපවල් න ඒකකවයහි කාර්යය 

භාරය වේ. 2014 වසවර් දී උපවල් න ඒකකය විසන් දැන්වීේ 377,683 ේ උපවල් න ගතකර 

ඇත. 

තවද සංස්ථාවේ වැඩසටහන් අඩංගු ඩී වී ඩී / වී සී ඩී පිටපේ නිෂ්පාදනය සහ අවලවිය තුළින් 

රුපියල් 2,717,918.93 ක පමණ වාර්ෂික ආදායමේ උපයාවගන තිවේ. එවමන්ම නැණ මිහිර 

ශිෂයේව ප්රු ්න පත්ර  කට්ටල අවලවි අං වයන් විකිණීවමන් පමණේ රුපියල් 3,612,254.07 ක 

ආදායමේ ලබාවගන ඇත. 

රූපවාහිනිවේ විකා ය වූ වැඩසටහන්වල පිටපේ සහ පුස්තකාල දර් න අවලවිවයන් ලැබූ 

ආදායම රුපියල් 1,196,788/- කි. 

වයාපාරික කිරුළ 2014, සුන්දර නුවර එළිය 2014, සරිලක පිරි අවුරුදු සරි අවුරුදු උදානය 2014 - 

ඇඹිලිපිටය, පූජා වවසේ කළාපය - වදහිවල, රජරට වපොවසොන් නමස්කාරය, සුරිදුනි කතරගම 

2014, දැයට කිරුළ 2014, FIFA Foot Ball Promotion, පින්බර ගැටබරුව - 2014, අවප් ගමන 

ප්රුවර්ධ්න චාරිකාව, වලෝක ළමා දිනය 2014 - රන්මිණි තැන්න ආදී ප්රුවර්ධ්න කටයුතු සාර්ථකව 

නිම කරන ලදි. 

පසුගිය වසරවල වමන්ම 2014 වසර තුළ ද නාලිකා ප්රුවර්ධ්නය සහ රූපවාහිනී වැඩසටහන් 

ප්රුචාරය සඳහා ප්රුචාරක හා මාධ්ය ඒකකය මඟින්  මුද්රිඳත මාධ්ය ඔස්වසේැ ප්රුචාරක කටයුතු  දියේ 

වකරිණි. වේ සඳහා පහත සඳහන් ආයතන සමග පැවති ප්රුති වවළඳ ගිවිසුේ යටවේ දැන්වීේ පළ 

කරනු ලැබීය.  

 වල්ේ හවුස්  ආයතනය 

 උපාලි පුවේපේ සමාගම 

 සුමති පුවේපේ සමාගම 

වර්ෂය පුරා විිකමේ සැලසුමේ යටවේ අවලවි ප්රුවර්ධ්නය හා වප්රුේැේෂක වර්ධ්නය සඳහා වමම 

ප්රුචාරක දැන්වීේ සංහල, ඉංග්රීිස හා වදමළ යන මාධ්යවලින් පළ වකරිණි.  

වලොතරැයි  වැඩසටහන්, වසේැවාදායක ප්රුවර්ධ්න වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය හා ඒ ඒ වැඩසටහන්වලට 

අදාළ පූර්ව ප්රුචාරක පට සැකසීම අවලවි වැඩසටහන් නිෂ්පාදන ඒකකය මගින් සදුවකවර්. තවද 

දිනපතා වලොතරැයි දිනුේ ඇදීවේ නිෂ්පාදන කටයුතු සදුවන අතර වසරකට දිනුේ ඇදීවේ 

වැඩසටහන් 1508 ේ නිෂ්පාදනය කර ඇත. 
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පරිපාලන අංශ  

 

සංස්ථාවේ සයලුම පරිපාලන කටයුතු සභාපති  සහ අධ්යේෂ ජනරාල්වේ අීකේෂණය  යටවේ 

පරිපාලන අං ය මගින් සදු කරනු  ලබයි. පරිපාලන අං ය අධ්යේෂ (පරිපාලන ) යටවේ පාලනය වේ. 

පරිපාලන අංශ   ටව්ත ඇි කකක 

1. පරිපාලන ඒකකය 

2.  මහජන සේබන්ධ්තා හා පිළිගැනීවේ ඒකකය  

3.  වල් නාගාරය 

4.  ප්රුවාහන ඒකකය 

5.  ආරේෂක ඒකකය 

6.  පර්වේෂණ හා පුහුණු ඒකකය -   සභාපති සහ  අධ්යේෂ ජනරාල්වේ අීකේෂණය  

යටවේ 

7.  නීති හා පරිපාලන ඒකකය 

8.  සවිල් ඉංජිවන්රු ඒකකය 

9.  අභයන්තර විගණන ඒකකය - සභාපතිතුමාවේ  සෘජු අීකේෂණය  යටවේ 

 

පරිපාලන කකක   සිදු කරන කාර්  න් 

 

1.  සංස්ථාවේ සයලුම නිලධ්ාරීන්වේ වපෞේගලික ලිපිවගොනු පවේවාවගන යාම. 

2.  සංස්ථා කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා නව නිලධ්ාරීන් බඳවා ගැනීම. 

3.  සංස්ථා නිලධ්ාරීන්වේ  උසස්වීේ, වාර්ෂික වැටුප් වැඩිවීම සහ ස්ථාන මාරුවීේ ලබාදීම. 

4.  ජනමාධ්ය අමාතයං ය ඇතුළු බාහිර  ආයතන විසන් ඉල්ලුේ කරනු ලබන වතොරතුරු 

හා වාර්තා ලබා දීම. 

5.  සංස්ථාවේ සයලුම උේසව සංවිධ්ානය කිරීම. 



 

 

 56 වාර්ෂික වාර්තාව 2014 

6.    සංස්ථාවේ නිලධ්ාරීන්වේ විනය පාලනය සේබන්ධ් රාජකාරි සදු කිරීම. 

7.  විවේශීය පුහුණු පාඨමාලා , සේමන්ත්ර ණ, සමුළු, රැස්වීේ, අධ්යාපන චාරිකා, වැඩමුළු, 

ආවරණ කටයුතු සදහා නිලධ්ාරීන් වයොමු කිරීම සේබන්ධ් රාජකාරි කටයුතු කිරීම. 

8.  සංස්ථාවේ සයලුම නිලධ්ාරීන්වේ නිවාඩු , හදිස අනතුරු නිවාඩු , ප්රුසූත නිවාඩු, විව ේැෂ 

හා රාජකාරි නිවාඩු, රටන් බැහැර වපෞේගලික හා රාජකාරි නිවාඩු සේබන්ධ් රාජකාරි 

සදු කිරීම. 

9.  සංස්ථා නිලධ්ාරීන්වේ සුභ සාධ්නය  සදහා රවදය රේෂණ පහසුකේ, ණය  

පහසුකේ ලබාදීම ඇතුළු  අවනකුේ සුභසාධ්න කටයුතු සදු කිරීම. 

10.   සංස්ථා  නිලධ්ාරීන්වේ වසේැවක අර්ථසාධ්ක අරමුදල හා වසේැවා නියුේතිකයින්වේ භාර 

අරමුදල් සේබන්ධ් රාජකාරි කටයුතු සදු කිරීම. 

11.  නිල හැඳුනුේපේ , නිල ඇඳුේ ලබාදීම සේබන්ධ් රාජකාරි කටයුතු කිරීම. 

12.  සංස්ථාවේ විවිධ් අං වලට අව ය පානීය ජලය සහ පුවේපේ3 

 වගන්වීම හා වබදාහැරීම. 

13.  සංස්ථා දුරකථන හා තැපැල් සේබන්ධ් රාජකාරි කටයුතු කිරීම. 

 

2014 වර්   අවසානවේ වසේවක සංඛ්යOාව පිළිබඳ වතොරතුරු   

වසේවා පදනම      වසේවක සංඛ්යOාව 

ස්ථීර කාර්ය මණ්ඩලය      935 

වකොන්ත්ර ාේ කාර්ය මණ්ඩලය     49 

වසේැවා පැවරුේ  කාර්ය මණ්ඩලය    14 

මුළු කාර්  ම්ඩලල       998 

අනුමත  කාර්ය මණ්ඩලය     985 
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2014 වර් වේ නව බඳවා ගැනීම් 

ස්ථිර පදනම මත      29 

වකොන්ත්ර ාේ  පදනම මත      27 

වසේැවා පැවරුේ පදනම මත     17 

මුළු බදවා ගැනීම්      73 

 

2014 වර් වේ විශ්රාාම  ාම සම්බන්ධ්ය වතොරතුරු 

2014 වර්ෂවේ විශ්රාාම ලැබූ නිලධ්ාරීන් සං යාව   06 

 

රක් ණ ප්ර්ිලාභ 

2014 වසවර් ජනවාරි 01 දින සට වදසැේබර් 31 දින දේවා කාලය සඳහා සංස්ථාව ගිවිසගේ රවදය 

රේෂණාවරණය, ගිනි රේෂණය  හා සයලු අවදානේ රේෂණ ක්රුම රි්යාේමක වකරිණි. 

එ මගින්; 

 වරෝහල්  හා සැේකේ රේෂණ ආවරණය( වන්වාසක වරෝහල් බිල්පේ,  ඇස්කණ්නාඩි 

බිල්පේ) 

 අසාධ්ය වරෝග රේෂණය 

 හදිස අනතුරු රේෂණය 

 ගිණි රේෂණය හා සයලු අවදානේ රේෂණ 

 යන ේවෂේැත්ර  ආවරණය වේ. 

2014 වර් වේ වමම සංස්ථාවේ නිලධ්යා අන් සහභාගි වු විවේශ නිල සංචාර 

විවේශ ගමන් අවස්ථා    සහභාගි වු නිලධ්යා අන් සංබOාව 

පුහුණු පාඨමාලා       22 

රැස්වීේ හා සේමන්ත්ර ණ      23    

රාජය නායක නිල සංචාර සහ ආවරණ කටයුතු   68  
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2014 වර් වේ සිදු කරන ලද විවශේ  වOාපති 

 ශ්රීi ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා නිලධ්ාරීන්වේ කාර්ය සාධ්නය ඇගයීම සඳහා  නව කාර්යඵල 

ඇගයීවේ රි්යා පටපාටයේ සකස් කිරීම. 

 උේසව සංවේසරික කටයුතු 

 2014 වර්ෂවේ වයදුනු රූපවාහිනී 32 වන සංවේසරය වවනුවවන් පැවැේවුණු පිරිේ පිංකම 

සහ දානමය පිංක ම වපබරවාරි මස 14 සහ 15 සදු කිරීම. 

 වසර 20ක වසේැවා කාලයේ සේපූර්ණ කල සංස්ථා නිලධ්ාරීන් සඳහා රන් තිළිණ ප්රුදානය.  

 රූපවාහිනී සංස්ථා නිලධ්ාරීන්වේ සහභාගිේවවයන් වාර්ෂික අලුේ අවුරුදු උේසවය ක්රීුඩා 

සංගමය හා එේව සංවිධ්ානය කිරීම.  

 

 

මහජන සම්බන්ධ්යතා සහ පිළිගැනීවම් කකක  

 

2014 වර්ෂවේ මහජන සේබන්ධ්තා ඒකකවයන් ඉටුකරන ලද රාජකාරි 

1.  පාසල් ළමුන්  හා වවනේ ආයතනවලට අයේ පුේගලයන් 75,000 කට පමණ 

ආයතනය පිළිබඳව හා එහි රි්යාකාරිේවය පිළිබඳව අධ්යාපනිකව කරුණු කියාවදමින් 

ආයතනය නැරඹීමට අව ය පහසුකේ  සලසා දීම. 

2.  සංස්ථා නිලධ්ාරීන්ට පහසු මිළට භාණ්ඩ හා වසේැවා ලබා ගැනීම සඳහා  අව ය 

පහසුකේ සහිතව සුභසාධ්න වපොල පැවැේවීම. 

3.  සංස්ථා නිලධ්ාරීන්වේ වසෞ ය තේවය  නංවාලීමට වසෞ ය කඳවුරු පැවැේවීම. 

4.  සංස්ථාවවන් වසේැවා ලබා ගැනීමට පැමිවණන බාහිර පුේගලයන්ට අව ය කටයුතු 

පහසුවවන් කරගැනීමට සහය වීම. 

5.  සංචාරක නිවාස පිහිටවීමට ඉඩේ ලබා ගැනිමට කටයුතු කිරීම. 
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ප්ර්වාහන කකක  

 ශ්රීi ලංකා රූපවාහිනී සංසථ්ාවේ රදනික ප්රුවාහන රාජකාරි වන ප්රුවෘේති පටගත කිරීම, වැඩසටහන් 

පටගත කිරීේ, ඉසේ සමීේෂණ කටයුතු සහ වකොළඹින් බැහැරව ඇති ප්රුතිවිකා න මධ්යස්ථානයන්හි 

අව යතා මත ප්රුවාහන පහසුකේ සැපයීම සහ සංස්ථාවේ අවනකුේ රාජකාරි සදහා ප්රුවාහන පහසුකේ 

සැපයීම වමම ඒකකවේ ප්රුධ්ාන කාර්ය වේ. 

ප්රුවාහන නිලධ්ාරීන් වදවදවනකුවේ අීකේෂණය යටවේ රි්යාේමක වු වමම  ඒකකවේ කාර්ය 

මණ්ඩලය 64 කි. රූපවාහිනී සංස්ථාවට අයේ වාහන 43 ේ සහ කුලී පදනම මත ලබාගේ වාහන 13ේ 

උපවයෝගි කර ගනිමින් ඉහත අව යතාව සපුරා දීමට කටයුතු කර තිවේ. ඒ අනුව යවථෝේත වර්ෂය 

තුළ වාහන ධ්ාවනය කර ඇති දුර ප්රුමාණය කි.මි 1,736,674 ේ වු අතර ඉන් කි.මි1,314,880 ේ සංස්ථා 

වාහනවලින්ද  කි.මි 421,794ක පුේගලික වාහනවලින්ද  ධ්ාවනය කර තිවේ. වමය පසුගිය වසවර් 

ධ්ාවනය කර ඇති කි.මි සං යාව හා සසදා බැලීවේදී  කි.මි 106,485 ක වැඩි වීමකි.  

සංස්ථා වාහන 43 ේ වසරක ධ්ාවනය සදහා ඉන්ධ්න වියදම වලස රු 17,478,323/= ේ සහ කුලී 

පදනම මත ලබාගේ වාහන 13ේ සදහා කුලිය වලස රු 16,702,274.52 /= ක මුදලේ වැයවී ඇත. 

 සංස්ථා වාහනවල අළුේවැඩියා කටයුතුවලින්  80% ක ප්රුමාණයේ සංස්ථා ගරාජය තුළ ඉටු කිරීවමන් 

වඩාේ වි ්වාසදායක නඩේතු වසේැවාවේ සහ මුදල් ඉතිරියේ ලබා ගැනීමටද හැකි වී තිවේ. 

 

වසේවව න් ඉව්තවීම්  හා බඳවා ගැනීම් 

වකොන්ත්ර ාේ පදනම මත වසේැවය කළ එේ රියදුවරකුවේ වසේැවය අවසන් කර ඇති අතර වසේැවා පැවරුම 

හා වකොන්ත්ර ාේ පදනම මත නව රියදුරන් පස්වදවනකු බඳවාවගන ඇත. 

 

ආරක් ක කකක  

පුේගලික ආරේෂක අං වේ සහ සංසථ්ා නිලධ්ාරීන්වේ වසේැවාව ලබා ගනිමින් දවවසේැ පැය  24 පුරා 

සංස්ථා කාර්ය මණ්ඩලය සහ ආයතන වේපල  ආරේෂා කිරීම සහ ආයතනවේ විනය පවේවාවගන 

යාම ආරේෂක  ඒකකවේ කාර්ය භාරය වේ. 

ප්රුධ්ාන ආරේෂක නිලධ්ාරී  ඇතුළුව 8 වදවනකුවගන් සමන්විත ආයතනිත නිලධ්ාරීන් 

කණ්ඩායමකවගන්  සහ රේනා ලංකා ආරේෂක සමාගවමන් වසේැවය ලබා ගන්නා අතර දිවා වසේැවය 

සදහා ආරේෂක  නිලධ්ාරීන් 11කු සහ කාන්තා ආරේෂක නිලධ්ාරීන්  3 කු වසේැවය කරන අතර රාත්රී  

වසේැවය සදහා ආරේෂක නිලධ්ාරීහු 10 වදවනේ සටති. 
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නීි පරිපාලන කකක  

නීති පරිපාලන ඒකකය පරිපාලන අං යට අයේ කුඩා ඒකකයේ වන අතර එය නිලධ්ාරීන් 5 

වදවනකුවගන් සමන්විතය. 

සංස්ථාව වවනුවවන් වශ්රාේැෂ්ඨාිකකරණය, අභියාචනාිකකරණය, මහාිකකරණය,  දිසා අිකකරණය සහ 

මවහේැස්ත්ර ාේ අිකකරණය ඉදිරිවේ වපනී සටීම හා අව ය  අවස්ථාවලදී  ඒ සදහා වජයෂ්ඨ නීතිඥ 

මහතුන් සේබන්ධ් කර ගැනීම. කේකරු අිකකරණය, කේකරු වකොමසාරිස්, මානව හිමිකේ වකොමිසන් 

සභාව, ඔේබුඩ්සම්න් ඉදිරිවේ සංස්ථාව වවනුවවන් වපනී සටීම, ඉහල කළමනාකාරිේවයට අව ය 

නීති උපවදස් ලබාදීම හා ඊට අමතරව සංස්ථාවට ඇතුළේ වන සංස්ථා වසේැවකයන් හා බාහිර 

වසේැවාදායකයන් සමඟ ගිවිසුේ සකස් කිරීමේ ඒ හා සේබන්ධ් සයළුම කටයුතු සදුකිරීමේ සංසථ්ාවට 

අයවිය යුතු ණය අයකර ගැනීම වවනුවවන් එන්තරවාස යැවීමේ නීති  පරිපාලන ඒකකය මගින් සදු 

කරනු ලබයි. 

 සංස්ථාවට අයවිය යුතු රු 1,058,657.50 ක මුදලේ වවනුවවන් ආයතන හතරකට (04)  එවරහිව 

අිකකරණවේ නඩු පවරන ලද අතර තවේ ආයතන දහයකට  (10) එවරහිව එන්තරවාස යැවීම, 

වපොළිස් පැමිණිලි  සදු කිරීම 2014වසවර්දී නීති පරිපාලන ඒකකය මගින්  සදුවිය. 

නඩු පැව අවමන් හා නීිම  පි වර ගැනීවමන් ලැබූ ප්ර්ගි 

 

 2004.02.29 වන දින රාත්රී  “විසංවාදය” නැමැති වැඩසටහවන්දී විමල් වීරවං  මහතා කළ 

ප්රුකා යකින් තමාට අපහාස වූවේ යැයි පවසමින් රුපියල් මිලියන 75ක වන්දි මුදලේ ඉල්ලා 

වේජර් වජනරාල් වසන්ත වපවර්රා මහතා විසන් සංස්ථාවට එවරහිව පවරන ලද නඩු අංක  

46636/MR//2004  දරණ නඩුවේදී  සංස්ථාවේ වාසයට තීන්දු ප්රුකා යේ ලබා ගැනීමට සමේ 

විය. එනේ එම වැඩසටහන මගින් ඔහුට අපහාසයේ වනොවු බව තීරණය විය. 

 CTV ආයතනය වවතින් සංස්ථාවට අයවීමට  තිබු රුපියල් 7,678,643.74 ක මුදල අයකර ගැනීම 

වවනුවවන්   2011 වර්ෂවේ පවරා තිබු නඩු 07 ේ සේබන්ධ්වයන් සංස්ථාවේ වාසයට තීන්දු 

ප්රුකා  ලබා ගන්නා ලදී. 

 තවද චේපික විවේසුරිය මහතාවගන්  සංසථ්ාවට අය වීමට තිබූ රු 105,106.56 ක මුදල අයකර 

ගැනීම පිණිස DMR/698/2011 දරණ  නඩුව පවරා තිබුණි. ඒ අනුව වමම වසවර්දී එම මුදල් 

සංස්ථාවට අය කර  ගැනීවමන් පසුව එම නඩුව අවසන් කිරීමට හැකි විය. 

මීට අමතරව වසේැවා දායක ණයගැතියන්ට එවරහිව නඩු පැවරීම, එන්තරවාස  යැවීම සහ වපොලිස ්

පැමිණිලි සදු කිරීම වැනි නීතිමය රි්යාමාර්ග ගැනීම මගින් 2014 වර්ෂය තුළදී රු 5,753,749.60 ක 

මුදලේ අයකර ගැනීමට හැකිවීම  වැදගේ කරුණකි. 
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අභOන්තර විගණන කකක  

සංස්ථා සභාපති / අධ්යේෂ ජනරාල්වේ සෘජු අීකේෂණය යටවේ අභයන්තර විගණන ඒකකය 

රි්යාේමක වේ. ගිණුේ හා අභයන්තර පාලන ක්රුම සමාවලෝචනය කිරීමේ, ඒවාවේ රි්යාකාරීේවය, 

වමවහයවීේ පිළිබඳ වදෝෂ සහගත තේවයන් පිළිබඳව අදාල අං  ප්රුධ්ානීන් වවත අභයන්තර විගණන 

විමසුේ වයොමු කිරීමේ, තවදුරටේ අව ය අවස්ථා වලදී වැඩි දියුණු කිරීේ හා පවතින තේවයන් 

පිළිබඳව ඉහළ කළමනාකාරීේවය වවත වාර්තා කිරීමේ අභයන්තර විගණන ඒකකවේ ප්රුධ්ාන 

කාර්යභාරය වේ. 

 

2014 වර්ෂය සඳහා පිළිවයල කරන ලද හා සංස්ථා අධ්යේෂ මණ්ඩලය විසන් අනුමත කරන ලද 

අභයන්තර විගණන වැඩසටහන, පවේනා මානව හා වභෞතික සේපේ ප්රුවයෝජනයට ගනිමින් පවේනා 

කාල වේලාවන් අනුව පූර්ණ ව වයන් හා නියදි ව වයන් පරීේෂාකර පාලනාිකකාරය වවත වාර්තා 

කර ඇත. 

 

ඒ අනුව සංස්ථාවේ ප්රුධ්ාන අං  කිහිපයකින් ආවරණය වන පරිදි විගණන විමසුේ නවයේ (09) 

විගණන වාර්තා දාහතරේ (14) හා වවනේ වාර්තා පහවළොවේ (15) පමණ ඉදිරි පේ වකොට ඇති අතර 

2014 වර්ෂය තුළ විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීේ හතරේ (04) පවේවා ඇත. 

 

 

පර්වේ ණ හා පුහුණු කකක  

රදනික වැඩසටහන් පිළිබඳ වප්රුේැේෂක ප්රුතිචාර  හා තරගකාරි නාලිකාවන්හි හැසරීම පිළිබඳ 

පර්වේෂණ දේත ලංකා මාර්කට් රිසර්ච් බියුවරෝ  (LMRB) වවතින් ලබා ගැනීම සදු වකරිණි. 2014 

වසවර් වමම වතොරතුරු ලබා ගැනීම සදු වනොවුණි. 

නමුේ ආයතන විධ්ායක නිලධ්ාරීන්වේ සහාවයන් රූපවාහිනිය හා තරගකාරී නාලිකා වන්වේ 

වැඩසටහන් පිළිබඳව සංසන්දනාේමකව ඇගයුමේ සදු වකරිණි. වමම  සමීේෂණවේදී අ ණ්ඩව සති 

තුනේ වැඩසටහන්   නැරඹීේ සදු කරන ලදී. 

විකා වේදී  සදුවන වදෝෂ අවම කරගැනීම හා විකා ය සඳහා සුදුසු නුසුදුසු වැඩසටහන් හඳුනා ගැනීම 

වමහි අරමුණ විය. 

වේ අතර 2014 දැයට කිරුළ ප්රුදර් න භූමිය  පාදක කර ගනිමින් ද සේේෂණයේ සදුවකරිණි. 

වමමගින් ද වප්රුේැේෂක ප්රුතිචාර පිළිබඳ විමසුමේ සදුවකරිණි. පුේගලයන් 1000 කවේ අදහස් වමහිදී 

සැලකිල්ලට ගැනින. 
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රූපවාහිනී මාධ්ය භාවිතවේදී  වප්රුේැේෂක ප්රුතිචාර වසොයා බැලීම අතයව ය වේ. විවිධ් නාලිකා වටා 

රැස්ව ඇති වප්රුේෂක සං යාව වැඩසටහන් වපළ ගැස්ම සදහාේ නිරිමාණකරණය සඳහාේ වැදගේ වේ. 

එම සමීේෂණ දේත වි ්වල්ෂණය කර කළමනාකාරිේවය සහ නිෂ්පාදන කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවේ 

කිරීම වමම ඒකකවයන් සදු කරනු ලබයි.  

පර්වේ ණ කටයුතු 

වැඩසටහන් විකා ය වූ  ගුවන් කාල වි ්වල්ෂණය කිරීමද වමම ඒකකවයන් සදු කරන තවේ 

කාර්යයකි.  ජාතික නාලිකාව සහ අයි නාලිකාවන්හි විකාශිත වැඩසටහන් වර්ගීකරණය කර ගුවන් 

කාලය වවළද හා  අනුග්ර ාහක වැඩසටහන් වලස වවන් වවන් ව වයන් ගණනය කරනු ලැවේ.  

පුහුණු කටයුතු 

ආයතනවේ මානව සේපේ සංවර්ධ්නයට සහ  තාේෂණික ප්රුගමනයට අව ය දැනුම  හා පුහුණුව 

ලබාදීම සඳහා  පුහුණු වැඩසටහන් පැවැේවීම පර්වේෂණ හා පුහුණු ඒකකවයන් අ ණ්ඩව  සදු කරනු 

ලබයි. 2014 වර්ෂවේදී සංවිධ්ානය කරන ලද පුහුණු වැඩසටහන් පිළිබඳ විස්තර  පහත දැේවේ. 

 

පුහුණු වැලසටහන් 

 

 

වැලසටහන් සංඛ්යOාව 

 

සහභාගී වු සංඛ්යOාව 

වේශීය - පුහුණු වැඩසටහන් 07 143 

වේශීය - බාහිර පුහුණු වැඩසටහන් 12 16 

විවේශිය පුහුණු ආයතන සමඟ එේව සදු කළ 

පුහුණු වැඩසටහන් 
02 22 

බාහිර ආයතන සඳහා පැවැේවූ පුහුණු 

වැඩසටහන් 
03 37 

වි ්ව විදයාල හා කාර්මික විදයාල වල සසුන් 

සඳහා ලබාදුන් පුහුණු අවසථ්ා 
- 52 

 

ගුවන් කාල විශ්වල් ණ  

2014 වර්ෂවේ ජාතික නාලිකාවේ සමස්ත ගුවන් කාලය පැය 7443.5 කි. ඉන් පැය 6246.4 ේ 

වැඩසටහන් සඳහා වවන් වූ අතර, වවළඳ දැන්වීේ සඳහා වවන් වූ කාලය පැය 1197.1කි. අයි 

නාලිකාවේ මුළු ගුවන් කාලය පැය 5732.4 ේ වූ අතර ඉන් පැය 5371.8 ේ වැඩසටහන් සඳහා වවන් 

වකරිණි. වවළඳ දැන්වීේ සඳහා වූ කාලය පැය 360.6 කි. 

2014 වර්ෂවේ වැඩසටහන් ගුවන් කාලය පහත දැේවවන පරිදි වර්ගීකරණය කර දැේවිය හැකිය. 
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වැලසටහන් ගුවන් කාල විශ්වල් ණ  - 2014 

 

වැලසටහන් වර්ගීකරණ  ජාික නාියකාව අයි නාියකාව 

පැ  % පැ  % 

වතොරතුරුම  වැලසටහන් 

 
ප්රුවෘේති 
 
වේ පාලන 

                    
ආර්ථික 
 
සාමාජීය 
 
ආයුවබෝවන් 
 
 

 

 

698.9 

 

157.2 

 

100.7 

 

545.2 

 

120 

 

1622 

 

 

11.2 

 

2.5 

 

1.6 

 

8.7 

 

1.9 

 

25.9 

 
 
393.7 
 

- 
 

- 
 
308.7 
 
241 
 

943.4 

 
 
7.4 
 

- 
 
- 

 
5.8 
 
4.5 
 

17.7 
 

අධ්යOාපනික වැලසටහන් 
 
අධ්යාපනික 
 
වාර්තාමය 
 
කෘෂිකාර්මික 
 
ප්රු ්න විචාරාේමක 
 
සඟරාමය 
 
භාෂාව 
 

 

 

529.2 

 

212.6 

 

49.8 

 

20.6 

 

134 

 

19.7 

 

965.9 

 

 

8.5 

 

3.4 

 

0.8 

 

0.3 

 

2.1 

 

0.3 

 

15.4 

 
 

161.2 
 

62 
 
- 
 
- 
 

417.6 
 
- 
 

640.8 

 
 
3 
 

1.2 
 
- 
 
- 
 

7.5 
 
- 
 

11.7 

 

 

ළමා වැලසටහන් 
 
ළමා 
 
කාටූන් 
 
 

 

 

222.3 

 

39.5 

 

261.8 

 

 

3.6 

 

0.6 

 

4.2 

 
 
73.4 
 
77.6 
 

151 
 

 
 
1.4 
 
1.5 
 

2.9 

 

 

කාන්තා වැඩසටහන් 
 

594.1 

 

9.5 26.5 0.4 
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සංස්කතික හා ආගමික වැලසටහන් 
 
සංස්කෘතික 
 
ආගමික 
 
 

 

 

59.5 

 

418.9 

 

478.4 

 

 

1 

 

6.7 

 

7.7 

 
 
40.9 
 
160.8 
 
201.7 

 
 

0.8 
 
3 
 

3.8 

විවනෝදා්තමක වැලසටහන් 

 
නාටය 
 
මාලා චිත්ර පට 
 
චිත්ර පට 
 
සංගීත 
 
විවිධ් 
 
 

 

 

748.6 

 

115 

 

253.8 

 

703.4 

 

115.9 

 

2415.1 

 

 

 

12 

 

1.8 

 

4.1 

 

11.3 

 

1.9 

 

38.8 

 
 
587.9 
 
- 
 
974 
 
299.6 
 
887 
 

2748.5 

 
 

10.9 
 
- 
 

18.2 
 

5.6 
 

16.5 
 

51.2 

ක්රීුඩා වැඩසටහන් 183.7 

 

2.9 449.4 8.5 

ප්රුචාරාේමක වැඩසටහන් 
 

178.5 2.9 192.8 3.6 

අවනකුේ වැඩසටහන් 
 

25.3 0.4 17.7 0.3 

එකතුව 6246.4 100 

 

5371.8 100 

 

වවළඳ ගුවන් කාල  - 2014 

වැලසටහන් වර්ගීකරණ  ජාික නාියකාව අයි නාියකාව 
 

පැ  

 

% පැ  % 

මිල වගවූ අනුග්ර ාහක වවළඳ දැන්වීේ 
 
වනොමිවල් විකාශිත දැන්වීේ 
 

1172.8 

 

24.3 

98 

 

2 

350 
 

10.6 

97 
 
3 

එකතුව 
 

1197.1 100 360.6 100 
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අනුග්රකාහක දා ක්තව  

ජාතික නාලිකාවේ වැඩසටහන් ගුවන් කාලවයන් 47.7% (පැය 2981.6) ේ හා අයි නාලිකාවේ 

වැඩසටහන් ගුවන් කාලවයන් 21.5% (පැය1143.1) ේ සඳහා අනුග්ර ාහක දායකේවය තිවේ. 

වැලසටහන් වර්ගීකරණ  ජාික නාියකාව අයි නාියකාව 
 

පැ  

 

% පැ  % 

අනුග්ර ාහක දායකේවය සහිත 
 
අනුග්ර ාහක දායකේවය රහිත 
 

2981.6 

 

3264.8 

47.7 

 

52.3 

1143.1 
 
4228.7 

21.5 
 
78.5 

එකතුව 
 

6246.4 100.0 5731.8 100 

 

භා ාව අනුව වැලසටහන් ගුවන් කාල  

භා ාව ජාික නාියකාව අයි නාියකාව 
 

පැ  

 

% පැ  % 

සංහල 
 
වදමළ 
 
ඉංග්රීිස 
 
වවනේ 
 

5686.0 

 

- 

 

508.2 

 

52.2 

 

91.0 

 

- 

 

8.1 

 

0.8 

271.4 
 
3879.2 
 
1120.6 
 
100.6 

5.1 
 
72.2 
 
20.8 
 
1.9 

එකතුව 6246.4 100 5371.8 100 

 

 

ජාතOන්තර  සබඳතා කකක  

 

සංස්ථාවේ විවිධ් ඒකකවල වසේැවවේ නියුතු නිෂ්පාදකවරුන්වේ වැඩසටහන් අන්තර්ජාතික තරඟ හා 

උේසව සඳහා  ඉදිරිපේ කිරීම, ශිෂයේව සඳහා සහභාගි කර වීම, විවේ  තානාපති කාර්යාල 

සේබන්ීකකරණය, වමමගින් සදු වකවර්. 

මලයාසයාවේ AIBD ආයතනය මගින් සංවිධ්ානය කරනු ලැබූ වර්ල්ඩ් ටීවී අවවෝර්ඩ්ස් (World TV 

Award 2014 ) ප්රුං වේ යූ.ආර්.ටී.අයි  “ග්ර ෑන්ඩ් ෆිේස ්  ඕතර්ස් වඩොකියුමන්ට්රිල” (URTI Grand Prix 
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Author’s Documentry) ජාතයන්තර වාර්තා වැඩසටහන් තරගය , මලයාසයාවේ ඒ.බී.යූ ප්රුයිස් (ABU 

Prize 2014), වකොරියාවේ වසෝල් නුවර පැවති      “ වසෝල්  ඩ්රාාමා  අවවෝර්ඩ්ස ්2014 ” (Seoul Drama 

Awards – 2014 ), ජපානවේ NHK ආයතනය මඟින් සංවිධ්ානය කරන ලද “ජැපෑන් ප්රුයිස් 2014 

”(Japan Prize 2014) තරඟය ආදිය සඳහා වේ වසවර්දීේ රූපවාහිනී වැඩසටහන් ඉදිරිපේ කරන ලදී. 

2014 වසවර්දී  ද ඔස්ට්රිලයාවේ වියානා නුවර සට සජීව විකා ය කරන ලද වලෝ පසදු “ VIENNA 

Phitharmonic New Year Concert ” චන්ද්රිඳකා තාේෂණය ඔස්වසේැ වනොමිලවේ ලබාගේ අතර එය 

සජිව පටගත වකොට පසුව විකා ය කරන ලදී. චීන තානාපති කාර්යාලවේ අනුග්ර හවයන්   චීනවේ  “ 

චයිනා මූවි චැනල් ”(China Movie Channel ) මගින් නිෂ්පාදනය කරන ලද සේමානනීය චීන චිත්ර පට 

25 ේ වනොමිවල් ලබා ගන්නා ලදී. වියට්නාම තානාපති කාර්යාලවේ අනුග්ර හවයන් “ග්ර ෑන්ඩ් මේ  

ඩසන්ට් ඊට් පීසා” (Grand Mom doesn’t Eat Pizza) කථාංග 26 කින්  යුතු වටලිනාටය මාලාවේ හා 

චීන වාර්තා වැඩසටහන් රාශියේ ද ලබා ගන්නා ලදී. 

වමම වසර තුළ රූපවාහිනී සංස්ථාව ජාතික නාලිකාව වලස ජාතයන්තර නාලිකා සමඟ ඉහළ 

මට්ටමකින්  සාර්ථක වලස සේබන්ීකකරණය කිරීමට  රූපවාහිනී සංස්ථා ජාතයන්තර සබඳතා ඒකකය 

සමේ විය. 

 

වල්ඛ්යනාගාර  

1.  සංස්ථාවේ සයලු අං  හා ඒකක වලට අයේ ලිපිවගොනු  භාර ගැනීම. 

2.  එම වල් න වල් නගත කර සංස්ථා වල් නාගාරය තුළ ගබඩා කර සංරේෂණය 

කිරීම. 

3.  වල් න අපහරණය සේබන්ධ්වයන් රවට් පවතින නීති රීතිවලට යටේව අපහරණ 

ලැයිස්තු සැකසීම. 

4.  ආයතන ප්රුධ්ානියාවේ අනුමැතිය ඇතිව අදාල වල් න විිකමේව අපහරණය කිරීම 

5.  රනතිකමය වහෝ පරිපාලනමය අව යතා සඳහා අව ය ලිපිවගොනු නැවත නිකුේ 

කිරීම. 

ඉහත පරිදි කටයුතු කරමින් සංස්ථා වල් නාගාරය 2014 වසර තුළද සංස්ථාවේ පරිපාලන කටයුතු 

කරවගන යාමට අව ය සහවයෝගය  අ ණ්ඩව  ලබාදී ඇත. 
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මුදල් අංශ  

 

ආදායේ, වගවීේ, වැටුප්, වපොේ තැබීේඅයකිරීේ සහ පිරිවැය යන ඒකකවලින් මුදල් අං ය සමන්විතයි. 

මුදල් අං ය යටවේ සැපයුේ අං ය ද කටයුතු කරයි. මුදල් අං වයන් සදු කිරීමට අවප්ේෂිත මූලික 

කාර්යය වනුවේ සංස්ථාවේ මූලය කළමනාකරණය සහ මූලය වාර්තාකරණයයි.  

2014 වර්ෂය තුළ මුදල් අං වයහි සෑම ඒකකයේ ම කාර්යේෂමව, ඵලදායීව සහ ආර්ථිකමය 

ව වයන් උපරිම ප්රුතිලාභයේ සංසථ්ාවට ලැවබන අයුරින් වගකීවමන් යුතුව රි්යා කර ඇත. වමම 

අං ය  සදු කරන සයලු මූලය ගනුවදනු ඉතා අවංකව, විනිවිදභාවයකින් හා ඉලේකගතව සදු කර ඇත. 

සයලු වැඩසටහන් ලිපිවගොනු සඳහා නීතිරීතිවලට අනුකූලව, නිෂ්පාදන සහ ප්රුචාරණ රි්යාවලියට 

බාධ්ාවේ වනොවන පරිදි වගවීේ කටයුතු සදු කර ඇත. වැඩසටහන් අවසන් වූ පසුව ද එම ලිපිවගොනු 

සේබන්ධ්වයන් වසොයා බලා බාහිර පාර් ව වවත නියමිත වේලාවට අදාළ වගවීේ සදු කර ඇත. 

වසේැවක වැටුප් සහ සයලු අවනකුේ වසේැවක ප්රුතිලාභ කිසදු ප්රුමාදයකින් වතොරව වගවා ඇති අතර 

වැටුවපන් අඩු කර වවනේ ආයතන සඳහා වගවිය යුතු වූ ේ යවස්ථාපිත වගවීේ නියමිත දිනට වහෝ ඊට 

වපර වගවා ඇත. 

ප්රුධ්ාන ආදායේ මූලාශ්රාය වන ගුවන් කාල විකුණුේ සහ අවනකුේ ආදායේ වයෝගය ගිණුේකරණ 

මූලධ්ර්මයන්ට හා ප්රුමිතීන්ට අනුකූලව වාර්තා කර ඇත. 

සංස්ථාවේ වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය, වමවහයවීම හා විකා නය (ප්රුධ්ාන නාලිකාව වන රූපවාහිනිය, 

අයි නාලිකාව/ වන්ත්ර ා සහ එන්ටීවී) සඳහා සහාය වන සයලු මිල දී ගැනීේ (ප්රුාේධ්න හා ප්රුාේධ්න 

වනොවන භාණ්ඩ හා වසේැවා) සේබන්ධ්වයන් රි්යා කිරීමට මුදල් අං ය යටවේ ඇති සැපයුේ අං ය 

වගකීවමන් යුේතව 2014 වර්ෂවේදී ද කටයුතු කර ඇත. 

ගිණුේකරණ මූලධ්ර්මයන්ට හා ප්රුමිතීන්ට අනුකූලව සකස් කරන ලද නිරවදය සහ කාලීන මූලය හා 

කළමනාකරණ වාර්තා අවනකුේ අං  සහ සංසථ්ා අධ්යේෂ මණ්ඩලය වවත විචේෂණ හා 

ප්රුතිචාරාේමක තීරණ ගැනීම සඳහා ඉදිරිපේ කර ඇත. වමම වාර්තා නිතිපතා ඉදිරිපේ කරනු ලබන 

වාර්තාවලින් සහ විව ේැෂිත කටයුතු (ad-hoc) සේබන්ධ්වයන් ඉදිරිපේ කරනු ලබන වාර්තාවලින් 

සමන්විත වේ. සයලු ප්රුධ්ාන මූලය තීරණයන් ඇගයීේ කිහිපයකට භාජනය කිරීවමන් පසු එහි අවසන් 

ප්රුතිඵල මත නීතයානුකූලව තීරණ වගන ඇත. සංස්ථාව අවනකුේ රාජය ආයතන හා සසඳා බලන විට 

දිගුකාලීන ණය ලබාවගන වනොමැති අතර වකටකාලීන ණය ද ලබාගැනීම ඉතාමේ අවම මට්ටමක 

පවතී.පවතින වයාපාරික හා ආර්ථික තේේවයන් හමුවේ මූලය කළමනාකරණය අභිවයෝගාේමක 

කාර්යයේ වේ. වකවසේැ වුවේ සංස්ථාවවහි මූලය සථ්ාවරේවය සහ මූලය කළමනාකරණය සාර්ථක 

අයුරින් වමවහයවා ඇත. 
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අධ්යOක් වරුන්වේ වගකීම් පිළිබඳ ප්ර්කාශන  
 

 

1971 අංක 38 දරන මුදල් පනත සහ 1982 අංක 06 දරන රූපවාහිනී සංස්ථා පනවතහි නියමයන්ට 

අනුකූලව, සෑම මූලය වර්ෂයේ සඳහාම  ශ්රීi ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ (මින් පසු “සංස්ථාව”ව වයන් 

දේවා ඇත.) රි්යාකාරකේ පිළිබඳ සතය හා සාධ්ාරණ තේේවයේ පිළිබිඹු වන පරිදි මූලය ප්රුකා න 

පිළිවයල කිරීම ශ්රීi ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ අධ්යේෂවරුන්වේ වගකීමකි. 

සංස්ථාවේ මූලය ප්රුකා න පිළිවයල කිරීවේ දී උචිත ගිණුේ ප්රුතිපේති හා ප්රුමිති වතෝරා වගන, ඒවා 

ඒකාකාරී වලස වර්ෂයේ පුරා උපවයෝගී කර වගන ඇති අතර සාධ්ාරණ හා විචේෂණ විනි ්චයන් හා 

ඇස්තවේන්තු ද ඒ සඳහා භාවිත කර ඇති බව අධ්යේෂවරු තහවුරු කරති. ප්රුමාණාේමක බලපෑමේ 

මූලය ප්රුකා න මත ඇති කරවන යේ ගිණුේ ප්රුතිපේතියක වහෝ ප්රුමිතියක බැහැර යාමේ සදුවී තිබිණි 

නේ ඒ බව වහළිදරේ වකොට, ඒ පිළිබඳ කරුණු පැහැදිළි කර ඇත. 

සංස්ථා වමවහයුේ රි්යාකාරිේව අ ණ්ඩව කරවගන යාමට ප්රුමාණවේ සේපේ සංස්ථාව සතුව පවතී ද 

යන්න බැලීමට සංස්ථාවේ අනාගත මූලය පුවරෝකථන, මූලය ප්රුවාහ හා වර්තමාන කාර්ය සාධ්න යන 

කරුණු අධ්යේෂවරුන්  සමාවලෝචනය කර ඇත. අ ණ්ඩ පැවැේම යන සංකල්පය මත පිහිටා 

අධ්යේෂවරුන්  සංසථ්ාවේ මූලය ප්රුකා න පිළිවයල කර ඇත.  1982 අංක 6 දරන ශ්රීi ලංකා රූපවාහිනී 

සංස්ථා පනත හා 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනතට අනුකූලව සංස්ථාවේ මූලය තේේවය පිළිබඳව 

සතය හා සාධ්ාරණ බවේ පිළිබිඹු කිරීම සඳහා අව ය වන පරිදි සංස්ථාව ගිණුේකරණ වාර්තාව 

පවේවා වගන වගොස් ඇති බව අධ්යේෂවරු  සහතික වීවමන් වගකීම භාරවගන ඇත. 

අධ්යේෂවරු සංස්ථාවේ වේකේ ආරේෂා කිරීමට සහ වංචා හා අක්රුමිකතා වහළිදරේ වන හා 

වැළැේවීමට උචිත වන ආකාරයට අභයන්තර පාලන පේධ්ති ස්ථාපනය කිරීමට සාධ්ාරණ 

ආකාරයකින් කටයුතු කර ඇත. 

සය උපරිම දැනීවේ පරිේවදන්, සංස්ථාව විසන් වගවනු ලැබිය යුතු සයලුම බදු හා ගාස්තු ද, 

වසේැවකයන් වවනුවවන් හා ඔවුන් සේබන්ධ්වයන් වගවිය යුතු සයලුම දායක මුදල්, ගාස්තු  බදු සහ 

ව ේැෂ පත්ර වේ දිනය වන විට වගවිය යුතුව තිවබන විශ්රාාම පාරිවතෝෂික ද ඇතුළුව වවනේ දන්නා සයලු 

වයවස්ථාපිත බැරකේ නිස වලස වගවා අවසන් වකොට වහෝ මූලය ප්රුකා  තුළ උචිත වලස වවන් කිරීේ 

සපයා ඇති බවට ද අධ්යේෂ මණ්ඩලය තහවුරු කරති. 

 

අධ්යේෂ මණ්ඩලය වවනුවවන් 

ආචාර්ය වසෝමරේන දිසානායක 

සභාපති 

ශ්රීi ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 
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ශ්රී6 ලංකා රූපවාහිනී  

මූලO ත්ත්තව ප්ර්කාශන  

 

 

 

 

 

 

 

රු. වියන් 

 සටහන් 2014  

වදසැම්බර් 31 

2013  

වදසැම්බර් 31 

ව්තකම්   

 

 

ජංගම වනොවන ව්තකම් 

වේපල,පිරියත හා උපකරණ 8 603,164,095            594,638,596 

අස්පෘ ය වේකේ 9 246,454,534 241,728,529 

අව ය වූ විට අවලවි කළ හැකි මූලය වේකේ 

(ආවයෝජන) 

 

 

     1,104,000 

 

                      1,104,000 

 

විලේබීත ආදායේ බදු වේකේ  21,321,743   3,675,375 

සුනාමි අරමුදල  1,050,703                 1,037,094 

කල්පිවරන වතේ තබාගන්නා මූලය වේකේ                            10 

 

     135,814,574 

 

1,008,909,649 

                   215,694,712 

 

          1,057,878,305 

ජංගම ව්තකම්  

 

 

 

     210,256,140 

 

  

                  207,722,893 වතොග 11 

 

වවළඳ ලැබිය යුතු දෑ 12 492,464,068 516,468,453 

ණය සහ ලැබිය යුතු දෑ 13  425,257,298 440,228,849 

අවනකුේ ලැබිය යුතු දෑ 14 94,577,655 134,821,726 

ඉදිරියට කළ වගවීේ  1,500,112 1,505,904 

මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ 15 1,731,079 1,928,280 

  1,225,786,352     1,302,676,103 

මුළු ව්තකම්   2,234,696,001 2,360,554,409 
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ස්කන්ධ්ය  හා වගකීම්    

ප්ර්ාේධ්යන  හා සංචිත    

රජවේ ප්රුාේධ්න දායකේවය  537,742,424 537,742,424 

සමුච්චිත ලාභ   1,049,214,249                             1,238,641,810 

 1,586,956,673       1,776,384,234 

ජංගම වනොවන වගකීේ  

      

  

විවේ  ප්රුදාන  90,281,380 106,185,045 

වගවිය යුතු සුනාමි අරමුදල

  

 1,050,703 1,037,094 

නි ්චිත පාරිවතෝෂික සැලැස්ම 16  131,831,313 138,621,178 

ජංගම වනොවන වගවිය යුතු මූලය කල්බදු ප්රුමාණය 21.2 

 

12,953,126 14,482,092 

      

236,116,522 

                    

260,325,408 

ජංගම වගකීම්    

වවළඳ වගවිය යුතු දෑ 17 102,768,557                   102,321,689 

වවනේ මූලය වගකීේ 18 154,427,137 137,694,185 

වවනේ වගවිය යුතු දෑ 19 17,239,505 24,788,215 

ජංගම ව වයන් වගවිය යුතු මූලය කල්බදු ප්රුමාණය 21.1 1,528,966 13,260,468 

බැංකු අයිරාව 20 135,658,642 

        

                    45,780,210 

 

 

323,844,767 
           

411,622,807 

මුළු වගකීේ  647,739,328 584,170,175 

මුළු ස්කන්ධ්ය  හා වගකීම්     

2,234,696,001 

                 

2,360,554,409 
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වමම මූලය වාර්තා පිළිවයල කර තිවබන්වන් ශ්රීi ලංකා ගණකාිකකාරී ආයතනය මගින් අනුමත කළ ශ්රීi 

ලංකා ගිණුේ ප්රුමිතීන්ටේ, 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනතට හා 1982 අංක 06 දරන ශ්රීi ලංකා 

රූපවාහිනී සංස්ථා පනතට අනුකූලව බව මුදල් කළමනාකරු විසන් සහතික වවන ලදී. 

 

ඒ එච් ඊ ආර් පී එදිරිසංහ     

වැඩබලන ප්රුධ්ාන ගණකාිකකාරී/ නිවයෝජය මුදල් කළමණාකරු 

2015 මාර්තු 13    

 

අධ්යේෂ මණ්ඩලය මූලය වාර්තා සැකසීම හා ඉදිරිපේ කිරීම පිළිබඳව වගකීේ භාරවගන ඇත. වමම 

මූලය වාර්තා 2015 මාර්තු 13 වන දින අධ්යේෂ මණ්ඩලය විසන් නිකුේ කරන ලදී.  

 

ආචාර්ය වසෝමරේන දිසානායක 

සභාපති        

2015 මාර්තු 13       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 72 වාර්ෂික වාර්තාව 2014 

ශ්රී6 ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

විස්තීර්ණ ආදා ම් ප්ර්කාශ  

 

 

 

 

 

  

රු.'000වියන් 

 සටහන් 2014  

වදසැම්බර් 31 

          2013             

වදසැම්බර්  31 

(ආදායේ) විකුණුේ ආදායම 1         1,833,677,681 1,955,864,447 

විකුණුේ පිරිවැය 3       (1,391,887,402)  (1,339,603,675) 

දළ ලාභ   441,790,279 616,260,772 

වවනේ වමවහයුේ ආදායේ 2 163,180,910 207,692,717 

වබදාහැරීවේ පිරිවැය 4 (253,570,463) (247,400,493) 

පරිපාලන වියදේ 5 (519,046,780) (515,981,132) 

වමවහයුම් ලාභ    (167,646,053) 60,571,863 

මූලය පිරිවැය 6 (14,834,711) (12,703,416) 

බදු වපර ලාභ    (182,480,765)              47,868,447 

ආදායේ බේද 7               7,348,904             (31,318,522) 

ලාභ  (ආදා ම් බදු අඩු කි අවමන් පසු)          (175,131,860) 16,549,924 

වවනේ විස්තීරණ ආදයේ                    

විශ්රාාම ප්ර්ිලාභ සැලැස්මට අනුව ඇි ූ 

ලාභ  

  19,912,273 

කාල පරිච්වේද ට අදාල මුළු විස්තීරණ 

ආදා ම

  

  

        (175,131,860) 

                            
 

36,462,197 
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ශ්රී6 ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

ස්කන්ධ්ය වවනස්වීවම් ප්ර්කාශ  

 

 

 

 

 

 

 

රු.'000 වියන්  

 රඳවාග්ත ලාභ  රජවේ  

දා ක්තව  

මුළු එකතුව 

2014/01/01 දිනට ව ේැෂය 
1,238,641,810 537,742,424 1,776,384,234 

කාල පරිච්වේදයට අදාළ  විස්තීරණ ආදායම  

පූර්ව වර්ෂය සඳහා 
(175,131,860) - (175,131,860) 

ප්රුතිවවළඳ ගිවිසුේ වියදේ ගැලපීම  

පූර්ව වර්ෂය සඳහා 
(14,455,280) - (14,455,280) 

වවළඳ ණයගැතියන් - රඳවා ගැනීේ බදු ගැලපීම 
159,579 - 159,579 

2014/12/31 දිනට වශේ    
1,049,214,249 537,742,424 1,586,956,673 
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ශ්රී6 ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

මුදල් ප්ර්වාහ ප්ර්කාශ  
 

 

 

රු. '000වියන් 

 2014 වදසැම්බර් 31 2013 වදසැම්බර් 31 

වමවහයුම් කටයුතු වියන් මුදල් ප්ර්වාහ න්   

බදු වපර ශුේධ් ලාභය (182,480,765) 47,868,447 

ගැලපුම්   

වපර වර්ෂය සඳහා ගැලපීේ (ගැලපීේ 1)  (14,295,701) (1,348,655) 

ආවයෝජන වපොලී ආදායම (32,176,410) (50,484,233) 

වේපළ,පිරියත හා උපකරණ විකිණීවේ 

ලාභය 

(999) (439,858) 

විවේ  ප්රුදානයන් ක්රුමේෂය (15,903,664) (15,903,664) 

ප්රුති වවළඳ ගිවිසුේ ආදායම (46,566,500)  (80,022,125) 

ප්රුති වවළඳ ගිවිසුේ වියදම 49,112,441 104,335,844 

රාජය ප්රුදානයන් - (9,000,000) 

ේෂය 153,518,300 160,631,695 

අඩමාණ ණය වවන්කිරීම - වසේැවාදායක 

ණයගැතියන් 

6,879,785 (62,183,625) 

අඩමාණ ණය වවන්කිරීම - වසේැවක 

ණයගැතියන්  

111,122 65,163 

අඩමාණ ණය වවන්කිරීම - විවිධ් 

ණයගැතියන් 

44,084 (250,225) 

වේපළ, පිරියත හා උපකරණ විකිණීවේ 

අලාභය 

63,915 3,040 
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බැංකු වපොළිය   8,385,155 1,669,908 

වාහන කල්බදු ණය වපොළිය 2,441,330 3,700,623 

අස්පෘ ය වේකේ ක්රුමේෂය 73,616,002 60,366,000 

අස්පෘ ය වේකේ ගැලපීේ   -  (214,000) 

වසේැවක පාරිවතෝෂික දීමනා සඳහා 

වවන්කිරීම 

- 23,758,779 

වසේැවක පාරිවතෝෂික දීමනා  ගැලපීම (18,600) (6,000) 

මූලය හා වවනේ කපා හැරීේ 158,468 - 

වමවහයුම් කටයුතු වියන් ජනන  ූ  ශුේධ්ය 

මුදල් ප්ර්වාහ  කාරක ප්ර්ාේධ්යන වවනසව්ීම් 

වලට වපර 

2,887,962 182,547,113 

(වැඩිවීම)/අඩුවීම - වනොනිමි වැඩ  3,500,728 (308,118) 

(වැඩිවීම)/අඩුවීම  - වතොග (2,533,249) (848,319) 

(වැඩිවීම)/අඩුවීම  - ලැබිය යුතු දෑ (ගැලපීේ 

2) 

60,766,886 71,687,889 

වැඩිවීම/(අඩුවීම)  - වගවිය යුතු දෑ (ගැලපීේ 

3) 

(33,901,970) (108,910,343) 

වමවහයුම් කටයුතු වියන් ජනන  වන 

මුදල් ප්ර්වාහ න් කාරක ප්ර්ාේධ්යන වවනස්වීම් 

වලට පසු 

30,720,357 144,168,222 

වපොලී වගවීේ (8,385,155) (1,669,908) 

පාරිවතෝෂික දීමනා වගවීේ (6,771,266) (4,859,194) 

අස්පෘ ය වේකේ මිලදී ගැනීේ (72,655,766) (52,076,000) 
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ආර්ථික වසේැවා බදු වගවීේ - (15,062,000) 

රඳවාගැනීේ බදු වගවීේ (3,455,787) (4,979,751) 

වමවහයුම් කටයුතු වියන් ජනන  වන 

ශුේධ්ය මුදල් ප්ර්වාහ  

(60,547,617) 65,521,369 

ආව ෝජන කටයුතු මගින් ජනන  වන 

මුදල් ප්ර්වාහ න් 

               

වේපල පිරියත හා උපකරණ මිලට ගැනීම                (165,621,332)               (112,416,000) 

වේපල පිරියත හා උපකරණ විකිණීවමන් 

ලද ආදායම 

13,890 440,859 

ආවයෝජන ආදායේ ලැබීේ (භාණ්ඩාගාර 

බිල්පේ සහ ස්ථාවර  තැන්පතු) 

40,010,414 57,953,384 

පරිපාලිත සමාගේහි ආවයෝජන 

(කල් පිවරන වතේ තබා ගන්නා මූලය වේකේ)  

79,880,138 (43,573,450) 

පරිපාලිත සමාගේ ආවයෝජන 

(භාණ්ඩාගාර බිල්පේ සහ ස්ථාවර තැන්පතු) 

30,274,578 43,077,552 

ආව ෝජන කටයුතු වියන් ජනන  ූ /භාවිතා ූ 

ශුේධ්ය මුදල් ප්ර්වාහ  

(15,442,312) (54,517,655) 

මූලO කටයුතු වියන් ජනන  ූ/වගූ මුදල් 

ප්ර්වාහ න් 

  

වගවූ ලාභාං                  ( 827,496) (921,649) 

මූලය කල්බදු වගවීේ (13,260,468) (13,260,468) 

මූලO කටයුතු වියන් ජනන  ූ/වගූ ශුේධ්ය 

මුදල් ප්ර්වාහ න් 

                   (14,087,964)                    (14,182,117) 

වර්ෂය තුළ මුදල් හා මුදල් වලට සමාන දෑහි 

වැඩිවීම වහෝ අඩුවීම 

                  (90,077,893)                 (3,178,403) 

වර්ෂය ආරේභවේ වැඩිවීම / අඩුවීම                 (43,907,403)                 (40,729,000) 

වර්   අවසානවේ    වශේ   (133,985,296)                    (43,907,403) 
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ගැලපීම් 1         2014    2013     

       රු.    රු.  

වපර වර්  ට  අදාල ගැලපීම් 1                                                                         

ප්රුති වවළඳ ගිවිසුේ වියදේ                                        (14,455,280)                                        - 

රඳවා ගැනීේ බදු වවනස්වීම                                          159,579                                          - 

නිවාස ණය සඳහා වවන්කිරීේ වවනස්වීම                          -                                          (1,405,111) 

ලාභාං  බදු ගැලපීම වවනස්වීම                                        -                                                  56,456  

                                                                         (14,295,701)                               (1,348,655) 

                                                                            ==========                               =========                                                                                    

 

 

ගැලපීම් 2     

                         

ලැබි  යුතු ගිණුම් වල වැඩිවීම/අඩුවීම 

වවළඳ ලැබිය යුතු දෑ                                                63,691,100                           153,037,813 

ණය හා ලැබිය යුතු දෑ (භාණ්ඩාගාර බිල්පේ හැර)   (15,574,876)                            (19,858,962) 

වවනේ ලැබිය යුතු                                                  18,331,112                            (24,550,874) 

කලින් වගවීේ                                                                  5,792                                 (598,670) 

අස්පෘ ය වේකේ                                                    (5,686,241)                           (36,341,418) 

                                                                             60,766,886                              71,687,889 

                                                                            =========                           ========= 

 

ගැලපීම් 3 

 

වගවි  යුතු ගිණුම් වල වැඩිවීම්/අඩුවීම  

වවළඳ වගවිය යුතු දෑ                                           (48,665,573)                           (107,146,560) 

වවනේ මූලය වගකීේ                                           17,560,448                                  4,413,216 

වවනේ වගවිය යුතු දෑ                                          (2,796,845)                                (6,176,999)   

                                                                         (33,901,970)                           (108,910,343) 

                                                                         =========                            ==========  
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ශ්රී6 ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

මූලO වාර්තා සැකසීම හා සම්බන්ධ්ය සටහන් 

 

 

 
1. සාමානO වතොරතුරු 

ශ්රීi ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව (වමහි මින් මතු සංස්ථාව යනුවවන් හඳුන්වනු ලබන) 1982 අංක 06 

දරන ශ්රීi ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා පනත යටවේ සංස්ථාපනය කර ඇත. ශ්රීi ලාංකීය ජාතිවේ දෘ ය 

මාධ්යවේ වපරගමන්කරු ව වයන් කටයුතු කරන සංස්ථාවේ ප්රුධ්ාන අරමුණ වන්වන්, දැනුම, 

විවනෝදය හා අධ්යාපනය වලොව පුරා විසර සටන ශ්රීi ලාංවේය සමාජය වවත ලබාදීමයි. 

 

2014 වර්ෂවේ වදසැේබර් මස 31 දින වනවිට සංස්ථාවේ සටන වසේැවක සං යාව 1035 කි. (ස්ථීර, 

වකොන්ත්ර ාේ සහ අනියේ වසේැවකයින්) අධ්යේෂ මණ්ඩලය විසන් 2014 වදසැේබර් මස 31 දිවනන් 

අවසන් වන වර්ෂය සඳහා මූලය වාර්තා නිකුේ කරනු ලබන්වන් 2015  මාර්තු 13 වන දින ය. 

 

2. ශ්රී6 ලංකා මූලO වාර්තාකරණ ප්ර්මිි (SLFRS) ව ොදාගැනීම හා පිළිව ල  

  කි අවම් පදනම 

ශ්රීi ලංකා වරලේ ගණකාිකකාරි ආයතනය මගින් අනුමත කර ඇති ශ්රීi ලංකා ගිණුේකරණ  ප්රුමිතීන්ට 

අනුකූලව හා 1995 අංක 19 දරන ශ්රීi ලංකා ගිණුේකරණ හා විගණන ප්රුමිතීන්වේ  අව යතා අනුව 

සංස්ථාව මූලය වාර්තා පිළිවයල කර ඇත. 

 

2012 ජනවාරි 01 සට ආයතනවලට අදාළ වන පරිදි ශ්රීi ලංකා වරලේ ගණකාිකකාරි ආයතනය නව ශ්රීi 

ලංකා ගිණුේකරණ ප්රුමිති නිකුේ කරන ලදී. 

මූලය වාර්තා පිළිවයල කිරීම සඳහා වයොදා ගේ හා වයොදා වනොගේ ශ්රීi ලංකා මූලය  වාර්තාකරණ ප්රුමිති 

සටහන් 8 මගින් අනාවරණය කර ඇත. 
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3. වැදග්ත ගිණුම්කරණ ප්ර්ිප්ති 

 
මූලය වාර්තා පිළිවයල කිරීම සඳහා වයොදා ගේ මූලික ගිණුේකරණ ප්රුතිපේතී පහත දේවා ඇත. වමම 

ප්රුතිපේතී වවනේ ආකාරයකට දේවා ඇති අවස්ථාවලදී හැර සෑම වර්ෂයකදීම වනොවවනස්ව වයොදා 

ගනු ලැවේ. 

 

3.1 පිළිව ල කි අවම් පදනම 

 
සංස්ථාවේ මූලය වාර්තා පිළිවයල කර තිවබන්වන් ශ්රීi ලංකා මූලය වාර්තාකරණ ප්රුමිතීන්ට අනුකූලවය. 

මූලය වාර්තා වඵතිහාසක පිරිවැය පදනමට අනුකූලව පිළිවයල කර ඇත. උේධ්මනකාරී සාධ්ක මත 

ගිණුේවලට ඇතිවන බලපෑේ සඳහා ගැලපීේ කර නැත. වමම මූලය ප්රුකා  ශ්රීi ලංකා රුපියල්වලින් 

(ඉදිරිපේ කරනු ලබන අතර ආසන්නතම රුපියල් දහසට වටයා) ඉදිරිපේ කර තිවේ. 

 
මූලය වාර්තා SLFRS වලට අනුකූලව පිළිවයල කිරීවේ දී අව ය අවස්ථා වලදී ගිණුේකරණ 

ඇස්තවේන්තු භාවිත කිරීමට සදුවේ. එවමන්ම සංස්ථාවේ ගිණුේකරණ ප්රුතිපේති වයොදා ගනිමින් 

කළමනාකරණය ගනු ලබන තීරණ මූලය වාර්තා පිළිවයල කිරීවේ දී අව ය වේ. සටහන් අංක 06 

මගින් මූලය වාර්තා සැකසීවේ දී භාවිත කළ ඉතාමේ වැදගේ තීරණ, සංකීර්ණ තේේවයන්, 

උපකල්පන හා ඇස්තවේන්තු වහළිදරේ කර ඇත. 

 

ප්රුතිපේති සංව ෝධ්නයන් සහ අර්ථ නිරූපණය කිරීේ අලුතින් වවනස් වුව ද 2012 ජනවාරි 01 දිවනන් 

ආරේභ වන වර්ෂවේ දී හා ඊට වපර රි්යාේමක වනොවූ වවනස්වීේ පහත දැේවේ. 

1. IFRS  13 ට අනුව “සාධ්ාරණ වටනාකම ඇගයීවේ” අරමුණ වන්වන් සංගතතාව ඉහළ 

නැංවීමේ, සංකීර්ණ තේේව අඩු කිරීමේය. ඒ සඳහා සාධ්ාරණ වටනාකම පිළිබඳ 

නිරවදය නිර්වචනයන් ලබාදීමේ , සාධ්ාරණ වටනාකම මැනීමට මූලාශ්රායන් ලබාදීමේ, ශ්රීi 

ලංකා මූලය වාර්තාකරණ ප්රුමිතීන්ට අනුව වහළිදරේ කිරීවේ නියමයන් ලබාදීමේ සදු 

කරයි. 

 

2. IFRS  9  මගින් ප්රුකා  කරනු ලබන්වන් “මූලය සාධ්න පත්ර ” වහවේ මූලය වේකේ හා 

මූලය වගකීේ වර්ගීකරණය මැනීම හා හඳුනා ගැනීමයි.  LKAS 39 මූලය සාධ්න පත්ර  

හදුනාගැනීම හා මැනීම යන ප්රුතිපේතිය වවනුවට  IFRS  9 පිහිටුවන ලදී. ඒ අනුව, මූලය 

වේකේ මිනුේ දඬු 2 ේ යටවේ වබදා වවන් කිරීම සදු වකවර්. එනේ, සාධ්ාරණ අගය හා 

ක්රුමාේෂය පිරිවැය පදනමයි. මූලික හඳුනා ගැනීම මගින් නිර්ණය කිරීම සදු වකවර්. 

වබදා වවන් කිරීම රඳා පවතිනුවේ ආයතනයේ තම මූලය සාධ්න පත්ර  කළමනාකරණය 

කර ගන්නා වයාපාරික ආකෘතිය අනුව සහ සාධ්න පත්ර වල ගිවිසුේ ප්රුකාර මූලය 
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ප්රුවාහයන්හි ස්වභාවය අනුවය. මූලය වගකීේ ගැන කතාකිරීවේ දී තවදුරටේ  LKAS 39 

හි සඳහන් වබොවහෝ අව යතා ඒ ආකාරවයන් ම පවතී. වමහි ප්රුධ්ාන වවනස නේ 

සාධ්ාරණ අගය යන විකල්පය, මූලය වගකීේවල දී සලකා බැලීම, සාධ්ාරණ අගය 

වවනස්වීම ආයතන වගවිය යුතු ණය අවදානවේ වකොටසේ ව වයන් ගිණුේකරණ 

අවයෝගයතාවේ ඇති වනොවන පරිදි වාර්තා කිරීම සදු කළ යුේවේ විස්තීර්ණ ආදායේ 

ප්රුකා වේ ද එවසේැ වනොමැති නේ ආදායේ ප්රුකා වේම ද යන්නයි. සංස්ථාව වේ දේවා 

IFRS  9 හි මුළු බලපෑම තේවසේැරු කර ඇත. 

 

3.2 වOවහාර මුදල් 

(ක) වOවහාර හා ප්ර්කාශිත මුදල් කකක 

සංස්ථාවේ මූලය ප්රුකා යන්හි ඇතුළේ අයිතමයන් මැනීම සදු කරන්වන් සංසථ්ාව රි්යාේමක වන 

මූලික ආර්ථික පරිසරය අනුවය (රි්යාකාරී මුදල් ඒකක). මූලය වාර්තා ඉදිරිපේ කරන්වන් ශ්රීi ලංකා 

රුපියල්වලින් වන අතර එය සංසථ්ාවේ වයවහාර හා ප්රුකාශිත මුදල් ඒකකය වේ. 

 
(බී) ගනුවදනු හා වශේ  න් 

විවේ  මුදල් ගනුවදනු පරිවර්තනය කරන ලේවේ ගනුවදනුවට අදාළ දිනවේ පැවති විනිමය 

අනුපාතිකය අනුවය. මූලය වේකේ හා වගකීේවලට අදාළ ගනුවදනු වර්ෂ අවසානවේ පවතින විනිමය 

අනුපාතිකය අනුව පරිවර්තනය කළ විට එහි ප්රුතිඵලයේ වලස ඇතිවන යේ ලාභයේ වහෝ අලාභයේ 

වේ නේ ආදායේ ප්රුකා වේ දැේවිය යුතුය. 

 
ණය ගැනීේ, මුදල් හා මුදල් හා සමාන දෑ සහ ඒ හා සේබන්ධ් විවේ  විනිමය ලාභ වහෝ අලාභ 

විස්තීර්ණ ආදායේ ප්රුකා වේ “මූලය ආදායේ වහෝ පිරිවැය” ව වයන් දේවා ඇත. අවනකුේ සයලු 

විනිමය හුවමාරු ලාභ වහෝ අලාභ විස්තීර්ණ ආදායේ ප්රුකා වේ “අවනකුේ (අලාභ) / ලාභ” වලස 

දේවා ඇත. 

 

3.3 වේපල, පිරි ත හා උපකරණ 

ඉඩේ හා වගොඩනැගිලි සමන්විත වන්වන් සේවප්රුේැෂණාගාර සහ ප්රුධ්ාන කාර්යාලවලිනි. සයලු වේපළ 

පිරියත හා උපකරණ පවේවාවගන යන්වන් වඵතිහාසක පිරිවැය අඩු කිරීම ේෂය යන පදනමටය. 

වඵතිහාසක පිරිවැයට අදාළ වියදේ වනුවේ වේකම අේපේ කරගැනීමට සෘජුවම අදාළ වූ වියදේය. 

 
යේ වේකමක අනාගත ආර්ථික ප්රුතිලාභ සංස්ථාව වවත ලැවේ නේ සහ වේකවේ පිරිවැය නි ්චිතව 

ගණනය කළ හැකි නේ එවැනි වේකේ සේබන්ධ්වයන් ඇතිවන පසුකාලීන වියදේ වේකවේ 

පවේවාවගන යාවේ පිරිවැය ව වයන් වහෝ වවනමම වේකමේ ව වයන් යන ආකාර වදවකන් සුදුසු 
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ආකාරයකට පවේවා ගත හැක. ප්රුතිස්ථාපනය කළ හැකි වකොටස්වල පවේවාවගන යාවේ පිරිවැය 

වමහි දී වනොසැලවේ. අවනකුේ සයලු අලුේවැඩියා හා නඩේතු වියදේ, වියදම දැරූ මූලය 

කාලපරිච්වේදවේ විස්තීර්ණ ආදායේ ප්රුකා වේ දී සලකා බලනු ලැවේ. 

 
ඉඩේ ේෂය කරනු වනොලැවේ. අවනකුේ වේකේවල පිරිවැවයන් සුන්බුන් අගය අඩු කර ලැවබන 

වටනාකම   එම වේකේවල ඵලදායී ජීවකාලය තුළ සරල මාර්ග ේෂය ක්රුමය මගින් ේෂය කරනු 

ලැවේ. 

 

වගුව 1 - වේපල පිරි ත හා උපකරණවල ක්   අනුපාත 

 

 අනුපාත 

වගොඩනැගිලි 2% 

පරිගණක                                                                                 20% 

ගෘහභාණ්ඩ හා සවිකිරීේ 10% 

විදුලි උපකරණ 20% 

වමෝටර් රථ 25% 

කාර්යාලීය උපකරණ 20% 

පුස්තකාල වතොග 20% 

රූපවාහිනී යන්ත්ර  20% 

වවනේ වේකේ 20% 

 

අව ය නේ සෑම ගිණුේ වර්ෂයේ අවසානවේදීම වේකමක අවව ේැෂ වටනාකම සහ ඵලදායි ආයු 

කාලය නැවත ගණනය කර යාවේකාලීන කිරීම සදු කළ හැක. 

වේකවමන් පවේවාවගනයාවේ පිරිවැය එම වේකවේ ආපසු ලබාගත හැකි අගයට වඩා වැඩි නේ එම 

වවනස ඉේමනින් කපාහැරිය යුතුය. වේකවේ විකිණීවේ ලාභය වහෝ අලාභ ආදායේ ප්රුකා නවයහි 

අවනකුේ ලාභ / (අලාභ) යටවේ දැේවේ. 
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3.4 මූලO සාධ්යන පත්රන 

(ක) මූලO ව්තකම් 

3.4.1 වර්ගීකරණ  

 
සංස්ථාව තම මූලය වේකේ පහත පරිදි වර්ගීකරණය කරනු ලබයි. පරිණත දින දේවා තබා ගන්නා 

මූලය සාධ්න පත්ර , ණය හා ලැබිය යුතු ගිණුේ හා විකිණීම සඳහා ඇති මූලය සාධ්න පත්ර  ව වයනි. 

වර්ගීකරණය රඳා පවතිනුවේ මූලය වේකේ අේපේ කරගේ අරමුණ අනුව හා කළමනාකරණවේ 

තීරණ මතය. 

 

(ක) පරිණත දින දක්වා තබා ගන්නා මූලO සාධ්යන පත්රන 

වමය සමන්විත වනුවේ සථ්ාවර වහෝ නි ්චිත වගවීමේ ඇති සහ නි ්චිත කල්පිරීවේ දිනයේ ඇති 

වරේපන්න වනොවන මූලය වේකේ සහිත ස්ථාවර තැන්පතුවලිනි. වේවා පරිණත දින දේවා 

තබාගැනීමට සංස්ථාවේ කළමනාකරණයට හැකියාවේ වමන් ම නියත අරමුණේ ඇත. (සටහන් 10 

බලන්න) 

 

(බී) ණ  හා ලැබි  යුතු ගිණුම් 

ණය හා ලැබිය යුතු ගිණුේ යනු රි්යාකාරී වවවළඳවපොවල් මිල කිරීමේ වනොකළ ස්ථීර වහෝ නි ්චිත 

වගවීමේ ඇති වරේපන්න වනොවන මූලය වේකේය. වමයට ගිණුේ වර්ෂය අවසානවේ මාස 12 කට 

අඩු පරිණත කාලයේ සහිත ජංගම වේකේ අදාළ වේ. සංස්ථාවේ ව ේැෂ පත්ර වේ ණය හා ලැබිය යුතු 

ගිණුේවල ඇතුළේ වන්වන් “වවවළඳ හා වවනේ ලැබිය යුතු දෑ” සහ මුදල් හා මුදල් සමාන දෑය. 

 (සටහන් 13 බලන්න) 

 

(සී) විකිණීම සඳහා ඇි මූලO සාධ්යන පත්රන 

වමයට අයේ වන්වන් අනිකුේ වර්ගයකට අයේ වනොවන සයලුම වරේපන්න වනොවන මූලය 

වේකේය. එනේ ගිණුේකරණ කාලපරිච්වේදය අවසානවේ මාස 12 ේ ඇතුලත කළමනාකරණය 

විසන් විකිණීමට තීරණය කරන්වන් නේ මිස නැතවහොේ පරිණත දින දේවා තබා ගන්නා ජංගම 

වනොවන වේකේ වමයට ඇතුළේ වේ. එබැවින් වමය සමන්විත වූවේ ලංකා පුවේ (වපෞේගලික) සීමිත 

සමාගවේ මිල වනොකළ වකොටස්වලිනි. 
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(බී) මූලO වගකීම් 

IAS 39 අනුව වගකීේ වර්ගීකරණය කරනුවේ සාධ්ාරණ අගයට ප්රුතයාගණනය කළ මූලය වගකීේ හා 

අවනකුේ වගකීේ ව වයනි. 

වගවා අවසන් වූ අවලංගු කළ හා කල් ඉකුේ වූ වගකීේ සේබන්ධ්වයන් වන බැඳියාව මූලය වගකීමේ 

ව වයන් වනොසැලවේ. 

 

3.5 වතොග 

සංස්ථාවේ වතොග වන්වන් පරිවභෝජන භාණ්ඩ වතොගයි. (සංස්ථාවේ වතොග පවේවාවගන යනු 

ලබන්වන් පරිහරණය කිරීම සඳහා වන අතර එම වතොග අවලවි කරනු වනොලැවේ.) එබැවින් වතොග 

ඒවාවේ පිරිවැය මත අගය කරනු ලැවේ. වතොග අගය කරනු ලබන්වන් ප්රුථම ලැබීේ ප්රුථම නිකුතු 

පදනම අනුවය. 

 

3.6 කල්බදු වේපල 

කල්බදු පදනම මත ලබාගේ වේපළ, පිරියත හා උපකරණවල අයිතිය, ප්රුතිලාභ හා අවදානම සංස්ථාව 

සතුවන බැවින් එය මූලය කල් බේදේ ව වයන් හැදින්වේ. 

 
පසුගිය වර්ෂ  04 තුළ දී  කාර් රථ 03 ේ සහ වෑන් රථ 06 ේ මූලය කල්බදු ක්රුමයට ලබාවගන ඇති 

අතර අයිතිය ප්රුතිලාභ හා අවදානම සංස්ථාව සතුවේ. මූලය කල්බදු ප්රුාේධ්නිත කිරීම හා අනාවරණය 

කිරීම සදු කර ඇේවේ වමම කාර් රථවල මුදල්මය වටනාකම  හා සංස්ථාව එම වේකම ඵලදායි 

ආකාරයට භාවිතා කිරීමට බලාවපොවරොේතු වන කාලය තුළ ේෂය කිරීම ආදිය දැේවීම මගිනි. 

 

වගවිය යුතු මූලික බදු වටනාකම කාල වි ්වල්ෂණය අනුව ජංගම වගකීේ හා ජංගම වනොවන 

වගකීමේ වලස දේවා ඇත. ඉතිරි කල්බදු ව ේැෂය මත ස්ථාවර අනුපාතයන් යටවේ අඩු කළ වපොලිය 

හා මූලික බදු වටනාකමින් අඩු වන වකොටස ව වයන් බදු වාරිකය වකොටස්වලට වබවේ. නියමිත බදු 

ප්රුාේධ්න  වටනාකම (වපොලිය හැර) අවුරුදු 05 පුරා වගවන වපොලිය අවිනි ්චිත වපොලී ගිණුමකට මාරු 

වකවර්. සෑම මූලය වර්ෂයකදී ම වගවන බදු වාරිකවල ඇතුලේ වපොලිය එම වර්ෂවේ ආදායේ 

ප්රුකා යට අය කරනු ලැවේ. 
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වගුව 2 - කල්බදු වාරිකවල කාල විශ්වල් ණ  
 
පහත වගුවේ දැේවවනුවේ වර්ෂයක කාලයේ තුළ දී හා වර්ෂයකට වැඩි කාලයේ තුළ දී වගවිය යුතු 

මූලය කල්බදු වාරික වටනාකමයි. 

         රු.'000 වියන් 

 අවුරුදු 1 ට අඩු අවුරුදු 1 ට වැඩි 

වපොලිය 1,009,686 24,495 

කල්බදු වටනාකම                               11,943,440      1,504,471                                       

කල්බදු ව ේැෂය - ලංකා බැංකුව  12,953,126 1,528,966 

 

3.7 වවවළඳ ණ ගැිව ෝ 

3.7.1 ප්ර්ිපාදන - වවවළඳ ලැබීම් / වසේවාදා ක ණ ගැි න් 

 
වවවළඳ ලැබීේ පවේවාවගන යනුවේ නැවත ලබාගතහැකියැයි අවප්ේෂා කරන වටනාකමටය. 

සංස්ථාවට ලැබිය යුතු නියමිත වටනාකම ලබාගත වනොහැකි බවට පැහැදිලි සාේෂි පවතින අවස්ථාවල 

දී ඒ සඳහා ප්රුතිපාදන පවේවා ගනී. වවළද ණයගැතියන් ප්රුතිපාදන යටවේ අඩු කරනුවේ ණයගැතියන් 

වි ාල මූලය අර්බුදයන්ට පේව ඇතිවිවටක, ණයගැතියන් බංවකොවලොේවීවේ සේභාවිතාවයේ පවතින 

විට මූලය ප්රුතිසංවිධ්ානය වීමක දී ණය වගවීේ දීර්ඝ කාලයේ පැහැර හැරීම යන අවස්ථාවන්වලදීය. 

විස්තීර්ණ ආදායේ ප්රුකා වේ ඇති වබදාහැරීවේ වියදේ යටවේ වර්ෂවේ ඌණ ප්රුතිපාදනය වියදමේ 

ව වයන් දේවන අතර අදාළ වේකේ ගිණුවමන් එම ප්රුතිපාදනය අඩු කරනු ලැවේ. නැවත අයකරගත 

වනොහැකි වවවළඳ ණයගැති ව ේැෂය ණයගැති ප්රුතිපාදනවයන් කපා හරිනු ලැවේ. එවලස කපාහැරි 

ණයගැතිවයෝ පසු අවස්ථාවක අයකර ගේවිට එම ප්රුමාණය ආදායේ ප්රුකා වේ වබදාහැරීවේ වියදේ 

වලින් ඉවේ කරනු ලැවේ.   

 

3 වගුව - වසේවාදා ක ණ ගැි ප්ර්ිපාදන  - 2014/12/31 

                                                                                                                           රු.'000 වියන් 

2014/01/01 ප්රුතිපාදනය 64,162,205 

2014 වර්   සඳහා අ කි අම් 6,882,456 

2014 වර් වේ කපා හැ අම් (2,671) 

2014/12/31 දිනට ප්රුතිපාදනය 71,041,991 
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3.7.2 විවිධ්ය ණ ගැි න්වේ ප්ර්ිපාදන  

 

4 වන වගුව - විවිධ්ය ණ ගැි න්වේ ප්ර්ිපාදන  - 2014/12/31 

                                                                                               රු.'000 වියන්   

2014/01/01 ප්රුතිපාදනය 18,578,482 

2014 වර්ෂය සඳහා අයකිරීේ 44,084 

2014/12/31 දිනට ප්ර්ිපාදන  18,622,566 

 

 

3.7.3 –  වවන්ත ලැබි  යුතු දෑ සඳහා ප්ර්ිපාදන  

3.7.3   1) වසේවක ණ  
 
වසේැවක ණයවලට පහත දැේවවන ණය වර්ගයන් යටවේ සුදුසුකේලේ වසේැවකයින් වවත වදනු ලැබූ 

මුදල් ඇතුළේය.  

 ආපදා ණය 

 විව ේැෂ ණය 

 ප්රුවාහන ණය 

 නිවාස ණය 

 වවනේ ණය 

වසේැවක ණය සේබන්ධ්වයන් වබොල් ණය ව වයන් පිළිබිඹු වකවරනුවේ සංස්ථාවේ තවදුරටේ 

වසේැවවේ වනොමැති (විශ්රාාම වගොස්, ඉල්ලා අස් වී වහෝ මිය වගොස් ඇති) වසේැවකයින්වේ නැවත 

අයකරගැනීමට අපහසු මුදල් සඳහා වූ ප්රුතිපාදනයයි. 
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5 වගුව - වසේවක ණ  සඳහා වවන් කි අම - 2014/12/31 

                                                                                                                               රු. වියන්   

වවන්කි අම 2014/01/01 
141,250 

2014 වර්ෂය සඳහා අයකිරීේ 111,122 

වවන්කි අම 2014/12/31 
252,372 

 
 

 
 

3.7.3  2) වසේවක අ්තිකාරම් 
 

පහත දැේවවන අේතිකාරේ ප්රුවදද යටවේ සුදුසුකේ ලේ වසේැවකයින්ට ලබාදුන් මුදල් 

ප්රුමාණයන්වගන් වසේැවක අේතිකාරේ සමන්විත වේ. 
 

 වැඩසටහන් සඳහා අේතිකාරේ 

 වසේැවකයින් සඳහා අේතිකාරේ (විවිධ්) 

 විවේ  ගමන් සඳහා අේතිකාරේ 

 කාමර ගාස්තු සඳහා අේතිකාරේ 

 

ශ්රීi ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ තවදුරටේ වසේැවවේ වනොමැති (විශ්රාාම වගොස් වහෝ ඉල්ලා අස් වී වහෝ 

මියවගොස්) ඇති වසේැවකයින්වගන් නැවත අය කරගැනීමට අපහසු අේතිකාරේ මුදල් පිළිබිඹු වකවරන 

වසේැ වසේැවක අේතිකාරේ සඳහා වබොල් ණය සඳහා වූ ප්රුතිපාදනය වවන් කර ඇත. 

 

3.8 ස්කන්ධ්ය  වවනස්වීවම් ප්ර්කාශ  
 
ස්කන්ධ්ය  වවනස්වීවේ ප්රුකා වයහි වපර වර්ෂයට අදාල ප්රුතිවවළඳ ගිවිසුේ ගැලපීේ වලස 

රු.14,455,280 ේ සහ වවළඳ ණයගැතියන්ට අදාල රඳවා ගැනීේ බදු ගැලපීේ වලස රු.159,579 ේ ද 

ඇතුළේ වේ. 

 

 
 



 

 

 87 වාර්ෂික වාර්තාව 2014 

 

3.9  මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ 

 
මුදල් ප්රුවාහ ප්රුකා වේ මුදල් හා මුදල් හා සමාන දෑ වලට ඇතුළේ වනුවේ අත ඇති මුදල් හා බැංකු 

ජංගම ගිණුමයි. මූලය තේේව ප්රුකා වේ බැංකු අයිරාව වපන්වා ඇේවේ ජංගම වගකීේවලට ඇති 

ණය ගැනීේ යටවේය. 

 
3.10 වවවළඳ වගවීම් / වගකීම් 

 
ජංගම වගකීේ ව වයන් වර්ග කරන වගවිය යුතු දෑ වන්වන් වසරේ ඇතුළත වහෝ ඊට අඩු කාලයක දී 

වගවිය යුතු වගවීේය. එවසේැ වනොවන වගවීේ ජංගම වනොවන වගකීේය. වවවළඳ වගවීේ මූලික 

ව වයන් හඳුනාගන්වන් සාධ්ාරණ අගයට ය. 

 

3.11 වර්තමාන හා විලම්භිත ආදා ම් බදු 

 
කාලපරිච්වේදවේ බදු වියදමට වර්තමාන හා විලේභිත බදු අයේවේ. සෘජුව හිමිකම සමඟ සේබන්ධ් 

වහෝ අවනකුේ කාලපරිච්වේදයක විස්තීර්ණ ආදායේ ප්රුකා යන් සමඟ සේබන්ධ් (ඉදිරියට කළ 

වගවීේ) වනොවන කාලපරිච්වේදයට අදාළව වගවූ බදු ප්රුමාණය ආදායේ ප්රුකා යට ගනු ලැවේ. වමහිදී 

සෘජුව හිමිකම සමඟ සේබන්ධ් වහෝ අවනකුේ කාලපරිච්වේදයක විස්තීර්ණ ආදායේ ප්රුකා ය සමඟ 

සේබන්ධ් බදු  වවන් වවන්ව හඳුනාගැනීම අව ය වේ.  

 

වර්තමාන ආදායේ බේද ගණනය කරනු ලබන්වන් 2006 අංක 10 දරන වේශීය ආදායේ පනවේ 

විිකවිධ්ානයන්ට හා පසුව සදු කළ සංව ෝධ්නයන්ට අනුවය. බදු වරගුලාස වලට අනුව බදු ගණනය 

කිරීමට වයොදා ගන්නා දෑ කළමනාකරණය විසන් කලින් කලට සලකා බලනු ලැවේ. ඒ අනුව බදු 

අිකකාරියට වගවීමට නියමිත බදු ප්රුමාණය ගණනය වකවර්. 

 

වගකීේ ක්රුමය භාවිත කර විලේීතත බදු ගණනය කරන්වන් වේකේ හා වගකීේ අතර වවනස බදු 

පදනමට සලකා එය එම වේකේ හා වගකීේවල මූලය වාර්තාවලට ගන්නා පවේවාවගනයාවේ 

වටනාකම අතර වවනස සලකා බලාය. විලේීතත ආදායේ බේද ගණනය කිරීවේ දී ඉහත සඳහන් කළ 

වවනස මූලය තේේව ප්රුකා වේ දිනට බලපැවැේවවන බදු ප්රුති තවයන් වැඩි කරනු ලැවේ. වමහිදී 

උපලේබික වූ උපචිත ආදායේ බදු වේකම වහෝ වේරුේ කළ උපචිත ආදායේ බදු වගකීම ලැවේ. 

 

විලේීතත ආදායේ බදු වේකම පවේවා ගැනීවමන් අනාගතවේ දී බදු අය කළ හැකි ලාභය අඩු කිරීමට 

එය භාවිත වකවර්. විලේභිත ආදායේ බදු වේකම සහ වගකීම එකිවනකට හිලේ කිරීම නීතිය මගින් 

බලාේමක අවසථ්ාවල දී කළ හැකිය. 
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3.12 අසම්භාවO වගකීම් 

සංස්ථාව පසුගිය අවස්ථාවන්වල දී සදු කළ නීතිමය හා ගිවිසුේ ප්රුකාර බැදීේවල ප්රුතිඵලයේ වලස එම  

අවසන් කිරීමට ආර්ථිකමය ප්රුතිලාභ පිටතට ගලායාවේ සේභාවිතාවේ පවතින හා වි ්වාස කළ හැකි 

ඇස්තවේන්තුවේ එම බැඳියාවන් පිළිබඳව කළ හැකි වගකීේ අසේභාවය වගකීේ වේ. 

 
සංස්ථාවට එවරහිව නඩු 5 ේ පවරා ඇත. සංස්ථාවට එවරහිව වදනු ලබන අිකකරණ නිවයෝගයක දී 

නඩු 5 සඳහාම පැමිණිලිකරුවන් වවත වගවීමට සදු විය හැකි යයි තේවසේැරු කරන ලද වන්දි මුදල වන  

රු. 1, 270,000, 000 මූලය ප්රුකා නවල සටහන් යටවේ වහලිදරේ කර ඇත. 

 
3.13 විශ්රාාම ප්ර්ිලාභ වගකීම 

 
නි ්චිත ප්රුතිලාභ සැලැස්ම යනු වසේැවකවයකු විශ්රාාම යෑවේ දී සාමානයවයන් වයස, වසේැවා කාලය හා 

වන්දි මුදල යන සාධ්ක එකේ වහෝ කිහිපයේ පදනේ කරවගන ලැවබන විශ්රාාම දීමනාවයි. 

 

නි ්චිත ප්රුතිලාභ සැලැස්මට අනුව ව ේැෂ පත්ර යට ඇතුළේ කරන පාරිවතෝෂික වගකීම වනුවේ ව ේැෂ පත්ර  

දිනට නි ්චිත ප්රුතිලාභ සැලැස්වේ වර්තමාන අගයයි. නි ්චිත ප්රුතිලාභ ගණනය කිරීවේ දී හඳුනා 

වනොගේ අතීත වසේැවා වියදම සැලකිල්ලට ගනියි. නි ච්ිත ප්රුතිලාභ සැලැස්ම ස්වාීකන ආයු ගණනවයකු 

ලවා Projected unit credit ක්රුමයට අනුව වාර්ෂිකව අගය තීරණය කිරීමට ඇස්තවේන්තුගත අනාගත 

මුදල් ගලායාවේ ප්රුවාහයන් රජවේ බැඳුේකර හා රි්යාකාරී වවවළඳවපොවල් පවතින ඉහළ තේේවවේ 

සමාගේ බැඳුේකර වල වපොලී අනුපාතික වයොදා වගන වට්ටේ කරනු ලැවේ. 

 

වමමගින් ඇතිවන ලාභය වහෝ අලාභයන් ඉහත උපකල්පන වවනස්වීවමන් ඇතිවන වවනසේ අදාළ 

වර්ෂවේ විස්තීර්ණ ආදායේ ප්රුකා යට ඇතුළේ වකවර්. වමහි දී අතීත වසේැවා වියදම විශ්රාාම ප්රුතිලාභ 

සැලැස්ම සකසන කාලපරිච්වේදය සඳහා සරල මාර්ග ක්රුමයට එේ එේ වර්ෂයට අවව ෝෂණය කළ 

යුතුය. 

6 වගුව - මූලO ත්තව ප්ර්කාශව හි දැක්වවන වටිනාකම 

                                                                                                                       රු. '000වියන් 

 2014/01/01 දිනට වශේ   138,621,178 

2014 වර්ෂය තුළ අරමුදලට කරන ලද බැරකිරීේ  - 

2014 වර්ෂය තුළ දී කල වගවීේ                                (6,789,866)  

2014/12/31 දිනට වශේ   131,831,313 

විශ්රාාම ප්රුතිලාභ  වගකීම  2013 වදසැේබර් 31 වන දිනට Projected Unit  Credit ක්රුමය භාවිත කරමින් 

පියල් එස් ගුණතිලක මහතා විසන් සදුකර ඇත. 
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වමම ක්රුමය යටවේ පාරිවතෝෂික ප්රුතිලාභ ගණනය කිරීමට  වයොදා ගේ ප්රුධ්ාන කල්පිතයන් පහත 

දැේවේ. 

 

i. වට්ටේ අනුපාතය11% කි.  (අනාගත මුදල් ප්රුවාහවයහි වර්තමාන වටනාකම ගණනය 

කිරීමට වයොදා ගන්නා වපොලී අනුපාතය) 

ii. අනාගත වැටුප් වැඩිවීේ අනුපාතය 4% ව වයනි. 

iii. විශ්රාාම ගැන්වීවේ වයස අවුරුදු 60  ේ ව වයනි.  

 
ආයතනය අ ණ්ඩව පවතීය යන සංකල්පය  පදනේ කර ගැනීම. 

 

2014 වර්ෂය සඳහාද ඉහත කල්පිතයන් භාවිත කරන ලදී. ඒ අනුව 2014 වර්ෂය සඳහා විශ්රාාම 

ප්රුතිලාභ ගණනය වනොකරන ලදී. 

 

3.14 ප්ර්දාන න් 

 
වේපල, පිරියත හා උපකරණ සේබන්ධ් ප්රුදානයන් ඇතුළේ වනුවේ ජංගම වනොවන වගකීේවල 

විලේභිත ප්රුදානයන් යටවේ වන අතර සරල මාර්ග ක්රුමයට අනුව විස්තීර්ණ ආදායේ ප්රුකා යට එම 

වේකවේ ඵලදායී ජීවිත කාලය පුරා හර වකවර්. 

 
3.14 -1 වේශී  ප්ර්දාන න් 
 
ප්රුදානයන් 20% වාර්ෂික අනුපාතයකට ක්රුමේෂය කරනු ලැවේ. 

 

3.14- 2 විවේශී  ප්ර්දාන න් 
 
සංස්ථාවට උපකරණ ව වයන් රු. 654,665,339 ක විවේශීය ප්රුදානයේ ලැබී තිබිණි. වමම මුදල අදාළ 

උපකරණවල ආයු කාලය මුළුල්වල් වගවී යන වසේැ ක්රුමේෂය වකොට ඇති අතර 2014 වර්ෂයට අදාළ 

මුදල රු. 2,596,040.18 කි. වමය ආදායේ ප්රුකා යට දී ඇති සටහන්වල විවේශීය ප්රුදානයන් ක්රුමේෂය 

කිරීම ව වයන් වවනම දේවා ඇත. 

 

ජපන් රජවේ ආධ්ාරයේ ව වයන් JICA ශ්රීi ලංකා යටවේ 2012/12/27 වන දින රු. 66,773,684.69 ේ 

වටනා උපකරණ සංස්ථාවට ලැබුණි. වමම උපකරණ සංස්ථාවට ලැබුවණ් 2 D සහ 3 D සජීවීකරණය 
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(සංස්කරණය) කිරීම සඳහාය. එම උපකරණවල ක්රුමේෂය වටනාකම 2013 වර්ෂවේ සට එහි ඵලදායී 

ආයු කාලය (වසර 5) තුළ ක්රුමේෂය කරනු ලැවේ. 

 
 

3.15 - පිරිවැටුම 
 
සංස්ථාවේ පිරිවැටුම ගිණුේ තබනුවේ උපචිත පදනමටය. ආවයෝජන ආදායම ගිණුේ තබනුවේ ද එම 

පදනමටය. 

 

පිරිවැටුම සැලකීවේ දී කාලපරිච්වේදයට අදාළව ලැබූ හා ලැබිය යුතු සයලු ආදායේවල සාධ්ාරණ අගය 

සැලකිල්ලට වගන ඇත. සංස්ථාව ආදායේ ව වයන් සැලකිල්ලට ගන්වන් වි ්වාසවයන් වටනාකම 

මැනිය හැකි හා එම ආදායේවල අනාගත ආර්ථික ප්රුතිලාභ සංසථ්ාවට ගලා එන්වන් නේ පමණි. 

 
ගුවන්කාල අවලවිවයන් ලැවබන ආදායම සංස්ථාවේ ප්රුධ්ාන ආදායේ මූලාශ්රාය වේ. ආදායේ ප්රුකා වේ 

ඇතුළේ අවනකුේ ආදායේ මූලාශ්රායන් ආදායේ ප්රුකා වේ සටහන්වල දැේවේ. 

 
 
3.16 වි දම් පිළිබඳ ගිණුම් තැබීම 
 
සංස්ථාවේ වියදේ උපචිත පදනමට ගිණුේ තබා ඇත. රදනික වමවහයුේ සදු කිරීම හා වේපල, පිරියත 

හා උපකරණ කාර්යේෂම ආකාරයට පවේවාවගනයාම සඳහා රදනිකව වැය වන සයලු වියදේ ද 

වමයට ඇතුළේ වේ.  

 
අයිරා වපොලී වියදම ඇති වූ අවස්ථාවන් හි දී එය මූලය වගවීේ යටවේ ආදායේ ප්රුකා යට ඇතුළේ 

කරනු ලැවේ. 

 
 

3.17 මුදල් ප්ර්වාහ ප්ර්කාශ  

 
මුදල් ප්රුවාහ ප්රුකා ය පිළිවයල කරන්වන් වක්රු ක්රුමය භාවිත කරමිනි. මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ 

සමන්විත වනුවේ අත ඇති මුදල් හා බැංකු ජංගම ගිණුවේ ව ේැෂවයනි. 
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3.18 වශේ  පත්රන දිවනන් පසු සිදුවීම් 

 
ව ේැෂ පත්ර ය සකස් කළ පසු සදු වූ සයලු ප්රුමාණාේමක සදුවීේ සැලකිල්ලට වගන අනාවරණය කිරීම 

වහෝ ගැලපීම සදු වකොට ඇත.  

 
3.19 රූපවාහිනී සමාජ සුභසාධ්යන අරමුදල (සුනාමි) 

 
2004 වර්ෂවේ සුනාමි උවදුවරන් අනතුරුව දියේ කළ විවිධ් වයාපෘති මගින් වපොදු මහජනතාවවගන් 

එකතු කළ මුදලින් සමාජ සුභ සාධ්න අරමුදල සමන්විත ව ඇත. 

 

7 වගුව - 2014.12.31 දිනට සමාජ සුභ සාධ්යන අරමුදවල් වශේ   

                                                                                                                         රු.'000වියන් 

2014/01/01 දිනට ව ේැෂය 1,037,094 

කාලපරිච්වේදය සඳහා වපොලිය                                                              13,609 

2014 වර්ෂය අවසානවේ අරමුදල් ව ේැෂය  1,050,703 

 
සමාජ සුභ සාධ්න අරමුදල මූලය තේේව ප්රුකා වේ වකොටසේ ව වයන් ඇතුළේ කර ඇත. 

 

 

4. අස්පතශO ව්තකම් (කර්තතභාග  වවනුවවන් වගවීම) 

 
වැඩසටහන් විකා න අයිතිය වවනුවවන් වගවීමට සදුවන කර්තෘභාගය (වේශීය වහෝ විවේශීය) වහෝ 

සංස්ථාව නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදනවල (වටලි නාටය, චලන රූප, චිත්ර පට හා වවනේ) වියදම 

LKAS  38 ට අනුව අස්පෘ ය වේකමේ වලස සලකන අතර එවසේැ සැලකීමට නේ හඳුනාගැනීවේ 

හැකියාව, පාලනය කළ හැකි බව සහ අනාගතවේ දී ආර්ථිකමය ප්රුතිලාභ ලබාගත හැකිවීම යන 

සාධ්ක 3 සේපූර්ණ විය යුතුය. එවසේැ වන අස්පෘ ය වේකේ පහත ප්රුතිපේතිවලට අනුව ක්රුමේෂය කළ 

යුතු වේ. 
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8 වගුව - ක - ලබාග්ත වහෝ මිල දී ග්ත වමන්ම සංස්ථාව තුළ නිපදූ නි ්පාදන ක්රිමක්   කළ 

යුතු ප්ර්ිප්ති  

 

වර්ග  ක්රිමක්   ප්ර්ිප්ති 

ලබාග්ත වහෝ මිල දී ග්ත වේශී  වටිය නාටO හා 

චිත්රනපට 

වකොන්ත්ර ාේ ගිවිසුේ කාලපරිච්වේදය තුළ දී 

නියමිත වාර ගණන විකා ය කිරීමට වනොහැකි වූ 

විට ඉතිරි වන කතෘභාග සඳහා වැය කළ වියදම 

ගිවිසුේ කාලපරිච්වේදය අවසානවේ වියදමේ 

ව වයන් සැලකිය යුතුය. 

ලබාග්ත වහෝ මිල දී ග්ත වේශී  වටිය නාටO හා 

චිත්රනපට වනොවන වේශී  වැලසටහන් 

වකොන්ත්ර ාේ ගිවිසුේ කාලපරිච්වේදය තුළ දී 

නියමිත වාර ගණන විකා ය කිරීමට වනොහැකි වූ 

විට ඉතිරි වන කතෘභාග සඳහා වැය කළ වියදම 

ගිවිසුේ කාලපරිච්වේදය අවසානවේ වියදමේ 

ව වයන් සැලකිය යුතුය. 

ලබාග්ත වහෝ මිල දී ග්ත විවේශී  චිත්රනපට වහෝ 

සංගීත වැලසටහන් 

වකොන්ත්ර ාේ ගිවිසුේ කාලපරිච්වේදය තුළ දී 

නියමිත වාර ගණන විකා ය කිරීමට වනොහැකි වූ 

විට ඉතිරි වන කතෘභාග සඳහා වැය කළ වියදම 

ගිවිසුේ කාලපරිච්වේදය අවසානවේ වියදමේ 

ව වයන් සැලකිය යුතුය. 

ලබාග්ත වහෝ මිල දී ග්ත විවේශී  චිත්රනපට හා 

සංගීත වැලසටහන් වනොවන විවේශී  

වැලසටහන් 

වකොන්ත්ර ාේ ගිවිසුේ කාලපරිච්වේදය තුළ දී 

නියමිත වාර ගණන විකා ය කිරීමට වනොහැකි වූ 

විට ඉතිරි වන කතෘභාග සඳහා වැය කළ වියදම 

ගිවිසුේ කාලපරිච්වේදය අවසානවේ වියදමේ 

ව වයන් සැලකිය යුතුය. 

සංස්ථාව නි ්පාදන  කරන වටිය නාටO පළමුවර විකා ය කරන විට වියදවමන් 50% ේ 

ද, ඉතිරි 50% වසර 10 ඇතුළත සමාන වාරික 

වලින් ද ේෂය කළ යුතුය. 

 

සංස්ථාව විසින් නි ්පාදන  කරන වටිය නාටO 

වනොවන වැලසටහන් 

පළමුවර විකා ය කරන විට වියදවමන් 50% ේ 

ද, ඉතිරි 50% වසර 10 ඇතුළත සමාන වාරික 

වලින් ද ේෂය කළ යුතුය. 
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ගිවිසුවමහි ගිවිසුම වලංගු කාල  පිළිබඳ සීමා 

කි අමක් වනොකළ මිල දී ග්ත වහෝ ලබාග්ත 

විවේශී  චිත්රනපට හා සංගීත වැලසටහන් 

පළමුවර විකා ය කරන විට වියදවමන් 50% ේ 

ද, ඉතිරි 50% වසර 10 ඇතුළත සමාන වාරික 

වලින් ද ේෂය කළ යුතුය. 

ගිවිසුවමහි ගිවිසුම වලංගු කාල  පිළිබඳ සීමා 

කි අමක් වනොකළ මිල දී ග්ත වහෝ ලබාග්ත 

විවේශී  චිත්රනපට හා සංගීත වැලසටහන් වනොවන 

වැලසටහන් 

පළමුවර විකා ය කරන විට වියදවමන් 50% ේ 

ද, ඉතිරි 50% වසර 10 ඇතුළත සමාන වාරික 

වලින් ද ේෂය කළ යුතුය. 

 

හඳුනාගැනීවේ හැකියාව, පාලනය කළ හැකි බව හා අනාගතවේ දී ආර්ථිකමය ප්රුතිලාභ ලබාගත 

හැකිවීම යන සාධ්ක 3 න් එකේ වහෝ කිහිපයේ සේපූර්ණ වනොවන වැඩසටහන්වල කර්තෘභාග වියදම 

(පළමු විකා වයන් පසු) ගිණුේවලට සලකා බලයි. 

 

9 වගුව - කර්තතභාග ගාස්තු      

                                                                           රු.'000වියන් 

 

 

මිල දී ග්ත 

වටිය නාටO 

මිල දී ග්ත 

විවේශී  

වැලසටහන් 

සංස්ථාව 

නි ්පාදන  

කළ වටිය 

නාටO 

වේශී  

වැලසටහන් 

විකාශ  

වනොූ 

වනොනිමි 

වතොගවේ 

ඇතුළ්ත 

වේශී  

වැලසටහන් 

සංස්ථාව 

නිපදවන 

වවන්ත 

නි ්පාදන 

2014/01/01 

වශේ   

148,614,535 27,277,479 35,828,846 7,200,060 2,070,127 20,737,482 

එකතු කි අම  72,655,766 15,672,992 4,794,717 2,989,847 - 10,834,414 

2014 වර්   

සඳහා 

ක්රිමක්   

(73,616,002) (13,328,535) (3,815,787) (7,200,060) (2,070,127) (2,191,220) 

2014/12/31 

වශේ   

147,654,299 29,621,936 36,807,776 2,989,847 - 29,380,676 
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5. අයිරා පහසුකම් සඳහා ූ සුරැකුම් 

අයිරා පහසුකවමහි හා ණයවර ලිපිවේ ශුනය ආන්තිකවේ ප්රුමාණය මත පදනේව, බැංකුව වවත 

සංස්ථාව විසන් යේ සුරැකුමේ ලබාදීම අව ය විය හැක.එබැවින්, අයිරා පහසුකේ හා ණයවර ලිපි 

ශුනය ආන්තික පහසුකම ලබාගනු පිණිස බැංකුව වවත (ශ්රීi ලංකා ගිණුේකරණ ප්රුමිති අංක 1 ප්රුකාර) 

සුරැකුේ ව වයන් සංසථ්ාව විසන් රු. මිලියන 113 ක ස්ථාවර තැන්පතු ප්රුමාණයේ හා රු. මිලියන 150 

ක වටනාකමකින් යුේ භාණ්ඩාගාර බිල්පේ ප්රුමාණයේ ලබාවදන ලදී. 

 

6. ආව ෝජන ආදා ම් 

10 වගුව - ආව ෝජන ආදා ම් 2014 

 
ආව ෝජන වර්ග  වටිනාකම 

භාණ්ඩාගාර බිල්පේ (ලංකා බැංකුව) 13,353,648 

ස්ථාවර තැන්පතු (ලංකා බැංකුව)                                                                  14,196,720 

රාජය උකස් හා ආවයෝජන බැංකුවේ 

ස්ථාවර තැන්පතු 

1,783,348 

රාජය ආයතනවල අතිරිේත අරමුදල් සඳහා 

වන තාවකාලික භාරකාර අරමුදල 

                                                                    2,780,123  

විව ේැෂ නිවාස ණය වයෝජනා ක්රුමය (රාජය 

උකස් හා ආවයෝජන බැංකුව) 

                                                                 

                                                                        60,310           

ඉතිරි කිරීවේ ගිණුම (ලංකා බැංකුව) 2,260 

මුළු ආව ෝජන ආදා ම  32,176,410 

 
 

 

7.තීරණා්තමක ගිණුම්කරණ ඇසත්වම්න්තු හා තීන්දු 

 

ඇස්තවේන්තු හා තීන්දු වනොකඩවා ඇගයීමට ලේ වකවරන අතර පවේනා තේේවයන් යටවේ යුේති 

සහගත යැයි වි ්වාස කරන්නාවූ අනාගත සදුවීේ පිළිබඳ අවප්ේෂාවන්ද ඇතුළේ     ඓතිහාසක 

අේදැකීේ හා වසසු සාධ්ක මත පදනේ වේ. 
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තීරණා්තමක ගිණුම්කරණ ඇස්තවම්න්තු හා උපකල්පන 

සංස්ථාව විසන් අනාගතයට අදාළ වන්නාවූ ඇස්තවේන්තු හා උපකල්පනයන්සදු කරනු ලබයි. එහි 

ප්රුතිළුලයේ වලස ඇතිවන්නාවූ ගිණුේකරණ ඇස්ත වේන්තු නිර්වචනානුකූලවම, ආශ්රි ත සැබෑ 

ප්රුතිඵලයනට සමාන වනුවේ කලාතුරකිනි.එළැ වඹන මූලය වර්ෂය ඇතුළත පවේනා ආශ්රි ත වේකේ හා 

බැරතේ ප්රුමාණයන් වකවරහි ද්රවයාේමක ගැලපීමේ සදුකිරීවේ සැලකිය යුතු අවදානමේ ඇති 

ඇස්තවේන්තු හා උපකල්පනයන් පහත ආමන්ත්ර ණය කරනු ලැබ ඇත. 

 

(අ) ආදා ම් බදු 

විවිධ්ාකාර වූ අිකකරණමය බල ේවෂේැත්ර  වවත ආදායේ බදු වගවීමට සංස්ථාව යටේ වේ. ආදායේ බදු 

සඳහා වූ වලෝක වයාප්ත ප්රුතිපාදන තීරණය කිරීම උවදසා සැලකිය යුතු තීන්දු, තීරණ ගැනීවේ 

හැකියාවේ පැවතිය යුතුය. අවසන් බදු පිළිබඳ තීරණය අවිනි ්චිත වූ වබොවහෝ ගනුවදනු හා ගණනය 

කිරීේ පවතී. සමාගම විසන් අතිවර්ක බදු වගවීමට සදුවනු ඇේවේද යන්න පිළිබඳව වූ ඇස්තවේන්තු 

මත පදනේව අවප්ේෂිත බදු විගණන ගැටලු ආශ්රි ත වගනීේ හඳුනාගනු ලබයි.ආරේභක ව වයන් 

සටහන් කරන ලේදාවූ සං යාවනට වඩා වමකී කරුණුවලට අදාළ අවසන් බදු ප්රුතිඵලය වවනස් 

වන්නාවූ තැන්හි, එබඳු විෂමතාවයන් එම තීරණ ගනු ලැබූ කාලයට අදාළ ජංගම හා උපලේිකගත 

ආදායේ බදු වේකේ වවත බලපෑමේ සදු කරනු ඇත. 

 

(ආ) විශ්රාාම වැටුේ ප්ර්ිලාභ 

විශ්රාාම වැටුප් බැඳීේහි වර්තමාන වටනාකම උපකල්පන ගණනාවේ භාවිතවයන් ආයුඝණක පදනමේ 

මත තීරණය කරන්නාවූ සාධ්ක ගණනාවේ මත රඳා පවතී. විශ්රාාම වැටුප් සඳහා වූ ශුේධ් පිරිවැය 

(ආදායම) තීරණය කිරීවමහි ලා භාවිත වකවරන උපකල්පන තුළට වට්ටේ අනුපාතද ඇතුළේ වේ. 

වමකී උපකල්පනයන්හි යේ වවනස්වීමේ සදු වුවවහොේ එය විශ්රාාම වැටුප් පිළිබඳ වගකීේහි පවේනා 

ප්රුමාණයට බලපානු ඇත. 

සංස්ථාව විසන් ඒ ඒ වර්ෂයාවසානවේදී සුදුසු වට්ටේ අනුපාතය තීරණය කරනු ලබයි. වමය වූ කලී 

විශ්රාාම වැටුප් වගකීේ පියවීම සඳහා අව ය වනු ඇතැයි අවප්ේෂා කරන්නාවූ ඇස්තවේන්තුගත 

අනාගත මුදල් ප්රුවාහවේ වර්තමාන අගය තීරණය කිරීමට භාවිත කළ යුතු වපොළී අනුපාතිකයයි. 

විශ්රාාම වැටුප් වගකීේ ආශ්රි ත වසසු ප්රුධ්ාන උපකල්පන යේ පමණකට වර්තමාන වවළඳපළ තේේවයන් 

මත පදනේ වේ.  

(ඇ) වර්තපන්න න්වේ හා වසසු මූලOව ෝපකරණ න්වේ  සාධ්යාරණ අග  

සක්රීුය වවළඳපලේ තුළ අවලවි වනොවකවරන මූලය උපකරණයන්හි සාධ්ාරණ අගය තේවසේැරු ශිල්ප 

ක්රුම භාවිතවයන් තීරණය වකවර්. ක්රුම ගණනාවේ වතෝරා ගැනීමට හා වාර්තාකරනු ලබන ඒ ඒ කාල 
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පරිච්වේදය අවසන පවේනා වවළඳපල තේේවයන් මත ප්රුධ්ාන ව වයන් රඳා පවේනා උපකල්පන 

සදු කිරීමට සංස්ථාව විසන් ස්වකීය තීන්දු භාවිත කරනු ලබයි. සක්රීුය වවළඳපලයන්හි ආවලවි 

වනොවකවරන්නාවූ අවලවිය සඳහා පවේනා විවිධ් මූලයමය වේකමේ සඳහා සංස්ථාව විසන් 

වට්ටේගත මුදල් ප්රුවාහ විග්ර හය වයොදාවගන ඇත. 

8. මූලO අවදානම් කළමනාකරණ  

 

8.1  මූලO අවදානම් සාධ්යක 

සංස්ථාවේ රි්යාකාරකේ විසන් එය මූලයමය අවදානේ ගණනාවේ වවත නිරාකරණය කරනු ලබයි. 

වවළඳපල අවදානම, ණය අවදානම හා ද්රවශීලතා අවදානම ව වයනි. අවදානේ කළමනාකරණය 

අධ්යේෂ මණ්ඩලය විසන් අනුමත කරනු ලබන ප්රුතිපේති යටවේ කළමනාකාරිේවය විසන් සදු කරනු 

ලබයි. කළමනාකාරිේවය  නිතිපතා මූලය අවදානේ තේේව හඳුනාගැනීම හා ඇගයුේකරණය කරයි. 

 

8.2  වවළඳපල අවදානම් 

 

i) විවේශ විනිම  අවදානම 

ආයතනවේ රි්යාේමක වනොවන මුදල් වර්ගයේ මගින් අනාගතවේ හඳුනාගේ වේකේ හා 

වගකීේ  දැේවවන අවස්ථාවන්හි විවේ  විනිමය අවදානම ඉස්මතු වේ.සංසථ්ාව සතුව විවේ  

මුදල් මගින් වපන්වනු ලබන ලැබිය යුතු වහෝ වගවිය යුතු වේ වනොමැති බැවින් සංස්ථාව 

විවේ  විනිමය අවදානමකට නිරාවරණයව වනොපවතී 

 

ii) වපොළී අනුපාික අවදානම 

නිරවප්ේෂ වපොළී අනුපාතික මට්ටවමහි සදුවන විපර්යාස වහේැතුවකොට සදුවන හානිකර මූලය 

බලපෑමක අවදානම වපොළී අනුපාතික අවදානම ව වයන් හැඳින්වේ.සංස්ථාව විෂයවයහි    

 ව ේැෂ පත්ර  දිනය වන විට වපොළී වගවිය යුතුව පවේනා ණය ගැනීේ වනොමැත. වපොළීවගවිය 

යුතුව පවේනා එකම උපකරණය වන භාණ්ඩාගාර බිල්පේ මත කර ඇති ආවයෝජනය හා 

කල්බදු වගකීම එතරේ වැදගේ වනොවේ. එබැවින් වපොළී අනුපාතික අවදානම දැරිය හැකි 

මට්ටමක පවතී. 

 

iii) මිල අවදානම 

වවළඳ භාණ්ඩයන්හි හා සම වකොටස් මිල ගණන්වල වවනස්වීේ වහේැතුවකොට ඇතිවන්නාවූ 

හානිකර  මූලය  බලපෑවේ අවදානම මිල අවදානම ව වයන් හැඳින්වේ.අවලවිය සඳහා 

පවේනා වකොටස් ව වයන් කාණ්ඩගත ලැයිස්තුගත වනොකළ වකටස්හි සංස්ථාව විසන් 
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ආවයෝජනය කර ඇේවේ වුවද, වමකී වකොටස් සක්රීුය වවළඳපලක අවලවි වනොකරන බැවින් 

සංස්ථාව මිල අවදානමකට නිරාවරණයව වනොමැත. 

 

8.3  ණ  අවදානම 

මුදල් හා මුදල් සමාන වේ, බැංකු හා මූලයායතනයන්හි තැන්පතු වමන්ම  ව ේැෂව පවේනා ලැබිය යුතු 

වේ හා ඉටුකළ ගනුවදනුද ඇතුළේ පාරිවභෝගිකයන් වවත වූ ණය නිරාවරණයන්ද වවතින් ණය 

අවදානම ඉස්මතු වේ. ප්රුමිතිගත වගවීේ හා වසේැවා සේපාදන නියමයන් හා වකොන්වේස ලබා දීමට ප්රුථම 

ස්වකීය එේ එේ නව වසේැවාදායකයා වවත ණය අවදානම කළමනාකරණය හා විග්ර හ කිරීම ඒ ඒ 

නිලධ්ාරියාවේ වගකීම වේ.  

 

 

                                                                                2014         2013 

                                                                                රු. 000        රු. 000 

                              ණය කාලසීමාව ඇතුළත      

                                          මාස 0 – 1                      153,791     161,421 

                              වපර සට අයවිය යුතු      

                                         මාස 1 – 3                      255,100     288,710 

                                         මාස 3 – 6                        46,424       31,407 

                                         මාස 6 ට වැඩි                 108,135       99,092 

                    ලැබිය යුතු සමස්ත වවළඳ අය             563,450      580,630 

                    අපචය                                                (71,042)     (64,162) 

                    ශුේධ් වවළඳමය ලැබිය යුතු වේ           492,408      516,468  

                                                                             ======     ======   
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 9. ආශ්රිාත පාර්ශව වහළිදරේ කි අම් 

 
 

ශ්රීi.ල.ගි.ප්රු 24 ට අනුව සේබන්ිකත පාර් ව සමඟ සංස්ථාව සදු කරන සාමානය වයාපාරික ගනුවදනු 

පිළිබඳ වතොරතුරු පහත දැේවේ. 

 
අනු 

අංක  

නම තනතුර ආශ්රිාත පාර්ශවවල 

ගනුවදනුවේ ස්වභාව  

ියපින  

01 විමලවසේැන රූබසංහ මහතා සභාපති ආශ්රි ත පාර් ව වල ගනුවදනු 

නැත.  

 

වනො. 101/24, D,3 වන 

පටුමග,එවගොඩවේත පාර, 

වබොරලැස්ගමුව. 

02 එඩිවඩ් ජයවකොඩි මහතා අධ්යේෂ මණ්ඩල 

සාමාජික සහකාර 

අධ්යේෂ - 

අධ්යාපන 

අමාතයාං ය 

1. රණවිරු රියල් ස්ටාර් 

වැඩසටහවන් විනි ්චය 

මණ්ඩල සාමාජිකවයකු 

වලස කටයුතු කිරීම 

රු. 2,037,825/- 

52,ආරියදාස පීරිස් මාවත, 

නුවේවගොඩ 

03 මහාචාර්ය වරෝහණ 

ලේෂ්මන් පියදාස 

අධ්යේෂ මණ්ඩල 

සාමාජික  

වජයෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය  

මාධ්ය හා සංවර්ධ්න 

මධ්යස්ථානවේ අධ්යේෂ 

ජනරාල් වලස, එම 

ආයතනය විසන් නිෂප්ාදිත 

වාර්තා වැඩසටහනේ සඳහා 

කතෘභාගය -  

රු.1,649,975.01 

37, පළමු පටුමග, 

අරුප්වපොල, නුවර 

04 අනුලා හරස්ගම මිය අධ්යේෂ මණ්ඩල 

සාමාජික  

අධ්යේෂ ජනරාල් 

(වතොරතුරු 

තාේෂණ හා 

කළමනාකරණ 

වදපාර්තවේන්තුව, 

මහා 

භාණ්ඩාගාරය) 

ආශ්රි ත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

අධ්යේෂ ජනරාල්,  

වතොරතුරු  හා 

කළමනාකරණ 

වදපාර්තවේන්තුව,  මහා 

භාණ්ඩාගාරය,  වකොළඹ 

01. 

05 හඩ්සන් සමරසංහ මහතා අධ්යේෂ මණ්ඩල 

සාමාජික 

සභාපති - ශ්රීi ලංකා 

ගුවන් විදුලි 

සංස්ථාව 

ආශ්රි ත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

වනො.255/B11,වටොරින්ටන්

උදයානය,වටොරින්ටන් 

ඇවනියු, වකොළඹ 07 



 

 

 99 වාර්ෂික වාර්තාව 2014 

06 අව ෝක වසේැරසංහ මහතා අධ්යේෂ මණ්ඩල 

සාමාජික  

සභාපති - ජාතික 

චිත්ර පට සංස්ථාව  

ආශ්රි ත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත.  

වනො. 30, පාසල් පටුමග, 

කළුවබෝවිල  

07 චන්ද්රපාල ලියනවේ මහතා අධ්යේෂ ජනරාල් ආශ්රි ත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

43/23  A, පැපිලියාන  

මාවත,වකොහුවල 

08 ගාමිණී වසෝමචන්ද්ර 

රාසපුත්ර  මහතා 

ප්රුධ්ාන විධ්ායක 

නිලධ්ාරි 

ආශ්රි ත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

“වනමලී”, පරණ පාර, 

බරවාකුඹුක 

09 වරොහාන් සරේචන්ද්ර 

වපවර්රා මහතා 

නිවයෝජය 

අධ්යේෂ ජනරාල් 

(ඉංජිවන්රු) 

 

ආශ්රි ත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

24, ශ්රීi සුමංගල පාර, 

රේමලාන  

10  එේ.එස්.දඑවගොඩ මහතා ප්රුධ්ාන 

ගණකාිකකාරී 

ආශ්රි ත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

වනො. 24/3B, 1වන හරස ්

වීදිය, පාවගොඩ පාර, 

නුවේවගොඩ 

11 පී බී ජී සුවේධ් අතුලසරි 

මහතා 

නිවයෝජය 

අධ්යේෂ ජනරාල් 

(නිෂ්පාදන වසේැවා) 

ආශ්රි ත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

234/J, කදුරුගහවේත 

වීදිය,    වකොටකාවේත 

12 නි ාන්ත උබයවං  මහතා නිවයෝජය 

අධ්යේෂ ජනරාල් 

(වැඩසටහන්) 

ආශ්රි ත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

71 ඊ , ඉහළගම, ගේපහ 

13 ජී. සී.  වරෝෂන්  මහතා අධ්යේෂ 

(පරිපාලන) 

ආශ්රි ත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

723/2/3, වල්ේ වටරස,්  

අතුරුගිරිය. 

14 එන්. ඒ.අයි.එන්. වේ. 

නි ් ංක මහතා 

අධ්යේෂ (ප්රුවෘේති 

හා කාලීන සදුවීේ) 

ආශ්රි ත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත   

 

366 C 10, 

සුහදපුර,වහොරණ පාර, 

වගෝනවපොල. 

15 සනේ දඑවේත මහතා  අධ්යේෂ (අවලවි) ආශ්රි ත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

වනො.128, අල්විස් ටවුන්, 

වේතල. 

16 එරින් විවේවකෝන් මිය අධ්යේෂ 

(අධ්යාපන 

වැඩසටහන්) 

ආශ්රි ත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

වනො. 29, යූ. ඊ. වපවර්රා 

මාවත, රාජගිරිය. 
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මූලO ප්ර්කාශ හා සම්බන්ිකත සටහන් 

2014 වදසැම්බර් 31 දිවනන් අවසන් වර්   සඳහා 

 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                 

 2014 වදසැම්බර් 31 2013 වදසැම්බර් 31 

01. ආදා ම   

රූපවාහිනී ගුවන්කාල අවලවිය - චැනල් 1 1,428,421,321 1,622,049,189 

රූපවාහිනී ගුවන්කාල අවලවිය - චැනල් අයි 328,932,740 221,848,566 

රූපවාහිනී ගුවන්කාල අවලවිය - ප්රුති වවළද ගිවිසුේ 46,566,500 80,022,125 

ගුවන්කාල අවලවිය මත ජාතිය වගොඩනැගීවේ බේද 29,757,120 31,944,567 

මුළු ආදා ම 1,833,677,681 1,955,864,447 

02. වවන්ත වමවහයුම් ආදා ම්   

නිෂ්පාදන ආදායම  87,345,686 90,131,922 

ආවයෝජන ආදායම (8 වන වගුව බලන්න) 32,176,410 50,484,233 

හුවමාරු ගාස්තු 731,788 1,034,018 

වේකේ විකිණීවමන් ලාභය 999 439,858 

ආපන ාලාවවන් කුලිය 39,000 36,000 

වදපාර්තවේන්තුවේ දඩ මුදල් 1,512,342 1,445,872 

වසේැවක ණය වපොලිය 6,838,119 6,532,566 

විවිධ් ආදායේ 3,339,997 6,843,085 

විවේ  ආධ්ාර ක්රුමේෂය 15,903,664 15,903,664 

ආපසු වනොවගවන වටන්ඩර් තැන්පතු 292,475 357,232 

ලියාපදිංචි කිරීවේ ගාස්තු  196,968 171,993 

වැඩසටහන් ද්රවය අවලවිය 2,717,919 4,062,519 

ලියාපදිංචි කිරීවේ ගාස්තුව රූපවාහිනී අවලවිකරුවන්  4,000               19,030 

සංස්ථා පහසුකේ පරිහරණය (විවේශීය) 1,055,495 1,084,498 

සංස්ථා පහසුකේ පරිහරණය (වේශීය) 5,974,963 10,781,615 

දැයට කිරුළ වපොේ සඟරා විකිණීවමන් ලද ආදායම 325,759 575,775 

නැණ මිහිර ප්රු ්න පත්ර   විකිණීවමන් ලද ආදායම           3,612,254           3,008,967 

විනිමය හුවමාරු ලාභය                     585   98 
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සඟරා අවලවිය - 2,411 

අවලවි ප්රුවර්ධ්න ආදායේ 136,804 5,306,357 

වසේැවාලාීතන් ප්රුතිපූර්ණය කළ වවනේ ගාස්තු   -   471,005 

රජවේ ප්රුදානය - 9,000,000 

ඩිප්වලෝමා පාඨමාලා පැවැේවීවමන් ලද ආදායම 975,684 - 

මුළු  වවන්ත වමවහයුම් ආදා ම් 163,180,910 207,692,717 

3.විකුණුම් පිරිවැ    

3.1 අධ්යOාපන වැලසටහන් වි දම්   

ශිල්පීය ගාස්තු 6,459,530 7,213,447 

සංග්ර හ වියදේ  1,781,234 2,.600,517 

වේ  නිරූපන ද්රවය 171,963 292,869 

වවනේ වියදේ 462,106 426,177 

මාධ්යරූප හා සජීවීකරණ ද්රවය 3,357 65,729 

වේදිකා නිර්මාණය 2,511,820 3,528,342 

දෘ ය කැසට්පට සහ වට්ප් 591,045 932,128 

ප්රුවාහන පහසුකේ කුලියට ගැනීම 337,380 724,000 

උපකරණ කුලියට ගැනීම 3,203,498 1,768,189 

පහසුකේ (රඟහල) කුලියට ගැනීම 895,153 1,755,655 

 ේද උපකරණ කුලියට ගැනීම 258,500 69,843 

විදුලිය 11,800 36,000 

වමෝටර් රථ සඳහා ඉන්ධ්න 9,993 - 

වජනවර්ටර් සඳහා ඉන්ධ්න 10,000 - 

නවාතැන් 3,163,480 3,224,707 

නි ්චල ඡායාරූප 1,000 - 

ගමන් වියදේ හා යැපීේ දීමනා 1,598,155 1,887,619 

වැඩසටහන් පිටපේ හා රූපවාහිනී විකා න අයිතිය මිල දී 

ගැනීම 
          4,830,000 - 

රූගත සථ්ාන කුලියට ගැනීම 4,000 55,500 

විව ේැෂ අයිතම           1,441,825 1,964,000 

අධ්යOාපන වැලසටහන් වි දම් 27,745,839 26.544.722 
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චැනල් අයි   

ශිල්පීය ගාස්තු 5,583,483 4,763,625 

පූර්ව දර් න හා නිරීේෂණ ගාස්තු  - 10,000 

සංග්ර හ වියදේ              629,450 246,780 

උපකරණ කුලියට ගැනීම 1,488,500 1,736,750 

නි ්චල ඡායාරූප 50,000  - 

 ේද උපකරණ කුලියට ගැනීම 98,300 1,030,600 

විදුලිය 13,000 - 

වවනේ වියදේ 379,968 477,.869 

ගමන් වියදේ හා යැපීේ දීමනාව 604,931                   450,400 

ලිපි ද්රවය - 1.160 

වැඩසටහන් ද්රවය මිලදී ගැනීම (විවේශීය) 27,490,946              25,239,343 

නවාතැන් 963,375 557,600 

දෘ ය කැසට් පට සහ වට්ප් 184,262 243,756 

ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ විකා ණ කුළුණ භාවිතා කිරීවේ 

කුලිය 
          3,575,476 3,524,694 

විදුලි බිල්පේ ප්රුතිපූර්ණය - ගුවන් විදුලි සංස්ථාව 2,167,539 2,101,026 

වේදිකා නිර්මාණය හා පසුතල නිර්මාණය              725,595 79,464 

පහසුකේ කුලියට ගැනීම (වේදිකා/ ේද)              683,016 - 

රූගත සථ්ාන කුලියට ගැනීම / ඉසේ                20,000 3,000 

මාධ්යරූප හා සජීවිකරණ  ද්රවය 3,357 - 

වි   ව ේැෂ අයිතම              800,000 - 

වි ව ේැෂ වගවීම - ඉංග්රීිස ප්රුවෘේති 621,600 - 

චැනල් අයි වැලසටහන් වි දම් 46,082,798 40,466,067 

3.2 විවිධ්ය වැලසටහන් වි දම්   

ශිල්පීය වගවීේ 23,709,816 29,093,396 

පූර්ව දර් න හා නිරීේෂණ ගාස්තු   303,200   449,900 

සංග්ර හ වියදේ 3,383,033                 4,337,515 

වැඩසටහන් පිටපේ හා රූපවාහිනී විකා න අයිතිය මිල දී 

ගැනීම 
187,805,137 128,465,381 

වේදිකා නිර්මාණය, රූගත ස්ථාන පසුතල ආේපන්න 2,131,046 1,795,633 

වේ  නිරූපන ද්රවය   124,171 292,869 
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දෘ ය කැසට් පට සහ වට්ප් 2,561,349 1,608,847 

මාධ්යරූප හා සජීවීකරණ ද්රවය 2,793 65,729 

නි ්චල ඡායාරූප   95,587 65,426 

උපකරණ පහසුකේ කුලියට ගැනීම 7,504,385 6,993,405 

වවනේ වියදේ              2,199,250 2,225,489 

වැඩසටහන් ද්රවය මිලදී ගැනීම (විවේශීය) 8,121,142 8,665,371 

ගමන් වියදේ හා යැපීේ දීමනාව          3,633,177 3,194,493 

විව ේැෂ අයිතම - 181,311 

නවාතැන් ගාස්තු  5,564,664 5,506,148 

විදුලිය 251,907 384,133 

චිත්ර ාගාර පහසුකේ කුලියට ගැනීම ( ේද) 1,781,455 1,095,311 

 ේද උපකරණ කුලියට ගැනීම 619,350 1,405,500 

ප්රුවාහන පහසුකේ කුලියට ගැනීම 790,100 2,013,453 

වජනවර්ටර් සඳහා ඉන්ධ්න 14,520 - 

රූගත කරන ස්ථාන කුලියට ගැනීම/ඉසේ 471,845 628,328 

චන්ද්රිඳකා පිරිවැය 2,400 - 

විවිධ්ය වැලසටහන් වි දම් 251,070,327 198,467,637 

3.3 ප්ර්වත්ති වැලසටහන් වි දම්   

ප්රුවෘේති ඉදිරිපේ කරන්නන් /සංස්කාරකවරුන් වවත 

වගවීේ 
6,212,300 6,419,135 

ප්රුවෘේති රැස්කිරීම - වේශීය 21,607,500 19,763,900 

ප්රුවෘේති රැස්කිරීම - විවේශීය 4,651,589 4,393,215 

වවනේ වියදේ 549,477 352,598 

වමෝටර්රථ සඳහා ඉන්ධ්න 20,000 - 

චන්ද්රිඳකා හා ආශ්රි ත ගාස්තු - විවේශීය 4,652,217 2,359,536 

ආසයානු ගුවන් විදුලි සංගමවේ ස්ථාවර හා විචලය ගාස්තු 2.912,048 4,220,157 

කාලීන සදුවීේ (වපොදු) 3,357 65,729 

ප්රුවාහන පහසුකේ ගැනීම 11,418,728 12,040,413 

වවේ ධ්ාරාගත කිරීවේ වසේැවාවන් 2,095,658 2,357,148 

දෘ ය පට සහ වට්ප් 456,721 1,045,225 

සංග්ර හ වියදේ              1,534,726 2,139,064 
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ප්රුවෘේති පසුතල නිර්මාණය                 178,187 3,927 

ශිල්පීය වගවීේ 29,399,070 37,930,161 

උපකරණ පහසුකේ කුලියට ගැනීම 23,842,142 20,609,643 

 ේද උපකරණ කුලියට ගැනීම 832,806 2,812,500 

ගමන් වියදේ හා යැපීේ දීමනාව 2,631,850 2,294,468 

නවාතැන් පහසුකේ 2,745,040 2,579,500 

පසුතල සහ වේදිකා නිර්මාණය              6,424,401 7,740,065 

ප්රුවාහන පහසුකේ කුලියට ගැනීම  - කාලීන සදුවීේ                          - 2,993,700 

පහසුකේ කුලියට ගැනීම (වේදිකා/ ේද) 1,134,223 1,164,535 

නි ්චල ඡායාරූප 110,000 100,000 

පසුතල හා රූගත ස්ථාන කුලියට ගැනීම (කාලීන සදුවීේ) 2,142,207 - 

සජීවී ධ්ාරාගත කිරීේ 1,656,000 1,656,000 

විව ේැෂ අයිතමය 3,875,027 1,355,771 

ප්ර්වත්ති වැලසටහන් වි දම් 131,085,274 136,396,389 

3.4 වාණිජ වැලසටහන් නි ්පාදන වි දම්   

ශිල්පීය වගවීේ 856,420 867,000 

සංග්ර හ වියදේ 281,180 115,510 

වේදිකා නිර්මාණය / රූගත ස්ථාන හා පසුතල ආේපන්න 1,217,048 554,300 

ප්රුවාහන පහසුකේ සඳහා කුලිය   

උපකරණ සඳහා කුලිය 1,993,204 493,960 

වවනේ වියදේ                   20,500                       1,800 

ගමන් වියදේ හා යැපීේ දීමනා 425,466 196,207 

නවාතැන් හා ඉසේ                 621,000 456,000 

 ේද උපකරණ කුලියට ගැනීම - 20,000 

දෘ ය පට හා වට්ප්                 213,549 191,363 

විව ේැෂ අයිතමය 43,000 - 

වාණිජ වැලසටහන් වි දම් 5,671,367 2,896,139 

3.5 වවන්ත නි ්පාදන වි දම්   

වැටුප් හා වවනේ දීමනා (නිෂ්පාදන කාර්යය මණ්ඩලය)   

වැටුප් දීමනා - ස්ථීර වසේැවක          289,676,355 263,789,780 

වැටුප් දීමනා - වකොන්ත්ර ාේ 27,431,804 23,337.474 

වැටුප් දීමනා - සහන 12,225,733 13,011,855 
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අතිකාල 129,014,136 113,827,792 

වසේැවක අර්ථ සාධ්ක අරමුදල් සංස්ථා දායකය 44,626,433 41,252,981 

වසේැවක භාරකාර අරමුදල් සංස්ථා දායකය 8,920,606 8,239,787 

නිවාඩු දින දීමනා            30,719,107 28,292,464 

සති අන්ත දීමනාව (විධ්ායක) 4,456,163                4,422,113 

දුෂ්කරතාවය/උච්චය/බරවැඩ              4,800,709 4,714,991 

කාර්යභාර නිලධ්ාරි/ඉංජිවන්රු දීමනා 1,218,413                1,122,750 

දිරි දීමනා 25,034,686             24,649,538 

ආහාර දීමනාව - විධ්ායක වනොවන 7,576,875                7,342,391 

ප්රුවාහන දීමනාව 15,047,464 15,788,537 

ඉතිරි රවදය නිවාඩු සඳහා වගවීේ 15,691,001              15,179,082 

ප්රුසාද දීමනා 33,992,711              33,233,389 

විදුලිය -  (75%)            89,998,685              83,763,157 

විදුලි ජනක යන්ත්ර  සඳහා ඉන්ධ්න පිරිවැය 1,380,855 1,883,404 

ධ්ාවන වියදේ (75%) 16,619,155 14,986,491 

සේවප්රුේැෂණාගාර කුලී වියදේ 1,931,678 2,218,229 

අලුේවැඩියා හා නඩේතු වියදේ - උපකරණ 8,642,029 12,219,385 

විවේ  වැඩසටහන් මත වන බේද 1,967,500 427,500 

ප්රුති වවවළඳ ගිවිසුේ මත වන වියදේ 49,112,441 104,335,844 

සං යාත වියදේ 4,411,693 4,384,061 

9 MHZ චන්ද්රිඳකා තරංග කල්බදු වියදේ - - 

වකොළඹ - පලාලි දෘ ය සේවප්රුේැෂණ සබඳතාව 1,133,330 1,408,786 

Fiber Optic සබඳතාවය කුලියට ගැනීම 112,882 - 

වතවන පාර් වයකින් යටතල පහසුකේ කුලියට ගැනීම 353,825 272,378 

 826,096,265 824,104,158 

3.6 ක්     

ේෂය 104,135,532 110,728,564 

මුළු විකුණුම් පිරිවැ  1,391,887,402 1,339,603,675 

4.වබදාහැ අවම් වි දම්   

නිවයෝජිත වකොමිස්  223,089,962 247,371,796 

ප්රුවර්ධ්න වියදේ 23,442,840 9,593,213 
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අලමාන ණ  ප්ර්ිපාදන    

- වසේැවක 111,122 65,163 

- විවිධ් 44,084 (250,225) 

- වසේැවාදායක 6,882,456 (9,379,454) 

වබදාහැ අවම් වි දම් 253,570,463 247,400,493 

5.පරිපාලන වි දම්   

සාමාජික පාරිවතෝෂිකය 1,563,479 1,487,100 

වැටුප්/දීමනා - ස්ථීර කාර්ය මණ්ඩලය 96,558,785 87,929,927 

වැටුප් / දීමනා - වකොන්ත්ර ාේ 9,143,935 7,779,158 

වැටුප් / දීමනා - සහන කාර්ය මණ්ඩලය 4,075,244 4,337,285 

අතිකාල 43,004,712 37,942,597 

වසේැවක අර්ථ සාධ්ක අරමුදවල් සංස්ථා දායකේවය 14,875,478 13,750,994 

වසේැවක භාරකාර අරමුදවල් සංස්ථා දායකේවය 2,973,535 2,746,596 

නිවාඩු දින දීමනාව 10,239,702 9,430,821 

විධ්ායක නිලධ්ාරීන් සඳහා සති අන්ත වගවීේ 1,485,388 1,474,038 

දුෂ්කරතාව/උච්චය/ බරවැඩ 1,600,236 1,571,664 

කාර්යභාර නිලධ්ාරි/ ඉංජිවන්රු ගාස්තු 406,138 374,250 

වෘේතීයවේදී විධ්ායකයින් සඳහා සාමාජික ගාස්තු 26,016 70,029 

විශ්රාාම වැටුප්, වැන්දඹු හා අනේදරු අරමුදල් සඳහා 

දායකේවය 
- - 

දිරි දීමනා 8,344,895 8,216,513 

ආහාර දීමනා - විධ්ායක වනොවන වශ්රාේැණි සඳහා 2,525,625 2,447,464 

ප්රුවාහන දීමනාව 5,015,821 5,262,846 

ඉතිරි රවදය නිවාඩු සඳහා  වගවීේ  5,230,334 5,059,694 

දිරි දීමනා , පාරිවතෝෂික හා වන්දි 375,000 300,000 

ප්රුසාද දීමනා 11,330,904 11,077,796 

කාර්ය මණ්ඩල සුබසාධ්නය 55,116 130,500 

ක්රීුඩා සුබසාධ්නය සඳහා 196,700 110,000 

කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා නිල ඇඳුේ 59,250 100,925 

රේෂණ වාරිකය - රවදය 30,760,681 29,359,410 

රේෂණ වාරිකය - හදිස අනතුරු හා ජීවිත 1,113,279 957,416 
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ගමන් වියදේ හා යැපීේ දීමනාව - වේශිය 2,586,870 2,219,466 

ගමන් වියදේ හා යැපීේ දීමනාව - සැතපුේ කුලී දීමනාව 4,143,246 4,310,451 

ගමන් වියදේ හා යැපීේ දීමනාව - විවේශිය 16,887,496 5,911,159 

වවනේ වියදේ - විවේශිය ගමන් 1,278,811 344,009 

සංස්ථා සංග්ර හ හා විවනෝද කටයුතු 2,486,256 1,563,252 

කුලී , වරිපනේ හා බදු 15,397,605 15,496,073 

විදුලිය හා බල ේතිය 29,999,562 27,921,052 

දුරකථන ගාස්තු ස්ථාවර වගවීේ 10,143,923 9,204,848 

ආරේෂක වසේැවා 12,146,250 13,050,000 

තැපැල් 943,884 827,691 

මුද්රණය හා ලිපිද්රවය 9,006,784 8,777,705 

පුවේපේ සහ වාර සඟරා 2,128,433 2,309,175 

කාර්යාල අව යතා 1,369,264 2,388,430 

වේකේ විකිණීවේ අලාභය 63,915 3,040 

විනිමය හුවමාරු අලාභයන් 21,088 179,718 

විවිධ් වියදේ 6,514,899 5,993,102 

වටන්ඩර් හා බඳවාගැනීේ සඳහා ප්රුචාරක දැන්වීේ 974,615 1,746,393 

අිකකරණවේ නඩුවලට වන්දි 125,890 - 

වමෝටර් වාහන ධ්ාවන වියදේ 5,539,718 4,995,497 

වමෝටර් වාහන කුලී වියදේ 10,240,021 7,215,391 

රේෂණය - වගොඩනැගිලි හා වවනේ වේකේ 7,397,778 5,184,466 

බලපත්ර  හා රේෂණය - වමෝටර් වාහන 1,942,955 1,549,004 

අලුේවැඩියා සහ නඩේතුව - වගොඩනැගිලි 8,055,893 11,094,168 

අලුේවැඩියා සහ නඩේතුව - භූමිය 1,459,359 1,482,867 

අලුේවැඩියා සහ නඩේතුව - වවනේ වේකේ 981,253 1,258,863 

ජලය 3,509,379 3,125,001 

අන්තර්ජාල පහසුකේ සඳහා ගාස්තු 6,532,806 6,470,473 

පරිගණක අව යතා 720 6,925 

මයිවක්රුොවසොෆ්ට් නිෂ්පාදන සඳහා බලපත්ර  ගාස්තුව හා 

වවනේ වියදේ  
325,000 323,400 

සේමන්ත්ර ණ හා පුහුණු වැඩසටහන් - වපොදු 866,676 322,675 

සංවේසර සැමරුම 1,255,325 1,490,177 
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මහජන ඇමතුේ පේධ්තිය - ගාස්තු හා කුලිය 94,313 164,976 

වමෝටර් වාහන අලුේවැඩියාවන් 6,578,840 10,270,389 

ප්රුචාරණය හා ප්රුවර්ධ්න වැඩකටයුතු 190,648 422,771 

පුහුණු වියදේ (අභයන්තරික) 1,668,601 1,277,417 

නැණමිහිර ප්රු ්නපත්ර  මුද්රණ වියදේ 2,678,571 - 

පරිතයාග 683,150 1,300,150 

වපොදු රාජය මණ්ඩලය උවළවල් වියදේ 676,470 4,798,523 

ජාතික අව යතා 2,518,539 1,336,126 

දායක මුදල් - AIBD ආයතනය 2,468,521 4,950,094 

ේෂය 49,382,768 49,903,130 

ජාතික වගොඩනැගීවේ බේද 36,820,433 39,117,289 

 519,046,780 492,222,353 

විශ්රාාම පාරිවතෝෂිකය - 23,758,779 

පරිපාලන වි දම් 519,046,780 515,981,132 

6.මූලO සහ වවන්ත ගාස්තු   

 බැංකු ගාස්තු 803,505 1,113,289 

බැංකු වපොලිය -OD 8,385,155 1,669,908 

කල්බදු වපොලිය - වමෝටර් රථ 2,441,330 3,700,623 

විගණන ගාස්තු 350,000 350,000 

නීති ගාස්තු 2,329,673 4,749,097 

මුේදර බේද 38,485 51,800 

මූලය සහ වවනේ කපාහැරීේ 158,468 - 

උපේ ක හා වවනේ වෘේතීය ගාස්තු 

 
328,096 1,068,700 

මූලO සහ වවන්ත ගාසත්ු 14,834,711 12,703,416 

7.බදුකරණ    

බේවදන් නිදහස් ලාභ සහ ආදා ම්   

නැවත ආවයෝජනය කරන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පේ 

වලින් 1/9 

 

1,483,739 

 

2,419,050 

හඳුනාගේ සතය උපයා ගැනීේ   19,912,273 

 1,483,739 22,331,323 
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බේදට වපර ලාභය (182,480,765) 47,868,447 

ේෂය 153,518,300 160,631,695 

වපොලී වගවීේ 10,826,485 5,370,531 

සංස්ථා සංග්ර හ 2,486,256 1,563,252 

පරිතයාග 683,150 1,300,150 

ප්රුචාරය හා ප්රුචාරක වයාපාර (25%) 47,662 105,693 

වාණිජ ප්රුවර්ධ්න වියදේ (25%) 5,860,710 2,398,303 

වවවළඳ ප්රුතිගිවිසුේ වියදේ (50% ේ) 24,556,221 52,167,922 

වේකේ ඉවේ කිරීවේ ලාභය / අලාභය 62,916 (436,818) 

වේකේ ඉවේ කිරීේ මත බදු ආශ්රි ත ලාභය/ අලාභය (69,019) 411,051 

සංවේසර සැමරුේ 1,255,325 1,490,177 

පාරිවතෝෂික දීමනා සඳහා ප්රුතිපාදනය - 23,758,779 

වගවන ලද පාරිවතෝෂිකය (6,771,266) (4,865,307) 

වබොල් ණය සඳහා ප්රුතිපාදනය       - විවිධ් ණයගැතිවයෝ 44,084 (250,225) 

- වසේැවාදායක 6,882,456 (9,379,454) 

  - වසේැවක 111,122 65,163 

කපා හරින ලද නි ්චිත අඩමාන ණයගැතිවයෝ 158,468 - 

වපොලී ආදායම (32,176,410) (50,484,233) 

වවනේ ආදායම (25,909,876) (35,392,665) 

ප්රුාේධ්න භාණ්ඩ සඳහා රජවේ දීමනාවවහි ක්රුමේෂය - (9,000,000) 

ප්රුාේධ්න දීමනාව (219,136,781) (198,640,489) 

විවේ  ප්රුදානයන්හි ක්රුමේෂය (15,903,664) (15,903,664) 

වOාපාරික ලාභ  /අලාභ  (275,954,628) (27,221,692) 

වපොලී ආදායම 30,692,671 48,065,184 

වවනේ ආදායම 25,909,876 35,392,665 

මුළු වOවස්ථාපිත ආදා ම 56,602,547 83,457,848 

අලාභ (වයවස්ථාපිත ආදායවමන් 35%) (19,810,891) (29,210,247) 

වපොලී වගවීේ - - 

තක්වසේරු කළ ආදා ම 36,791,656 54,247,601 

සුදුසුකේ ලබන වගවීේ - (රජයට කළ ප්රුදානයන්) (15,000) (500,000) 

බේදට  ට්ත ආදා ම 36,776,656 53,747,601 

ආදායේ බේද (28%) 10,297,464 15,049,328 
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ආදායේ බදු වගකීේ 10,297,464 15,049,328 

විලේීතත බේද (17,646,368) 16,269,194 

ආදා ම් බේද (7,348,904) 31,318,522 
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           රු.'000  වියන් 
සටහන 2014.01.01 

දිනට ව ේැෂය 

එකතුවීේ ගැලපීේ ඉවේ 

කිරීේ 

2014.12.31 දිනට ව ේැෂය 

ඉඩේ 7,660,503 -  - 7,660,503 

වගොඩනැගිලි 259,330,888 6,386,774  - 265,717,662 

ගෘහ භාණ්ඩ හා 

සවිකිරීේ 
48,060,233 3,312,036  - 51,372,269 

පිරියත හා උපකරණ 2,787,165,173 144,355,694 - (5,391) 2,931,515,476 

කාර්යාලීය උපකරණ 49,526,377 1,744,374 - - 51,270,751 

විදරේ උපකරණ 7,494,304 161,095 - - 7,655,399 

රූපවාහිනී යන්ත්ර  22,419,903 1,363,878 - (197,672) 23,586,109 

පුස්තකාල ග්ර න්ථ 2,140,328 18,971 - - 2,159,299 

ලුහු වමවලේ හා 

උපකරණ 
3,764,478 184,680 - - 3,949,157 

පරිගණක 99,035,463 7,775,776 - - 106,811,239 

වවනේ වේකේ 4,124,456 222,054 - - 4,346,510 

ගිණුේකරණ මෘදුකාංග 9,298,190 96,000 - - 9,394,190 

එන්.ටී.වී චැනලය 

සඳහා ගේ උපකරණ 
33,159 - - - 33,159 

වමෝටර් වාහන    102,461,866 - - - 102,461,866 

සංගීත උපකරණ 170,037 - - - 170,037 

කැරවෑන් රථ 162,142  - - -  162,142 

ආරේෂිත උපකරණ        2,169,763 - - - 2,169,763 

JICA වයාපෘතිය 

යටවේ ලද උපකරණ 
66,773,685 - - - 66,773,685 

Container 1,052,000 - - - 1,052,000 

ව්තකම්වල මුළු 

වටිනාකම 
3,472,842,947 165,621,332  (203,063) 3,638,261,216 

වේපල - පිරි ත හා උපකරණ 
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          රු.'000  වියන් 

සටහන 2014.01.01 දිනට ව ේැෂය එකතුවීේ 

(වර්ෂයට 

අදාල ේෂය) 

ගැලපීේ ඉවේ 

කිරීේ 

2014.12.31 

දිනට ව ේැෂය 

ඉඩේ - - - - - 

වගොඩනැගිලි 104,877,813 5,219,518 - - 110,097,331 

ගෘහ භාණ්ඩ හා 

සවිකිරීේ 
28,152,192 3,842,788 - - 31,994,980 

පිරියත හා උපකරණ 2,489,586,188 104,135,532 - (2,874) 2,593,718,846 

එන්.ටී.වී චැනලය 

සඳහා උපකරණ 
26,527 6,631 - - 33,158 

කාර්යාලීය උපකරණ 43,741,442 1,581,496 - - 45,322,938 

විදරේ උපකරණ 7,431,116 83,206 - - 7,514,323 

රූපවාහිනී යන්ත්ර  20,093,927 1,034,799 - (123,382) 21,005,344 

පුස්තකාල ග්ර න්ථ 2,050,347 52,134 - - 2,102,481 

ලුහු වමවලේ හා 

උපකරණ 
2,756,033 218,032 - - 2,974,065 

පරිගණක 71,996,052 10,307,819 - - 82,303,871 

වවනේ වේකේ  3,125,902 372,452 - - 3,498,354 

ගිණුේකරණ 

මෘදුකාංග 
6,225,172 1,176,423 - - 7,401,594 

වමෝටර් වාහන 86,067,787 12,096,893 - - 98,164,680 

සංගීත උපකරණ 170,028 - - - 170,028 

කැරවෑන් රථ 162,140 - - - 162,140 

ආරේෂිත උපකරණ 2,169,761 - - - 2,169,761 

JICA වයාපෘතිය 

යටවේ ලද 

උපකරණ 

13,354,737 13,354,737 - - 26,709,474 

Container 33,091 35,840 - - 68,931 

මුළු ක්   2,882,020,254 153,518,300 - (126,256)  3,035,412,297 

 

ක්   
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ව්තකම්වල ශුේධ්ය වපෝත අග  
                                                                                                   රු.'000 වියන් 

සටහන 2014.01.01 

දිනට ව ේැෂය 

2014.12.31 

දිනට ව ේැෂය 

පිරිවැය 3,472,842,947 3,638,261,216 

ේෂය (2,882,020,254) (3,035,412,297) 

වේපල, පිරි ත හා උපකරණවල ශුේධ්ය වපෝත අග  590,822,693 602,848,919 

 

  
 

වනොනිමි වැල          

                            
                                                                                                              රු. '000  වියන් 

සටහන 2014.01.01 

දිනට වශේ   

එකතුවීම් මාරු කි අම් 2014.12.31 

දිනට වශේ   

වනොනිමි වැඩ 3,815,904 4,269,658 (7,770,385) 315,176 

 

 

 

                                                                                                                රු.'000 වියන්   

සටහන 2014.01.01 දිනට 

වශේ   

2014.12.31 දිනට 

වශේ   

වේපල, පිරියත හා උපකරණවල ශුේධ් වපොේ  590,822,693 602,848,919 

වනොනිමි වැඩ 3,815,904 315,176 

මුළු ව්තකම් 594,638,597 603,164,095 
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ශ්රී6 ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

මූලO ප්ර්කාශන සටහන් 

 

 

 

 

                                                                                                                     රු.'000 වියන් 

සටහන 2014.12.31  2013.12.31  

9. අස්පතශO ව්තකම්   

මිල දී ගේ වටලි නාටය 147,654,299 148,614,535 

සංස්ථාව නිපද වූ වටලි නාටය 36,807,776         35,828,846 

සංස්ථාව නිපද වූ අවනකුේ දෑ 29,380,676 20,737,482 

විවේ යන්වගන් මිල දී ගේ වැඩසටහන් අමුද්රවය 29,621,936 27,277,479 

    වේශීය වැඩසටහන් (විකා ය වනොවූ) 2,989,847 7,200,060 

    වේශීය වැඩසටහන් (වනොනිමි)   - 2,070,127 

    අස්පතශO ව්තකම් 246,454,534 241,728,529 

10. පරිණත දින  දක්වා තබාගන්නා මූලO සාධ්යන පත්රන   

ස්ථාවර තැන්පතු (ලංකා බැංකුව) 117,091,257 198,727,501 

        ස්ථාවර තැන්පතු (රාජය උකස් හා ආවයෝජන බැංකුව) 18,723,317 16,967,211 

 135,814,574 215,694,712 

11. වතොග   

මුද්රණ හා ලිපි ද්රවය 3,168,216 4,081,613 

අමතර වකොටස් - ඉංජිවන්රු 1 18,052,749 18,052,749 

අමතර වකොටස් - ඉංජිවන්රු 11 176,784,325 175,922,296 

මාධ්යරූප ද්රවය 75,891 76,455 

වේ  නිරූපන ද්රවය 1,430,709 1,902,467 

වගොඩනැගිලි ද්රවය 62,448 27,420 

වමෝටර් වාහන ද්රවය 2,535,098 2,403,924 

ඩීසල් වතොග 1,556,886 1,218,470 

කාර්යාලවලට අව ය භාණ්ඩ (මුද්රණ හා ලිපිද්රවය හැර) 34,315 27,090 

විවිධ් දෑ 146,733 72,520 

ප්රුධ්ාන ගබඩාවේ ඇති දෘ ය පට හා වට්ප් 2,357,006 479,056 
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විදරේ පාරිවභෝජන ද්රවය 284,315 808,326 

පුස්තකාලවේ ඇති දෘ ය පට හා වට්ප් 3,221,250 2,304,008 

පටගත කළ කැසට්පට 278,113 311,500 

අමතර වකොටස්  ඊ එන් ජී සහ ඉංජිවන්රු 268,086 - 

රූපවාහිනී යන්ත්ර  - 34.998 

වතොග 210,256,140 207,722,893 

12. වවළඳ ලැබි  යුතු වේ   

        වසේැවාදායක ණයගැතිවයෝ 563,449,868 580,630,658 

අගරු වචේපේ 56,190 - 

අඩුකලා - වසේැවාදායක ක්රුමේෂය (71,041,991)  (64,162,205) 

වවළඳ ණ ගැිව ෝ 492,464,068 516,468,453 

13. ණ  හා වවන්ත ලැබි  යුතු දෑ   

13.1. භා්ඩලාගාර බිල්ප්ත   

භා්ඩලාගාර බිල්ප්ත 181,538,877 211,815,715 

 13.2.  ණ ගැිව ෝ - වසේවක   

රූපවාහිනී ණය - වවනේ ණය 40,568 42,065 

ආපදා ණය 104,290,603 104,989,861 

උේසව අේතිකාරේ 368,550 381,300 

ප්රුවාහන ණය 57,173,155 50,651,041 

විව ේැෂ ණය 27,513,046 22,546,775 

වරදිපිළි ණය 
2,758,671 

 

2,929,671 

වවනේ ණය 195,000 276,428 

නිවාස ණය 51,631,199 46,737,242 

වසේවක ණ ගැිව ෝ  243,970,792 228,554,383 

(-) වසේවක ණ  ක්රිමක්   (252,372) (141,250) 

 243,718,420 228,413,133 

ණ  සහ වවන්ත ලැබි  යුතු දෑ 425,257,298 440,228,849 

14. වවන්ත ලැබි  යුතු දෑ   

14.1. අ්තිකාරම් හා තැන්පතු   

රාජය උකස් හා ආවයෝජන බැංකුව නිවාස ණය අරමුදල  6,946,813 7,664,740 
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මාර්ගස්ථ වතොග 3,048,471 42,550,185 

සැපයුේකරුවන් වවත අේතිකාරේ - මිලට ගැනීේ 

(වේශීය ආයතන) 
3,631,577 1,309,750 

සැපයුේකරුවන් වවත අේතිකාරේ (වැඩසටහන් 

නිෂ්පාදන) 
1,495,005 428,069 

වසේැවකයින් වවත අේතිකාරේ - විවිධ්      1,516,183              580,918 

 

වසේැවකයින් වවත අේතිකාරේ - වැඩසටහන් අේතිකාරේ 

අේතිකාරේ 

 

4,420,013 

 

 

1,998,780 

 

වසේැවාවන් සඳහා තැන්පතු - ආපසු වගවීේ 4,302,254 4,199,754 

කාමර ගාස්තු සඳහා අේතිකාරමි 1,375,250 462,000 

විවේ  මිල දී ගැනීේ අේතිකාරේ - අමතර වකොටස්  13,154,488 1,633,537 

වකොන්ත්ර ාේකරුවන්ට දුන් අේතිකාරේ -  450,000 

වසේැවකයින්ට දුන් අේතිකාරේ මිල දී ගැනීම 1,300,492                  

903,989 

සුළු මුදල් අග්රි මය - පරිපාලන අං ය 34,940 17,055 

රඳවා තබාගැනීවේ බේද 38,773,827 38,347,986 

ආර්ථික වසේැවා ගාස්තු  - 12,019,382 

තැන්පතු හා අ්තිකාරම් 79,999,312 112,566,146 

14.2.  විවධ්ය ණ ගැිව ෝ   

විවිධ් ණයගැතිවයෝ 823,936 511,337 

විශ්රාාම ලේ /ඉල්ලා අස් වූ වසේැවකයින්වගන්  

ලැබිය යුතු දෑ 
111,684 111,684 

ලැබිය යුතු ආදායේ( වේශීය ආදායේ හා අවනකුේ 

ආයතන) 
24,765,148 22,247,221 

           ලැබිය යුතු ආදායේ  - ආවයෝජන ආදායේ 6,132,735 13,966,740 

වසේැවක ණයගැතිවයෝ - විවිධ් 70,627 47,498 

රේෂණ සංස්ථාව - රවදය වයෝජනා ක්රුමය 230,129 441,039 

කාස ගැලපුේ 32,468 33,032 

           කුලී පිට ගැනුේ වපොලී අවිනි ්චිත ගිණුම 1,034,182 3,475,512 

විවිධ් ණයගැතිවයෝ 33,200,909 40,834,062 

අඩු කළා - විවිධ් ණයගැති ක්රුමේෂය (18,622,566)  (18,578,482) 

 14,578,343 22,255,580 
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           වවන්ත ලැබි  යුතු දෑ 94,577,655 134,821,726 

15. මුදල්,බැංකු වශේ   හා කක් ණ තැන්පතු   

ලංකා බැංකු ඉතුරුේ ගිණුම 57,733 55,473 

ලංකා බැංකු ගිණුම වටොරින්ටන්  ා ාව 1,673,346 1,872,806 

මුදල්,බැංකු වශේ   හා කක් ණ තැන්පතු 1,731,079 1,928,280 

16.විශ්රාාමික පාරිවතෝෂික   

විශ්රාාමික පාරිවතෝෂික 131,831,313 138,621,178 

 

විශ්රාාමික පාරිවතෝෂික 131,831,313 

 

138,621,178 

 

17.වවළඳ හා වවන්ත වගවි  යුතු වේ   

ණයහිමි වසේැවාදායක  43,101,050 47,015,473 

වගවිය යුතු නිවයෝජිත වකොමිස් මුදල 58,636,554 54,624,263 

වසේැවාදායක මාරුකිරීේ/ආපසු වගවීේ 1,030,952 681,952 

වවළඳ හා වවන්ත වගවි  යුතු වේ 102,768,557 102,321,689 

18.වවන්ත මූලO වගකීම්   

උපචිත වියදේ 58,460,686 52,684,574 

ලබා වනොගේ වැටුප් හා වේතන 181,350 119,920 

රඳවා ගේ මුදල් - වකොන්ත්ර ාේ 207,489 870,999 

ඇපකර - වකොන්ත්ර ාේ හා සැපයුේ 69,241 1,779,241 

ණයහිමි පාලනය  7,921,211 6,593,972 

අවලංගු වූ වචේපේ - ආයතනික  ා ාව 4,695,010 261,441 

ශිල්පීය වගවීේ  (අවලංගු වූ වචේපේ) 225,161 331,684 

රඳවාගේ මුදල් - ශ්රීi.ලං.රූ.සංස්ථා - වසේැවකවයෝ 7,000 7,000 

ශ්රීi ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථා 24,405 16,770 

කලින් ලැබීේ 4,445,176 - 

නැවත වගවන වටන්ඩර් තැන්පතු 552,314 532,855 

වගවිය යුතු වැටුප් 43,999,697 40,121,527 

රූපවාහිනී වකෞතුකාගාරය සඳහා අරමුදල 10,002 10,002 

සී.අයි.ආර්. මුේදර බේද 18,925 58,484 

රාජය අමාතයාං ය 1,093,810 962,559 

පාරිවතෝෂික මත දඩ සඳහා ප්රුතිපාදනය 73,745 73,745 
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වගවිය යුතු විවිධ් වියදේ - සුව සහන 73,574 73,574 

ලාභාං  ප්රුතිපාදනය (රජයට) 32,368,342 33,195,838 

වවන්ත මූලO වගකීම් 154,427,137 137,694,185 

19.වවන්ත වගවි  යුතු දෑ   

ආදායේ මත රඳවා ගැනීවේ බදු 1,548,315 1,548,315 

ආදායේ බදු 10,297,464 15,049,328 

එකතු කළ අගය මත බදු පාලන ගිණුම 3,648,370 6,672,894 

රඳවා ගේ පිරිවැටුේ බේද 4,397 4,372 

උපයන විට වගවීේ බේද 1,740,960 1,513,306 

වවන්ත වගවි  යුතු දෑ 17,239,505 24,788,215 

20.බැංකු අයිරාව - ලංකා බැංකු ආ තනික ශාඛ්යාව   

බැංකු අයිරාව - ලංකා බැංකු ආයතනික  ා ාව 135,658,642 45,780,210 

බැංකු අයිරාව - ලංකා බැංකු ආ තනික ශාඛ්යාව 135,658,642 45,780,210 

21.මූලO කල්බදු   

21.1 වසරේ තුළ වගවිය යුතු මූලය කල්බදු 1,528,966 13,260,468 

21.2 වසරකට වඩා වගවිය යුතු මූලය කල්බදු 12,953,126 14,482,092 

මූලO කල්බදු 14,482,092 27,742,560 
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මවේ අංක : ටීඑේ/ඊ/එස්එල්ආර්සී/1/14/53    දිනය: 2015ජූලි 15 දින 

සභාපති, 

ශ්රීi ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාව. 

 

ශ්රී6 ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ 2014 වදසැම්බර් 31 දිවනන් අවසන් වර්   සඳහා ූ මුලO ප්ර්කාශන 

පිළිබඳව 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනව්ත 14(2)(සී)වගන්ි   ප්ර්කාර විගණකාිකපි වාර්තාව                 

 

ශ්රීi ලංකා රූපවාහිනී සංසථ්ාවේ 2014 වදසැේබර් 31 දිනට මූලය තේේව ප්රුකා නය සහ එදිවනන් 

අවසන් වර්ෂය සදහා වූ ආදායේ ප්රුකා නය, ස්කන්ධ් වවනස්වීවේ ප්රුකා නය සහ මුදල් ප්රුවාහ 

ප්රුකා නය හා වැදගේ ගිණුේකරණ ප්රුතිපේති සහ අවනකුේ පැහැදිලි කිරීවේ වතොරතුරුවල 

සාරාං යකින් සමන්විත 2014 වදසැේබර් 31 දිවනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වු මුලය ප්රුකා න 1971 

අංක 38 දරන මුදල් පනවේ 13(1) වගන්තිය සහ 1982 අංක 6 දරන ශ්රීi ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා 

පනවේ 16(3) වගන්තිය සමඟ සංවයෝජිතව  කියවිය යුතු ශ්රීi ලංකා ප්රුජාතාන්ත්රිදක සමාජවාදී ජනරජවේ 

ආණ්ඩුක්රුම වයවස්ථාවේ 154(1) වයවස්ථාවේ ඇතුළේ විිකවිධ්ාන ප්රුකාර මාවේ විධ්ානය යටවේ 

විගණනය කරන ලදී. මුදල් පනවේ 14(2)(සී) වගන්ති ප්රුකාර සංස්ථාවේ වාර්ෂික වාර්තාව සමඟ 

ප්රුකා යට පේකළ යුතු යැයි මා අදහස් කරන මාවේ අදහස් දැේවීේ හා නිරීේෂණයන් වමම වාර්තාවේ 

දැේවේ. මුදල් පනවේ 13(7)(ඒ) වගන්තිය ප්රුකාර විස්තරාේමක වාර්තාවේ සංස්ථාවේ සභාපති වවත 

2015 ජූලි 07 දින නිකුේ කරන ලදී 

1.2 මූලO ප්ර්කාශන සම්බන්ධ්යව න් කළමනාකරණවේ වගකීම 

 

වමම මූලය ප්රුකා න ශ්රීi ලංකා ගිණුේකරණ ප්රුමිතිවලට අනුකූලව පිළිවයල කිරීම හා සාධ්ාරණ වලස 

ඉදිරිපේ කිරීම සහ වංචා වහෝ වැරදි වහේැතුවවන් ඇතිවිය හැකි ප්රුමාණාේමක සාවදය ප්රුකා යන්වගන් 

වතොරවු මූලය ප්රුකා න පිළිවයල කිරීමට හැකි වනු පිණිස අව යවන අභයන්තර පාලනය තීරණය 

කිරීම කළමනාකරණවේ වගකීම වේ.    
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1.3 විගණකවේ වගකීම 

 

මාවේ විගණනය මත පදනේව වමම මූලය ප්රුකා න පිළිබදව මතයේ ප්රුකා  කිරීම මාවේ වගකීම 

වේ.මා විසන් උේතරීතර විගණන ආයතනයන්වේ ජාතයන්තර විගණන ප්රුමිති වලට( ISSAI  1000 -

1810) අනුරූප ශ්රීi ලංකා විගණන ප්රුමිති වලට අනුකූලව  මාවේ විගණනය සදු කරන ලදී.  ආචාර 

ධ්ර්මවල අව යතාවන්ට මම අනුකූලවන බවට සහ මූලය ප්රුකා න ප්රුමාණාේමක සාවදය 

ප්රුකා නයන්වගන් වතොරවන්වන්ද යන්න පිළිබදව සාධ්ාරණ තහවුරුවේ ලබා ගැනීම පිණිස 

විගණනය සැලසුේකර රි්යාේමක කරන බවට වමම ප්රුමිති අවප්ේෂා කරයි. 

මූලය ප්රුකා නවල දැේවවන අගයන් සහ වහලිදරේ කිරීේවලට උපකාරීවන විගණන සාේෂි  

ලබාගැනීම පිණිස පරිපාට රි්යාේමක කිරීම විගණනයට ඇතුළේවේ.වතෝරාගේ පරිපාටීන්, වංචා වහෝ 

වැරදි වහේැතුවවන් මූලය ප්රුකා නවල ඇතිවිය හැකි ප්රුමාණාේමක සාවදය ප්රුකා යන්වගන් අවදානේ 

තේවසේැරු කිරීේ විගණකවේ විනි ්චය මත පදනේ වේ. එම අවදානේ තේවසේැරු කිරීේ වලදී, 

අවස්ථාවවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාට සැලසුේ කිරීම පිණිස සංසථ්ාවේ මූලය ප්රුකා න පිළිවයල 

කිරීමට සහ සාධ්ාරණ වලස ඉදිරිපේ කිරීමට අදාළ වන්නාවූ අභයන්තර පාලනය විගණක 

සැලකිල්ලට ගන්නා නමුේ සංස්ථාවේ අභයන්තර පාලනවේ සඵලදායිේවය පිළිබදව මතයේ ප්රුකා ය 

කිරීමට අදහස් වනොකරයි. කළමනාකරණය විසන් අනුගමනය කරන ලද ගිණුේකරණ ප්රුතිපේතිවල 

උචිතභාවය හා වයොදාගන්නා ලද ගිණුේකරණ ඇසත්වේන්තු වල සාධ්ාරණේවය ඇගයීම වමන්ම 

මූලය ප්රුකා නවල සමස්ත ඉදිරිපේ කිරීම පිළිබද ඇගයීමද විගණනයට ඇතුළේ වේ.  විගණනවේ  

විෂය පථය සහ ප්රුමාණය තීරණය කිරීම සදහා 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනවේ 13 වන වගන්තිවේ 

(3) හා (4)  උපවගන්තිවලින් විගණකාිකපති වවත අභිමතානුසාරී බලතල පැවවර්. 

මාවේ විගණන මතය සඳහා පදනමේ සැපයීම උවදසා මා විසන් ලබාවගන ඇති විගණන සාේෂි 

ප්රුමාණවේ සහ උචිත බව මාවේ වි ්වාසයයි. 

 

1.4 ත්ත්තවාගණන  කළ මත  සඳහා පදනම 

 

වමම වාර්තාවේ 2.2 වේදවේ දේවා ඇති කරුණු මත පදනේව මාවේ මතය තේේවාගණනය කරනු 

ලැවේ. 
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2.   මූලO ප්ර්කාශන 

2.1 ත්ත්තවාගණන  කළ මත  

 වමම වාර්තාවේ 2.2 වේදවේ දේවා ඇති කරුණුවලින් වන බලපෑම හැර,  මූලය ප්රුකා නවලින් 2014 

වදසැේබර් 31 දිනට ශ්රීi ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ මූලය  තේේවය සහ එදිවනන් අවසන් වර්ෂය 

සඳහා එහි මූලය රි්යාකාරිේවය හා මුදල් ප්රුවාහ ශ්රීi ලංකා ගිණුේකරණ ප්රුමිති වලට අනුකූලව සතය හා 

සාධ්ාරණ තේේවයේ පිළිබිඹු කරන බව මා දරන්නා වූ මතය වේ. 

2.2 මූලO ප්ර්කාශන පිළිබද අදහස් දැක්වීම 

  

2.2.1  ශ්රී6 ලංකා ගිණුම්කරණ ප්ර්මිි 

ප්රුමිති වලට අනුකූලව කටයුතු වනොකළ අවස්ථා පහත දැේවේ. 

(අ)   ශ්රීi ලංකා ගිණුේකරණ ප්රුමිති අංක 02 ට (LKAS -2) අනුව වතොග ශූේධ් උපලේික අගය 

වහෝ පිරිවැය  යන වටනාකේ වදවකන් අඩු වටනාකමට අගය කර මූලය 

ප්රුකා නයන්හි දැේවිය යුතු වුවද සංස්ථාව විසන්  වතොගවල ශුේධ් උපලේික අගය 

ඇස්තවේන්තු කිරීමකින් වතොරව රු 210,256,140 ේවු පිරිවැය මූලය ප්රුකා නවල 

දේවා තිබුණි.එවසේැම වමම වතොගවයහි වර්ෂ 10කට වඩා පැරණි චලනය වනොවන රු 

18,052,749 ක  වතොග ව ේැෂයේද ඇතුලේ වී තිබුණි.     

(ආ) ශ්රීi ලංකා ගිණුේකරණ ප්රුමිති අංක 08ට ( LKAS - 8) අනුව වපර කාලපරිච්වේද වලට 

අදාල වැරදි ඒවා වසොයාගැනීවමන් පසුව නිතුේ කිරීම සඳහා අනුමත කරන පළමු 

මූලය ප්රුකා න කට්ටලවයහි වරද සදුවූ කාලපරිච්වේද සඳහා ඉදිරිපේ කර ඇති 

සංසන්දනාේමක අගයන් නැවත සංව ෝධ්නය කර දැේවිය යුතු වුවද, ඉකුේ වර්ෂවේ 

ප්රුතිවවළඳ ගිවිසුේ යටවේ දරන ලද රු. 14,455,280 ක වියදමේ සමාවලෝචිත 

වර්ෂවේ හිමිකේ වවනස්වීවේ ප්රුකා යට ගලපා තිබුණි. 

(ඇ)  ශ්රීi ලංකා ගිණුේකරණ ප්රුමිති අංක 16 ට (LKAS - 16) අනුව සේපූර්ණවයන් ේෂය 

කළ එවහේ දැනට වමවහයුේ කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන වේකේ පිළිබද විස්තර 

මූලය ප්රුකා නවල අනාවරණය කළ යුතු වුවද ගේමිල රු. 2,530,748,888ේවූ 

සේපූර්ණවයන්ම ේෂය කර ඇති එවහේ දැනට වමවහයුේ කටයුතු සඳහා භාවිතා 

කරන ස්ථාවර වේකේ අයිතම 369ේ  පිළිබඳ මූලය ප්රුකා න වල අනාවරණය කර 

වනොතිබුණි. 
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(ඈ)  ශ්රීi ලංකා ගිණුේකරණ ප්රුමිති අංක 18 ට (LKAS - 18) අනුව  වසේැවා සැපයීම හා 

සේබන්ිකත ආදායේ හඳුනා ගැනීවේදී  ප්රුතිවවළද ගිවිසුේ යටවේ සදුකරන ලද 

ගනුවදනුවලින්  ලැබී තිබුණු  රු.46,566,500 ේ සමාවලෝචිත වර්ෂවේ ආදායමේ 

වලස හදුනාවගන තිබුණද, එම ගනුවදනු සේපූර්ණ කිරීමට දරන ලද වියදේ 

හදුනාවගන මූලය ප්රුකා නවල ගලපා වනොතිබුණි. 

(ඉ)  ශ්රීi ලංකා ගිණුේකරණ ප්රුමිති අංක 39 ට  (LKAS - 39) අනුව සංස්ථාව විසන් රාජය 

පුවේපේ සමාගමක කර තිබුණු රු .1,104,000ක ආවයෝජන එහි සාධ්ාරණ අගයට 

(Fair value) ගණනය කර ආවයෝජනවයහි  අගය අඩුවීම වහෝ වැඩිවිම හඳුනාවගන 

අදාල ප්රුමාණය මූලය ප්රුකා න වල ගැලපීමට කටයුතු කර වනොතිබුණි. 

 

2.2.2  ගිණුම්කරණ අඩුපාඩු 

පහත සඳහන් නිරීේෂණ කරනු ලැවේ. 

(අ)   සංස්ථාව  විසන් ගිවිසුේගත බැඳීමේ වනොමැතිව වකොකාවිල් සේවප්රුේැෂණ කුළුවණහි 

පහසුකේ ලබාදීම වවනුවවන් වපෞේගලික රූපවාහිනී ආයතනයකින් අයවිය යුතු 

රු.7,750,720 ේ ලැබියයුතු ආදායමේ වලස මූලය ප්රුතා නවල ඇතුළේ කර 

වනොතිබුණි. 

(ආ)  රාජය ආයතනයක ප්රුචාරක කටයුතු සදහා සංසථ්ාව වවත ලද රු. 9,344,832 ේ සඳහා 

විකා න කටයුතු සදුකර වනොතිබුණු නමුේ එම ප්රුමාණය ආපසු වගවීවේ වගකිම 

පැවතියදීේ සමාවලොචිත වර්ෂවේ ආදායමේ ව වයන් ගිණුේ ගත කර ඒ වවනුවවන් 

රු. 658,500 ක නිවයෝජිත වකොමිස් මුදලේද වගවා තිබුණි. 

2.2.3. පැහැදිිය වනොකළ වවනස්කම් 

සමාවලෝචිත වර්ෂවේ වදසැේබර් 31 දිනට මූලය ප්රුකා න අනුව වසේැවාදායක ණයගැති ව ේැෂයන්වේ 

එකතුව රු .563,449,868 ේ වූවේ ඊට අනුරූපීව වසේැවාදායක ණයගැති උපවල් නවේ ව ේැෂයන්වේ 

එකතුව රු. 563,266,849 ේ වූවයන් මූලය ප්රුකා න හා ණයගැති උපවල් නය අතර, රු.183,019 ක 

වවනසේ නිරීේෂණය විය. 
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2.2.4  විගණන  සඳහා සාක්ෂි වනොවීම  

පහත සඳහන් ගනුවදනු සේබන්ධ්ව විගණන සාේෂි ඉදිරිපේ වනොවීම නිසා නිවැරදිතාවය 

තහවුරුකර ගැනීමට වනොහැකි විය. 

 (අ)  වකරීවගන යන වැඩ රු. 132,125 ේ සේබන්ධ් විස්තරාේමක උපවල් න. 

(ආ)  කැසට් සහ වට්ප් (පුස්තකාලය) / cassetes & tapes (library) සහ  recorded 

cassettes වතොග පිළිවවලින් රු. 3,221,250 ේ හා රු. 278,113 ේ වලස වලජර් 

ගිණුේවල දේවා තිබුණද, එම වතොග වටනාකේවල නිවැරදිතාව තහවුරු කර ගැනීම 

සඳහා වටනාකේ  සහිත වතොග සමීේෂණ වාර්තාවන් විගණනය වවත ඉදිරිපේ කර 

වනොතිබුණි.     

 

2.3 ලැබි  යුතු සහ වගවි යුතු ගිණුම්  

පහත සඳහන් නිරීේෂණ කරනු ලැවේ. 

(අ)  වසේවාදා ක ණ ගැිව ෝ - ගුවන් කාල  ණ ට විකිණීම 

i. එකතුව රු. 563,449,868 ේවූ වසේැවාදායක ණයගැතියන් අතුරින් සමාවලෝචිත 

වර්ෂවේ වදසැේබර් 31 දිනට හානිකරණ   ගැලපීම රු 71,041,991 ේ වහවේ සයයට 

13 ේ විය.  වමම තේේවය ආයතනවේ ද්රවශීලතාවය වකවරහි අහිතකර වලස බලපා 

ඇති බව නිරීේෂණය විය.   

 

ii. වසේැවාදායක ණයගැතියන්ට ණය දීවේ ප්රුතිපේතිය අනුව, එේ මාසයක  කාලසීමාවේ 

තුළ ණය අයකරගත යුතු වුවේ, එම ණයගැතියන්වගන්  මාසයකට වැඩි ණයගැති 

ප්රුමාණය මුළු ණයගැතියන්වගන්  සයයට 72 ේ  වහවේ රු 409, 475,448 ේ ද මාස 

තුනකට වැඩි ණයගැති ප්රුමාණය මුළු ණයගැතියන්වගන් සයයට 19 ේ  වහවේ රු. 

107,951,654 ේ විය. තවද මුළු ණයගැතියන්වගන් වසර තුනකට හා වසර පහකට 

වැඩි වසේැවාදායක ණයගැති ව ේැෂයන් පිළිවවලින් රු.10,554,683 ේ සහ රු 

66,250,180 ේ විය. 

 

iii. වසේැවාදායක ණයගැතියන්වගන් රු. 53,886,160 ේ අයකරගත වනොහැකි හා 

කාලාවවරෝදයට අයේ ණය ව ේැෂ වූ අතර නීතිමය රි්යාමාර්ග වගන තිබුණු ණය 

ප්රුමාණය රු. 24,405,255 ේ පමණේ විය.      
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iv. සාමානය වවළද ගිවිසුේ සදහා මුදල් අයකර ගැනීවේ සංස්ථා ප්රුතිපේතිය අනුව 

ගිවිසුමට අදාළ සේපූර්ණ ගුවන් කාලය සැපයීවමන් පසුව ඉන්වවොයිස් පේ නිකුේ කර 

මුදල් අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.වමම ප්රුතිපේතිය සංසථ්ාවට අයවිය යුතු 

ණය මුදල් අයකර ගැනීම වකවරහි අහිතකර වලස බලපා ඇති බව විගණනවේදී  

නිරීේෂණය විය.   

 

(ආ)  විවිධ්ය ණ ගැිව ෝ  

වේශිය ආදායේ වදපාර්තවේන්තුවවන් අයවිය යුතු රු.17,858,971 ේ වූ මුදල් ලබාගැනීම සඳහා බදු 

අභියාචනයේ ඉදිරිපේ කිරීමට කටයුතු කළයුතු  වුවද සංස්ථාව විසන් එවලස කටයුතු කර වනොතිබුණි. 

 

(ඇ)  අ්තිකාරම් 

 සංස්ථාවේ මාණ්ඩලික නිවේදනයන්ට අනුව ලබාගන්නා අේතිකාරේ අදාල වැඩසටහන අවසාන වී 

දින 14ේ ඇතුළත නිරවුල් කළ යුතු වුවේ සමාවලෝචිත වර්ෂය තුළ ලබාගේ රු. 6,000,313 ේ වූ 

අේතිකාරේ 2015 ජූනි 05 දිනවන විටේ නිරවුල් කර වනොතිබුණි. 

 

2.4.       නීි,  අි, වරගුලාසි හා කළමනාකරණ තීරණවලට අනුකූල වනොවීම     

         පහත සඳහන් නීති, රීති, වරගුලාස හා කළමනාකරණ තීරණවලට අනුකූල වනොවීම නිරීේෂණය 

විය. 

 

 නීති, රීති , වරගුලාස හා   අනුකූල වනොවීම 

 කළමණාකරණ තීරණවලට වයොමුව 

---------------------------------------- ------------------------ 

         

(අ) 1982 අංක 06 දරන ශ්රීi ලංකා  රි්යාකාරි අධ්යේෂවරවයකු පේකිරීම සදහා පනවේ 

 රූපවාහිනී සංස්ථා පනත  ප්රුතිපාදන සලකා වනොතිබුණද සමාවලෝචිත වර්ෂවේ  

අවස්ථා වදකකදි පේවීේ සදුකර වැටුප් හා දිමනා 

ව වයන් එකතුව රු. 545,402 ේ වගවා තිබුණි. 
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(ආ) ශ්රීi ලංකා ප්රුජාතාන්ත්රිදක සමාජවාදී  විනය පරීේෂණයකින් අනතුරුව වසේැවය අවසන්  

 ජනරජවේ ආයතන සංග්ර හය  කරනු ලැබුවා වු පුේගලවයේ අධ්යේෂ මණ්ඩලවේ  

 11 වැනි පරිච්වේදවේ 7.1  අනුමැතියකින් වතොරව අධ්යේෂ ජනරාල්වරයා  

 වගන්තිය    විසන් සංස්ථාවේ නිෂ්පාදක තනතුරට වකොන්ත්ර ාේ 

       පදනම මත මාස 6ක කාලයේ සඳහා බදවාවගන 

      ඔහුට 2014 අවගෝස්තු සට 2015 වපබරවාරි දේවා 

      එකතුව රු. 246,665 ේ වැටුප්, දීමනා හා ප්රුසාද  

      දීමනා ව වයන් වගවා තිබුණි. 

  

(ඇ)  ශ්රීi ලංකා ප්රුජාතාන්ත්රිදක සමාජවාදී  

 ජනරජවේ මුදල් වරගුලාස  සංග්ර හය 

(i) මුදල් වරගුලාස 71(1) අරමුදවල් ප්රුභවය කුමේ වුවේ නව දීමනා 

ඇති කිරීවේදී හා ප්රුතිව ෝධ්නය කිරීවේදී 

භාණ්ඩාගාර නිවයෝජය වල්කේවේ පූර්ව 

අනුමැතිය ලබාගත යුතු වුවේ ඊට අනුකූලව 

කටයුතු වනොකර සමාවලෝචිත වර්ෂවේදී 

ඉන්ධ්න හා ප්රුවාහන දීමනා ව වයන් 

නිළධ්ාරීන් 188 ේ වවත රු. 21,532,320 ේ 

වගවා තිබුණි. 

 

(ii) මුදල් වරගුලාස 105 සට 110 සමාවලෝචිත වර්ෂවේ අවස්ථා 16 කදී වාහන 

15 ේ අනතුරු වලට භාජනය වී තිබුණු අතර 

වේ සේබන්ධ්වයන් මුදල් වරගුලාස අනුව 

කටයුතු කර වනොතිබුණි.  

(iii) මුදල් වරගුලාස 155 නිකුේ කරන ලද විගණන විමසුේ 12 ේ 

සදහා පිළිතුරු  ලබා දී වනොතිබුණි. 
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(iv) මුදල් වරගුලාස 156(3) අවස්ථා 1866 කට අදාලව රු. 194,002,129 

      සහ මුදල් වරගුලාස 446(2) ක ගණුවදනු මුදල් වපොවතහි සටහන් 

කිරීවේදී බලයලේ නිලධ්ාරියකුවේ අේසන 

සදහන්ව වනොතිබුණු අතර වමහි වටනාකම 

වමහි වටනාකම රු .100,000 ක සීමාව 

ඉේමවන රු. 179,873,550 ක ගණුවදනු 

184 ේ ඇතුළේව තිබුණි. 

(v) මුදල් වරගුලාස 156(6) ගිණුේ පිළිබද වූ සයලුම ලිපිවල් න, 

වපොේපේ, වාර්තා සටහන් , වල් න යනාදිය 

විිකමේ වූ පරිදි බැහැර කරනු ලබන වතේ  

නිස පිළිවවලට හා මනා තේවවයන් 

සුරේෂිත භාරවේ තබා ගත යුතු බව සදහන් 

කලද සංස්ථාවේ වගවීේ මුදල් වපොේහි එේ 

දිනක වගවීේ වලට අදාල වකොටවසහි 

සටහන් අපහැදිලි හා විකෘති වන 

ආකාරවයන් නිලධ්ාරියකු විසන් සටහන් 

තබා තිබුණි. 

(vi) මුදල් වරගුලාස අංක 371   (i)       තේ කාර්යය අතුරු ආග්රි මයන්  

(2) ඇ හා ශ්රීi ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා            වදන ලද කාර්යය නිමකළ විගසම  

 මාණ්ඩලීක නිවේදන අංක 964             හා අදාළ වැඩසටහන අවසාන වී දින 

 (අතිවර්ක 04)      14ේ ඇතුළත පියවිය යුතු වුවද 

        අවස්ථා 26 කට අදාළ එකතුව 

        රැ. 1,737,750 ක තේ කාර්යය අතුරු 

 අග්රි මයන් පියවීවේදී අදාල කාර්යය 

නිමවී දින 03 සට 75 දේවා කාල 

ප්රුමාදයකින් පියවීේ කර තිබුණි. 

      

(ii) සමාවලොචිත වර්ෂවේ වදසැේබර් 31 

දිනට වනොපියවූ අේතිකාරේ එකතුව 

රු. 1,375,250 ේ වූ අතර ඉන් 

අවස්ථා 15 කදී ලබාදි තිබුණු රු. 

1,033,250 ේ 2015 මාර්තු 30 
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දිනවන විටේ පියවා වනොතිබුණි. එම 

අේතිකාරේ ලබා දි දින 62 සට දින 

127 ක කාලසීමාවේ ගතවී තිබුණි. 

(iii) අවස්ථා 09කදී ලබාදුන් එකතුව      

රු.158,250 ේ වටනා අේතිකාරේ 

මුදල් කිසදු කාර්යයකට වනොවයොදවා 

දින 01 සට දින 60 ේ දේවා 

කාලයේ ලඟ රදවාවගන පියවීේ කර 

තිබුණි.     

 

(vii) මුදල් වරගුලාස 757 (අ)සහ (ආ) පිරිවැය රු. 194,837,074 ේ වූ ඉංජිවන්රු 

අං වේ  පැවති අමතර වකොටස් වතොගය 

වාර්ෂික වතොග සමීේෂනයට ඇතුලේ කර 

වනොතිබුණි.                                           

   

        

(ඈ)      2003 මාර්තු 28 දිනැති මුදල්  වගවිය හැකි අවම මාසක කුළිය ඉේමවා  

අමාතයාං  වල්කේවරයාවේ  කූළී වාහන 04 ේ වවනුවවන් රු. 915,000  

අංක එේඑෆ්/ටීආර්/1/2003 ේ වැඩිපුර වගවා තිබු ණි.   

දරන ලිපිය  

 

 

 

(ඉ) 2003 ජූනි 02 දිනැති අංක පීඊඩි/  

      12 දරන රාජය වයාපාර  

      චවක්රුල් ය 
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(i) 6.5.1 වගන්තිය සමාවලෝචිත වර්ෂවේ වකටුේපේ වාර්ෂික වාර්තාව 

මුදල් වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ේ ඇතුළත 

විගණකාිකපති වවත ඉදිරිපේ කළ යුතු වුවද ඊට 

අනුකූලව කටයුතු කර වනොතිබුණි. 

 

(ii) 8.3.5 වගන්තිය නිලවාහන සඳහා හිමිකේ වනොමැති නිළධ්ාරීන්  02 

වදවදවනේ වවනුවවන් වාහන වවන්කර තිබුණු 

අතර ලබාදී තිබුණු ඉන්ධ්න වටනාකම රු. 514,880 

ේ විය. 

 

(ඊ) 2008 ජූලි 28 දිනැති අංක  චක්රු වල්  නියමයන්ට පටහැනිව නිලධ්ාරීන්  13  

පිඊඩි/50 දරන රාජය වයාපාර වදවනකුට වාහන හා ඉන්ධ්න දීමනා වලස  

චක්රුවල් ය සහ 2008 ජූනි 26   සමාවලෝචිත වර්ෂවේදී එකතුව රු. 7,222,800 ේ  

දිනැති අංක14/2008 හා 1999  වගවා තිබුණි. 

ඔේවතෝබර් 08 දිනැති  අංක 

22/99 දරන රාජය පරිපාලන  

 චක්රුවල් ය 

 

 

(උ) 2011 වපබරවාරි 09 දිනැති    මාසකව හිමි ඉන්ධ්න ලීටර ප්රුමාණය ඉේමවා  

      අංක 13/2008 (iv) දරන රාජය  නිළධ්ාරීන් පස්වදවනකුට වැඩිපුර සපයා තිබුණු  

      පරිපාලන චක්රුවල් ය .  ඉන්ධ්න ප්රුමාණවේ වටනාකම රු. 1,194,390 ේ විය. 
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2.5 ප්ර්මාණව්ත අිකකාර බල කින් තහවුරු වනොූ ගනුවදනු  

  

සමාවලෝචිත වර්ෂවේ වදසැේබර් මාසවේදී හදිස අව යතාවයේ බව දේවමින් ප්රුසේපාදන 

රි්යාවලිවයන්ද බැහැරව මුදල් හා ක්රුමසේපාදන අමාතයාං වේ එකඟතාවය ලබාගත යුතු 

බවට අමාතය මණ්ඩලය ලබාදී තිබුණු නිවයෝගයද වනොසලකා ලිිතත ගිවිසුමකට එළඹීමකින්ද  

වතොරව ජාතික රූපවාහිනිය සැටලයිට් තාේෂණය ඔස්වසේැ විවේ  රටවල විකා ය කිරීම 

වවනුවවන් වපෞේගලික සමාගමේ වවත රු. 3,454,279 ේ වගවා තිබුණි.   

 

3. මුලO සමාවලෝචන  

3.1  මූලO ප්ර්ිඵල 

ඉදිරිපේ කරන ලද මූලය ප්රුකා න අනුව 2014 වදසැේබර් 31 දිවනන් අවසන් වන වර්ෂය 

සඳහා සංස්ථාවේ බදු වපර අලාභය රු. 182,480,765 ේ වූ අතර ඊට ප්රුතිරූපීව ඉතුේ වර්ෂවේ 

බදු වපර ලාභය රු. 47,868,447 ේ වූවයන් මූලය ප්රුතිඵලවයහි රු. 230,349,212 ේ වහවේ 

සයයට 481 ක පිරිහීමේ නිරීේෂණය විය.සමාවලෝචිත වර්ෂවේ ආදායම වපර වර්ෂයට වඩා 

සයයට 8 කින් අඩුවීම හා වියදේ සයයට 3 වැඩිවීම වමම පිරිහීමට ප්රුධ්ාන වහේැතුව විය. 

 

3.2  විග්රකහා්තමක මූලO සමාවලෝචන  

සමාවලෝචිත වර්ෂවේ සංස්ථාවේ බදු වපර අලාභය රු. 182,480,765 ේ වුවද , ශ්රීi ලංකා 

ගිණුේකරණ ප්රුමිති  20 හි සඳහන් පරිදි ප්රුාේධ්න ප්රුවේ ය අනුගමනය කිරීම නිසා ආදායමට 

ගලපන ලද රු.15,903,664 ක ප්රුමාණය හා ස්කන්ධ් ප්රුකා වයහි ගලපන  ලද රු. 14,455,280 

ේ වූ වපර වර්ෂ ප්රුති වවළද වියදම ගැලපූ විට අලාභය රු. 212,839,709 දේවා, එනේ සයයට 

17 කින් වැඩිවන බව නිරීේෂණය විය. වමයට අනුරූපීව ඉකුේ වර්ෂවේ කළ ගැලපීේ 

වහේැතුවවන් ඉකුේ වර්ෂවේ රු. 47,869,000 ේ වූ ලාභය රු. 22,965,000 ේ දේවා අඩුවන 

බවද නිරීේෂණය විය.   
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3.3 සංස්ථාවට එවරහිව වහෝ සංස්ථාව විසින් ආරම්භකර ඇි නනික සිේික  

පහත සදහන් නිරීේෂණ  කරනු ලැවේ. 

(අ)   සමාවලෝචිත වර්ෂවේ වදසැේබර් 31 දිනට සංස්ථාවට එවරහිව බාහිර පාර් වයන් විසන් නඩු 

10 ේ පවරා තිබූ අතර , සංස්ථා කාර්ය මණ්ඩලය විසන් නඩු 06 ේ පවරා තිබුණි. වමම නඩු 

සඳහා සමාවලොචිත වර්ෂය තුළ නීතිඥ ගාසත්ු ව වයන් රු. 1,151,320 ක මුදලේ වගවා 

තිබුණි. බාහිර පාර් වයන්  පවරන ලද නඩු 06 කට අදාළව පැමිණිලි පාර් වය විසන් ඉල්ලා 

තිබුණු වන්දි මුදල රු.1,270,000,000 ේ විය. 

(ආ)   සංස්ථාව විසන් බාහිර පාර් වයන්ට එවරහිව නඩු 27 ේ පවරා තිබුණු අතර එයින් නඩු 05 

කින් රු.1,340,735 ේ ලැබී  තිබුණි.එේ නඩු නිමිේතේ කාලාවවරෝධ් නීතියට හසුවී ඇති 

වහයින් නිෂ්ප්රුභා කර තිබුණි. ඉතිරි නඩු 21න් සංසථ්ාව අයකර ගැනීමට බලාපාවරොේතු වන 

මුදල රු. 16,904,142 ේ විය.වමම නඩු සදහා සමාවලෝචිත වර්ෂය තුළ නීතීඥ ගාසත්ු 

ව වයන් රු. 766,490 ක මුදලේ වගවා තිබුණි. 

 

3.4   කාරක ප්ර්ාේධ්යන කළමනාකරණ  

විිකමේ කාරක ප්රුාේධ්න කළමනාකරණ  යාන්ත්ර ණයේ රි්යාේමක වනොකිරීම සහ ණය 

අයකර ගැනීවේ කාර්යේෂමතාව වහේැතුවවන් බැංකු අයිරා පහසුකේ ලබාගැනීමට සංස්ථාවට 

සදුවී තිබුණු අතර සමාවලෝචිත වර්ෂවේදී  වගවා තිබුණු අයිරා වපොළිය රු. 8,385,155 ේ විය. 

සමාවලෝචිත වර්ෂවේ වදසැේබර් 31 වන දින වන විට මුදල් වපොතට අනුව බැංකු අයිරාව රු. 

135,658,642 ේ විය.  

 

4.  වමවහයුම් සමාවලෝචන  

4.1  කළමනාකරණ අකාර් ක් මතා  

පහත සඳහන් නිරීේෂණ කරනු ලැවේ. 

(අ)  ප්රුතිවවළද ගිවිසුේ යට වේ වවනේ මාධ්ය ආයතන සමඟ අවනයෝනය ව වයන් 

ප්රුචාරණ කටයුතු කර ගැනීවේ අරමුණ ඇතිව එම මාධ්ය ආයතන සමඟ සංස්ථාව 

ප්රුතිවවළද ගිවිසුේ ඇතිකරවගන ඒවා රි්යාේමක තර තිබුණි. වමම ගිවිසුම රි්යාේමක 

කිරීම සේබන්ධ්ව පහත කරුණු විගණනවේදී නිරීේෂණ විය.  
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(i)  සමාවලෝචිත වර්ෂය තුළදී සංස්ථාව විසන් ලිිතත ගිවිසුේ වලට එළැඹීවමන් වතොරව 

පුවේපේ ආයතන වලට ලබාදී තිබුණු ගුවන්කාල වටනාකම රු. 68,366,257 ේවු 

අතර ඒ වවනුවවන් රු. 44,128,126 ක පුවේපේදැන්වීේ  පළ කර තිබුණි. ලබාදුන් 

ගුවන් කාල වටනාකමට සමානව සංස්ථාවට වාසදායක වන අයුරින් පුවේපේ දැන්වීේ 

පළකරවා ගැනීම වකවරහි කළමනාකරණය අවධ්ානය වයොමුකර වනොතිබීවමන් 

ප්රුතිවවළද ගිවිසුේ හරහා වසේැවාවන් ලබාගැනීම වඩා ලාභදායි හා කාර්යේෂම 

ආකාරවයන් කළමනාකරණය කර වනොතිබුණු බව නිරීේෂණය විය.   

(ii)  සංස්ථාව විසන් පුවේපේ ආයතන වවත වයොමුකරන ලද දැන්වීේ වලින් පලකරන ලද 

දැන්වීේ වලට අදාළව පුවේපේ ආයතන විසන් එවන ලද ඉන්වවොයිස්වල නිවැරදිතාව 

පරීේෂා කළහැකි වන පරිදි ලිපිවගොනු නඩේතු කර වනොතිබුණි.වමම නිසා ප්රුතිවවළද 

ගිවිසුේවලට අදාළ රු. 46,566,500 ේවූ වියදේවල නිවැරදිතාව පරීේෂා කළ 

වනොහැකි විය.   

(iii)  සංස්ථාව එලඹ තිබුණු සෑම ප්රුතිවවළද ගිවිසුමකටම අදාලව මාසක ගිණුේ වාර්තා 

වදපාර් වය විසන් නිකුේ කළ යුතුව තිබුණද ඒ අනුව කටයුතු කර වනොතිබුණි. 2015 

අවප්රුේැල් මාසය අවසන් වන විටේ පුවේපේ ආයතන 04 කට අදාලව සමාවලෝචිත 

වර්ෂයට අදාළ  මාස 09 ක ගිණුේ වාර්තා ලබාවගනද වනොතිබුණි. 

 

(ආ)   1985 හා 1992 වර්ෂ වලදී ලංකා පුවේ  ආයතනවේ රු. 1,104,000 ේ ආවයෝජනය කර 

තිබුණ නමුේ සමාවලෝචිත වර්ෂය දේවාම කිසදු  ලාභාං  ආදායමේ ලැබී වනොතිබුණු නමුේ 

එම ආවයෝජන තවදුරටේ එවසේැම පවේවා වගන වගොස්  තිබුණි. 

(ඇ)  බාහිර පාර් වයන්වගන් මිලදී ගනු ලැබූ වටලිනාටය/ වැඩසටහන්වල  විකා නය කිරීවේ වාර 

ගණන තවදුරටේ ඉතිරිව ඇතැේ ගිවිසුේ කාලවේදී අදාළ වාර ගණන විකා නය වනොකිරීම 

නිසා සමාවලෝචිත වර්ෂය තුළදී වියදේ වලස වටලිනාටය/ වැඩසටහන් 19 කට අදාලව රු. 

50,531,902 ේ කපාහැර තිබුණි. 
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(ඈ)  2014 වදසැේබර් 31 දිනට සංස්ථාවේ රු. 33,200,909 ේවු විවිධ් ණයගැතියන්වේ හානිකරණ 

වටනාකම රු. 18,622,566 ේ වහවේ සයයට 56 ේ වලස වවන්කරීම වහේැතුවකොට වගන 

සංස්ථාවේ ණය අයකර ගැනීම පිළිබද පාලනය දුර්වල මට්ටමක පවතින බව නිරීේෂණය විය. 

එම ව ේැෂය තුළ වර්ෂ 1-9 අතර කාලයක සට පැවත එන ණයගැතියන්වගන් අයවිය යුතු රු. 

146,863 ේ ද, වර්ෂ 5 -7 ේ අතර කාලයක සට පැවත විශ්රාාම ගිය / වසේැවවයන් ඉවේවූ  

වසේැවකයන්වගන් අයවිය යුතු රු. 111,684 ේද, විවේශීය රූපවාහිනී ආයතනයන්වගන් අයවිය 

යුතු රු.542,554 ේද, වේශීය ආදායේ බදු වදපාර්තවේන්තුවවන් අයවිය යුතු රු.17,858,971 

ේද රවදය බිල්පේ ප්රුතිපූරණය  කිරීවේදී රේෂණ සමාගේ වවතින් අයවිය යුතු රු. 558,602 

ක ව ේැෂයේද ඇතුළේවී තිබුණි. 

 

4.2  වමවහයුම් අකාර් ක් මතා  

පහත සදහන් නිරීේෂණ කරනු ලැවේ. 

(අ)    කයතා අධ්යයනයකින් වතොරව 2009 වර්ෂවේ විකා නය ආරේභ කරන ලද 

National Television (NTV) නාලිකාව වවනුවවන් සමාවලෝචිත වර්ෂවේ රු. 

5,743,015 ේ වියදේ කර ඇති නමුේ එමඟින් කිසදු ආදායේ ඉපයීමේ කර 

වනොතිබුණි. 

(ආ)   සමාවලොචිත වර්ෂවේ අවසන් දිනට නිළධ්ාරීන් 18 වදවනකු විසන් පුස්තකාලවයන් 

බැහැර වගන වගොස් ආපසු භාර වනොදුන්  කැසට් සං යාව 723 ේවූ අතර එම 

කැසට්පටවලින් 412 ේ 2013 වර්ෂයට වපර පුසත්කාලවයන් ලබා දී තිබුණි.  

 

4.3  මතවේද ට තුඩුවදන ගනුවදනු  

පහත සදහන් නිරීේෂණ කරනු ලැවේ. 

(අ) (i) සංස්ථාව විසන් ජනාිකපතිවරණවේදී එේ ජනාිකපති අවප්ේෂකයකු වවනුවවන් 

වටනාකම රු. 34,719,750 ක ගුවන් කාලයේ වනොමිවල් ලබාදී තිබුණු අතර එම 

වටනාකම අවප්ේෂකයා මුදල් වගවා ලබාගන්නා ලද ගුවන් කාලය වමන් සයයට 60 

විය. එවසේැම වමම අවප්ේෂකයා වවත රාජය ආයතනයක අනුග්ර හය යටවේ රු. 

3,286,750 ක ගුවන් කාලයේ ලබාදී තිබුණි. තවද මුදල් වගවන ලද ප්රුචාරණ කටයුතු 

වවනුවවන් වමම අවප්ේෂකයාට පමණේ සයයට 50 වට්ටමේ ලබා දී තිබුණු 

අතරඑහි වටනාකම රු. 9,088,000 ේ විය.     
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           (ii) එවසේැම ජනාිකපතිවරණයට අදාළව රු. 5,202,750 ක දැන්වීේ ප්රුචාරණය කිරීමට 

සංස්ථාව අවපොවහොසේ වී තිබුණු අතර ඉන් රු. 1,000,000 ක දැන්වීේ සදහා මුදල් 

ලැබී තිබියදීේ ගුවන් කාලය  වනොදීම වහේැතුවවන් එම මුදල් නැවත වගවීමට සදුවී 

තිබුණි. 

(ආ)  වැඩසටහන් විකා ය පිළිබද නියැදි පරීේෂාවකට අනුව ගිවිසුේ වලට එළඹීමකින් 

වතොරව සංස්ථා  වැඩසටහන් වලස  උපවල් නගත කර රු. 2,146,650 ේ වටනා 

තේපර 2,602 ක විකා න කාලයේ ජනාිකපති අවප්ේෂකයකුවේ ප්රුවර්ධ්න කටයුතු 

සඳහා වයොදා වගන තිබුණි. 

 

4.4  දතශO අක්රිමිකතා  

පහත සදහන් නිරීේෂණ කරනු ලැවේ. 

(අ) ප්රුසේපාදන රි්යාවලිය අනුගමනය කිරීමකින් වතොරව සංස්ථාව විසන් අනුමත 

වනොකරන  ලද නාමික  අවලවි ප්රුවර්ධ්න වැඩසටහනේ සදහා රු. 990,000 ේ වැය 

කර තිබු අතර එම වියදමට අදාල භාණ්ඩ සංස්ථාවට 2015 අවප්රුේැල් 30 දින වන විටේ 

ලැබී වනොතිබුණි. 

(ආ) සංස්ථාවට අහිතකර වකොන්වේස සහිත ගිවිසුේ මත අනාගත තාේෂණ 

පරිවර්තනයන්ට වනොගැලවපන  භාවිතා කර ඇති සේවප්රුේැෂක 2 ේ රු. 16,928,653 

කට මිලදී වගන තිබුණි. 

(ඇ) අයවැය වල් නය මඟින් මුදල් වවන් වනොකරන ලද අභයන්තර මාර්ග නවීකරණය 

කිරීවේ වකොන්ත්ර ාේතුව  සඳහා  තරඟකාරී මිළ ගණන් කැදවීමකින් වතොරව රු. 

5,617,377 ක මුදලකට වකොන්ත්ර ාේතුව ප්රුදානය කර තිබුණි. විගණනය වපන්වා දුන් 

ඉටුවනොකළ කාර්යයන් වවනුවවන් රු. 116,171 ේ වකොන්ත්ර ාේකරුවගන් නැවත 

අයකර ගැනීමට  කටයුතු කර තිබුණු නමුේ  බස්නාහිර පළාේ මහාමාර්ග ඉදිකිරීේ 

ප්රුමිත මිළගණන්වලට වඩා සයයට 60කට වැඩි මිලකට එනේ රු. 1,882,440 ක වැඩි 

වටනාකමට වකොන්ත්ර ාේතුව පවරා ඇති අතර එම පාඩුව වගකිවයුතු පාර් වයන්වගන් 

අයකර ගැනීමට සංස්ථාව අවපොවහොසේ වී තිබුණි.           

 

 

 



 

 

 134 වාර්ෂික වාර්තාව 2014 

4.5  වවන්ත රාජO ආ තන වවත ලබා දුන් සම්ප්ත 

       පහත සදහන් නිරීේෂණ කරනු ලැවේ. 

(අ)  සංස්ථාව විසන් වකොන්ත්ර ාේ පදනම මත බඳවා වගන  අමාතයාං වේ වසේැවය සඳහා 

මුදාහැර තිබුණු  නිලධ්ාරීන් 06 වදවනකුට සමාවලෝචිත වර්ෂය තුළදී වැටුප් හා දීමනා 

සහ අතිකාල දීමනා ව වයන් පිළිවවලින් රු. 3,073,361 ේ හා රු. 1,406,360 ේ 

වගවා තිබුණු අතර එම වියදේ ප්රුතිපූර්ණය කරවගන වනොතිබුණි. 

(ආ)  රූපවාහිනී අභයාස ආයතනවේ සභාපතිවේ රාජකාරි වවනුවවන් නිදහස්කර තිබුණු 

කුළී වාහනයේ වවනුවවන්  වියදේකරන ලද රු. 188,140 ේවූ  මුදල ප්රුතිපූර්ණය කර 

ගැනීමට තීරණය කර ඇතේ ඒ පිළිබදව ගිණුේ තබා වනොතිබුණි.  

(ඇ)  සමාවලෝචිත වර්ෂවේ වනොවැේබර් හා වදසැේබර් මාසවල සංස්ථාව සතු වෑන්රථ 2ේ 

ජනමාධ්ය අමාතයාං ය වවත ලබාදී තිබුණු අතර සමාවලෝචිත වර්ෂවේ අවසන් 

කාර්තුවේදී  ජනාිකපති වල්කේ කාර්යාලය සතු වෑන් රථයේ  හා ජීප් රථයේ සංස්ථාව 

වවත ලබාවගන තිබුණි. 

(ඈ)  සංස්ථාව විසන් ජනාිකපති මාධ්ය ඒකකයට මාධ්ය උපකරණ 06 ේ ලබා දී තිබුණු 

අතර ඉන් උපකරණ 03 ක වටනාකම රු1,823,079 ේ විය. 

 

4.6  නි ්ක්රී1  හා  න උපව ෝජිත ව්තකම්   

පහත සදහන් නිරීේෂණ කරනු ලැවේ. 

(අ)  රූපවාහිනි ශ්රාවය දෘ ය පුස්තකාලවේ කටයුතු විිකමේව හා කාර්යේෂමව සදුකිරීම 

සඳහා එහි කටයුතු පරිගණක ගත කිරීම පිණිස රු. 1,734,000 ේ වැයකර ස්යංක්රීුය 

බාර්වකෝඩ් පේධ්තියේ 2005 වර්ෂවේ මිලට වගන තිබුණි. වමම පේධ්තිවේ  වකොටස් 

කිහිපයේ හා විදරේ කැසට් ආරේෂණ පේධ්තිය ප්රුවයෝජනයට වනොවගන නිෂ්ක්රීුයව 

තබා තිබුණු අතර වේ වන විට අපහරණය  කිරීම සඳහා කටයුතු කර තිබුණි. 

(ආ)  ඉංජිවන්රු අං වයහි රු. 18,052,749 ේවු අමතර වකොටස් චලනය වනොවන වතොග 

වලස වර්ෂ 10කට වැඩිකාලයේ  පැවතුණු අතර වාර්ෂික වතොග සමිේෂණයටද 

භාජනය කර වනොතිබුණි. 
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4.7  ප්ර්මාද ූ වOාපති   

ප්රුවෘේති අං වේ ඉදිකිරීේ කටයුතු කිරීම සදහා 2005 හා 2006 වර්ෂයන්හිදී උපවේ ක ගාස්තු 

හා පස් සාේපල් පරීේෂණ කටයුතු වවනුවවන් රු. 183,051 ේ වියදේ කර තිබුණු නමුේ අදාල 

ඉදිකිරීේ කටයුතු ආරේභ කර වනොතිබුණි. 

4.8  කාර්  ම්ඩලල පරිපාලන   

සංස්ථාවේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 985 ේ වුවද සමාවලොචිත වර්ෂවේ අවසන් දිනට තථය 

කාර්ය මණ්ඩලය 996 ේ විය. HM හා MM කාණ්ඩවේ තනතුරුවල කාර්ය මණ්ඩලවේ 32 

කුවේ අතිරිේතයේ නිරීේෂණය විය. අනුමත කාර්ය මණ්ඩලවේ වනොමැති අනියේ/ 

තාවකාලික පදනම මත 63 වදවනකු වසේැවවේ වයොදවා තිබුණි. 

4.9  වාහන උපව ෝජන   

පහත සදහන් නිරීේෂණ කරනු ලැවේ. 

(අ) සමාවලෝචිත  වර්ෂවේදී  සදුවු වාහන අනතුරු  16 කින් 5ේ සදහා රු. 695,604 ක 

අළුේවැඩියා වියදේ ව වයන් දරා තිබුණද රු. 669,620 ේ පමණේ රේෂණ වන්දි 

වලස ලැබී තිබුණි. තවද අවස්ථා 11කදී  වාහනවල අදාළ අළුේවැඩියාවන් සදුකර 

රේෂණ වන්දි ලබාගැනීමට වහෝ වගකිවයුතු පාර් වයන්වගන් අයකර ගැනීමට 

පියවර වගන වනොතිබුණි. 

(ආ) සංස්ථාව සතු ප්රුවාහන ඇණියට සංස්ථා වාහන 47 ේ හා කුළී පදනම මත ලබාගේ 

වාහන සං යාව 17ේ  තිබුණි. නිළධ්ාරීන්ට වවන්කළ වාහන සං යාව 10ේ විය. 

සමාවලෝචිත වර්ෂය තුළදී සංස්ථා වාහන වලින් කි.මි. 1,004,908 ේ ද කුළී පදනම 

මත ලබාගේ වාහන වලින් කි.මි 576,115 ේ ද ව වයන් ධ්ාවනය කර තිබුණු  මුළු දුර 

ප්රුමාණය කිවලෝ මීටර 1,581,023 ේ විය. සමාවලොචිත වර්ෂවේ ඉන්ධ්න හා නඩේතු 

වියදේ පිළිවවලින් රු.22,158,873 ේ හා රු.8,521,794 ේ වූවයන් කිවලෝමීටරයකට 

දරන ලද ඉන්ධ්න හා නඩේතු වියදම රු. 19.41 ේ විය. සමාවලෝචිත වර්ෂය තුළදී  

කුළි පදනම මත ලබාගේ වාහන රු.23,135,387 ේ වගවා තිබුණි. 
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(ඇ) වර්ෂය තුළදී වාහන 05 ේ ධ්ාවනයට වයොදවා වනොතිබුණු අතර , ඉන්ධ්න රහිතව 

රියදුරු මහවතකු වවත ලබාදී තිබුණු යතුරු පැදියේ විගණිත දිනය වන විටේ 

සංස්ථාව වවත භාරදී වනොතිබුණි. 

 

5  ගිණුම් කටයුතුභාව  සහ  හපාලන    

5.1   ක්රි් ාකා අ සැලැස්ම  

පහත සදහන් නිරීේෂණ කරනු ලැවේ. 

(අ) 2014 වපබරවාරි 17 දිනැති අංක 01/2014 දරන රාජය මුදල් චවක්රුල් ය පරිදි 

රි්යාකාරී සැලැස්මේ පිළිවයල කර වනොතිබුණි. 

(ආ) සමාවලෝචිත වර්ෂවේ ප්රුාේධ්න අයවැය මඟින්  ේදාගාර හා බාහිර විකා න පහසුකේ 

පුනරුේතාපනය හා නවීකරණය වවනුවවන් රු. මිලියන 206 ේ වවන් කර තිබුණි. 

වකවසේැ වුවද සමාවලොචිත වර්ෂවේ වදසැේබර් 31 දිවනන් අවසන් වර්ෂය වවනුවවන් 

පිළිවයල කරන ලද ප්රුගති වාර්තාව අනුව වමම අං යට අදාළ එකදු වයාපෘතියේවේ 

අවසාන කර වනොතිබුණු අතර වර්ෂය තුළ නිමකළ යුතු වයාපෘති 12 න් වයාපෘති 07 ේ 

අදාළ වර්ෂය තුලදී ආරේභ කර වහෝ වනොතිබුණි. 

(ඇ) සමාවලෝචිත වර්ෂවේ අයවැය මඟින් ප්රුධ්ාන පාලක මැදිරිය වවනුවවන් වර්ෂය තුළදී 

නිම කළ යුතු ප්රුාේධ්න වයාපෘති 07ේ  සඳහා රු. මිලියන  89 ේ වවන්කර තිබූ අතර 

ඉන් රු. මිලියන 55ේ වටනා වයාපෘති 04 ේ රි්යාේමක කිරීමට ආරේභ කර තිබුණි. 

ආරේභ කරන ලද වයාපෘති 4 න් වයාපෘති 02 ක වභෞතික ප්රුගතිය සයයට 50  ක 

මට්ටමක වූ අතර අවනේ වයාපෘති වදවේ වභෞතික ප්රුගතිය සයයට 10 විය. එවසේැම 

රු. මිලියන 34 ේ වටනා වයාපෘති  03ේ ආරේභ කිරීමට වහෝ  කටයුතු කර 

වනොතිබුණි. 

(ඈ) දැනට පවතින විකා න ජාලය සංවර්ධ්නය කිරීම සඳහා සමාවලෝචිත  වර්ෂවේ 

ප්රුාේධ්න අයවැය මඟින් වයාපෘති 04ේ වවනුවවන් රු. මිලියන 54 ේ වවන්කර 

තිබුණි. ඉන් එේ වයාපෘතියේ පමණේ සේපූර්ණවයන්ම නිම කර තිබූ අතර  තවේ 

වයාපෘති 02 ේ ආරේභ කිරීමට වහෝ කටයුතු කර වනොතිබුණි. සමාවලෝචිත වර්ෂවේ 

වදසැේබර් 31 දිනට රු. මිලියන 29ේ වූ වයාපෘතියක වභෞතික ප්රුගතිය සයයට 20 ේ 

පමණේ විය.  
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(ඉ) රූපවාහිනී වගොඩනැගිලි සංවර්ධ්න වයාපෘතිය යටවේ සමාවලෝචිත වර්ෂවේ ප්රුාේධ්න 

අයවැය මගින් News Studio and Server Room ඉදිකිරීම සදහා රු. මිලියන 60 ක 

වයාපෘති 02 ේ සැලසුේ කර තිබූ නමුේ අදාල වර්ෂවේදී වමම වයාපෘති ආරේභ 

කිරීමට වහෝ කටයුතු කර වනොතිබුණි.  

(ඊ) සංස්ථාවවහි වතොරතුරු තාේෂණය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සමාවලෝචිත වර්ෂවේ 

ප්රුාේධ්න අයවැය මගින් රු. මිලියන 08 ේ වයාපෘති 02 ේ වවනුවවන් වවන්කර 

තිබුණි. ඉන් එේ වයාපෘතියේ ආරේභ කිරීමට කටයුතු කර වනොතිබු අතර අවනේ 

වයාපෘතිවයහි කටයුතු ඉටුවීවේ වභෞතික ප්රුගතිය සයයට 20 පමණේ  විය. 

 

5.2   අභOන්තර විගණන  

සංස්ථාවේ ස්ථිර අභයන්තර විගණන අං යේ ස්ථාපිත කර තිබූ අතර සමාවලෝචිත වර්ෂවේ 

පළමු අර්ධ් වර්ෂවේදී විගණන විමසුේ හා වාර්තා  18ේද වදවන අර්ධ් වර්ෂවේදී විගණන 

විමසුේ හා වාර්තා 18 ේ ද නිකුේ කර තිබුණු නමුේ එම විමසුේ හා වාර්තා වලින් වපන්වා දුන් 

කරුණු නිවරදි කිරීමට කටයුතු කර වනොතිබුණි. 

 

5.3  අ වැ  වල්ඛ්යනම  පාලන     

අයවැයගත ආදායේ වියදේ සහ තථය ආදායේ වියදේ අතර සැලකිය යුතු විචලනයේ 

නිරීේෂණය වූවයන් අයවැය වල් නය ළුලදායි කළමනාකරණ පාලන කාරකයේ වලස 

උපවයෝගී කරගැනීමට කටයුතු කර වනොතිබු බව නිරීේෂණය විය. 
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6.  පේධ්යි හා පාලන න්  

විගණනවේදී නිරීේෂණය වූ  පේධ්ති හා පාලන අඩුපාඩු සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා වවත වරින්වර  

වපන්වා වදන ලදී. පහත සදහන් පාලන ේවෂේැත්ර යන් වකවරහි විව ේැෂ අවධ්ානය වයොමුකළ යුතුවේ. 

(අ) ණයගැති / ණයහිමි පාලනය 

(ආ) අයවැය පාලනය 

(ඇ) ගිණුේකරණය 

(ඈ) වසේැවක ණය 

(ඉ) අේතිකාරේ ලබාදීම 

(ඊ) ප්රුතිවවළද ගිවිසුේ 

(උ) ගුවන් කාලය විකිණීවේ ආදායේ රැස්කිරීම 

(ඌ) වසේැවක කළමනාකරණය 

(එ) ණය අයවීම 

 

 

 

 

ඩේලිේ.පී.සී වික්රුමරේන 

විගණකාිකපති(වැඩබලන)  
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nfsut Clf kw;Wk; jfty;Jiw mikr;rUf;F 

 

 

 

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiytu; kw;Wk; 

cWg;gpdu;fshfpa ehk; 1971 Mk; Mz;L 38 Mk; ,yf;f epjpr; rl;lj;jpd; 

14(1) fPo; 2014 Mk; Mz;Lf;fhd tUlhe;j mwpf;ifia ,j;jhy; 

rkug;gpf;fpd;Nwhk;. 

 

fzf;F mwpf;if ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpw;fhf. 

 

tpky; &grpq;f> 

jiytu;> 

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk; 

Rje;jpur; rJf;fk;> 

nfhOk;G 07. 
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Nehf;Fif 

,yq;ifapy; ,yj;jpudpay; Clfj;Jiwapd; Kd;Ndhb  

 

nrayhw;Wif 

mwpT> nghOJNghf;F> fy;tp> elg;G> tptfhu Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j 

epfo;r;rpfis mh;g;gzpg;Gld;> xw;Wikahf jahhpj;J> Gjpa 

njhopy;El;gj;Jld; ehd;F jpirfspYk; cs;s ,yq;ifah;fspd; 

mgpyhirfis epiwNtw;Wk; tifapy; xspgug;Gjy; 

 

Fwpf;Nfhs; 

 

 njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfspy; mbg;gil khjphpfspy; khw;wq;fis 

Vw;gLj;Jtjd; %yk; fz;ftUk; jd;ik kw;Wk; mtw;wpd; mh;j;j 

tl;bj; jd;ikia Nkk;gLj;jy; 

 

 Gjpa njhopy;El;g Kiwfisg; gad;gLj;jp urpfh;fis ,yFtpy; 

nrd;wiljy; 

 

 jhgdj;jpd; ngsjPf> khdpl tsq;fis gaDs;s Kiwapy;  

Nkk;gLj;jpf; nfhs;sy; 

 

 epWtdj;Jf;F Nkyjpf tUkhdj;ij rk;ghjpf;Fk; Kiwfis 

mwpKfg;gLj;jy; 

 

 Nghl;bj; jd;ikf;F Vw;w tifapy; epWtdj;jpd; rl;lg;gbahd 

fl;likg;gpid khw;wpaikj;jy; 

 
 
 
 
 



                                                                           141               Mz;lwpf;if 2014 
  

cs;slf;fk ; 

 

jiytupd; nra;jp       142   

$l;Lj;jhgd gzpg;ghsu; rig     143 

rpNu~;l Kfhikj;Jtk;      144  

gzpg;ghsu;fs;       147    

tpUJfSf;fhd ntw;wpfs;     148 

epfo;r;rpg; gpupT       153   

fy;tp epfo;r;rpg; gpupT      163 

nra;jp kw;Wk; elg;Gtptfhug; gpupT    168  

jahupg;Gr; Nritfs; gpupT     171    

nghwpapay; gpupT       181    

re;ijg;gLj;jy; gpupT      192   

epUthfg; gpupT       194    

OLE_LINK1       209 

gzpg;ghsu;fspd; nghWg;G Fwpj;j mwpf;if  211 

epjp mwpf;if       213    

fzf;fha;T mwpf;if      269 
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jiytupd; nra;jp 
 

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 2014 Mz;lwpf;ifia rkh;g;gpf;ff; 

fpilj;jijapl;L jiyth; vd;w tifapy; kfpo;r;rpailfpd;Nwd;. 

2015 rdthp khjj;jpy; ,e;ehl;by; ,lk;ngw;w murpay; khw;wj;jpd; gpd;dh; cUthd 

ey;yhl;rpr; #oypy; ehd; ,e;j epWtdj;jpd; nghWg;Gf;fis Vw;Wf; nfhz;Nld;. 

murpay; neUf;fbfs; kw;Wk; Njh;jy;fSf;F kj;jpapy; fle;j Mz;L fope;jNghjpYk;> 

2014 Mk; Mz;by; Njrpa epWtdk; vd;w tifapy; ,yq;if &gth`pdpf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; gjtpazpapdh; mh;g;gzpg;Gld; ngw;Wf; nfhz;l ntw;wpfis 

mth;fisg; ghuhl;Lk; tifapy; ,q;F Fwpg;gpLfpd;Nwd;. 

Nkw;gb fhyg;gFjpf;Fs; xspgug;ghd kw;Wk; jahh; nra;ag;gl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;F 

Njrpa kl;lj;jpyhd 20 ,w;Fk; Nkw;gl;l tpUJfSk;> gy;NtW rh;tNjr tpUJfSk; 

fpilj;jd. 

njhiyf;fhl;rp Clfj;jpy; Kf;fpa Neuq;fspy; xspgug;gg;gLfpd;w njhiyf;fhl;rp 

ehlfq;fs; gy jahhpf;fg;gl;ld. ,tw;wpy; njhiyf;fhl;rpf;F Gjpa mDgtkhd “ght 

jPh;j;j” Nghd;w njhiyf;fhl;rpj; jpiug;glq;fs; jahhpf;fg;gl;lik kpf Kf;fpa 

eltbf;ifnahd;whFk;. 

rfytpjkhd rthy;fSf;Fk; kj;jpapy; jkJ epWtdj;jpw;fhf mh;g;gzpg;Gld; 

nraw;gl;L tUfpd;w gjtpazpapdUf;F vdJ ed;wpiaj; njhptpj;Jf; nfhs;tJld;> 

vkf;Ff; fpilj;Js;s tha;g;igg; gad;gLj;jp kpfTk; mh;j;jg;G+h;tkhd kw;Wk; 

tpidj;jpwd;kpf;f Njrpa Clfj;jpd; nraw;gzpia Mw;Wtjw;F rfyhpdJk; 

xj;Jiog;ig ntFthf vjph;ghh;f;fpd;Nwd;. eOtpr; nrd;w urpfh;fspd; ek;gpf;ifia 

kPz;Lk; cWjp nra;Jnfhs;Sk; jplrq;fl;gj;Jld; nraw;gLtJ vkJ vjph;ghh;g;ghFk;.  

 

rl;lj;juzp utP [ath;j;jd> 

jiytu;> 

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk;. 
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$l;Lj;jhgdj;jpd; gzpg;ghsu; rig 
 

2014 Mk; Mz;by; $l;Lj;jhgdj;jpd; gzpg;ghsu; rigapd; mq;fk; tfpj;j 

cWg;gpdu;fspd; tpguk; gpd;tUkhW: 

 

 jpU tpky; &grpq;̀   - jiytu; / $l;Lj;jhgd gzpg;ghsu; rig  

         cWg;gpdu; 

 

 Nguhrpupau; Nuh`z yf;~;kd; gpajhr - $l;Lj;jhgd gzpg;ghsu; 

        rig cWg;gpdu; 

 

 jpU vu;l;tl; [anfhb - $l;Lj;jhgd gzpg;ghsu; rig cWg;gpdu; 

 

 jpU `l;rd; rkurpq;f - $l;Lj;jhgd gzpg;ghsu; rig cWg;gpdu; 

 

 jpU mNrhf;f Nrurpq;f - $l;Lj;jhgd gzpg;ghsu; rig cWg;gpdu; 

 

 jpU B. fUzhuj;d    - $l;Lj;jhgd gzpg;ghsu; rig cWg;gpdu; 

 

 jpU epky; NghgNf  - $l;Lj;jhgd gzpg;ghsu; rig cWg;gpdu; 

 

 jpUkjp B.vk;. mDyh  `u];fk - $l;Lj;jhgd gzpg;ghsu; rig  

       cWg;gpdu; 

 

(,e;j Mz;by; $l;Lj;jhgd gzpg;ghsu; rig gjpndhU jlitfs; $baJ) 
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2014 Mk; Mz;bd; rpNu~;l Kfhikj;Jtk; 

 

 jiytu;      

 jpU. tpky; &grpq;f 

  

 gzpg;ghsh; ehafk;     

 jpU re;jpughy ypadNf 

 

 gzpg;ghsh; - eltbf;if    

 jpU B. fUzhuj;d 

 

 jiyik epiwNtw;W mjpfhup   

 jpU fhkpdp uhrGj;u 

 

 gpujpg; gzpg;ghsu; ehafk; (epfo;r;rp)   

 jpU eprhe;j cgatq;r 

 

 gpujpg; gzpg;ghsu; ehafk; (nghwpapayhsu;) 

 jpU nuh`hd; ngNuuh 

  

 gpujpg; gzpg;ghsu; ehafk; (jahupg;Gr; Nrit) 

 jpU RNkj mj;Jyrpup 

 

 gzpg;ghsu; (epUthfk;)    

 jpU [p.[p.v];.rp. Nuhrd; 
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 gpujhd fzf;fhsu;      

 jpU vk;.v];. jYnfhl 

 

 gzpg;ghsu; (re;ijg;gLj;jy;)   

 jpU rdj; jYtj;j 

 

 gzpg;ghsh; (Nej;uh/nrdy; I/vd;hPtP)  

 jpU ghypj tpN[rpq;f 

 

 gzpg;ghsh; (fy;tp epfo;r;rpfs;)   

 jpUkjp vhpd; tpN[Nfhd; 

 

 gzpg;ghsh; (Muha;r;rp kw;Wk; gapw;rp)  

 jpU hp.vk;.[p. re;jpuNrfu 

  

 gzpg;ghsh; (toq;fy;)    

 jpU [p.gp.[p. jp];] 

  

 gzpg;ghsh; (nghwpapay;)    

 jpU ghypj fhy;yNf 

 

 gzpg;ghsh; (xypr;Nrh;f;if)    

 jpU mJy ud;rpwpyhy; 
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 gzpg;ghsh; (ehlfk;)     

 jpU tpkyuj;d mjpfhhp 

 

 gzpg;ghsh; (jahhpg;Gr; Nritfs;)   

 jpU rh;yp mdpy; b rpy;th 

  

 gpujk cs;sff; fzf;fha;thsh;   

 jpU ghypj Fyrpq;f 

 

 gpujk nghwpapayhsh;    

 jpU fgpy jrehaf;f 
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2014 Mk; Mz;bd; $l;Lj;jhgdj;jpd; gzpg;ghsh;fs ; 
 

 

gzpg;ghsu; (epUthfk;)   - jpU [p.[p.v];.rp. Nuhrd; 

gpujhd fzf;fhsu;     - jpU vk;.v];. jYnfhl 

gzpg;ghsu; (re;ijg;gLj;jy;)  - jpU rdj; jYtj;j 

gzpg;ghsh; (Nej;uh/nrdy; I/vd;hPtP) - jpU ghypj tpN[rpq;f 

gzpg;ghsh; (fy;tp epfo;r;rpfs;)  - jpUkjp vhpd; tpN[Nfhd; 

gzpg;ghsh; (Muha;r;rp kw;Wk; gapw;rp) - jpU hp.vk;.[p. re;jpuNrfu 

gzpg;ghsh; (toq;fy;)   - jpU [p.gp.[p. jp];] 

gzpg;ghsh; (nghwpapay;)   - jpU ghypj fhy;yNf 

gzpg;ghsh; (xypr;Nrh;f;if)   - jpU mJy ud;rpwpyhy; 

gzpg;ghsh; (ehlfk;)    - jpU tpkyuj;d mjpfhhp 

gzpg;ghsh; (jahhpg;Gr; Nritfs;)  - jpU rh;yp mdpy; b rpy;th 

gzpg;ghsh; (jahhpg;Gr; Nritfs;)  - jpU Qhdrpq;f mjpfhup 

gzpg;ghsh; (gy;NtW epfo;r;rpfs;)  - jpU jahuj;d ulnfju 

gzpg;ghsh; (nra;jp)    - jpU tp[a jprhehaf;f 
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tpUJfSf;fhd ntw;wpfs; 

,y epfo;r;rpj;jpl;lk; 

 

chpj;jhd ,lk; / 

tpUJ  / ghuhl;L 

tpUJngw;wth; 

 Rkjp tpUJ toq;Fk; itgtk;   

1 “gpNrhtUd;Nf [dgja” 

 

rpwe;j tptuz 

rpj;jpuk; 

ehky; gpurd;d 

2 “mUk GJk Nuhj `ju” rpwe;j rQ;rpif 

epfo;r;rp 

ehky; #Hpagz;lhu 

 

re;jd nrdtpuj;d 

3 “ry;ky; ye;j” 

 

rpwe;j 

njhiyf;fhl;rp 

ghly; ,aw;wy; 

A+. gp. uj;ehaf;f 

4 “ry;ky; ye;j” 

 

rpwe;j 

njhiyf;fhl;rp 

ghly; 

mkurpwp gPhp]; 

jNdhj;ah mNahdp 

5 “nghuS ghu” 

 

rpwe;j ebif gNghjh re;jPgdP 

6 “nghuS ghu” 

 

jpwik tpUJ n[`hd; =fhe;j 

mg;G`hkp 

7 “nghuS ghu” 

 

Jiz ebfh; [fj; kDth;d 

8 “Myfke;jht” 

 

rpwe;j ,ir 

epfo;r;rp 

tpdPjh fUzhuj;d 

9 “khypkh” 

 

tpNrl [{up rig 

tpUJ 

Rkpe;j jpyfNrd 

10 “nghb `hKJUNth” 

 

rpwe;j rpWtu; 

epfo;r;rp 

mJy ud;rpwpyhy; 

11 “bq; nglt;” rpwe;j Xuq;f 

njhiyf; fhl;rp 

ehlfk; 

 

nkh`hd;[p 

uq;fehj; 

12 “hptp jpd mUndy;y” rpwe;j elg;G rpupkyp my`Nfhd; 
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 tptfhu  epfo;r;rp 

 iufk; tpUJ toq;Fk; itgtk; 

 

  

13 “mUk GJk Nuhj `ju” rpwe;j rQ;rpif 

epfo;r;rp 

ehky; #Hpagz;lhu 

 

re;jd nrdtpuj;d 

14 “gpNrhtUd;Nf [dgja” 

 

rpwe;j tptuz 

rpj;jpuk; 

ehky; gpurd;d 

15 “rPj jpa gk;gd”    rpwe;j fy;tprhu; 

epfo;r;rp 

(njhiyf;fhl;rp) 

fhkpdp [ae;j 

mNgtpf;uk 

16  “kp`p klNy fPja” 

 

Mz;bd; rpwe;j 

,ir epfo;r;rp 

rpuhd; uj;ehaf;f 

17 “nghb `hKJUNth” 

 

rpwe;j rpWth; 

epfo;r;rp 

 

mj;Jy ud;rpwpyhy; 

18 “ypaf k`pk” 

 

rpwe;j ngz;fs; 

epfo;r;rp 

Fkhhp khndy; 

19  rpwe;j nra;jp 

thrpg;ghsh; 

rkpe;j Fzuj;d 

 mur tpUJ toq;Fk; itgtk ;   

20 “MA NghNtth” 

 

rpwe;j rQ;rpif 

epfo;r;rp 

re;jpah tpjhdtrk; 

21 “uq;fG+kp” 

 

rpwe;j gy;fnkuh 

jahhpg;G 

uq;f gz;lhuehaf;f 

22 “nghuS ghu” 

 

rpwe;j ebfh; tre;j Fkhurpwp 

23 “nghuS ghu” 

 

rpwe;j ebif jpRhp Atdpfh 

24 “Myfke;jht” epfo;r;rpj; njhlh; 

 

[{up tpNrl ghuhl;L tpdPjh fUzhuj;d 

25 “nghb `hKJUNth” rpwe;j rpWth; mj;Jy ud;rpwpyhy; 
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epfo;r;rp 

26 “fjhtsY” 

 

rpwe;j ,ul;ilg; 

ghpkhz rpWth; 

epfo;r;rp 

mj;Jy ud;rpwpyhy; 

27 “mythf;fiu” 

 

rpwe;j Xh; mq;f 

ehlfk; (jkpo;) 

v];.vk;. nksyhdh 

28 “Nrhfk;” 

 

rpwe;j ghly; (jkpo;) mrhhpah Ngfk; 

29 “jpj;jpf;Fk; jPghtsp” rpwe;j fyhrhu 

epfo;r;rp (jkpo;) 

 

gp. epj;jpahde;jd; 

30 “gpy;k; rpl;b” 

 

FWe; jpiug;gl 

rQ;rpif epfo;r;rp 

(jkpo;) 

v];. NfhNz];tud; 

 

31  rpwe;j xspg;gl 

caph;gpg;G Mf;fk; 

`rpj N`uj; /  

jpuQ;[a jpy;`hd; 

32  rpwe;j mZFKiw 

 

rkpe;j Fzuj;d 

33 “bq; nglt;” 

 

 

jahhpg;Gf;fhd 

jpwik tpUJ 

nkh`hd;[p 

uq;fehj; 

 Japan Prize 

 

  

 

 

34  “gN` ge;jpNa rpd;lnuy;yh” Unicef Prize ehky; gpurd;d 

 

 



                                                                           151               Mz;lwpf;if 2014 
  

tpUJfSf;F rpghhpR nra;ag;gl;l epfo;r;rpfs 

 

,y epfo;r;rpj;jpl;lk; 

 

tpUJ  / ghuhl;L rpghhpR 

nra;ag;gl;ltu; 

 iufk; tpUJ tpoh 

 

  

1  “White Water Rafting” rpwe;j tpisahl;L 

epfo;r;rp 

ka+up thdFU 

2  “khypkh” tpNrl [{up rig 

tpUJ 

Rkpe;j jpyfNrd 

3 “&ghtNyhfda”  rpwe;j rQ;rpif 

epfo;r;rp 

RNdj;uh Fkhhp 

4  rpwe;j mZFKiw 

 

Mke;j tpN[#Hpa 

 

5 “bq; nglt;” rpwe;j Xh; mq;f 

njhiyf;fhl;rp ehlfk; 
nkh`hd;[p 

uq;fehj; 

 Rkjp tpUJ toq;Fk; itgtk; 

 

  

6 “mFW rpupj” 

 

rpwe;j fy;tp epfo;r;rp kq;fyh tpN[uj;d 

 

rh;tNjr tpUJfSf;F rpghhpR nra;ag;gl;l epfo;r;rpfs; 

 

,y epfo;r;rpj;jpl;lk; 

 

tpUJ  / ghuhl;L rpghhpR 

nra;ag;gl;ltu; 

1 “ bq; nglt;” nfhhpa Nrhy; 

njhiyf;fhl;rp ehlf 

rh;tNjr tpUJ 

tpohtpy; rpwe;j 

ebiffs; MW Nghpy; 

xUtuhf njhpthdik 

mrjp njt;jpypdp 

2 “ bq; nglt;” n[h;kdp kpAdpf; 

efhpd;  Prix-Jeuness 

tpUJ tpohtpd; 
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,Wjpr; Rw;Wf;Fj; 

njhpT nra;ag;gl;lik. 

 Japan Prize 

 

  

3 “rPj jpa gk;gd” rpwe;j fy;tprhu; 

epfo;r;rp 

fhkpdp [ae;j 

mNgtpf;uk 

 ABU   

4 “rPj jpa gk;gd” rpwe;j fy;tprhu; 

epfo;r;rp 

fhkpdp [ae;j 

mNgtpf;uk 

5 “khnjy; fh;khd;ja” ,Wjp %d;W 

Mf;fq;fspy; 

,lk;ngw;wik 

[akpdp 

,yangUk fk;yj; 

 

 Nrhy; &gth`pdp njhiyf;fhl;rp 

tpUJ tpoh 

 

  

6 “bq; nglt;” nfhhpa Nrhy; 

njhiyf;fhl;rp ehlf 

rh;tNjr tpUJ 

tpohtpd; tpNrl 

tpUJ 

nkh`hd;[p 

uq;fehj; 

 ghuhl;L 

 

  

7 “bq; nglt;” 

 

fyhrhu mikr;R 

njhiyf;fhl;rp ehlf; 

Jizf;FO 

cyf njhiyf;fhl;rp 

jpdj;ij Kd;dpl;L 

toq;fpa ghuhl;L 

tpUJ 

nkh`hd;[p 

uq;fehj; 
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epfo;r;rpfs; gphpT 
 

ehlfg; gphpT 

xd;Wf;F xd;W tpj;jpahrkhd njhdpg;nghUs;fSf;F mikthf Xuq;f kw;Wk; gy 

mq;f njhiyf;fhl;rp ehlfq;fisj; jahh; nra;tjhdJ urpfh;fspd; ftdj;ij <h;f;ff; 

fhuzkhf miktJld;> njhiyf;fhl;rp ehlfj;jpd; Muk;g fhyk; Kjy; ,d;W tiu 

ghJfhj;Jte;Js;s njhiyf;fhl;rpapd; juq;fisg; ghJfhj;J jahhpg;ig Nkw;nfhs;sf; 

fpilj;jik ntw;wpnahd;whFk;. Fwpj;j Mz;by; ,g;gphptpy; jahh; nra;ag;gl;l 

ehlfq;fSf;F tpUJfs; fpilj;Js;sikahdJ urpfh;fspd; ,yf;Ffisg; G+h;j;jp 

nra;Jnfhs;tjw;F Kf;fpakhdjhFk;.  

 

2014 Mk; Mz;by; tpNrlkhf Nkw;nfhs;sg;gl;l gzpfSk;> fUj;jpl;lq;fSk; 

1.  tpkyuj;d mjpfhhp ,af;fpa “,rptUd” njhiyf;fhl;rp ehlfj;jpd; 50 

mq;fq;fspy; 12 mq;fq;fs; 2014.01.04 – 2014.04.09  tiu xspgug;gg;gl;lik. 

2.  re;Jr ypadNf ,af;fpa “ght jPh;j” njhiyf;fhl;rp ehlfk; 12 mq;fq;fshf 

2014.08.01 – 2014.10.24 tiu xspgug;gg;gl;lik. 

3.  khNth yf;rpj;j ,af;fpa “cL Ryq;fj” njhiyf;fhl;rp ehlfj;jpd; 45 

mq;fq;fspy; 24 mq;fq;fs;  2014.01.05- 2014.09.14 tiu xspgug;gg;gl;lik. 

4.  fah uk;ah my;tp]; ,af;fpa “nfhok;g m`]” njhiyf;fhl;rp ehlfj;jpd; 

100 mq;fq;fs; 2014.01.23- 2014.07.24 tiu xspgug;gg;gl;lik. 

5.  uq;f gz;lhuehaf;f ,af;fpa 35 mq;fq;fisf; nfhz;l “gthe;ju” 

njhiyf;fhl;rp ehlfk; 2014.04.26- 2014.12.27 tiu xspgug;gg;gl;lik. 

6.  “nrdn` khjh” Gj;jhz;L xh; mq;f njhiyf;fhl;rp ehlfk; - 2014.04.12 

jpfjp xspgug;gg;gl;lik. 

7.  “fpd;d” ntrhf;  xh; mq;f njhiyf;fhl;rp ehlfk; - 2014.05.15 jpfjp 

xspgug;gg;gl;lik. 

8.  “nkdpf; ntnye;jh” ej;jhh; xh; mq;f njhiyf;fhl;rp ehlfk; - 2014.12.25 jpfjp 

xspgug;gg;gl;lik. 
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9.  njhiyf;fhl;rp mur tpUJ tpoh kw;Wk; Rkjp tpUJ tpohtpd; njhiyf;fhl;rp 

jahhpg;G eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; Gj;jhz;L Neub xspgug;igj; 

jahh; nra;jik. 

10.  thRypa epfo;r;rpia jahh; nra;jy;> upjk; `pl;> Efnrtz> ,hpjh MANghtd;> 

uq;fG+kp Mfpa epfo;r;rpfs; Neubahf xspgug;Gr; nra;ag;gl;ld. 

11.  th`y;fl tptuz eld epfo;r;rpia jahh; nra;jik.   

 

,irg; gphpT 

njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfspy; Gfo;ngw;w ,ir epfo;r;rpfs; Kd;dzp kw;Wk; Gjpa  

ghly;fis cUthf;Fk; fiyQu;fspd; gq;fspg;Gld; rpq;fs ,irj; Jiwapd; juj;ij 

ghJfhj;Jf; nfhz;L urpfu;fspd; uridf;Nfw;g epfo;r;rpfisr; rku;g;gpg;gJ ,irg; 

gpuptpd; Kf;fpa gzpahFk;. mj;Jld;> ghly; Mrpupau;fis> ghlfu;fis> 

,iraikg;ghsu;fis kw;Wk; Gjpa ghlfu;fis mwpKfg;gLj;jp ,ir epfo;r;rpfis 

ru;tNjr juj;jpw;F Nkk;gLj;Jk; eltbf;iffs; ,e;j ,irg;gpuptpd; %yk; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

mur ,ir epfo;r;rpfs;> tpsk;gu mDruizapd; fPo; elhj;jg;gLfpd;w ,ir 

epfo;r;rpfspy;> ntspaplq;fspy; xOq;F nra;ag;gLfpd;w Gfo;kpf;f fiyQu;fspd; ,ir 

epfo;r;rpfs; cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L ,iraikg;ghsu;fspd; Mf;fq;fisf; 

nfhz;L epfo;r;rpfisj; jahupj;jy; rpwe;j fiyQu;fSf;fhd ghuhl;L epfo;r;rpfis 

rku;g;gpf;Fk; Njrpa nraw;gzpfisAk; ,e;j ,irg; gpupT Nkw;nfhs;fpd;wJ. 

2014 Mk; Mz;L jahh; nra;J xspgug;gg;gl;l epfo;r;rpfSf;fpilNa "u[j ru">  “fP 

u~;kp”> "upjk; L upjk;">  "rpj; fj; fP"> "fPru"> "jpuPjhs;">  "ghukpjh;"> "Fq;Fkg; 

nghl;L"> ",hpjh MANghtk;" “gjhjh Efnrtd” kw;Wk; "ftprudpa" Ak; 

cs;slq;Fk;. 

,jw;F Nkyjpfkhf mg;Nghija Njitg;ghl;bw;fikthf gpd;tUk; epfo;r;rpfSk; 

jahupf;fg;gl;ld. gf;k`l;l ngu nryyp`pdp `z;l> [hjpf nahTd; gpurq;fa> 

lanyhf; rq;fPjh gpurq;fa> kypaNjt fPjU gpurq;fa> G+[h ntrhf; fyhga> nghJ 

ngj;jp fP> jpatd;dh nghnrhd; ngj;jp fP> Gj;jhgp te;jdh> rKgfhu rq;fPj gpurq;fa> 

mkuFU udtpU cgfhu rq;fPj ntlrl;l`d> kparp tprhfh> jf; [pj;> mDy ru> 

mNg `he;Njt> kpAnurp kw;Wk; epy; P̀d Njy Mfpad ,tw;wpy; Kf;fpa ,ir 

epfo;r;rpfshFk;.  
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tpisahl;Lg; gphpT 

1. cs;ehl;by; kw;Wk; ntspehLfspy; ,lk;ngWk; tpisahl;L epfo;r;rpfSld; 

jahupf;fg;gl;l "fpwPlh tprpJU" epfo;r;rp xt;nthU thuKk; xspgug;G  nra;jy;. 

2. rh;tNjr tpisahl;L epfo;Tfs; njhlu;ghf jahupf;fg;gl;l "Nty;l; 

];Nghl;];"epfo;r;rp xt;nthU thuKk; "I" miytupirapy; Mq;fpy nkhopapy; 

xspgug;Gr; nra;ag;gLfpd;wJ. (2014 rdthp khjk; Kjy; 2014 Nk khjk; tiu)  

3. "Xt; j gPy;l;" epfo;r;rp tpisahl;Lj; Jiwapy; ,lk;ngWfpd;w rpf;fyhd 

epiyikfs; kw;Wk; mj;Jiw njhlh;ghd epGzh;fspd; gq;Nfw;Gld; Neub 

epfo;r;rpahFk;. (2014 rdthp khjk; Kjy; 2014 Nk khjk; tiu)  

 

2014 Mk; Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l Neub epfo;r;rpfs; 

1.  Njrj;jpw;F kFlk; irf;fps; Xl;lk;  2014 

2.  tpkhdg; gilapd; irf;fps; Xl;lk; 

3.  Uth; j A+j; irf;fps; Xl;lk; (Tour De Youth Cycle Race)  

4.  nghf;]; `py; Rg;gu; FNuh];  ( Motor Race ) 

5.  gpul; gP rPy;l; – 1st Leg 

6.   gpul; gP rPy;l; – 2nd Leg  

7.  rPfpup Rg;gu; FNuh];  ( Motor Race ) 

8.  fdu; Rg;gu; FNuh]; 

9.  tst;Nt Rg;gu; FNuh]; 

10.  f;ypgh;l; fpz;z uf;fh; ,Wjpg; Nghl;b 

11.  nfty; uP Rg;gu; FNuh]; 

12.  BOC irf;fps; Xl;lk; 

13.  f[gh Rg;gu; FNuh]; 

14.  yq;fh gpupkPau; yPf; fphpf;fl; Rw;Wg; Nghl;b (LPL) 
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15.  Mrpa Rw;Wg; Nghl;b – Lncheon 

16.  nghJeytha tpisahl;LNghl;b – Glasgow 

17.  ,yq;if gq;fshNj~; fphpf;fl; njhlh;  

18.  rPgh cyff; fpz;z fhy;ge;J Rw;Wg; Nghl;b – 2014 

19.  nuhju; N`k; Nru;f;fpl; kPl; 

20.  Vrpad; nguh Nfk;  

 

NkYk; jahupf;fg;gl;L xspgug;gl;l epfo;r;rpfs; gpd;tUkhW. 

1.  rd;Nl xg;Nrtu; - nkhgply; ghlrhiy fpupf;fl; tpUJ 

2.  ,yq;if fphpf;fl; mzpapd; tUif. 

3.  nfhf;fhNfhyh fpupf;fl; ghj;Nr rPrd; 4 – Rgh; Nfk;g;  

2014 Mk; Mz;by; tpisahl;Lg; gpuptpdhy; 633.1 kzpj;jpahyq;fs; tpisahl;L 

epfo;r;rpfs; xspgug;gg;gl;ld. ,e;j xspgug;Gf; fhyk;  I miytupirapd; Clhf  

449.4 kzpj;jpahyq;fSk;; &gth`pdp %yk; 183.7 kzpj;jpahyq;fSk;; MFk;.  

 

xypr;Nru;f;ifg; gpupT  

 

nfhhpa J}jufj;Jld; ,ize;J 21 mq;fq;fisf; nfhz;l “nfha;fh Nrth” 

epfo;r;rpj; njhlh; jahh; nra;ag;gl;lJ. 

xypr;Nrh;f;ifg; gphptpdhy; jahh; nra;ag;gLfpd;w epfo;r;rpfSf;F Gjpa fiyQh;fis 

Ml;Nrh;g;Gr; nra;tjw;fhf tpz;zg;gk; Nfhug;gl;L Rkhh; 5000 NghpypUe;J 326 Ngh; 

jw;NghJ njhpT nra;ag;gl;Ls;shh;fs;. ,jd; %yk; Gjpa fiyQh;fs; ehl;by; 

cUthFthh;fs;. 

[g;ghd; fyhrhu cjtpapd; fPo;> [g;ghd; muRld; [g;ghd; J}jufj;Jld; ,ize;J 

[g;ghd; tptuz epfo;r;rpfis ,ytrkhf ngw;Wf; nfhs;Sk; fUj;jpl;lj;jpd; 

eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 
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2014 Mk; Mz;L xypr;Nru;f;ifg; gpuptpdhy; jahupg;gl;L xspgug;G nra;ag;gl;l 

epfo;r;rpfspd; vz;zpf;if 1835 MFk;. 

gp.g. 6.30 ,w;F njhlh;r;rpahf epfo;r;rpfs; xspgug;Gr; nra;ag;gl;L te;jJld; ,jd; 

%yk; cioj;j Njwpa ,yhgk; &gh 122,876,165/- MFk;. 

(gphpTf;F chpj;jhd tsq;fis Nkk;gLj;jy;> xypr;Nrh;f;if fiyafk;> Kg;ghpkhzk 

fiyafk;) 

ntrhf;> nghrDf;F “jk;k gja” it mbg;gilahff; nfhz;L FWe; fhh;^d;fs; 

jahhpg;gJk;> ,e;j Mz;by; ,lk;ngw;wJ. ,g;gphptpdhy; mikr;R thp tpLjiy ngWk; 

gzp epiwNtw;wg;gl;lJld;> ,jdhy; $l;Lj;jhgdj;Jf;F ngUksT epjp 

Nrkpf;fg;gl;lJ.    

 

epfo;r;rp epUthfg; gpupT 

 

epfo;r;rp epUthfg; gpupT $l;Lj;jhgdj;jpd; midj;J epfo;r;rpj; jahupg;G gphpT kw;Wk; 

Vida gphpTfspd; epfo;r;rpfSf;fhd nrytpdq;fspd; kjpg;gPl;il guprPyid nra;J 

jahupg;G ,yf;fq;fis toq;FtJ njhlf;fk; ,e;j epfo;r;rpfis jahupj;J G+u;j;jp 

nra;Ak; tiu rfy epUthf uPjpahd gzpfSf;Fk; epfo;r;rpfSf;Fkhd Njitahd 

Nritfis toq;fp xUq;fpizg;Gg; gzpfis Nkw;nfhs;tJ ,e;jg; gpuptpd; 

mbg;gil gzpahFk;.   

,jw;fikthf 2014 Mk; Mz;by; epfo;r;rp epUthfg; gpuptpd; Clhf jpwf;fg;gl;l 

epfo;r;rp Mtzf; Nfhg;Gfspd; vz;zpf;if 1992 MFk;. 

,e;j Mtzf; Nfhg;Gfs; gpd;tUkhW gpupTfSf;fpilNa gfpu;e;J nry;fpd;wd. 

 

ehdhtpj epfo;r;rpg; gpupT  634 

fy;tp epfo;r;rpg; gpupT  483 

nra;jp kw;Wk; elg;G gpupT  308 

tpepNahfg; gpupT   47 

I miytupir   520 

nkhj;jk;     1992 
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rka epfo;r;rpfs; gpupT 

 

epfo;r;rp tpguq;fs; - 2014 

rj;jHk tH~h Nehd;kjpj; jpd Neub xspgug;G 

1.  [dtup   -ehfjPg u[k`h tp`hiu  

2.  ngg;utup   -mk;gye;njhl;l the;JUg;g u[k`h tp`hiu  

3.  khHr;    -rptndhspghjkiy  

4.  Vg;uy;    -vk;gpypgp;l;ba Njthya tp`hiu  

5.  Nk    -nghyd;dWit fy; tp`hiu  

6.  [_d;    -[a= k`h Nghjp / je;jpupkiy u[k`h tp`hiu   

7.  [_iy   -fjpHfhk fpuptp`hiu  

8.  Mf];l;   -mj;jufk u[k`h tp`hiu  

9.  nrg;nlk;gH   -nty;ytha RjH~dhuhk u[k`h tp`hiu  

10.  xf;NlhgH   -rpj;jk;fy;nyd u[k`h tp`hiu  

11.  etk;gH   -fukl u[k`h tp`hiu  

 

Neub xspgug;G kw;Wk; mDruiz nraw;wpl;lq;fs;  

 

1.  &gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpd; 32MtJ Mz;L epiwit Kd;dpl;L fpupnt`u 

 ahj;jpiu> xU yl;rk; jhkiu kyH G+i[ topghLfs; kw;Wk; tpsf;Fg; G+i[Ak; 

 

2.  mur ntrhf; tpoh cw;rtk; nghyd;dWit nghnrhd; cw;rtj;ij Kd;dpl;L 

 %d;W ehl;fs; je;jpupkiy u[k`h tp`hiuia Nfe;jpukhff; nfhz;L 

 nghnrhd; tya Mf;fk;.  

 

3.  Cth ntrhf; tyak;  

 

4.  cLfk =Nghjp uh[ ngun`u 
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5.  Ajfdht u[k`h tp`hiuapd; ngun`u 

  

6.  ky;ypif G+i[ = k`h Nghjp  

 

7.  jrk`h NghnrndRd - mf;Fnu];] rka epfo;r;rp  

 

8.  Nrhkhtjp u[k`h tp`hiu ngun`u  

 

9.  etfKt gj;jpdp Njthya ngun`u  

 

10.  Nfhl;Nl u[k`h tp`hiu ngun`u  

 

11.  Efnrtd epfo;r;rp - nty;ytha  

 

12.  rg;ufKt k`rkd; Njthya ngun`u uj;dGu 

 

13.  uj;ky; njtpadp rpj;jk; fy;nyd - rpj;jk; fy;nyd ngun`u 

  

14.  105 fpupak;khkhHfSf;fhd md;djhd Gdpj epfo;T  

 

 

,isQu; epfo;r;rpfs; gpupT 

 

,isQh; epfo;r;rpfs; gphptpdhy; jahh; nra;ag;gl;l epfo;r;rpfshtd> 

 

ngah; 

 

epfo;r;rp 

 

cs;slf;fk; 

 

tpdpjh fUzhuj;d Myfke;jht     ( 12) 

 

 

 

Rghzp uhj;      ( 18) 

fiyapd; Gjpa ghijfisj; 

Njbr; nrd;w rpwe;jth;fs; 

gw;wpa kPl;Lg; ghh;j;jy; 

 

ghuj rpdpkhtpy; md;Wk;> 

,d;Wk; gpugykhd rpdpkh 

Mf;fq;fs; kw;Wk; fPjq;fs; 

gw;wpa epfo;T 
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RNdj;uh Fkhhp &ghtNyhfda (48) cs;ehl;L> ntspehl;L rpdpkh 

kw;Wk; fiyQh;fs; gw;wpa 

jfty;fs;  

epGd uh[gf;~ ngsj;j Gtj; (05) 

 

 

cyf ,isQh; rk;Nksd 

mq;Fuhh;g;gz kw;Wk; epiwT 

epfo;r;rpfs;   

  

ngsj;jhNyhf ntrhf; 

epfo;T - Up date  

 

k` u`Jd; ntb kf;f 

x];N]   

    

nra;jp hPjpahd epfo;r;rp 

 

 

cyf ,isQh;> Atjpfs; 

kj;jpapy; md;dpNahd;a 

fUj;Jg; ghpkhw;wk; 

 

ntrhf;if Kd;dpl;L 

ngsj;jhNyhf khtj;ijapy; 

eilngw;w ntrhf; tyak; 
 

ngsj;j jh;kj;jpd; gyd;fis 

tpghpj;jy; 

Rkpe;j jpyfNrd  re;Jjh Efnrtz epfo;r;rp 

(4 9) 

 

 

 

khypkh epfo;r;rp      ( 18) 

 

fhiyapy; tPl;by; jq;fpAs;s 

ngz;fSf;F Njitahd mwpT> 

Ghpe;Jzh;T> fspahl;lj;ij 

toq;fy; 

 

cs;ehl;L ntspehl;L Gjpa 

cw;gj;jpfs; kw;Wk; tpQ;Qhd 

jfty;fs; 

uq;f gpNukuj;d tpdptpj epfo;r;rpfs;    ( 03 )     MSq; fl;rp kw;Wk; vjph;f; 

fl;rpapd; fUj;Jf;fs; kw;Wk; 

Fw;wr;rhl;Lf;fis cs;slf;fpa 

elg;G murpay; fye;Jiuahly; 
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uq;f gpNukuj;d / RNdj;uh 

Fkhhp 

Feeling of Youth                (02) 

 

 

 
 

 

tpNrl ej;jhh; ,ir epfo;r;rp 

,isQh;fis ,yf;fhff; 

nfhz;l ,yj;jpudpay; 

,irapypUe;J tpLgl;l Gjpa 

guk;giuapd; ,ir Kiw kw;Wk; 

ghly;fs; fye;j Neub epfo;r;rp 

 

ej;jhiu Kd;dpl;L fpwp];jt 

jh;kj;jpd; ed;ndwpfs; gw;wpg; 

Nghjpf;Fk; ,ir epfo;r;rp 

 

#yhq;fdP `G`pd;d  mgp mgp epfo;r;rp (13) 

FUFy fyh kq;fy;a 

 

 

 

 

gjhjh Ef nrtz 

epfo;r;rp (05) 

 

 

 

 

 

gy;NtW epWtdq;fs; kw;Wk; 

Ml;fspd; eltbf;iffs;> 

jfty;fis cs;slf;fpa 

epfo;r;rp 

 

fsdp FUFy tpj;jpahyaj;jpd; 

khzth;fspd; fiy tpoh 

 

fhiyapy; tPl;by; ,Uf;Fk; 

ngz;fSf;Fj; NjitahdmwpT> 

Ghpe;Jzh;T> uridiag; ngw;Wf; 

nfhLj;jy;. 
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epfo;r;rp epuy;gLj;Jjy; gpupT 

 

Njrpa miytupir ehshe;jk; mjpfhiy 3.55 Kjy; es;spuT 12.15 tiu (20 

kzpj;jpahyKk; 20 epkplq;fs;) kw;Wk; Nej;jpuh/I ehshe;jk; mjpfhiy 5.30 Kjy; 

,uT 11.30 tiu (16 kzpj;jpahyKk; 30 epkplq;fs;) xspgug;ghfpd;wd. vd;uPtp 

miytupir K.g. 6.00 Kjy; ,uT 10.30 tiu (16 kzpj;jpahyKk; 30 epkplq;fs;) 

xspgug;ghfpd;wJ. Njrpa miytupir> Nej;jpuh/I miythpir kw;Wk; vd;uPtp 

miytupirfspy; ehshe;j xspgug;G gzpfis rupahd Kiwapy; Kd;ndLj;jy; 

,g;gphptpd; gpujhd Nehf;fkhFk;. 

ehshe;jk; xspgug;ghfpd;w njhiyf;fhl;rp ehlfq;fs; kw;Wk; Vida epfo;r;rpfspd; 

Kd; xspgug;G fnrl;fis jahh; nra;jy;> xspgug;Gtjw;fhd FWk; ghly;fisj; jahh; 

nra;jy;> xspgug;g Kd;dh; ntsp epfo;r;rpfis Kd; mtjhdpg;Gr; nra;jy; Nghd;wd 

,g;gphptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

urpfg; ngUkf;fspd; kj;jpapy; rkepiy epfo;r;rpfis xd;Wjpul;LtNj ,e;jg; gpuptpd; 

Nehf;fkhFk;. ,e;j xd;W jpul;Ljypy; Vida miytupirfspy; xspgug;ghFk; 

epfo;r;rpfSld; xg;gpl;L kpfTk; jukhd tifapy; xspgug;Gjy;> FLk;gj;jhu; 

midtUlDk; xd;wpize;J ghu;f;ff; $ba epfo;r;rpfis Mtzg;gLj;Jjy; ,e;jg; 

gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; gzpfshFk;.  
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fy;tp epfo;r;rpg; gpupT 
 

fy;tp Nritfs; gpupT 

 

fy;tpg; gphptpd; fy;tpr; Nritfs; gphptpdhy; 2014 Mk; Mz;L f.ngh.j. (c/j)> 

f.ngh.j. (rh/j.) kw;Wk; Gyikg; ghprpy; ghPl;irf;Fj; Njhw;Wk; gps;isfSf;fhd 

Kiwahd ghltpjhd epfo;r;rpfs; xspgug;gg;gl;lJld;> mjw;F Nkyjpfkhf Kiwrhuh 

kw;Wk; rQ;rpif epfo;r;rpfs; gyTk; xspgug;gg;gl;ld.  

 

Njrpa ghlrhiy – f.ngh.j. (c/j) 

tpQ;Qhdk;> fiy> tzpfk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; ghlg; gphpTfs; rk;ge;jkhd 18 

ghlq;fs; xt;nthU 02 thuq;fSf;Fk; xU jlit xspgug;gg;gl;ld. ,jd; NghJ ghl 

epfo;r;rpfisj; jahh;nra;J xspgug;gpa gpd;dh; Njrpa ghlrhiy ,izaj;jsj;jpd; 

Clhf khzth;fs; kPz;Lk; mtw;iwg; ghh;itaplTk; trjp nra;ag;gl;Ls;sJ. ,e;jg; 

ghlq;fs; khzth;fs; kj;jpapy; gpugy;akile;jJld;> cah;ju ehlfk; kw;Wk; ebg;Gf; 

fiy njhlh;gpy; rpwe;j fy;tp epfo;r;rpf;fhd Rkjp tpUijAk; ntd;nwLj;jJ.  

cah;ju ghlg; gphpTfSf;F Gjpjhf mwpKfk; nra;ag;gl;l njhopy;El;gtpay; 

ghlq;fSf;Fk; jpwikkpf;f gy;fiyf; fof tphpTiuahsh;fs; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; 

epWtdq;fspd; jpwikahd Mrphpah;fs; kw;Wk; nrad;Kiwg; ghpNrhjidfis 

cs;slf;fpajhf ,e;j epfo;r;rpj;njhlh; Mz;L KOtjpYk; xspgug;gg;gl;lJ. 

 

Njrpa ghlrhiy – f.ngh.j. (rh/j) 

2014 brk;gh; khjk; f.ngh.j (rh/j) ghPl;irf;Fj; Njhw;Wk; gps;isfSf;fhf 06 gpujhd 

ghlq;fspd; fPo; epfo;r;rpfs; jahh; nra;ag;gl;L 2014 rdthp khjk; Kjy; thu 

ehl;fspy; fhiyapy; xspgug;gg;gl;ld. mj;Jld;> Nkw;gb epfo;r;rpfs; btPbapy; 

xspg;gjpT nra;ag;gl;L tpw;gid nra;aTk; eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. Njrpa 

ghlrhiy f.ngh.j (rh/j) epfo;r;rp rhjhuz ju khzth;fs; kj;jpapy; kpfkpf 

gpugy;akile;jJld;> tpQ;Qhdk; kw;Wk; fzpjk; ghlq;fSf;fhd ,yf;F tpdhj;jhs; 

njhFjpAk; njhpT nra;ag;gl;L fUj;juq;FfSk; 2014 ,y; elhj;jg;gl;ld. 
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 “GQ;rp mNg ned kp`pu” Gyikg; ghprpy; ghPl;ir epfo;r;rpfs; kw;Wk; „ned kp`pu 

rp~;rj;t [akf‟ - 2014 

2014 Mf];l; khjk; elhj;jg;gl;l Ie;jhk; Mz;L Gyikg;gupy; guPl;irf;F Njhw;Wk; 

khztu;fSf;fhf xt;nthU nrt;tha;f;fpoikfspYk;> Gjd;fpoikfspYk; khiyapy; 

xspgug;gg;gl;l "ned kp`pu" epfo;r;rp khzth;fs; kw;Wk; ngw;Nwhh; kj;jpapy; 

Gfo;ngw;w epfo;r;rpahf mike;jJ.  

,jid Kd;dpl;Lj; jahh; nra;ag;gl;l "ned kp`pu" tpdh tpilj;njhFg;Gk; 

gpugy;akile;jJ. ,jd; 20>000 njhFjpfs; tpw;gid nra;ag;gl;ljd; %yk; 15 

,yl;rlj;jpw;Fk; mjpfkhd Njwpa ,yhgj;ij epWtdk; ngw;Wf; nfhz;lJ. 

 

 „ned kp`pu nrse;jh;a‟ fUj;juq;Fj; njhlh; 

2014 Mk; Mz;by; Gyikg; guprpy; guPl;irapy; Njhw;Wk; khztu;fSf;fhf 40 "ned 

kp`pu" nrayku;Tfs; ehL KOtJk; elhj;jg;gl;ld. Mapuj;jpw;Fk; mjpfkhd 

gps;isfs; ,e;j xt;nthU nrayku;TfspYk; fye;J nfhz;ldu;. ngw;NwhUk;> 

Mrphpah;fSk; ,jid ntw;wpfukhf;fpf; nfhs;s mh;g;gzpg;Gld; nraw;gl;likAk; 

Kf;fpa mk;rkhFk;. ,e;j epfo;r;rpfSf;F Nkyjpfkhf &gth`pdp fy;tpr; Nritfs; 

gphpT jkJ toikahd Rf;fhdk> hptpjpd mUndy;y> uq;fG+kp> NjJd;d Nghd;w 

epfo;r;rpfisj; jahh; nra;J xspgug;gpaJ. 

 

 

rpWtu; gpupT 

toikahd epfo;r;rpj; njhluhd "Kj;Jg; gTu" ,d; fPo; ,e;j Mz;Lk; rpWtu; 

epfo;r;rpfs; xspgug;gg;gl;ld. toikahd Neukhd thuhe;j ehl;fspy; (jpq;fs; 

njhlf;fk; nts;sp tiu) gp.g.17.00 kzp njhlf;fk; 18.00 kzp tiuAk; rfy Nghah 

jpdq;fspYk; "rtdf; nu];" kw;Wk; "j`k; gpk;" vd;w epfo;r;rpfSk; xspgug;gg;gl;ld. 

epWtdj;jpw;F ehshe;jk; epue;ju tUkhdnkhd;iw ,e;j epfo;r;rpj; njhlupdhy; <l;bf; 

nfhs;s Kbe;jJ. 
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toikahf gpd;tUk; epfo;r;rpfs; ,e;j Mz;Lk; xspgug;gg;gl;ld. 

ehs;  epfo;r;rp  

 

cs;slf;fk; 

jpq;fl;fpoik ng` ruzpa ghlrhiy khzth;fspd;; ,ir, eld, 

rq;fPj jpwikfis 

ntspg;gLj;Jtjl;fhd   epfo;r;rpahFk;. 

 

nrt;tha;f;fpoik 

 

„kq; Mra; kl 

fpad;d‟ 

 

6,7,8,9 juq;fisr; Nrh;e;j ghlrhiy 

khzth;fis ,yf;fhff; nfhz;L ,e;j 

epfo;r;rpapd; %yk; tpQ;Qhdk;> fzpjk; 

ghlq;fSf;F mikthd Kiwrhuh fy;tp 

ehlf hpjpahf rkh;g;gpf;fg;gLfpd;wJ. 

 

Gjd;fpoik 

 

„`{UG`l;b‟ 

 

rpWth;fspd; MSik tpUj;jp> nkhop 

mwpit Nkk;gLj;Jtjw;fhd 

nraw;ghLfisf; nfhz;Ls;sJ.  

 

tpahof;fpoik 

 

„GQ;rp mgpj; Nfk 

`jK‟ 

 

rpWth;fSf;fhd rikaw;fiy 

epfo;r;rpahFk;. 

 

nts;spf;fpoik 

 

„mNg nga‟  

 

rpWth;fspd; cstpay; kw;Wk; cly;rhh; 

mgptpUj;jp> MSiktpUj;jpia 

,yf;fhff; nfhz;L rpWth;fspd; rhfr 

mk;rq;fis cs;slf;fpa epfo;r;rpahFk;. 

 

rdpf;fpoik 

 

„ghl ghl‟ 

 

rpWth;fSf;fhd Neub rQ;rpif 

epfo;r;rpahFk;.  

 

Qhapw;Wf;fpoik 

 

„KJ`u‟ 

 

ehL KOtjpYk; gue;Js;s Kj;J`u 

rpWth; r%f tiyaikg;gpd; Clhf 

mjDld; rk;ge;jg;gl;Ls;s rpWth;fspd; 

jpwikfs;> ftpijfs;> fiy 

mDgtq;fis ehl;bw;F mwpKfk; 

nra;Ak; epfo;r;rpahFk;. 

 

ngsh;zkp jpdk; 

„j`k; gpk;‟> „rtdf; 

nu];‟  

 

rka epfo;r;rpahFk; 
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tptuz kw;Wk; gy;Ritf; fjk;g epfo;r;rpg; gpupT 

 

tptuz epfo;r;rpg; gpuptpd; Kf;fpa gzpahdJ tptuz epfo;r;rpfisj; jahupg;gjhFk;. 

,Ug;gpDk; ,Jrhu;e;j  NtW epfo;r;rpfSk; jahupf;fg;gl;ld. Neub xspgug;Gfs; 

Nfs;tp gjpy; epfo;r;rpfs;> tptuz epfo;r;rpfs; vd;gdTk; ,g;gphptpdhy; jahh; 

nra;ag;gl;ld. ,e;j tptuz epfo;r;rpj; njhlu; "jhuh" 16 vd;w ngaupyhd QhapW 

jpdq;fspy; ,uT 7.00 kzpf;F xspgug;gg;gl;lJ. 2010 Mk; Mz;L Kjy; 

njhlh;r;rpahf Rkhh; ehd;F tUlq;fSf;F njhlh;r;rpahf Ngzptug;gLfpd;wJ. ,aw;if 

jUkk;> jdpegu; Fzhk;rk;> tuyhW> njhy;nghUs;> kf;fs; tho;f;if cs;spl;l 

mgptpUj;jp uPjpapyhd gy;NtW jiyg;gpd; Clhf jahupf;fg;gl;l 30 epfo;r;rpfs; 

cs;slq;Fk;. ,e;j Mz;by; Rkhh; 40 epfor;;rpfs; jahh; nra;ag;gl;ld. gphptpd; rfy 

jahhpg;ghsh;fSk; ,jw;F xj;Jiog;G toq;Ffpd;wdh;. 

  “nrhpru” Rw;Wyh tptuz epfo;r;rpahFk;. ,JTk; jw;NghJ njhlh;r;rpahf 

ehd;fhtJ Mz;il fle;J te;Js;sJ. njw;fpd; fphpe;j gpuNjrj;jpy; Muk;gkhd 

epfo;r;rpj;njhlh;; ,yq;ifiar; #oTs;s fiuNahug; gpuNjrq;fis cs;slf;Fk; 

tifapy; Rkhh; 105 epfo;r;rpfs; jahh; nra;J Kbf;fg;gl;ld. 2014 Mk; Mz;bd; 

,Wjpapy; kl;lf;fsg;Gf;F mUNf fhaq;Nfdp fiuNahug; gpuNjrj;ij 

nrd;wile;jpUe;jJ. ,jd; jahhpg;ghsh; fhQ;rd khurpq;f Mthh;. 

 

 LMRB mwpf;iffSf;F mika Njrpa njhiyf;fhl;rpapy; xspg;gug;ghfpd;w 

epfo;r;rpfspy; gpugy;akhd epfo;r;rpahf ,e;jg; gphptpdhy; jahh; nra;ag;gLfpd;w 

„mUk Gj;Jk Nuhj `ju‟ epfo;r;rpiaf; Fwpg;gpl KbAk;. ,jd; gpugy;ak; kw;Wk; 

juk; fhuzkhf 2014 Mk; Mz;by; gy;NtW tpUJfisAk; ntd;nwLf;f 

Kbe;jJ. xt;nthU Qhapw;Wf; fpoikfspYk; 21.00 ,w;F xspg;gug;ghfpd;w 

,e;epfo;r;rpapd; jahhpg;ghsh;fshf ehky; #hpagz;lhu kw;Wk; re;jd nrdtpuj;d 

MfpNahh; nraw;gLfpd;wdh;. 

 

 ,uz;L thuq;fSf;F xU Kiw xspgug;gg;gLfpd;w “MANghtd;” vd 

xspgug;gg;gLfpd;w Rfhjhu rQ;rpif epfo;r;rpia re;jpah tpjhdtrk; 

jahhpf;fpd;whh;. 

 

 ,yq;if kj;jpa tq;fpAld; “,nfhd; INfhd;” vd;w ngahpy; Nfs;tp gjpy; 

epfo;r;rpj; njhlh; ,e;j Mz;by; rpq;fsk; kw;Wk; jkpo; nkhop %yk; jahh; 

nra;ag;gl;lJ. mDruiz epfo;r;rpahd ,J $l;Lj;jhgdj;jpw;F ,yhgfukhd 

epfo;r;rpahFk;. kAhp thdFU ,jidj; jahh; nra;fpd;whh;. 
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 fj;Njhypf;f kw;Wk; fphp];jt MNyhridr; rig tptuz epfo;r;rpg; gphptpdhy; 

elhj;jg;gLfpd;wJ. ej;jhh; kw;Wk; gh];fh jpUg;gsp G+ir kw;Wk; RjRd> RGtj 

vDk; fj;Njhypf;f kw;Wk; fphp];jt epfo;r;rpfs; toikNghy; jahh; nra;ag;gl;ld. 

nfhOk;G mjpNkw;whzpahhpdhy; xOq;F nra;ag;gl;l Yh;J jpUg;gsp G+ir 

epfo;r;rpia jahh; nra;tjw;fhf ,g;gphptpd; uQ;Ry NrdhjPuTf;F gpuhd;Rf;Fr; 

nry;Yk; tha;g;Gk; fpilj;jJ. 

 

 (White Water Rafting) tpisahl;il Clfq;fSf;F mwpKfk; nra;jJ tptuz 

epfo;r;rpg; gphptpd; %ykhFk;. kAhp thdFU ,e;j epfo;r;rpiaj; jahh; nra;jhh;. 

Mz;bd; rpwe;j tpisahl;L epfo;r;rpahf iufk; tpUJ tpohtpy; ,J rpghhpR 

nra;ag;gl;lJ.  

 

 

 fy;tpr; Nritfs; gphpTf;F Nkyjpfkhf tptuz epfo;r;rpg; gphpTk; Kiwrhh; fy;tp 

epfo;r;rpfis jahh; nra;fpd;wJ. 

  

 khjj;jpw;F xU jlit QhapW „MANghtd;‟ epfo;r;rp ,e;jg; gphptpdhy; jahh; 

nra;ag;gLfpd;wJ. 

 

 Fspahg;gpl;bapy; eilngw;w Njrj;jpw;F kFlk; fz;fhl;rpapd; NghJ Njrpa 

njhiyf;fhl;rpapd; fz;fhl;rpf; $lk; kw;Wk; mjpypUe;J jahh; nra;ag;gl;l 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis newpg;gLj;JtJk; ,g;gphptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

 

 

 fle;j Mz;L [g;ghd; ghpRg; (Japan Prize) Nghl;bapy; rpwe;j fy;tp epfo;r;rpf;Fg; 

gpNuupf;Fk; tifapy; n`hNr nghd;fh ghpir ntd;w mJy gphpaq;fu 

jprhehaf;ftpd; „td kq; jpNf mFul;l‟ epfo;r;rp jahh; nra;ag;gl;L [g;ghd; 

ghpRf; FOtplk; rkh;g;gpf;fg;gl;lJ. 

 2015 rdhjpgjp Njh;jy; mNgl;rfh;fspd; murpay; ciufis xspg;gjpT 

nra;tijAk; ,g;gphptpdhy; ey;yKiwapy; Nkw;nfhs;s Kbe;jJ. 

  

 gphptpd; jahhpg;ghsuhd jpU mJy jprhehaf;fTf;F njhiyf;fhl;rp tptuz 

epfo;r;rpifsg; ghpkhw;wpf; nfhs;Sk; nraykh;tpy; gq;Nfw;gjw;fhf kNyrpah 

nry;Yk; tha;g;Gk; fpilj;jJ. chpa epWtdq;fSld; epfo;r;rpfSk;                 

ghpkhwpf; nfhs;sg;gl;ld.  
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nra;jp kw;Wk; elg;G tptfhug; gpupT 
 

 

nra;jpg; gpupT 

 

nra;jp xspgug;ig epuw;gLj;jy; 

gpujhd 07 nra;jpxspgug;Gf;Fs; cs;slq;fshf 24 nra;jp xspgug;Gf;fs; ehshe;jk; 

xspgug;gg;gLfpd;wd.  

kzpr; nra;jpfs; -  rpq;fs; nkhop %ykhd kzpr; nra;jpfs; ehshe;jk; 

 K.g.7.55 Kjy; khiy 5.55 tiu kzpf;F xU jlit 5

 epkplq;fs; tPjk; xd;gJ jlitfs; xspgug;gg;gl;ld. 

jkpo; kzpr; nra;jpfs; ehshe;jk; K.g. 8.25 Kjy; khiy 5.25 tiu kzpf;F xU 

jlit 

Mq;fpy nra;jp ez;gfy; 12.00 kzpf;F  

 

gpujhd nra;jpfs; - xspgug;Gfs; 07  

gfy; 12.30  -  rpq;fsk; 

,uT 8.00  -  rpq;fsk; 

gfy; 1.30  -  jkpo; 

,uT 7.00  -  jkpo; 

ez;gfy; 12.00 -  rpq;fsk; 

,uT 9.00  -  Mq;fpyk; 

,jw;F Nkyjpfkhf vy;yh jpdq;fSk;  fhiy 5.55 Kjy; 6.25 tiu elg;G 

ntspehl;L nra;jpfSf;fhf 30 epkplq;fs;  tPjk; xJf;fg;gl;Ls;sJ.   

,jw;fika rfy nra;jpfisAk; xspgug;g khjnkhd;Wf;F Rkhh; 105 

kzpj;jpahyq;fs; xJf;fg;gl;Ls;sd.  
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,jw;F Nkyjpfkhf tpNrl re;ju;g;gq;fspd; NghJ tpNrl nra;jp xspgug;GfSf;F 

Nkyjpf fhyg;gFjp ngw;Wf; nfhs;sg;gl;lJld;> tpNrl Njh;jy; xspgug;GfSk; 

Nkw;nfhs;sg;gl;ld.  

ehnshd;Wf;F nra;jpf; fiyaf xspgug;Gf;fhd nrytpdkhf xU ,yl;rj;J 60 

Mapuk; &gh nryT nra;ag;gLfpd;wJ.  

 

khjhe;jk; nra;jp fkuh gpuptpd; Clhf gjpT nra;ag;gLfpd;w  nra;jpfs; 350 

cs;slf;fg;gLfpd;wd. ,jw;fhf fkuh Nfs;tpfSf;F mikthf kjpg;gplg;gl;l 

njhif khjnkhd;Wf;F 7 ,yl;rk; &ghthFk;. ,jw;F Nkyjpfkhf gpuhe;jpa 

nra;jpahsu;fsplkpUe;J ehnshd;Wf;F ngw;Wf; nfhs;sg;gLfpd;w nra;jpfs; 20 MFk;. 

,jw;fikthf ehnshd;Wf;F gpuhe;jpa nra;jpahsu;fSf;F nrytopf;fpd;w njhif 

35>000/- &ghthFk;. ,J khjnkhd;Wf;F 1>050>000/- &ghthFk;.  

 

elg;G tptfhug; gpupT 

 

thu ehl;fs;   K.g. 6.30 – 7.00 mSj;k gpl;Lt 

K.g. 7.00 – 8.00 MANghtd; Rg jtrf;  

K.g. 14.00 – 14.30 tpahghhpf Nyhfa 

vj;j nej;j 

MANghNtth 

 

thu ,Wjp ehl;fs; 

rdpjh MANghtd;> jpurhu> urnkhn`hj ,e;jg; gphptpdhy; jahh; nra;ag;gl;lJld;> 

,jw;F Nkyjpfkhf Njrpa kw;Wk; rh;tNjr hPjpapyhd epfo;Tfs;> Nkd;ikjq;fpa 

rdhjpgjp mth;fspd; gq;Nfw;Gld; eilngWfpd;w ghhpa Njrpa itgtq;fs; cl;gl 

kpfKf;fpa epfo;Tfs; Neubahf ,g;gphptpdhy; xspgug;g eltbf;f 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.   
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elg;G tptfhug; gpuptpd; jkpo; gpuptpd; %yk; Nej;uh njhiyf;fhl;rp miytupirf;fhd 

jkpo; nkhopapy; ehshe;jk; "ehNsLfspy; ,d;W"> vd;w nra;jpj;jhs; jiyg;G epfo;r;rp  

thu ehl;fspYk;> murhq;fj;jpd; mgptpUj;jp epfo;r;rpfs; "mgptpUj;jpg; gzpfs;" vd;w 

jiyg;gpYk; murhq;fj;jpd; mgptpUj;jp njhlu;ghd fye;JiuahlYf;fhd tpbaiy 

Nehf;fp vd;w epfo;r;rpAk; "fz;lJk; Nfl;lJk;" vd;w jiyg;gpy; thuhe;j  rQ;rpif 

epfo;r;rpAk; "cyf tsk;" vd;w ngaupy; rh;tNjr murpay; epfo;r;rpAk; 

xspgug;gg;gLfpd;wd.  

thu ,Wjpapy; "rJuq;fk;" vd;w xU kzpj;jpahy murpay; ciuahlYk; "tpisahl;L 

kQ;rup" vd;w jiyg;gpy; tpisahl;Lf;fs; njhlu;ghd epfo;r;rpfSk; 

xspgug;gg;gLfpd;wd. ,tw;Wf;F Nkyjpfkhf elg;G uPjpapy; Kf;fpaj;Jtk; kpf;f jkpo; 

nkhopapy; jahupf;fg;gl;l tpNrl epfo;r;rpfSk; rdhjpgjpapd; ntspehl;Lg; gazq;fSk; 

Njrpa NjitfSld; rk;ge;jg;gl;l jfty;fSk; jkpo; nkhopapy; jahupf;fg;gl;ld.  
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jahupg;Gr; Nritg; gpupT 
 

$l;Lj;jhgdj;jpdhy; jahupf;fg;gLk; fiyafk; kw;Wk; ntspthhp epfo;r;rpfs; 

njhlh;ghd jahupg;Gfspd; Nritf;fhd gq;fspg;ig toq;Ftjpy; Kd;dzpapy; 

jpfo;tJ jahupg;Gr; Nritg; gpupthFk;. gpujpg; gzpg;ghsu; ehafk; (jahupg;Gr; Nrit) 

mtu;fspd; fz;fhzpg;gpd; fPo; ,aq;fp tUfpd;w ,g;gphpT xsp;g;gjpT nra;jy; fkuh> 

gy;tiff; fkuh> xsp toq;fy;> xg;gid> Clf tiuG> tpNrl Clf tiuG> muq;f 

mikg;G> E}yfk; <vt;.gP cgfuzk;> u[j fiyafk;> <vd;[p cjtp Nghd;w 

gphpTfisf; nfhz;lJ. 2014 mf;Nlhgh; khjk; Kjy; ClftiuG kw;Wk; tpNrl Clf 

tiuG Mfpa gphpTfs; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; fPo; nfhz;Ltug;gl;ld. 

epfo;r;rpj; jahhpg;G kw;Wk; Neub xspg;gug;Gf;Fr; nrythFk; kpd;rhuj;ijf; Fiwj;jy; 

kw;Wk; gpuahzr; nrytpdj;ijf; Fiwg;gjw;F u[j fiyafk; Neubahf gq;fspg;ig 

toq;fptUfpd;wJ. 

kpfTk; kl;Lg;gLj;jg;gl;l fiyQh;fspd; gq;fspg;Gldhd Fiwe;j nrytpd 

Jiwfspd; nrad;Kiw 2014 Mk; Mz;L kpf ntw;wpaspj;jJ. 2015 Mk; Mz;Lf;F 

mj;jpahtrpakhf ,Ue;j ehd;F nfkuhf;fspy;> 2 nfkuhf;fis nfhs;tdT nra;aj; 

Njitahd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJld;> ntsp ,lq;fspypUe;J 

xspgug;Gk; thfdk; %yk; 2014 Mk; Mz;L xspg;gjpT kw;Wk; Neub xspgug;Gf;fs; 15 

epiwT nra;ag;gl;Ls;sd.   

 

fkuh  myF 

 

2013 Mk; Mz;L nfhs;tdT nra;ag;gl;l vr;b HD nfkuhf;fSf;Fj; Njitahd 04 

HD Field Monitors 2014 Mk; Mz;L fpilj;jjd; fhuzkhf Nkw;gb nfkuhf;fs; %yk; 

xspg;gjptpd; juj;ij ntspf;fsj;jpNyNa Kiwahf mtjhdpf;Fk; Mw;wy; fpilj;jJ. 

NkYk; Gjpa nfkuhf;fis nghUj;Jk; fUtpfSk; nfhs;tdT nra;ag;gl;ld.  

 

jahhpg;G Nritg; gpuptpd; fkuh fiyQu;fspdhy; 2014 Mk; Mz;L jpwk;gl G+u;j;jp 

nra;j gzpfSf;fpilNa 3G njhopDl;gj;ijg; gad;gLj;jp Nkhl;lhu; irf;fps; kw;Wk; 

n`ypf;nfhg;lu;fspUe;J njhlu;r;rpahf Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w tpkhdg;gil Jtpr;rf;fu 

tz;bg; Nghl;b> Rje;jpu jpd tpoh Nghd;w mur itgtq;fs; kw;Wk; ntspehLfspy; 

eilngWk; epfo;Tfis xspg;gjpT nra;jy;> ntspehLfspy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w 

xspg;gjpTfs; cl;gl gy Kf;fpa epfo;Tfs; xspg;gjpT nra;ag;gl;ld.  
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2013 Mk; Mz;L $iu etPdkag;gLj;jg;gl;l gpd;dh; u[j fiyafj;jpy; Neub 

xspgug;G ,ir epfo;r;rpfs; ngUk; vz;zpf;ifapy; jahh; nra;ag;gl;ld. u[j 

fiyafj;jpy; gfy; Neuj;jpy; xspgug;Gr; nra;ag;gl;l epfo;r;rpfSf;F kpd;tpsf;Ffs; 

gad;;gLj;jg;glhikapdhy; kpd;rhuj;jpw;F nrythFk; mjpf epjpia $l;Lj;jhgdk; 

Nrkpf;f Kbe;jJ. NkYk; gpuahzr; nrytpdk;> gpd;dzpf;F ,aw;ifr; #oy; 

gad;gLj;jg;gLtjdhy; mjw;fhd nrytpdk; Nghd;wdTk; Fiwe;Js;sd.  

 

xspg;gjpT kw;Wk; jahupg;Gr; Nritfs; gpupT 

 

13 fiyQu;fisf; nfhz;l ,e;jg; gpupthdJ gpujpg; gzpg;ghsu; (xspg;gjpT) ,d; fPo; 

fz;fhzpf;fg;gLfpd;wJ. jahupg;Gr; Nritfs; gpuptpdhy; jahupg;Gr; Nrit ntspapl 

thfdj;ij gad;gLj;jp Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w Neub xspg;gjpT kw;Wk; Neubay;yhj 

xspg;gjpTfSf;F xyp kw;Wk; rydq;fs; xypr;Nrh;f;if cs;spl;l rfy njhopy;El;g 

etlbf;iffisAk; newpg;gLj;jy; kw;Wk; jahhpf;fg;gLfpd;w xw;iwf; fkuh 

epfo;r;rpfSf;F xypr;Nrh;f;if nra;tJk; ,e;jg; gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

,g;gputpdhy; Xh; mq;f kw;Wk; njhlh; ehlfq;fs;> tptuz epfo;r;rpfs;> tpisahl;L 

epfo;r;rpfs;> rpWth; epfo;r;rpfs;> njhiyf;fhl;rp ehlfk;> fy;tp epfo;r;rpfs;> jkpo; 

epfo;r;rpfs;> elg;G tptfhu epfo;r;rpfs;> tpahghu epfo;r;rpfs;> Mq;fpy epfo;;r;rpfs;> 

ntspapl thfdj;ijg; gad;gLj;jp Nkw;nfhs;Sk; Neub kw;Wk; Neubay;yhj 

epfo;r;rpfis xspg;gjpT nra;aTk; gq;fspg;G toq;fg;gLfpd;wJ. 

2014 Mk; Mz;by; 1>613 ,w;Fk; Nkw;gl;l kw;Wk; jahupg;G Nrit ntspapl xspgug;G  

thfdj;ijg; gad;gLj;jp 115 Neub kw;Wk; Neub xspg;gjpTfSf;fhd jahupg;GfSf;F 

gq;fspg;Gr; Nritfs; toq;fg;gl;ld. mj;Jld;> rpy epfo;r;rpfSf;F tpUJfSk; 

fpilf;fg; ngw;wd. ,e;j Mz;L nghUj;jg;gl;l CH 24 rTz;l; kpf;rpq; 

cgfuzq;fisg; gad;gLj;jp Fwpg;ghf ,ir epfo;r;rpfspd; njhopy;El;gj;ijAk;> 

juj;ijAk; Nkk;gLj;jTk;> $Ljy; trjpfisg; ngw;Wf; nfhLf;fTk; Kbe;jJ.  

 

 

 

 

 

 



                                                                           173               Mz;lwpf;if 2014 
  

xsp toq;fy; gpupT 

 

gpujpg; gzpg;ghsupd; xUtupd; fPo; nraw;gLfpd;w ,e;j xsp toq;fy; gpupT 

$l;Lj;jhgdj;jpdhy; epiwNtw;wg;gLfpd;w rfy tpj ntspf;fs jahupg;GfSf;Fk; xsp 

toq;fy; eltbf;iffSf;Fk; gq;fspg;Gr; nra;fpd;wJ. 

,g;gphptpdhy; ehlfk;> tptuz epfo;r;rpfs;> fy;tp, fjk;g> rQ;rpif> rpWth; kw;Wk; 

tpsk;guk; Nghd;w rfy tifapYkhd ntspf;fs Mf;fq;fSf;F xspg;gq;fspg;G 

toq;fg;gLfpd;wJ. mjw;F Nkyjpkhf Nkd;ikjq;fpa rdhjpgjp kw;Wk; gpujkh; 

gq;Nfw;fpd;w midj;J epfo;Tfs; kw;Wk; mur epfo;TfSf;Fk; ,g;gphptpdhy; xsp 

toq;fg;gLfpd;wJ 2014 Mk; Mz;by; 1>613 ,w;Fk; Nkw;gl;l kw;Wk; jahupg;G Nrit 

ntspapl xspgug;G thfdj;ijg; gad;gLj;jp 115 Neub kw;Wk; Neub 

xspg;gjpTfSf;fhd jahupg;GfSf;F gq;fspg;Gr; Nritfs; toq;fg;gl;ld.  

Copau; kjpg;gPl;bw;fikthf 15 xsp toq;fy; fiyQu;fs; ,Uf;f Ntz;baJld; 

jw;nghOJ ,e;jg; gpuptpy; rpNu~;l xsp toq;fy; fiyQu;fs; 6 NgUk; xsp toq;fy; 

fiyQu;fs; 3 NgUk; nraw;gLfpd;wdu;.  ,t;thW fiyQh; gw;whf;Fiwf;F kj;jpapy; 

2014 Mk; Mz;by; 1>613 ,w;Fk; Nkw;gl;l kw;Wk; jahupg;G Nrit ntspapl xspgug;G 

thfdj;ijg; gad;gLj;jp 115 Neub kw;Wk; Neub xspg;gjpTfSf;fhd jahupg;GfSf;F 

gq;fspg;Gr; Nritfs; toq;fg;gl;ld. 2014 Mk; Mz;by; ,e;j Copau; jl;Lg;ghl;il 

,w;iwtiug;gLj;Jtjw;F gpNuupf;fg;gl;Ls;sJld; 3 Ngiu  ngw;Wf; nfhs;tjw;F 

cau; Kfhikj;Jtj;jplkpUe;J mq;fPfhuk; fpilf;fg; ngw;Ws;sJ. 

xsp toq;Ftjw;Fj; Njitahd rfy cgfuzq;fs; kw;Wk; mk;rq;fis cs;slf;fpa 

FOkk; Ngzptug;gLtJld;> mLj;JtUk; Mz;by; ,e;j cgfuzq;fis 

GJg;gpg;gjw;Fk;> Gjpa njhopy;El;g cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;aTk; 

jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.  

 

xg;gidg; gpupT 

 

jahhpg;G Nritfs; gphpTf;F chpj;jhdjhf xg;gidg; gphpT ,aq;fp tUfpd;wJ. 

$l;Lj;jhgd epfo;r;rpj; jahupg;GfSf;F xg;gidg; gpuptpdhy; gq;fspg;G 

toq;fg;gLfpd;wJ.   xg;gidg; gphptpy; cjtpg; gzpg;ghsh; cs;slq;fshf xg;gidf; 

fiyQh;fs; 12 Ngh; Nritahw;wp tUfpd;wdh;.  
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muq;f mikg;G gphpT  

 

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; jahupf;fg;gLfpd;w rfy epfo;r;rpfSf;Fk; 

epWtd milahsj;ij cau;juj;jpy; NgZtjw;Fk; gz;Grhu; juj;ijg; 

NgZtjw;Fkhd jahupg;Gf;Fj; Njitahd muq;f tbtikg;G kw;Wk; fiy ,af;f 

eltbf;iffs; %yk; gq;fspg;G toq;FtJ ,e;jg; gpuptpd; gpujhd Nehf;fKk; 

nraw;gzpAkhFk;. 

 

2014 Mk; Mz;Lf;fhd tpNrl muq;fikg;Gf;fis cgNahfpj;jy; 

 

 gpujhd fiyafq;fs; 1>2>3 kw;Wk; u[j fiyaf trjpfisg; gad;gLj;Jjy; 

/ mfw;Wjy; mz;zsthf 2050 

 Xuq;f ehlfk; (Ngha ehlfk;)   11 

 rpWtu; ehlfk;      01 

 Gj;jhz;L Xuq;f ehlfk;     01 

 ntrhf; Xuq;f ehlfk;     01 

 njhiyf;fhl;rp ehlfk;     01 

 ej;jhh; ehlfk;      01 

 

 

2014 ,d; tpNrl fhl;rpf; $lq;fs; kw;Wk; tpNrl muq;fikg;Gf;fs; 

 Gj;jhprp tpohTf;fhd tpNrl muq;fikg;G   - 2014 rdthp 

 ijg;nghq;fy; tpNrl muq;fikg;G     - 2014 rdthp 

 nra;jp Gjpa muq;fikg;G      - 2014 rdthp 

 njal;l fpUs fz;fhl;rpf;$lk; kw;Wk; muq;fikg;G   - 2014 ngg;utup 

Fspahgpl;b 

 njal;l fpUs – tpahghupf;f fpUy    - 2014 ngg;utup 

 32 MtJ tpNrl gphpj; kz;lg muq;fikg;G   - 2014 ngg;utup 

 ,yq;if tq;fhyNjrk; Mrpa fpz;z xspgug;G muq;fikg;G - 2014 ngg;uthp 

 cyf ngz;fs; jpd tpNrl muq;fikg;G – tpNrl xspgug;G - 2014 khh;r;  
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 cs;@uhl;rpj; Njh;jy; - tpNrl xspgug;G muq;fikg;G   - 2014 khh;r; 

          nra;jp 

  [hjpf;f mTUJ cjhda - rpwpyf;f gphp mtUJ rpwp  - 2014 Vg;uy; 

           vk;gpypgpl;ba 

 tre;j cjhda Etnuypah     - 2014 Vg;uy; 

 jkpo; Gj;jhz;L kl;lf;fsg;G     - 2014 Vg;uy; 

 cyf ,isQh; khehL gz;lhuehaf;f Qhgfhh;j;j kz;lgk; - 2014 Vg;uy; 

 Gj;jhgp te;jdh       - 2014 jhkiuj; 

           jlhfk; 

 rTf;fpa rpRngd tpNrl muq;fikg;G     - 2014 Nk rurtp

          rpj;uh fiyafk; 

 Njrpa ntrhf; tpoh      -2014 jpatd;dht  

 Njrpa nghnrhd; tyak;      - jd;jphpkNy 

 rj;jh;k th;rh nghnrhd; tyak;     - mEuhjGuk; 

 nghnrhd; ngjp fP rdhjpgjp khspif     -2014 mEuhjGuk; 

 ,nfhd; Infhd; tpNrl muq;fikg;G     - 2014 

 Cth Njh;jy; tpNrl muq;fikg;G     - 2014 

 cyf rpWtu; jpd tpNrl muq;fikg;G     - ud;kpdpnjd;d  

 cyf rpWtu; jpd tpNrl muq;fikg;G jkpo;   - kl;lf;fsg;G 

 uztpU upay; ];l;lhu; 04      -,uj;kyhid 

         tpkhdg; gil 

         Kfhk; 

 fpUthNa mgpkhda      -Rje;jpu rJf;fk; 

 B.V. uh[gf;~ Qhgfhu;j;j tpoh     -jq;fhiy  

         nkjKyd 

 mNg fkd tpNrl njhiyf;fhl;rp Nkk;ghl;L thfdk;  - 2014 brk;gh; 

 

 

tiuG kw;Wk; capu;g;G gpupT 

 

tuG kw;Wk; caph;g;Gg; gphpT Copah;fspd; vz;zpf;if 19 MFk;. rfy 

epfo;r;rpfSf;Fk; tuG kw;Wk; capu;g;G Mf;fg; gq;fspg;G toq;FtJ ,g; gpuptpd; 

Kf;fpa gzpahFk;. uztpU upaypl;b epfo;r;rpapd; ghy; urpfh;fis ftu;e;jpOg;gjw;F 
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,jd; midj;J tiuG kw;Wk; capu;g;Gfs; fhuzkhf mike;jd. fy;tpr; Nritapd; 

rfy xspgug;gpd; NghJ tuG kw;Wk; capu;g;G Mf;fg; gq;fspg;G kpf 

Kf;fpakhtnjhd;whtJld;> ,it midj;Jk; tuG kw;Wk; capu;g;G gphptp 

fiyQu;fspdhy; cUthf;fg;gLfpd;wd. 

,e;j Mz;L tiuG kw;Wk; caph;g;Gg; gphpTf; fiyQh;fSf;F mur kw;Wk; jdpahh; 

njhiyf;fhl;rp tpUJ toq;Fk; itgtq;fspy; gy;NtW tpUJfs; fpilj;jd.  

 

E}yfk; 

 

njhiyf;fhl;rp E}yfk; nghJthd E}yfj;ij tpl khWgl;ljhFk;. ,jpy; 

Ngzg;gLfpd;w jfty;fs; mr;R kw;Wk; fl;Gy> nrtpg;Gy ,uz;L Clfq;fspd; 

jahupg;Gfs; Clhf gq;fspg;igr; nra;J tpNrlkhf fl;Gy> nrtpg;Gy Clf 

E}yfkhjyhy; ,J tpNrl ,lj;ijg; ngWfpd;wJ. 

 

2014 ,d; tpNrl fUj;jpl;lq;fs; 

 

 2013 Mk; Mz;L Muk;gpf;fg;gl;l fUj;jpl;lq;fs; ,e;j Mz;bYk; 

Nkw;nfhs;sg;gl;L te;jd. 

 &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk; 1982 Mk; Mz;L Kjy; ,Jtiu xspgug;Gr; 

nra;Js;s epfo;r;rpfspy; ghJfhj;J itf;f cfe;j epfo;r;rpfisj; njhpT 

nra;J mtw;iw fw;Gy> nrtpg;Gy fhg;G Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; 

xOq;FgLj;Jtjw;fhd fUj;jpl;lg; gpNuuiznahd;W cah; kl;l 

Kfhikj;jtj;jplk; rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. ( Project Proposal for Audio Visual 

Achiving ),f;fUj;jpl;lj;jpw;F ntspahhplk; Vw;ghLfisg; ngw;W mKy;gLj;j 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.  
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I miytupir / Nej;uh / vd;.uP.tp  

I miytupir 

 

I miytupirAk; Nej;uh miytupirAk; xNu miytupirapy; nraw;gLfpd;wJ.  

Nkw;nfhs;sg;gl;l gzpfs; kw;Wk; fUj;jpl;lq;fs 

; 

1. Rice & Shine fhiy Neub xspgug;G – xt;nthU ehSk; K.g. 06.00 Kjy; 

07.30 tiu 

 

2. Rice & Shine 4th Anniversary – (01.12.2014) - K.g. 06.00 Kjy; 07.30 tiu  

3. Skills for Life - Rice & Shine Segment 

 

4. Eye Shuffle – Neub ,ir epfo;r;rp (Gjpa Mq;fpy ghly;fs;) jpq;fl;fpoik 

2130 Kjy; 2230 

 

5. Cafe Classics – Neub ,ir epfo;r;rp (gioa Mq;fpy ghly;fs;) nrt;tha; 

2130 Kjy; 2230 

 

6. Dhamma & You – xspg;gjpT nra;j ngsj;j fye;Jiuahly; epfo;r;rp – 

Ngha jpdj;jpy; 2130 Kjy; 2230 

 

7. Crosscurrent – elg;G tptfhu rk;gtq;fs; gw;wpa fye;Jiuahly; epfo;r;rp – 

nts;spf;fpoik 2200 Kjy; 2300 

 

8. National Day Messages (INDIA/ IRAN/ PAKISTAN/ BANGLADESH) – xspg;gjpT 

nra;j epfo;r;rp  

 

9. Special Discussions – xspg;gjpT nra;j fye;Jiuahly; epfo;r;rp  
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jkpo; epfo;r;rpfs; gpupT – Nej;uh miythpir 

 

Nej;uh miytupir ,e;ehl;bYs;s jkpo;NgRk; urpfu;fis ,yf;F itj;J epfo;r;rpfs; 

xspgug;gg;gLfpd;wd. ,jw;fikthf 2014 Mk; Mz;bDs; xspgug;gg;gl;l epfo;r;rpfs; 

gpd;tUkhW. 

 

 tzf;fk; Nej;uh  - thu ehl;fspy; xspgug;ghFk; Neub fye;Jiuahly; 

      epfo;r;rp 

 cja juprdk;   - thu ehl;fspy; xspgug;ghFk; Neub rQ;rpif epfo;r;rp 

 yQ; ilk; kpArpf; - thu ehl;fspy; xspgug;ghFk; Neub ,ir epfo;r;rp 

 fy;tp epfo;r;rp  - f.ngh.j (r/j)> f.ngh.j.(c/j) khzth;fSf;fhd ehshe;j 

     Neub epfo;r;rp 

 irtePjp   -,e;J rka epfo;r;rp 

 gl;lhk; G+r;rpfs;  - rpWth; fspahl;l epfo;r;rp 

 Gj;jk; GJf;fhiy  - rQ;rpif epfo;r;rp – thu,Wjp ehl;fs; - Neub 

 vk; 9.30   - ,ir epfo;r;rp 

 Nfhil kio  - ,ir rQ;rpif epfo;r;rp 

 ,g;gbf;Fr; rl;lk;  - nghJ kf;fSf;fhd rl;lk; gw;wpa epfo;r;rp 

 rikay; fyup   - rikay; epfo;r;rp 

 gpUe;jhtdp   - ghuk;ghpa ,ir epfo;r;rp 

 gpypk;]; rpl;b  - cs;ehl;L FWe; jpiug;glj; jahhpg;G gw;wpa epfo;r;rp 

 cs;ehl;L njhiyf;fhl;rp ehlfk;  - jkpo; njhiyf;fhl;rp ehlfk; - cs;ehL 

 ,nfhd; Infhd;  - ghlrhiy khzth;fSf;fhd tpdh tpil epfo;r;rp 
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Vida tpNrl epfo;r;rpfs; 

 GJtUl kw;Wk; Nej;uh tUlhe;j tpoh 

 ijg;nghq;fs; tpNrl Neub fyhrhu ghuk;gupa epfo;r;rpfs; 

 kl;lf;fsg;gpypUe;J ijg;nghq;fy; tpNrl njhiyf;fhl;rp ehlfk; 

 khj;jis Nju; cw;rtk; 

 kfh rptuhj;jpup jpdk; 

 rpq;fs kw;Wk; jkpo; GJtUlk; 

 ntrhf; tpoh 

 nghrd; tpoh 

 ey;Y}u; tUlhe;j Nju; cw;rtk; 

 cyf rpWtu; jpdk; 

 jPghtsp gz;bif 

 ej;jhu; jpd epfo;r;rpfs; 

 

K];ypk; epfo;r;rpg; gpupT 

 

Nej;uh> I miytupir kw;Wk; vd;.uP.tp. gpuptpd; fPo; K];ypk; epfo;r;rpg; gpupT 

nraw;gLfpd;wJ. ,e;jg; gpuptpy; gpujpg; gzpg;ghsu; xUtu; ,uz;L jahupg;ghsu;fs; 

jahupg;G cjtpahsu; xUtu; kw;Wk; rpNu~;l Kfhikj;Jt cjtpahsu; xUth; 

MfpNahh; Nritahw;wp tUfpd;wdh;. Nej;uh miytupirapd; Clhf cs;ehl;L 

ntspehl;L K];ypk; epfo;r;rpfs; xspgug;gg;gLfpd;wd. ,e;j epfo;r;rpfs; K];ypk; 

kf;fis ,yf;fhff; nfhz;L jahupf;fg;gLtJld; ,];yhk; khu;f;fk; kw;Wk; 

fyhrhuj;jpd; gf;fk; ,k;kf;fis  ftu;e;jpOg;gjw;F ,jd; %yk; eltbf;if 

vLf;fg;gLfpd;wJ.  

,e;j gpuptpd; Clhf jahupf;fg;gl;l gpd;tUk; epfo;r;rpfs; 2014 Mk; Mz;by; 

xspgug;gg;gl;ld. 
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 ahj;jpiu 

 ,irj;njd;wy; 

 Nej;uh vf;];gpu]; 

 ek;k rz;Nl 

 

tpNrl epfo;r;rpfs; 

 ukohd; ,g;jhu; 

 ukohd;  itgtk; 

 `[; ahj;jiu 

 kPyhJd; egp tpoh 

 

 

vd;.uP.tp 

 

vd;.uP.tp miytupirapy; ehshe;jk; 16 1/2  kzpj;jpahyq;fs; Mq;fpy epfo;r;rpfs; 

xspgug;gg;gl;lJ. ,t; miytupirapy; ntspehl;L epfo;r;rpfNs $Ljyhf 

xspgug;gg;gl;lJ. Mq;fpy nra;jp kw;Wk; Rise & Shine epfo;r;rpfs; I miytupirAld; 

xd;wpize;J xspg;gug;gg;gl;lJld; ,uT 9.30 kzpf;F I miytupirapy; 

xspg;gug;gg;gLk; Mq;fpy epfo;r;rpfs; vd;.uP.tp miytupirapy kW  xspg;gug;Gk; 

nra;ag;gl;lJ. 
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nghwpapay; gpupT 
 

$l;Lj;jhgdj;jpd; njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpj; jahupg;G kw;Wk; xspgug;G Mfpatw;wpd; 

njhopy;El;g juj;jpid ru;tNjr kl;lj;jpy; NgZtjw;F nghwpapay; gpupT Neubahd 

gq;fspg;gpid toq;Ffpd;wJ. gpujhd fl;Lg;ghl;L miw (MCR)> fiyafq;fs; kw;Wk; 

Gw xspgug;G> flj;jy;> NgZjy;> jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;gk;> kpd; tY> 

tspr;rPuhf;fy; kw;Wk; nghwpapay; myFfis ,g;gphpT nfhz;Ls;sJ.  

 

Nkw;gb gpujhd njhopw;ghLfSf;F Nkyjpfkhf> gy mur epWtdq;fspd; 

njhopy;El;g Njitg;ghLfisf; fUj;jpy; nfhz;L gy;NtWgl;l jpl;lq;fs;> 

MNyhrid toq;Fk; NritfSk; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. ,yf;fkply; 

njhopy;El;gj;jpd; fPo; ag;ghdpd; ISDB - T ngsjPf xspgug;G Kiwapd; Ma;T 

xspgug;G eltbf;iffs; G+uzkhf Nkw;nfhs;sg;gl;ld. Njrpa Nritnahd;whf 

njhopy;El;gf; fy;Y}hpfspd; bg;Nshkh khzth;fs; kw;Wk; gy;fiyf; fof 

nghwpapay; gl;l khzth;fSf;F ,ytr Nritrhh; gapw;rpAk; toq;fg;gLfpd;wJ. 

2014 Mk; Mz;by; 03 khjq;fs; kw;Wk; 06 khjfhy tiuaiwfSf;F cl;gl;L 

mt;thwhd khzth;fs; 53 NgUf;F Nritrhh; gapw;rp toq;fg;gl;lJ.  

 

epfo;r;rpj; jahupg;gpw;fhd 5 fiyafq;fs; kw;Wk; 3 Gw xspgug;G (OB) thfdq;fs; 

gad;gLj;jg;gLk; mNj Neuk; ehL jOtpa uPjpapy; mikf;fg;gl;Ls;s 11 xspgug;G 

epiyaq;fs; %yk; xspgug;G eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. mit 

gpJUjyhfiy> njdpaha> #upafe;j> `e;jhid> gpiuk;Nuh];> eKDFy> gyhyp> 

ghjfy> nfhf;fhtpy;> gk;gyg;gpl;ba kw;Wk; nlhupq;ld; Mfpa ,lq;fspy; 

mike;Js;sd. 

 

NkYk; ,yq;if &ghth`pf; $l;Lj;jhgdj;jpd; (SLRC) njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfs; 

nra;kjp (Dialog TV)> IPTV (SLT PEO TV) kw;Wk; ,izaj;jsk; Mfpad 

(www.rupavahini.lk) %yk; cyfshtpa uPjpapYk; xspgug;gg;gLfpd;wd. 

 

,g;gpupT gpujpg; gzpg;ghsu; ehafk; (nghwpapay;) mtu;fspd; jiyikapd; fPo; 

,aq;FfpwJ. Nkw;Fwpg;gpl;l myFfs; kw;Wk; cg myFfspdhy; Mz;L KOtjpYk; 

toq;fg;gl;l gy;NtW tpjkhd Nritfs; fPNo RUf;fkhf jug;gLfpd;wd. 

 

http://www.rupavahini.lk/
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gpujhd fl;Lg;ghl;L miw (MCR) 

 

nghwpapay; gphpTf;F chpj;jhd kpf Kf;fpakhd Ntiyg;gSkpf;f ,lkhff; 

fhzg;gLfpd;w njhopy;El;g nraw;ghLfspd; Kf;fpa ikakhf tpsq;Fk; gpujhd 

fl;Lg;ghl;L miw &gth`pdp> I miytupir> Nej;uh TV kw;Wk; NTV Mfpa ehd;F 

njhiyf;fhl;rp miytupirfis ruhrupahf ehshe;jk; 60 kzpj;jpahyf; fhyg; 

gFjpastpw;F ,af;FfpwJ. njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfspd; jahupg;gpw;Fg; gpd;duhd 

Neh;thpir kw;Wk; Neh;thpiray;yh 12 njhFg;G (Editing) myFfSk; gpujhd 

fl;Lg;ghl;L miwapd; fPo; ,aq;fp tUfpd;wd. 

2014 Mk; Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l Gjpa nghUj;Jjy;fs; kw;Wk; nraw;ghLfs; 

gpd;tUkhwhFk;.  

 

1.   XDCAM njhopw;Jiw jl;L ,af;f ,ae;jpuq;fs; 04> xspgug;G 

 miythpirfs;   02> gpujhd gyifAld; ,izf;Fk; tifapy; E/G, F/H 

 Mfpa ,lq;fspy;  jhgpf;fg;gl;ld. 

2.   epfo;r;rpfspd; Kd; epfo;r;rpfis rkh;g;gpf;Fk; gphptpypUe;J MCR ,d; Playbox

 kw;Wk;  Doremi Mfpa Nritfis toq;Fk; ,uz;L ,ae;jpuq;fSld; 

 ghpkhw;wpf; nfhs;tjw;fhd fw;Gyf; Nfhg;Gf;fis ghpkhw;wpf; nfhs;Sk; 

 tiyaikg;G trjpfs; toq;fg;gl;ld. 

3.   fiyafk; ,yf;fk; 3 ,d; kz;lgj;jpy; eph;khzpf;fg;gl;l fiyafj;jpypUe;J

 World Cup Cricket  cs;spl;l Vida rh;tNjr Nehb fphpf;fl;  

 xspgug;Gf;fSf;fhd Neub fye;Jiuahly;fSf;Fj; Njitahd trjpfs; 

 ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;ld.  

4.   Kf;fpakhd nra;jpfis Neubahf xspgug;Gr; nra;Ak; eltbf;iff;F 

 cgNahfpg;gjw;fhf ,uz;lhtJ Live U Base Station MdJ MCR,y;

 jhgpf;fg;gl;lJ.   

5.   Intelligent LED Light  xspA+l;ly; 05 MCR,d; fiyaf ,yf;fk; 04 ,y; 

 jhgpf;fg;gl;lJ. 

6.   PPU 9 kw;Wk; 11 ,Ys;s Neh;thpir my;yhj njhFg;Gf; fl;likg;Gf;F 

 njhFg;G Avid Media Composer  nkd;nghUs; jhgpf;fg;gl;lJ. ehshe;j 

 xspgug;Gf;fs; kw;Wk; njhFg;Gf; fhyq;fs; gpd;tUkhwhFk;.   
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 ehshe;j xspgug;G Neuk;   Kjy; miythpir (&gth`pdp) 22  

     kzpj;jpahyk; 

miythpir (Eye / Nej;uh) 18 kzpj;jpahyk; 

 ehshe;j njhFg;G Neuk;  xU fl;likg;Gf;F 14 kzpj;jpahyk; tPjk; 

     (mz;zsthf)  

 

fiyafr; nraw;ghLfs; 

fiyafk; I> fiyafk; II> fiyafk; III> fiyafk; IV (Dub xypr;Nrh;f;if)> kw;Wk; 

w[j ntspauq;Ff; fiyafk; Mfpatw;wpw;F Neub kw;Wk; Vida epfo;r;rpfis 

jahupf;f trjpaspf;fg;gl;ld. 

 

2014 Mk; Mz;L Nkw;nfhs;sg;gl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; mz;zsthf gpd;tUkhW. 

 Neub epfo;r;rpfs;   7600 

 Neub gpujhd nra;jpfs;  2100 

 Neub kzpr; nra;jpfs;  3400 

 nyhj;jh; rPl;bOg;G   1750 

 fy;tp epfo;r;rpfs;   850 

 

nra;jp xspgug;G jtpu Nkw;gb epfo;r;rpfSf;F ehshe;jk; rhjhuz Neub xspgug;Gf; 

fhyk; 32 kzpj;jpahyk; MFk; vd;gJld;> ,g;gzpahdJ Fiwe;j gjtpazpapdh; 

%yk; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 

gpd;tUk; juKah;j;jy;fSk; 2014 Mk; Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

 XDCAM  fyg;G xspgug;G ,ae;jpuq;fs; 3 fiyafk; 1>2 kw;Wk; 3 ,y; 

jhgpf;fg;gl;ld. 

 nra;jpg; gphpT kw;Wk; fiyafk; 2 ,w;F ,ilNa nra;jpf; fhnzhypfis 

ghpkhw;wpf; nfhs;tjw;fhf 1 nuuh igl; nfhs;ssitf; nfhz;l Server xd;W 

jhgpf;fg;gl;lJ.  
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xspgug;G eltbf;iffs;  

 

02 Gw xspgug;G thfdq;fspdhy; Fwpg;gplj;jf;fsT Gw xspgug;G eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jd. fle;j Mz;L ntspaf Neub xspgug;G kw;Wk; 

xspg;gjpTfs; 134 Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jd. Njrpa epfo;Tfs;> tpisahl;L 

itgtq;fs;> rka epfo;r;rpfs; Nghd;wd ,jpy; cs;slq;Fk;.  

 

mJ gw;wpa tpguq;fs; gpd;tUhW. 

 Gw xspgug;G g]; tz;b ,yf;fk; 1    31 ( ehl;fs; 50) 

 Gw xspgug;G g]; tz;b ,yf;fk; 2    92 ( ehl;fs; 170) 

 Gw xspgug;G g]; tz;b ,yf;fk; 2 cld; ke;jNtf rydj;Jf;fhd g];tz;b

         11 ( ehl;fs; 22) 

 

NkYk; Gw xspgug;G g]; tz;b ,yf;fk; 2 ,y; Samsung LED 45" gy;fhl;rp jpiufs; 

2 nghUj;jg;gl;L Nkk;gLj;jg;gl;lJ.   

 

flj;jy; (xspgug;G) myF (Transmission Unit) 

 

fle;j Mz;by; fPo;tUk; Kf;fpa eltbf;iffs; ,g;gphptpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 tUlk; G+uhfTk; ehlshtpa uPjpapy; Gtpapay; xspgug;G tiyaikg;ig 

(Terrestrial Transmission Network) 11 epiyaq;f@lhf Ngzp tUjy;. 

 ehL KOtjpYk; Gw xspg;gug;Gf;fs; 150 ,w;F Neub njhlh;G 

trjpfis jpl;lkpLtJk;> mKy;gLj;JtJk; 

 

xspgug;Gr; nrytpdj;ijf; Fiwf;Fk; Nehf;fj;Jld; cgfuzq;fs; 

kw;Wk; trjpfisg; ngw;Wf; nfhs;sf;$ba jd;ikia ftdj;jpy; 

nfhz;L ,e;j Neub njhlh;Gfis gpd;tUk; Kiwfs; Clhf 

mKy;gLj;jy;. 
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i. ifapy; nfhz;L nry;yf;$Ba Ez;miy ,izg;G 

cgfuzj;ijg; gad;gLj;jy;. 

ii. =yq;fh nuypnfhk; epWtdj;jpd; juTf; flj;jp SLT data circuit 

Clhf Portable microwave cgfuzq;fisg; gad;gLj;jy;. 

iii. [Digital Satellite News Gathering (DSNG)] - Digital nra;kjp nra;jpr; 

Nrfupg;gjw;F nra;kjp njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jy;.ntspehl;L 

kw;Wk; cs;ehl;L xspgug;ghsu;fSf;F DSNG myF kw;Wk; 

Ez;miy ,izg;Gfis thliff;F toq;fp &gh. 3,041,500 

Nkyjpf tUkhdj;ij <l;baik. 

 

 njw;F kw;Wk; kj;jpa khfhzq;fspy; &gth`pdp> I / Nej;uh> NTV 

Mfpa SLRC ,d; xspgug;G eltbf;iffspd; Nkk;ghl;bw;fhf Gjpa 

xspgug;G epiyaq;fs; ,uz;L nfhd;fy kw;Wk;  ̀ _d;d];fphpa 

gpuNjrq;spy; jhgpf;fg;gl;lik.  

 

 

guhkupg;G myF i – (Kiwik kw;Wk; cgfuzg; NgZif) 

 

 MCR, fiyafq;fs; kw;Wk; Gw xspgug;G thfdq;fs;> $l;Lj;jhgdj;jpd; 

gpupTfs; / myFfspy; nghUj;jg;gl;Ls;s cgfuzq;fs;> Kiwikfspd; 

FiwghLfis rPh; nra;jy; kw;Wk; guhkhpg;Gg; gzpfis Nkw;nfhs;sy;. 

 $l;Lj;jhgdj;jpd; gphpTfs; kw;Wk; myFfspy; njhiyNgrp nghUj;Jjy; 

kw;Wk; mtw;wpd; guhkhpg;Gg; gzpfis Nkw;nfhs;sy;. 

 mjpNkjF rdhjpgjp mtu;fspd; telepromter flikfSf;F 

mYtyh;fis <LgLj;jy;. 
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2014 Mk; Mz;by; guhkupg;G myF I fPo;tUk; gpujhd flikfis Nkw;nfhz;lJ. 

1.   gpujhd GJg;gpj;jy; eltbf;iffs; - 224 

2.   rdhjpgjp kw;Wk; ghJfhg;Gr; nrayhshpd; nuypGuk;gl;l eltbf;iffs;

 (Neghsk; kw;Wk; mnkhpf;f tp[aq;fs; cs;slq;fshf) - 156 

3.   njhiyNgrp rk;ge;jkhd GJg;gpj;jy; eltbf;iffs; - 247 

4.   Gjpa njhiyNgrpfisj; jhgpj;jy; - gpujk epiwNtw;W mYtyfk;> 

 ehlfk;> ,isQh;> jkpo; kw;Wk; tpisahl;Lg; gphpT 

5.   Gjpa PEO TV,izg;Gf;fisj; jhgpj;jy; - tpNrl gphpT kw;Wk; 

 Muha;r;rp> gapw;rpg; gphpT 

6.   Gjpa neUq;fpa nrh;fpl; njhiyf;fhl;rp Kiwikiaj; jhgpj;jy;. 

7.   guhkhpg;Gg; gjtpazpapdh; epiwNtw;wpa ntspg;Gw xspgug;Gfs; - 63 

,jpy; gpujhd ntspg;Gw xspgug;G eltbf;iffspy; Rje;jpu jpdk;> rdhjpgjp 

kf;fs; re;jpg;G> njw;F neLQ;rhiyiaj; jpwe;J itj;jy;> Neub Gj;jhz;L 

xspgug;G> nghf;]; `py;> gd;nfhy;y fhh;dh;];> tst> f[gh kw;Wk; fl;LFUe;j 

Nkhl;lhh; thfd Xl;lg; Nghl;b> Igpvy; fphpf;fl; Rw;Wg;Nghl;b> gpul;gp uf;gp 

Rw;Wg;Nghl;b> Neub ej;jhh; jpd rka epfo;r;rpfs;. 

8.   Njrj;jpw;F kFlk; fy;tpf; fz;fhl;rpf; $lk; 

9.   gpd;tUk; xspgug;G eltbf;iffSf;F fiyafj; njhopw;El;g trjpfis 

 Nkk;gLj;JtJk; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

 tpkhdg; gil irf;fpy; Xl;lg; Nghl;b  

 2014 FIFA fpz;z cijge;jhl;lg; Nghl;b 

 2014 Mrpa tpisahl;Lg; Nghl;b 

 Ath; xt; A+j; Rw;Wg;Nghl;b 

10.   tprhfh tpj;jpahya fy;tpf; fz;fhl;rpf; $lk; 

11.   ,uz;L fiyafq;fspYk; nra;jp xspgug;Gf;fhd xOq;fikg;ig kPz;Lk; 

  jhgpj;jy; 

12.  rdgjp [d`Kt – kf;fs re;jpg;G epfo;r;rpf;fhf gpujhd fl;Lg;ghl;L 

  miw kw;Wk; fiyaq;fspy; njhopy;El;g trjpfis Nkk;gLj;jy;. 
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13.  Nkw;F> njw;F kw;Wk; Cth khfhz rig Njh;jy;fspd; ngWNgWfis 

  Neubahf xspgug;Gr; nra;tjw;F fiyafq;fspd; njhopy;El;g  

  trjpfis Nkk;gLj;jy;.  

 

guhkupg;G myF ii –  

(ntspf;fs cgfuzk; kw;Wk; jahhpg;Gr; Nritfs; gphpTf;F ntspf;fs 

xspgug;G g]; tz;bapd; guhkhpg;G eltbf;iffs;) 

 

  

 nra;jp Nrfhpj;jy;> ,yj;jpudpay; ntspf;fs jahhpg;G cgfuzq;fs; 

kw;Wk; jahhpg;Gr; Nritfs; gphpTf;Fhpa ntspf;fs g]; tz;bapd; 

rfy cgfuzq;fspdJk; FiwghLfis rPh; nra;jy;> rPuhd guhkhpg;G 

eltbf;iffs; ,g;gphptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. nfk;Nfhlh;> 

Camcorders> video monitors> Portable VCR’s> Audio equipmebnt.> battery 

charges (kpd;fy kpd;Ndw;wpfs;)> Power adaptors > lighting equipment 

(xspA+l;Lk; cgfuzq;fs;) Nghd;w $l;Lj;jhgdj;jpd; midj;J ENG 

kw;Wk; EFP cgfuzq;fspd; fhg;G kw;Wk; rupahfg; Ngzy; vd;gtw;wpw;F 

guhkupg;G myF II trjpaspf;fpwJ. 

 Gjpa cgfuzk; nfhs;tdT nra;tjw;fhd njhopy;El;g rhj;jpaf;$W 

kjpg;gPl;il  Nkw;nfhs;sy;. 

 toq;fy; nrad;Kiwf;F njhopy;El;g tifg;gLj;jy;fisj; jahh; 

nra;jy; kw;Wk; njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; FO mwpf;iffisj; jahh; 

nra;jy;.  

 Gjpjhf nfhs;tdT nra;Ak; cgfuzq;fspd; juj;ijg; ghprPypg;gJk;> 

nghUj;jYk;.  

 

2014 Mk; Mz;by; epiwNtw;wg;gl;l Nritfs; gw;wpa tpguq;fs; 

gpd;tUkhW.  

 

  Camcorders :  jtWfisr; rPu; nra;Ak; eltbf;iffs;   - 67 
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      tpNrl guhkhpg;G eltbf;iffs;     - 07 

       jtWfisr; rPu; nra;Ak; guhkhpg;G eltbf;iffs;  - 66 

 

 ifapy; nfhz;Lnry;yf;$ba fl;Gy / nrtpg;Gy xspg;gjpT nra;jy; 

cgfuzk;  

:jtWfisr; rPu; nra;Ak; guhkhpg;G  
eltbf;iffs;     - 11 

tpNrl guhkhpg;G eltbf;iffs;  - 03  

jtWfisr; rPu; nra;Ak; guhkhpg;G        
eltbf;iffs;    - 04 

 

  fnkuh    : jtWfisr; rPu; nra;Ak; guhkhpg;G  

      eltbf;iffs;     - 14 

 fhnzhyp nkhdplh;   : jtWfisr; rPu; nra;Ak; guhkhpg;G 

      eltbf;iffs;     - 13 

 xypf; fz;fhzpg;G cgfuzk; : jtWfisr; rPu; nra;Ak; guhkhpg;G  

       eltbf;iffs;    - 07 

 kpd;fy kpd;Ndw;wpfs;> Power adaptors: 

           jtWfisr; rPu; nra;Ak; guhkhpg;G 

            eltbf;iffs;    - 09  

 xspA+l;ly; cgfuzk;:     jtWfisr; rPu; nra;Ak; guhkhpg;G 

        eltbf;iffs;    - 29  

 njhopy;El;g tifg;gLj;jy;fisj; jahh; nra;jy;    - 04 

 toq;fy; Nfs;tp kjpg;gPL         - 08  

 Gjpa cgfuzq;fspd; njhopy;El;g jug; ghpNrhjid   - 24  
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jfty;> njhlu;ghly; njhopy;El;g myF (ICT) 

 

,yq;if &ghth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpd; (SLRC) ,izaj;js tpUj;jp kw;Wk; 

NgZif nkd;nghUs; ,w;iwg;gLj;jy; Nghd;wd ,g;gphptpd; nraw;gzpahFk;  290 

fzdpfs; kw;Wk; 90 mr;Rg; nghwpfs; mlq;fshf 15 Servers (Nrtfu;fs;) kpd;dQ;ry; 

kw;Wk; ,izaj;jsk; cs;slq;fshf rfy mk;rq;fisAk; guhkhpg;Gr; nra;tJk; 

GJg;gpg;gJk;> jtWfis rPu; nra;tJk; ,g;gphptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

 

NkYk; gpujhd miythpirfspd; ,izaj;jsq;fisg; NgzptUtJk;> guhkhpg;Gr; 

nra;tJk;> nra;jpfis xUq;fpizg;Gr; nra;tJk;> ,g;gphpTf;Fj; Njitahd 

nkd;nghUs;fisj; jahh; nra;tJk;> Neub tpisahl;L Nghl;bfSf;F 

nkd;nghUs;fisj; jahh; nra;jy;> Neub xspgug;Gf;fs; njhlh;gpy; mtw;iwr; 

rkh;g;gpg;gJk; jfty; njhopy;El;gg; gphptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

  

 &gth`pdp ,izaj;jsj;ij kPs Muk;gpj;J itj;jy;. mjw;fika 

rNfhju miytupirfspw;Fkhd ,izaj;jsq;ifsAk; tpUj;jp nra;jy;  

 nra;jp miwf;fhf Kk;nkhop nra;jp ,izaj;js cUthf;fk;  

 ,izaj;jsk; Clhf miythpirfspd; Neub xspg;gug;ig jukhd 

kl;lj;jpy; Muk;gpj;jy;. 

 Nghf;Ftuj;Jg; gphpT> gpujhd fl;Lg;ghl;L miw> tiuG gphpT 

rk;ge;jg;gLfpd;w (Fiber Optic) fzdp tiyaikg;ig ,w;iwg;gLj;jy;.  

 r%f tiyajsq;fspd; cgNahfk; gw;wpa nraykh;it elhj;jy;> gapw;rp 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;jy;. 

 Gjpa tpuy; milahs fUtpiag; gad;gLj;Jtij mwpKfk; nra;jy;. 

 fzdpfs; kw;Wk; nkd;nghUs;fis GJg;gpg;gJk;> guhkhpg;gJk;. 

 Njh;jy; ngWNgWfs;> tpisahl;Lg; Nghl;bfs; tpdh tpilg; Nghl;b 

epfo;r;rpfSf;fhd tiuGfisg; ngw;Wf; nfhLg;gJk; mjw;fhd 

nkd;nghUs; jahhpg;gJk;.  

 

 

 



                                                                           190               Mz;lwpf;if 2014 
  

kpd;tY tspr;rPuhf;fy; gphpT  

 

nfhOk;G fiyafj; njhFjp kw;Wk; ehLKOtjpYKs;s xspgug;G epiyaq;fspy; 

jhgpf;fg;gl;Ls; kpd; kw;Wk; tspr;rPuhf;fy; cgfuzq;fspw;fhd toikahd guhkhpg;G 

kw;Wk; jpUj;Jk; eltbf;iffis ,g;gphpT Nkw;nfhz;L tUfpd;wJ. 

 

 1250kVA Bry; kpd; gpwg;ghf;fp 

 250kVA Bry; kpd; gpwg;ghf;fp 

 kj;jpa tspr;rPuhf;fy; $lk; 

 Split tif tspr;rPuhf;fy;180 myFfs;. 

 Gw g];fspd; tspr;rPuhf;fy; Kiwikfs; 

 UPS Kiwikfs; 

 fiyaf fl;blj; njhFjpapy; Split Fsp&l;Lk; myFfs; kw;Wk; Exhaust 

Air Systems nghUj;Jjy;.  

 90kVA Bry; kpd; gpwg;ghf;fp 

 40kVA j;hPNg]; kpd; tpepNahff; fl;likg;G 

 kpd; fk;g ghJfhg;Gf; fl;likg;G> kpd;dy; jhf;FjypypUe;jhd fhg;G 

Kiw 

 kpd; fhg;Gg; gyif 

 

nfhOk;G fiyafj; njhFjp> `e;jhid> #Hpafe;j kw;Wk; Gjpjhf eph;khzpf;fg;gl;l 

`_d;d];fphpa Mfpa xspgug;G epiyaq;fspy; kpd;fhg;Gf; fl;likg;G nghUj;jg;gl;lJ 

15 KVA kpd;tpepNahff; fl;likg;G kw;Wk; kpd; fl;Lg;ghl;L tpir `_d;d];fphpatpy; 

jhgpf;fg;gl;lJ. ,q;F Fwpg;gpl Ntz;ba tpNrl mk;rkhf ,Ug;gJ nghwpapay; kw;Wk; 

njhopy;El;gg; gjtpazpapdUf;F ghupa gw;whf;Fiw fhzg;gLfpd;w NghjpYk; kpfTk; 

kl;Lg;gLj;jg;gl;l mstpyhd cgfuzq;fs;> trjpfSld; kpd;rhuk; jilg;glhjthW 

rfy miythpirfspdJk; xspgug;G eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;F kpd;rhuk; 

kw;Wk; tspr;rPuhf;fy; gphptpd; gq;fspg;G toq;fg;gLtjhFk;. 
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tspr;rPuhf;fy; fl;likg;gpy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w jtWfis rPu; nra;jy; kw;Wk; 

guhkhpg;G eltbf;iffs; gpd;tUkhwhFk;. 

 

fiyafj; njhFjpapd; kj;jpa tspr;rPuhf;fy; fl;likg;G kw;Wk; mjDld; 

rk;ge;jg;gl;l cgfuzq;fs; 

 

 fiyafj;Jf;fhd fhw;Nwhl;lf; fl;likg;G 

 ntspf;fs xspg;gug;G g]; tz;b ,yf;fk; 1>2 ,d; n`l;iyapd; g]; tz;b 

kw;Wk; ke;jfjp mirTf;fhd g]; tz;bapd; tspr;rPuhf;fy; fl;likg;G 

&ghth`pdp tsT kw;Wk; xspgug;G epiyaq;fspYs;s ];g;ypl; tifapyhd 

200 tspr;rPuhf;fy; cgfuzq;fs; 

 gjtpazpapd; czTr;rhiyapy; cs;s FsP&l;bfs;> cah;Fsp&l;b ,ae;jpuk; 

 ,yj;jpudpay; thA Rj;jpfhpg;G 

 

,jw;F Nkyjpkhf gpd;tUk; gzpfSk; epiwNtw;wg;gl;ld. 

 

tspr;rPuhf;fy; gphpT kw;Wk; Fwpj;j cgfuzq;fs; njhlh;ghd 181 FiwghLfs; rph; 

nra;ag;gl;ld. 

 

nfhd;fy kw;Wk; `_d;d];fphpa xspgug;G epiyaq;fSf;fhd ntspf;fhw;Nwhl;l 

fl;likg;G jhgpf;fg;gl;lJ. 

 

fiyaff; fl;blj; njhFjpapd; 6 Mk; ,yf;f tspr;rPuhf;fy; ,ae;jpuj;jpd; gpujhd 

$Wfs; kPs;nghUj;jg;gl;L G+uzkhf kWrPuikf;fg;gl;ld. 

 

Fsp&l;ly; miwapy; cs;s Fsph;ePh;f; Foha;g; ghij gFjpastpy; kPsikf;fg;gl;lJ. 

gpujhd fl;Lg;ghl;L miwapd; rptpypdpy; cs;s %bfs; gFjpastpy; 

kPs;nghUj;jg;gl;ld. ];g;ypl; tifapyhd tspr;rPuhf;fy; ,ae;jpuq;fs; 18 gpd;tUkhW 

nghUj;jg;gl;ld. 

 

  

 fiyafk; 1 kw;Wk; 2 xg;gid miw  - 03 

 ehlfk;> ,isQh; kw;Wk; jkpo; gphpTfs;  - 05 

 nfhd;fy xspg;gug;G epiyak;   - 03 

 `_d;d];fphpa xspgug;G epiyak;   - 02 



                                                                           192               Mz;lwpf;if 2014 
  

re;ijg;gLj;jy; gpupT 
 

re;ijg;gLj;jy; gpuptpd; nghWg;ghsuhf gzpg;ghsu; (re;ijg;gLj;Jjy;) cs;shh;. 

Kfhikj;Jtj;jpd; trjpf;fhf ,J gpd;tUk; gpupTfisf; nfhz;Ls;sJ.  

1. re;ijg;gLj;jy; gpupT 

2. Mtzg; gpupT 

3. re;ijg;gLj;jy; Cf;Ftpg;G gpupT 

4. tpsk;guk; kw;Wk; Clfg; gpupT 

5.   re;ijg;gLj;jy; epfo;r;rpfisj; jahupf;Fk; gpupT 

6.  epUthfg; gpupT 

2014 Mk; Mz;by; vjpu;ghu;f;fg;gl;l tUkhdj;jpw;Fk; Nkyjpfkhf &gth`pdp kw;Wk; I 

miytupir Mfpatw;wpd; xspg;gug;Gf; fhyj;ij tpw;gid nra;jjd; %yk; ngwg;gl;l 

tUkhdk; 1,889,721,887.36 &ghthFk; vd;gJld;> xl;Lnkhj;j epjpg; gha;r;ry; &gh 

1,961,499,717.45 MFk;. 

2014 Mk; Mz;by; tUkhdj;ij mjpfupg;gjw;fhf fPo; Fwpg;gplg;gl;l epfo;r;rpfs; 

gq;fspg;Gr; nra;Js;sd. 

 rpq;fsk; kw;Wk; jkpo; Gj;jhz;L 

 ntrhf; / nghrd; epfo;r;rpfs; 

 nghJeytha ehLfspd; tpisahl;L tpoh /Mrpa tpisahl;L tpoh  

 FIFA cyff; fpz;z Rw;Wg;Nghl;b  

 rpWtu; jpdk; 

 uztpU upaypl;b ];lhu; epfo;r;rp 

 Nkhl;lhu; thfd Xl;lg; Nghl;b 

NkNy Fwpg;gplg;gl;l epfo;r;rpfspy; rpq;fsk; kw;Wk; jkpo; Gj;jhz;L epfo;r;rpfSf;fhf 

(Njrpa njhiyf;fhl;rp / Nej;uh miytupir - Etnuypah nryyp`pdp tre;ja) 43.271 

kpy;ypad; &ghTf;F Nkw;gl;l tUkhdj;ijg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F KbAkhapd. 

thbf;ifahsu;fspd; Cf;Ftpg;G epfo;r;rpfis tpsk;gug;gLj;Jjy; kw;Wk; gy;NtWgl;l 

Clf mDruizfisg; ngw;Wf; nfhz;ljd; %yk; Nkyjpf tUkhdq;fs; ngw;Wf; 

nfhs;sg;gl;ld. 
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thbf;ifahsu;fs; epWtdq;fSld; neUq;fpa njhlu;Gfis NgZtjd; Clhf 

thbf;ifahsu;fsplkpUe;J ngwg;gLfpd;w tpsk;guq;fs; rupahf ml;ltizg;gLj;jg;gl;L 

xspgug;Gtjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;lJ. tUkhd ,yf;if va;Jtjw;F xj;Jiog;G 

toq;FtJ Jiz Mtz fhg;gfg; gpuptpd; gzpahFk;. 2014 Mk; Mz;by; Jiz 

Mtz fhg;gfg; gpuptpdhy; 377>683 tpsk;guq;fs; ml;ltizg;gLj;jg;gl;ld. 

mj;Jld;> $l;Lj;jhgd epfo;r;rpfs; mlq;fpa DVD / VCD  tpw;gid %yk; Rkhh; 

2,717,918.93 &gh tUlhe;j tUkhdk; <l;lg;gl;Ls;sJ. ,NjNghd;W nedkp`pu 

Gyikg;guprpy; guPl;ir tpdhg;gj;jpu njhFg;G tpw;gid gpuptpd; tpw;gidapd; %yk; 

khj;jpuk; 3,612,254.07 &gh tUkhdk; <l;lg;gl;lJ. 

&gth`pdpapy; xspgug;ghd epfo;r;rpfspd; gpujpfs; kw;Wk; E}yf fhl;rpfspd;  

tpw;gidapd; %yk; 1,196,788/- &gh tUkhdk; <l;lg;gl;lJ.  

tpahghhpf;f fpUs 2014> Re;ju Etnuypa 2014> rpwpyf;f gphp mTWJ rpwp mTWJ 

cjhda 2014 – vk;gpypgpl;b> G+[h ntrf; fyhga – njfpty> u[ul;l nghnrhd; 

ek];fhua> Rhpe;Jdp fjufk 2014> njal;l fpUs 2014> FIFA Foot Ball Promotion, 

gpd;gu nfl;lgUt – 2014> mNg fkd gputh;j;jd rhhpfht> cyf rpWth; jpdk; 2014> 

ud;kpdpnjd;d Nghd;w Nkk;gLj;jy; epfo;r;rpfs; ntw;wpfukhf epiwT nra;ag;gl;ld. 

fle;j Mz;Lfspy; Nghd;W 2014 Mk; Mz;bYk; miytupir Nkk;ghl;bw;F 

njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfSf;fhd tpsk;guq;fSk; mr;R Clfj;jpd; Clhf tpsk;gu 

eltbf;iffSk; Clfg; gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. ,jw;fhf gpd;tUk; 

epWtdq;fSldhd kPs; re;ijg;gLj;jy; xg;ge;jj;jpd; fPo; tpsk;guq;fs; 

xspgug;gg;gl;ld. 

 Nyf; `T]; epWtdk; 

 cghyp gj;jpupiff; fk;gdp 

 Rkjp gj;jpupiff; fk;gdp 

Mz;L G+uhTk; Kiwahd jpl;lj;jpd; fPo; re;ij tpw;gid Cf;Ftpg;G kw;Wk; 

urpfu;fis mjpfupg;gjw;fhf tpsk;guq;fs; rpq;fs> jkpo; kw;Wk; Mq;fpy nkhopfspy; 

xspgug;gg;gl;ld. 

nyhj;ju; epfo;r;rpfs;> thbf;ifahsu; Nkk;ghl;L epfo;r;rpfSk; vida re;ijg;gLj;jy; 

epfo;r;rpfspd; jahupg;Gf;fSk; me;je;j epfo;r;rpfSf;fhd KOikahd tpsk;gu 

ehlhf;fis jahupj;jYk; re;ijg;gLj;jy; epfo;r;rp jahupg;Gg; gpuptpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. NkYk; ehshe;j nyhj;ju; rPl;bYg;G epfo;r;rp jahupg;G 

eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLtJld; tUlj;jpy; rPl;bYg;G epfo;r;rpfs; 1508 

jahupf;fg;gl;ld. 
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epUthfg; gpupT 
 

$l;Lj;jhgdj;jpy; midj;J epUthf eltbf;iffSk; jiytupDk; gzpg;ghsu; 

ehafj;jpdJk; fz;fhzpg;gpd; fPo; epUthfg; gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

epUthfg; gpupT gzpg;ghsu; (epUthfk;) fPo; epUtfpf;fg;gLfpd;wJ. 

epUthfg; gpuptpd; fPOs;s myFfs; 

1.  epUthfg; gpupT 

2.  nghJrd njhlu;ghly; gpupT kw;Wk; tuNtw;Gg; gpupT 

3.  Mtz fhg;gfk; 

4.  Nghf;Ftuj;J gpupT 

5.  ghJfhg;G gpupT  

6.  Ma;T kw;Wk; gapw;rp gpupT – jtprhsh;> gzpg;ghsu; ehafj;jpd; Neubf; 

fz;fhzpg;gpd; fPo; 

7.  rl;l epu;thfg; gpupT 

8.  rptpy; nghwpapay; gphpT 

9.  cs;sf fzf;fha;T myF - jtprhsupd; Neubf; fz;fhzpg;gpd; fPo; 

 

epUthfg; gphptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w gzpfs;      

1. $l;Lj;jhgdj;jpd; rfy mYtyh;fspdJk; Ratpguf; Nfhitfisg; 

NgzptUjy;. 

2. $l;Lj;jhgdj;jpd; gjtpazpapdUf;F Gjpa mYtyh;fis Ml;Nrh;g;Gr; 

nra;jy;. 

3. $l;Lj;jhgd mYtyh;fspd; gjtp cah;Tfs;> tUlhe;j rk;gs Vw;wk; 

kw;Wk; ,lkhw;wq;fisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

4. ntFrd Clfj;Jiw mikr;R cs;slq;fshf ntsp epWtdq;fspdhy; 

Nfhug;gLfpd;w jfty;fs; kw;Wk; mwpf;iffisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

5. $l;Lj;jhgdj;jpd; rfy itgtq;fisAk; xOq;F nra;jy;. 
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6. $l;Lj;jhgd mYtyh;fspd; xOf;ff; fl;Lg;ghL njhlh;ghd flik 

eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

7. ntspehl;Lg; gapw;rp ghlnewpfs;> fUj;juq;Ffs;> khehLfs;> $l;lq;fs;> 

fy;tpr; Rw;Wyhf;fs;> nraykh;Tfs; njhlh;gpy; mYtyh;fis <LgLj;JtJ 

rk;ge;jkhd flik eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

8. $l;Lj;jhgdj;jpd; rfy mYtyh;fspdJk; tpLKiw> jpBh; tpgj;J  

tpLKiw> gpurt tpLKiw> tpNrl kw;Wk; cj;jpNahfG+h;t tpLKiw> 

ehl;Lf;F ntspNa nry;Yk; jdpg;gl;l kw;Wk; flikrhh;e;j yPT njhlh;ghd 

flik eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

9. $l;Lj;jhgd mYtyh;fspd; eyd;Ghpf;fhd kUj;Jtf; fhg;GWjp trjpfs;> 

fld; trjpfisg; ngw;Wf; nfhLg;gJ cs;slq;fshf rfy eyd;Ghp 

eltbf;iffisAk Nkw;nfhs;sy;. 

10. $l;Lj;jhgd mYtyh;fspd; Copah; Nrkyhg epjpak; kw;Wk; Copah; 

ek;gpf;if epjpak; njhlh;gpyhd flik eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

11. cj;jpNahfG+H;t milahs ml;ilfs;> rPUilfisg; ngw;Wf; nfhLg;gJ 

njhlh;gpyhd flik eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

12. $l;Lj;jhgdj;jpd; gy;NtW gphpTfSf;Fk; Njitahd FbePh; kw;Wk; 

gj;jphpiffisf; nfhz;LtUtJk;> tpepNahfpg;gJk;. 

13. $l;Lj;jhgd njhiyNgrp kw;Wk; jghy; njhlh;gpyhd flik 

eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

 

2014 Mz;bd; ,Wjpapy; Copau;fspd; vz;zpf;if njhlu;ghd jfty;. 

Nrit mbg;gilapy;    Copau;fspd; vz;zpf;if 

epue;jug; gjtpazpapdh;    935 

xg;ge;j gjtpazpapdh;    49 

Nrit  xg;gilg;G mbg;gilapy;   14 

nkhj;j gjtpazpapdh;    998 

mq;fPfupf;fg;gl;l  gjtpazpapdh;   985 
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2014 Mk; Mz;bd; Gjpjhf  Ml;Nrh;g;G nra;ag;gl;lth;fs; 

epue;ju mbg;gilapy;     29 

xg;ge;j mbg;gilapy;    27 

xg;gilg;G mbg;gilapy;    17 

nkhj;j Ml;Nrh;g;Gf;fs;    73 

 

2014 Mk; Mz;by; Xa;Tngw;Nwhu; njhlu;ghd jfty; 

2014 Mk; Mz;by; Xa;T ngw;w Copau;fspd; vz;zpf;if 06 

 

fhg;GWjp eyd;fs; 

2014 Mk; Mz;L rdtup khjk; 1 Mk; jpfjpapypUe;J jpnrk;gu; 31 Mk; jpfjp tiuapy; 

$l;Lj;jhgdk; nra;Jnfhz;l xg;ge;jj;jpw;F mikthf itj;jpa fhg;GWjp> jP fhg;GWjp 

kw;Wk; midj;Jg; ghJfhg;Gf; fhg;GWjpj; jpl;lq;fs; mKy;gLj;jg;gl;ld. ,tw;wpd; 

%yk; 

 itj;jparhiy kw;Wk; rj;jpu rpfpr;irf; fhg;GWjp (jq;Fkpl itj;jparhiy 

gw;Wr;rPl;L> ntsp Nehahsu; itj;jparhiy gw;Wr;rPl;L> %f;Ff;fz;zhb 

gw;Wr;rPl;L) 

 fLikahd Nehahsu; fhg;GWjp 

 jpBu; tpgj;Jf;fhg;GWjp 

 jP fhg;GWjp kw;Wk; midj;Jg; mghaf; fhg;GWjpj; JiwfisAk; cs;slf;fpait 

 

2014 Mk; Mz;by; $l;Lj;jhgd mjpfhupfs; fye;Jnfhz;l cj;jpNahfG+u;t 

ntspehl;L tp[aq;fs;  

ntspehLfSf;fhd gaz tha;g;G   fye;Jnfhz;l mYtyh;fspd;  

         vz;zpf;if 

gapw;rpg; ghlnewpfs;       22 

$l;lq;fs; kw;Wk; fUj;juq;Ffs;     23 

ehl;Lj; jiythpd; cj;jpNahfG+u;t tp[aq;fs;   68 
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2014 Mk; Mz;L Nkw;nfhs;sg;gl;l tpNrl fUj;jpl;lq;fs; 

 

 ,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgd mYtyh;fspd; nrayhw;Wifia kjpg;gPL 

nra;tjw;fhd Gjpa nrayhw;Wif kjpg;gPl;L eilKiwiaj; jahh; nra;jy;. 

 cw;rt kw;Wk; Mz;Lg; G+h;j;jp itgtq;fs;. 

 2014 Mk; Mz;L nfhz;lhlg;gl;l 32 MtJ njhiyf;fhl;rpapd; Mz;L 

epiwTf;fhf elhj;jg;gl;l gphpj; XJk; itgtk; kw;Wk; jhdk; toq;Fk; epfo;T 

ngg;Uthp khjk; 14 kw;Wk; 15 Mk; jpfjpfspy; elhj;jg;gl;lik.  

 20 tUl Nritf; fhyj;ijg; G+h;j;jp nra;Js;s $l;Lj;jhgd mYtyh;fSf;F 

jq;fg; ghpRfs; toq;fg;gl;lik. 

 &gth`pdpf; $l;Lj;jhgd mYtyh;fspd; gq;Nfw;Gld; tUlhe;j Gj;jhz;L tpoh> 

tpisahl;Lr; rq;fj;Jld; ,ize;J xOq;F nra;ag;gl;lJ.  

 

 

nghJrd njhlu;G kw;Wk; tuNtw;Gg; gpupT 

 

2014 Mk; Mz;L nghJrd njhlh;ghly; gphptpdhy; epiwNtw;wg;gl;l gzpfs; 

1.  &gth`pdp $l;Lj;jhgdj;ijg; ghu;itapLtjw;fhf tUif je;j gpw 

mYtyfq;fspd; mYtyh;fs; kw;Wk; ghlrhiyfisr; Nru;e;j khzth;fs; 

Rkhh; 75>000 NgUf;F epWtdk; rk;ge;jkhfTk;> mjd; nraw;ghL 

njhlh;ghfTk; fw;ifrhh; mbg;gilapy; mwpTWj;jp> $l;Lj;jhgdj;ijg; 

ghu;itapLtjw;fhd re;ju;g;gj;ij toq;fpaik. 

2. $l;Lj;jhgdj;jpd; cj;jpNahfj;ju;fSf;F nghUl;fisAk; NritfisAk; 

,yF tpiyapy; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd eyk;Gupr; re;ijfs; 

elhj;jg;gl;ld. 

3. $l;Lj;jhgdj;jpd; cj;jpNahfj;ju;fspd; MNuhf;fpaj;jpidg; NgZtjw;F  

kUj;Jt rpfpr;ir Kfhk;fs; elhj;jg;gl;ld. 
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4. $l;Lj;jhgdj;jpypUe;J Nritfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 

tUifjUfpd;w ntsp Ml;fSf;Fj; Njitahd eltbf;iffis 

,yFthf nra;J nfhs;tjw;fhd cjtpfis toq;Fjy;. 

5. Rw;Wyh tpLjpfs; mike;Js;s fhzpfisg; ngw;Wf; nfhs;s eltbf;if 

Nkw;nfhz;lik.  

 

Nghf;Ftuj;Jg; gpupT 

 

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; ehshe;j Nghf;Ftuj;J gzpahd nra;jp 

xspg;gjpT> epfo;r;rp xspg;gjpT> Ma;T eltbf;if kw;Wk; nfhOk;Gf;F mg;ghYs;s kW 

xspgug;G kj;jpa epiyaq;fspd; Njitf;F mikthf Nghf;Ftuj;J trjpfis 

toq;FjYk; $l;Lj;jhgdj;jpd; Vida gzpfSf;fhd Nghf;Ftuj;J trjpfis 

toq;FtJk; ,e;jg; gpuptpd; flikfshFk;. 

Nghf;Ftuj;J mjpfhupfs; ,Uthpd; fz;fhzpg;gpd; fPo; nraw;gLk; ,e;j gpuptpy; 64 

gzpahsu;fs; ,Uf;fpd;whu;fs;. &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpw;F nrhe;jkhd 43 

thfdq;fSk; Fj;jif mbg;gilapy; ngwg;gl;l 13 thfdq;fisAk; gad;gLj;jp NkNy 

Fwpg;gpl;l Njitfisg; G+u;j;jp nra;tjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 

,jw;fikthf $l;Lj;jhgdk; tUlj;jpy; Nkw;nfhz;l nkhj;j Nghf;Ftuj;J J}uk;  

1,736,674 fp.kp. MFk;. ,jpy; 1,314,880 fp.kp. J}uk; $l;Lj;jhgd thfdq;fspd; %yKk; 

421,794 fp.kp. J}uk; jdpahu; thfdq;fs; %yKk; Nghf;Ftuj;J eltbf;iffs; 

Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sd. ,tw;iwf; fle;j tUlj;Jld; xg;gpLifapy; 106,485 fp.kp. 

$LjyhdjhFk;. 

$l;Lj;jhgdj;jpw;F nrhe;jkhd 43 thfdq;fisAk; cgNahfpg;gjw;fhd vhpnghUs; 

nrytpdk; &gh 17,478,323/= kw;Wk; thlif mbg;gilapy; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l 13 

thfdq;fSf;fhd thlifahf &gh 16,702,274.52 /= Md njhifAk; nrythfpAs;sJ.  

$l;Lj;jhgd thfdq;fspd; jpUj;j NtiyfSf;fhf 80% khdit $l;Lj;jhgdj;jpd;  

fuh[;[py; Nkw;nfhs;sg;gl;lik tpNrl mk;rkhFk;. ,jd; %yk; ek;gfkhd guhhpg;Gr; 

Nritiag; ngw;Wf; nfhs;tJld;> gzj;ij Nrkpg;gjw;Fk; Kbe;Js;sJ. 
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Nrit ePf;fk; kw;Wk; Ml;Nrh;g;Gr; nra;jy; 

xg;ge;j mbg;gilapy; Nritahw;wpa rhujp xUthpd; Nrit epiwT 

nra;ag;gl;Ls;sJld;> flikfis rhl;Ljy; nra;tjd; mbg;gilapy; Gjpjhf rhujpfs; 

Ie;J Ngh; Ml;Nrh;g;Gr; nra;ag;gl;Ls;shh;fs;.  

 

ghJfhg;Gg; gpupT 

 

jdpahu; ghJfhg;Gg; gpuptpdu; kw;Wk; $l;Lj;jhgd ghJfhg;G Copau;fspd; Nritfisg; 

ngw;W ehshe;jk; 24 kzpj;jpahyKk; $l;Lj;jhgd gjtpazpapdh; kw;Wk; epWtdj;jpd; 

nrhj;Jf;fisg; ghJfhg;gjw;Fk; epWtdj;jpd; xOf;fj;ijg; NgzptUtjw;Fkhd 

eltbf;iffis Nkw;nfhs;tJ ghJfhg;Gg; gphptpd; nraw;gzpahFk;. 

gpujk ghJfhg;G mYtyh; cs;slq;fshf 8 Ngiuf; nfhz;l epWtdj;jpd; ghJfhg;G 

mYtyh;fs; kw;Wk; uf;dh yq;fh ghJfhg;Gf; fk;gdpapd; Nrit ngw;Wf; 

nfhs;sg;gLtJld;> gfy; Neuj;jpy; ghJfhg;G mYtyh;fs; 11 Ngh; kw;Wk; ngz; 

ghJfhg;G mYtyh;fs; 3 Nghpd; NritAk;> ,uT Neuj;jpy; ghJfhg;G mYtyh;fs; 10 

Nghpd; NritAk; ngw;Wf; nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

 

rl;l epUthf gphpT 

 

rl;l epUthf gphpT epUthfg; gpuptpd; myfhFnkd;gJld;> ,jpy; 05 cj;jpNahj;ju;fs; 

flikahw;Wfpd;wdu;.  

$l;Lj;jhgdj;jpw;F vjpuhf cau; ePjpkd;wk;> Nky; KiwaPl;L ePjpkd;wk;> Nky; 

ePjpkd;wk;> khtl;l ePjp kd;wk; kw;Wk; ePjthd; ePjpkd;wk; Kd;dpiyapy; 

$l;Lj;jhgdj;jpw;fhf Njhd;Wjy; kw;Wk; Njitahd re;ju;g;gj;jpd; NghJ rpNu~;l 

rl;lj;juzpfSld; njhlu;GgLjy;> njhopy; ePjpkd;wk;> njhopy; Mizahsu;> kdpj 

cupikfs; Mizf;FO> xk;Gl;];kd; Kd;dpiyapy; $l;Lj;jhgdj;jpw;fhf njupgLjy;. 

cau; Kfhikj;Jtj;Jw;Fj; Njitahd rl;l MNyhridfs; toq;Fjy; kw;Wk; ,jw;F 

Nkyjpfkhf $l;Lj;jhgd Copau;fs; kw;Wk; ntsp thbf;ifahsu;fSld; 

cld;gbf;iffisj; jahupj;jy; mJ njhlu;gpyhd rfy eltbf;iffis 

Nkw;nfhs;Sjy; rl;l epUthf myfpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; gzpfshFk;. 
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$l;Lj;jhgdj;jpw;F mwtplg;gl Ntz;ba &gh 1>058>657.50 Md njhiff;fhf ehd;F 

epWtdq;fSf;F (04) vjpuhf tof;Fj; jhf;fy; nra;ag;gl;lJld;> NkYk; gj;J (10) 

epWtdq;fSf;F vjpuhf cWjpNfs;tpf; fbjq;fs; mDg;gg;gl;lik> nghyp]; 

Kiwg;ghLfs; nra;ag;gl;lik Nghd;w eltbf;iffs; 2014 Mk; Mz;by; ,g;gphptpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;ld.   

 

tof;Fj; jhf;fy; nra;jy; kw;Wk; rl;l eltbf;if Nkw;nfhs;Sk; eltbf;iffspd; 

%yk; ngw;Wf; nfhz;l Kd;Ndw;wk;.  

 

 2004.02.29 Mk; jpfjp ,uT “tprq;thjd” vDk; epfo;r;rpapy; jpU tpky; tPutd;r 

ntspapl;l fUj;jpd; %yk; jkf;F khdgq;fk; Vw;gl;Ls;sjhff; $wp 75 

kpy;ypad; &gh el;l<L Nfhhp Nk[h; n[duy; tre;j ngNuuh mth;fs; 

$lLj;jhgdj;jpw;F vjpuhf jhf;fy; nra;j 46636/MR//2004  Mk; ,yf;f tof;fpy; 

$l;Lj;jhgdj;jpw;F rhjfkhd jPh;g;igg; ngw;Wf; nfhs;s Kbe;jJ. mjhtJ 

Nkw;gb epfo;r;rpapy; mtUf;F khdgq;fk; Vw;gltpy;iy vdj; jPh;g;gspf;fg;gl;lJ.   

 CTV epWtdj;jplkpUe;J $l;Lj;jhgdj;jpw;F mwtpl Ntz;bapUe;j &gh 

7,678,643.74  Md njhifia mwtpl;Lf; nfhs;tjw;fhf 2011 Mk; Mz;L 

jhf;fy; nra;ag;gl;bUe;j 07 tof;Ffs; njhlh;gpy; $l;Lj;jhgdj;jpw;F rhjfkhf 

jPH;g;G ngw;Wf; nfhs;sg;gl;lJ. 

 

 NkYk; jpU rk;gpf;f tpN[#HpatplkpUe;J $l;Lj;jhgdj;jpw;F mwtpl 

Ntz;bapUe;j &gh 105,106.56 Md njhifia mwtpl;Lf; nfhs;tjw;fhf 

DMR/698/2011 Mk; ,yf;f jhf;fy; nra;ag;gl;bUe;jJ. mjw;fika ,e;j 

Mz;L Nkw;gb njhif mwtpl;Lf; nfhs;sg;gl;l gpd;dh; tof;if KbTWj;jpf; 

nfhs;s Kbe;jJ. 

 

 

NkYk; Nrit ngWdh;fs; fld;gl;NlhUf;F vjpuhf tof;Fj; jhf;fy; nra;jy;> 

cWjpNfs;tpf; fbjq;fs; kw;Wk; nghyp]; Kiwg;ghLfis nra;jy; Nghd;w rl;l 

eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ljd; %yk; 2014 Mk; Mz;L &gh 5,753,749.60 Md 

njhifia mwtpl;Lf; nfhs;s Kbe;jik Kf;fpa mk;rkhFk;.  

 

 



                                                                           201               Mz;lwpf;if 2014 
  

cs;sff; fzf;fha;Tg; gpupT 

$l;Lj;jhgdj; jiytu; / gzpg;ghsu; ehafj;jpd; Neub fz;fhzpg;gpd; fPo; cs;sff; 

fzf;fha;Tg; gpupT nraw;gLfpd;wJ. fzf;FisAk; cs;sf epUthf KiwfisAk; 

kPsha;T nra;jy; ,jd; nraw;ghLfis newpg;gLj;JtJ njhlu;gpYk; gpioahd 

epiyikfs; njhlu;gpYk; cupa gpuptpd; jiytu;fSf;F fzf;fha;T tprhuizfis 

njhlu;GgLj;JjYk; Njitahd re;ju;g;gj;jpd; NghJ Nkk;gLj;JjYk; mg;Nghija 

epiyik njhlu;gpy; cau; Kfhikj;Jtj;jpw;F mwpf;ifapLjYk; cs;sff; 

fzf;fha;Tg; gpuptpd; gpujhd gzpfshFk;. 

2014 Mk; Mz;L xOq;F nra;ag;gl;lJk; $l;Lj;jhgdj;jpd; gzpg;ghsu; rigapdhy; 

mq;fPfupf;fg;gl;lJkhd cs;sff; fzf;fha;T epfo;r;rpj; jpl;lk; ,g;NghJs;s kdpj 

ngsjPf tsq;fis cgNahfg;gLj;jpf; nfhz;L jw;Nghija fhyj;jpw;fikthf 

KOikahfTk; rupahfTk; guprPyidf;F cl;gLj;jp epUthfj;jpduplk; 

mwpf;ifaplg;gl;Ls;sJ. 

,jw;fikthf $l;Lj;jhgdj;jpd; gpujhd rpy gpupTfis cs;slf;fpajhf 09 

fzf;fha;T tprhuizfs; 14 fzf;fha;T mwpf;iffs; kw;Wk; 15 gpw mwpf;iffs; 

rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJld;> 2014 Mk; Mz;bDs; fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jtf; 

FOf; $l;lq;fs; 04 elhj;jg;gl;ld.  

 

Muha;r;rp kw;Wk; gapw;rpg; gpupT 

ehshe;j epfo;r;rpfs; gw;wpa urpfh;fspd; tuNtw;G kw;Wk; Nghl;bj;jd;ikkpf;f 

miythpirfspd; eltbf;iffs; njhlh;ghd Muha;r;rpj; juTfs; yq;fh khh;fbq; uprh;t; 

gpANuhtplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;sg;gl;ld. 2014 Mk; Mz;by; ,e;jj; jfty;fs; 

ngw;Wf; nfhs;sg;gltpy;iy. 

vdpDk;> epWtdj;jpd; epiwNtw;W mYtyh;fspd; cjtpAld; Njrpa njhiyf;fhl;rp 

kw;Wk; Nghl;bj;jd;ikkpf;f miythpirfspd; epfo;r;rpfs; gw;wpa xg;gPl;L hPjpahd 

kjpg;gPL nra;ag;gl;lJ. ,e;j Ma;tpd; NghJ njhlh;r;rpahf %d;W thuq;fspd; 

epfo;r;rpfs; mtjhdpf;fg;gl;L te;jd.  

xspgug;gpd; NghJ ,lk;ngWfpd;w FiwghLfisf; Fiwj;Jf; nfhs;sy; kw;Wk; 

xspgug;Gf;F nghUj;jkhd kw;Wk; nghUj;jkw;w epfo;r;rpfis ,dq;fhz;gJ ,jd; 

Nehf;fkhFk;.  

mj;Jld; 2014 Njrj;jpw;F kFlk; fz;fhl;rpia ikakhff; nfhz;L Ma;nthd;W 

elhj;jg;gl;lJ. ,jD}lhf urpfh;fspd; tuNtw;G gw;wp Ma;T nra;ag;gl;lJ. 1000 Nghpd; 

fUj;Jf;fs; ,jd; NghJ ftdj;jpy; nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
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njhiyf;fhl;rp Clfj;ijg; gad;gLj;Jk; NghJ urpfh;fspd; tuNtw;G gw;wp Muha;tJ 

mj;jpahtrpakhFk;. gy;NtW miythpirfisAk; #o;e;J nfhz;Ls;s urpfh;fspd; 

vz;zpf;if epfo;r;rpfis newpg;gLj;Jtjw;Fk;> Mf;fG+h;tkhf;Ftjw;Fk; 

Kf;fpakpf;fjhFk;. ,e;j Ma;tpd; juTfs; gFg;gha;T nra;ag;gl;L Kfhikj;Jtk; 

kw;Wk; jahhpg;Gg; gjtpazpapiu mwpTWj;jTk; ,g;gphptpdhy; eltbf;if 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

  

Muha;r;rp eltbf;iffs; 

epfo;r;rpfs; xspgug;gg;gl;l xspgug;Gf; fhyj;ij gFg;gha;T nra;tJk; ,g;gphptpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w kw;nwhU nraw;gzpahFk;. Njrpa miythpir> I miythpir 

Mfpatw;wpy; xspgug;ghd epfo;r;rpj;jpl;lq;is tifg;gLj;jp xspgug;Gf; fhyk; th;j;jf 

kw;Wk; mDruiz epfo;r;rpfs; vd jdpj;jdpahf tifg;gLj;jg;gLfpd;wd.   

  

gapw;rp; eltbf;iffs; 

epWtdj;jpd; kdpjts mgptpUj;jp kw;Wk; njhopy;El;g Kd;Ndw;wj;jpw;Fj; Njitahd 

mwpitiAk;> gapw;rpiaAk; ngw;Wf; nfhLg;gjw;fhd gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 

elhj;JtJ gapw;rp kw;Wk; Muha;r;rp gphptpdhy; njhlh;r;rpahf Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

2014 Mk; Mz;L xOq;Fnra;ag;gl;l gapw;rp epfo;;r;rpj;jpl;lq;fs; gw;wpa tpguk; 

gpd;tUkhW.  

 

gapw;rp epfo;r;rpfs; 
epfo;r;rpfspd; 

vz;zpf;if 

gq;Fgw;wpatu;fspd; 

vz;zpf;if 

cs;ehl;L - ntspthup gapw;rp 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  07 143 

cs;ehl;L - cs;sf gapw;rp 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  12 16 

ntspehl;L gapw;rp 

epWtdq;fSld; ,ize;J 

Nkw;nfhz;l gapw;rp 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

02 22 
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ntspepWtdq;fSf;fhf 

elhj;jg;gl;l gapw;rp 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  
03 37 

gy;fiyf; fofk; kw;Wk; 

njhopy;El;gf; fy;Y}hp 

khzth;fSf;F toq;fg;gl;l 

gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

- 52 

  

xspgug;G Neu gFg;gha;T 

2014 Mk; Mz;by; Njrpa miytupirapd; nkhj;j xspgug;G Neuk; 7443.5 

kzpj;jpahyq;fshFk;. ,jpy; 6246.4 kzpj;jpahyq;fs; epfo;r;rpfSf;fhf xJf;fPL 

nra;ag;gl;lJld;> tu;j;jf tpsk;guj;jpw;fhf xJf;fg;gl;l Neuk; 1197.1 

kzpj;jpahyq;fshFk;. I miytupirapd; nkhj;j xspgug;Gf; fhyk; 5732.4 

kzpj;jpahyq;fshFk;. ,jpy; 5371.8  kzpj;jpahyq;fs; epfo;r;rpfSf;fhf xJf;fg;gl;ld. 

tpsk;gu mwptpg;Gf;fSf;fhd fhyk; 360.6  kzpj;jpahyq;fshFk;. 

 

2014 Mk; Mz;by; epfo;r;rpfSf;fhd xspgug;G fhyj;ij gpd;tUkhW tifg;gLj;j 

KbAk;. 
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epfo;r;rpfspd; xspgug;Gf; fhy gFg;gha;T – 2014 

epfo;r;rpfspd; tifg;gLj;jy; Njrpa njhiyf;fhl;rp I miytupir 

kzpj;jpahyk; % 
 

kzpj;jpahyk; 
jfty;fs; uPjpapyhd 

epfo;r;rpfs; 

nra;jp 
 
murpay; 
 
nghUshjhuk; 
 
r%fk; 
 
MANghtd;  
 

 

 

 

698.9 
 

157.2 
 

 

100.7 

545.2 

120.0 

1622 

 
 
 

 

11.2 

2.5 
 

1.6 
 

8.7 
 

1.9 
 

25.9 

 

 

 
 
 

393.7 
 

- 
 

- 
 
 

308.7 
 

241 
 

943.4 
 

 

 
 

 
 

 

7.4 
 

 

- 
 
 

- 
 
 

 

 

5.8 
 

 
 

 

4.5 
 
 

17.7 

fy;tp epfo;r;rpfs; 

fy;tp 

 

tptuzk; 

 

tptrhak; 

 

Nfs;tp gjpy; 

 

rQ;rpif 

  

nkhop 

 

529.2 
 

212.6 
 
 

 

49.8 
 

 

 

20.6 

 

 

134.0 
 

 

19.7 

 

965.9 

 

8.5 
 

3.4 

 

0.8 
 

 

0.3 

 

 

2.1 
 

 

 

0.3 

 

15.4 

 

161.2 
 

62 

 

- 
 

 

- 

 
 

417.6 
 

- 

 

640.8 

 

3 
 

1.2 

 

- 
 

 

- 
 

 

7.5 
 

- 

 

11.7 

rpWtu; epfo;r;rpfs;  

rpWtu; 

fhl;^d; 

 

 

222.3 
 

39.5 

 

261.8 

 

3.6 
 

0.6 

 

4.2 

 

73.4 
 

77.6 

 

151 

 

1.4 
 

1.5 

 

2.9 
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kfspu; epfo;r;rpfs;  

 

594.1 

 

 

9.5 

 

26.5 

 

0.4 

fyhrhuk; kw;Wk; rka 

epfo;r;rp 

fyhrhuk; 

rkak; 

 

 

 

59.5 
 

418.9 

 

478.4 

 
 

1 
 

6.7 

 

7.7 

 

 

40.9 
 

160.8 

 

201.7 

 
 

0.8 
 

3 

 

3.8 

nghOJNghf;F epfo;r;rpfs; 

ehlfk; 

njhlh; jpiug;glk; 

jpiug;glk; 

,ir  

gy;NtW 

 

 

 
 

748.6 

 

115 

 

253.8 

 

703.4 
 

115.9 

 

2415.1 

 
 

12.0 

 

1.8 

 

4.1 
 

11.3 
 

1.9 

 

38.8 

 
 

587.9 
 

- 
 

974 
 

299.6 
 

887 

 

2748.5 

 
 

10.9 

 

- 
 

18.2 
 

5.6 
 

16.5 

 

51.2 

tpisahl;L epfo;r;rpfs; 183.7 

 

2.9 449.4 8.5 

tpsk;gu uPjpapyhd 

epfo;r;rpfs; 

178.5 2.9 192.8 3.6 

Vida epfo;r;rpfs; 

 

25.3 0.4 17.7 0.3 

 

nkhj;jk; 
 

6246.4 

 

100 

 

 

5371.8 

 

M100 
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tu;j;jf xspgug;Gf; fhyk; -  2014  

epfo;r;rpfspd; tif  Njrpa njhiyf;fhl;rp  I miytupir 

kzpj;jpahyk;

  
% kzpj;jpahyk;

  
% 

fl;lzk; nrYj;jg;gl;l mDruiz 

ahsu;fspd; tu;j;jf tpsk;guk; 

 

,ytrkhf xspgug;gg;gl;l tpsk;guk; 

 

1172.8 

 

24.3 

98 

 

2 

350 

 

10.6 

97 

 

3 

nkhj;jk; 1197.1 100 360.6 100 

 

 

mDruizahsu; gq;fspg;G - 2013  

Njrpa miytupir epfo;r;rpfspd; xspgug;G Neuj;jpy; 47.7% (2981.6 kzp) ,f;Fk; I 

miytupir epfo;r;rpfspd; xspgug;G Neuj;jpy; 21.5% (1143.1kzp) ,w;Fk; 

mDruizahsu; gq;fspg;G cz;L. 

 

epfo;r;rpfspd; tif  Njrpa njhiyf;fhl;rp  I miytupir 

kzpj;jpahyk; % kzpj;jpahy  % 

mDruizahsu; gq;fspg;Gld; 

mDruizahsu; gq;fspg;G 

,y;yhky; 

2981.6 

 

3264.8 

47.7 

 

52.3 

1143.1 

 

4228.7 

21.5 

 

78.5 

nkhj;jk; 6246.4 100 5731.8 100 
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nkhopfSf;fikthf epfo;r;rpfspd; xspgug;Gf; fhyk; 

nkhop Njrpa njhiyf;fhl;rp  I miytupir 

kzpj;jpahyk;

  
% kzpj;jpahyk;

  
% 

rpq;fsk; 

jkpo; 

Mq;fpyk; 

Vidait  

5686 
 

- 
 

508.2 

 

52.2 

 

91 
 

- 
 

8.1 

 

0.8 

271.4 
 

3879.2 
 

1120.6 

 

100.6 

5.1 
 

72.2 
 

20.8 

 

1.9 

nkhj;jk; 6246.4 100 5371.8 100 

 

rh;tNjr cwTfs; gphpT 

 

$l;Lj;jhgdjjpd; gy;NtW gphpTfspYk; Nritapy; <Lgl;Ls;s jahhpg;ghsh;fspd; 

epfo;r;rpfis rh;tNjr Nghl;bfs; kw;Wk; itgtq;fspy; rkh;g;gpj;jy;> Gyikg; 

ghprpy;fspy; fye;Jnfhs;sy;> ntspehl;Lj; J}jufq;fSldhd xUq;fpizg;G Nghd;wd 

,g;gphptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

kNyrpahtpd; AIBD epWtdj;jpdhy; xOq;F nra;ag;gl;l Nth;y;l; uPtP mNthh;l;]; 

(World TV Award 2014 )> gpuhd;]; A.Mh;.hP.I. „fpNuz;l; gpf;]; Xjh;]; nlhfpAkd;l;‟ 

(URTI Grand Prix Author’s Documentry) rh;tNjr tptuz epfo;r;rpg; Nghl;b> 

kNyrpahtpd; V.gp.A. gpiu]; (ABU Prize 2014), nfhhpahtpd; Nrhy; efupy; eilngw;w 

„Nrhy; buhkh mNthh;l;]; 2014‟ (Seoul Drama Awards – 2014 ), [g;ghdpd; NHK 

epWtdj;jpdhy; xOq;F nra;ag;gl;l „[g;ghd; gpiu]; 2014 Nghl;b (Japan Prize 2014) 

Mfpatw;wpy; ,e;j Mz;Lk; njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfs; gq;Nfw;fr; nra;ag;gl;ld. 

2014 Mk; Mz;L x];jphpahtpd; tpahdh efhpypUe;J Neubahf xspgug;Gr; 

nra;ag;gl;l “ VIENNA Phitharmonic New Year Concert ” epfo;r;rp nra;kjp 

njhopy;El;gj;jpd; Clhf ,ytrkhfg; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;lJld;> ,J Neubahf 

xspg;gjpT nra;ag;gl;L gpd;dh; xspgug;gg;gl;lJ. rPdj; J}jufj;jpd; mDruizAld; 
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“irdh %tp nrdy;” (China Movie Channel ) %yk; jahh; nra;ag;gl;l tpUJ ngw;w 25 

jpiug;glq;fs; ,ytrkhfg; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;ld. tpal;ehk; J}jufj;jpd; 

mDruizAld; “fpNud;l khk; l];d;l; <l; gpj” (Grand Mom doesn’t Eat Pizza) 

njhiyf;fhl;rp ehlfj;jpd; 26 mq;fq;fisf; nfhz;l njhiyf;fhl;rpj; njhlh; kw;Wk; 

rPdhtpd; tptuz epfo;r;rpfs; gyTk; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;ld.  

,e;j Mz;by; Njrpa njhiyf;fhl;rpf; $l;Lj;jhgdj;ij Njrpa miythpir vd;w 

tifapy; rh;tNjr miythpirfSld; cah; kl;lj;jpy; ntw;wpfukhf xUq;fpizg;Gr; 

nra;tjw;F $l;Lj;jhgdj;jpd; rh;tNjr cwTfs; gphpT eltbf;iffis 

Nkw;nfhz;bUe;jik Fwpg;gplj;jf;fJ.  

 

 

Mtzf; fhg;gfk; 

 

1.   $l;Lj;jhgdj;jpd; rfy gphpTfs; kw;Wk; myFfSf;Fk; chpj;jhd 

 Mtzf; Nfhg;Gf;fisAk; nghWg;Ngw;wy;. 

2.   Nkw;gb Mtzq;fis gjpT nra;J $l;Lj;jhgdj;jpd; Mtzf; 

 fhg;gfj;jpy; fsQ;rpag;gLj;jp fhg;gPL nra;jy;. 

3.   Mtzq;fis mfw;WtJ njhlh;gpy; ehl;bYs;s rl;lq;fSf;F cl;gl;L

 mfw;wYf;fhd gl;bay;fisj; jahh; nra;jy;. 

4.   epWtdj; jiythpd; mq;fPfhuj;Jld;> Fwpj;j Mtzq;fis Kiwahf

 mfw;wy;. 

5.   rl;l hPjpahd kw;Wk; epUthf hPjpahd NjitfSf;F mtrpakhfpd;w 

 Mtzf; Nfhg;Gf;fis kPz;Lk; tpepNahfpj;jy; 

 

NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW eltbf;iffis Nkw;nfhz;L $l;Lj;jhgdj;jpd; 

Mtzf; fhg;gfk; 2014 Mk; Mz;bd; $l;Lj;jhgdj;jpd; epUthf eltbf;iffis 

Nkw;nfhs;sj; Njitahd xj;Jiog;ig njhlh;r;rpahf toq;fpte;Js;sJ.
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epjpg; gpupT 

  

tUkhdk;> nfhLg;gdTfs;> rk;gsq;fs; fzf;fPL> kw;Wk; tuTnryTfis epUtfpj;jy; 

Kjyhd myFfisf; nfhz;ljhf epjpg; gpupT mike;Js;sJ.  epjpg; gpuptpd; fPo; 

tpepNahfg; gpupTk; nraw;gLfpd;wJ.  epjpg; gpuptpdhy; vjpu;ghu;f;fg;gLk; Kf;fpa gzp 

$l;Lj;jhgdj;jpd; epjp Kfhikj;Jtk; kw;Wk; epjp mwpf;if jahupj;jy; MFk;. 

 

2014 Mk; Mz;by; epjpg; gpuptpd; midj;J myFfSk; tpidj;jpwDlDk; 

Mf;fg;G+u;tkhdJk; nghUshjhu ed;ikfs; cr;rtifapy; $l;Lj;jhgdj;jpw;F 

fpilf;ff;$ba tifapYk; nghWg;Gld; nraw;gl;Ls;sJ. ,e;jg; gpuptpd; Clhf 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w rfy epjpf; nfhLf;fy; thq;fy;fSk; Neu;ikahfTk; 

ntspf;nfhzUk; tz;zk; ,yf;fpidf; nfhz;L Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. midj;J 

epfo;r;rpfspd; Mtzq;fSf;fhd nfhLg;gdTfspd; NghJk; rl;l eltbf;iffSf;F 

mikthf jahupg;G kw;Wk; tpsk;gu nraw;ghLfSf;F jil Vw;glhj tifapy; 

nfhLg;gdTfs; Neu;ikahd Kiwapy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. epfo;r;rpfs; 

epiwtile;j gpd;dUk; me;j Mtzq;fs; njhlu;gpyhd tplaq;fis guprPyid nra;J 

ntspj;jug;gpdu;fSf;F cupa Neuj;jpy; Fwpj;j nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gl;Ls;sd. 

 

Copau;fSf;fhd rk;gsk; kw;Wk; Vida Copa ed;ikfSk; ve;jtpjkhd jhkjKk; 

,d;wp toq;fg;gl;Ls;sJld;> rk;gsj;jpy; mwtpl;L Vida epWtdq;fSf;Fr; 

nrYj;jg;gl Ntz;ba ahg;G uPjpapyhd nfhLg;gdTfs; cupa fhyj;jpy; my;yJ 

mjw;F Kd;djhfNt nrYj;jg;gl;Ls;sd. 

 

gpujhd tUkhdk; %ykhd xspgug;G Neuj;ij tpw;gid nra;tJk; Vida 

tUkhdq;fs; nghUj;jkhd fzf;fPl;L Nfhl;ghl;Lf;Fk; juj;jpw;Fk; Vw;GilathW 

mwpf;ifaplg;gl;Ls;sJ.  

 

$l;Lj;jhgdj;jpd; epfo;r;rpj; jahupg;G> newpg;gLj;jy; kw;Wk; xspgug;G (Kf;fpa 

miytupirahd &gth`pdp> I miytupir / Nej;uh kw;Wk; vd;.uP.tp) Mfpatw;Wf;F 

xj;Jiog;G toq;Ffpd;w midj;J nfhs;tdTfSk; ( %yjd> %yjdky;yhj 

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs;) njhlu;ghf fUkk; Mw;Wtjw;F epjpg; gputpd; fPOs;s 

tpepNahfg; gpupT 2014 Mk; Mz;L nghWg;Gld; nraw;gl;Ls;sJ. 
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fzf;fPl;Lf; Nfhl;ghLfSf;Fk; juf;fl;Lg;ghLfSf;Fk; mikthf jahupf;fg;gl;l 

rupahd elg;G epjp kw;Wk; Kfhikj;Jt mwpf;ifia Vida gpupTfSf;Fk; 

$l;Lj;jhgd gzpg;ghsu; rigf;Fk; $u;ikahd jyq;fs; uPjpapyhd jPu;khdq;fis 

Nkw;nfhs;tjw;fhf Kd;itf;fg;gl;Ls;sd. ,e;j mwpf;iffs; mt;tg;NghJ 

rku;g;gpf;fg;gLfpd;w mwpf;iffs; kw;Wk; tpNrl tplaq;fs; (ad-hoc) njhlu;gpy; 

rku;g;gpf;fg;gLfpd;w mwpf;iffSld; Nru;j;J njhFf;fg;gl;ljhFk;.  rfy epjpj; 

jPu;khdq;fSk; gy kjpg;gPLfSf;F cl;gLj;jg;gl;ljd; gpd;du;> mtw;wpd; ,Wjpg; 

ngWNgw;wpd; rl;luPjpapyhd jPu;khdk; vLf;fg;gl;lJ.  $l;Lj;jhgdj;ij Vida mur 

epWtdq;fSld; xg;gpLk; NghJ $l;Lj;jhgdk; ePz;lfhy fld;fisg; ngw;Wf; 

nfhs;stpy;iy vd;gJld; FWfpa fhy fld; kpff; Fiwthf ngwg;gl;Ls;sJ. 

 

epyTk; tu;j;jfk; kw;Wk; nghUshjhu epiyikfspd; fPo; epjp Kfhikj;Jtk; xU 

rthy;kpf;f gzpahFk;.  ,Ug;gpDk; $l;Lj;jhgdj;jpd; epjprhh; epiyNgwhd jd;ikAk; 

epjp Kfhikj;JtKk; ntw;wpfukhf Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sJ. 
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gzpg;ghsu;fspd; nghWg;Gfs; njhlu;ghd $w;W 

 

1971 Mk; Mz;bd; 38 Mk; ,yf;f epjpr; rl;l%yj;jpd; gbAk; 1982 Mk; Mz;bd; 6 

Mk; ,yf;f ,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgd rl;lj;jpd; tpjpfSf;F mikthf 

midj;J  epjpahz;bd; NghJk;  ,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpd;                 

(,jw;Fg; gpd;du; $l;Lj;jhgdk; vdf; Fwpg;gplg;gLk;) nraw;ghLfs; njhlu;ghd 

cz;ikahd ePjpahd epiy ntspf;fhl;lg;gLk; tifapy; epjpf; $w;Wf;fs; jahupj;jy; 

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgd gzpg;ghsu;fspd; nghWg;ghFk;. 

  

$l;Lj;jhgdj;jpd; epjpf; $w;iwj; jahupg;gjpy; cupa fzf;fPl;Lf; nfhs;iffSk; juf; 

fl;Lg;ghLfSk; njupT nra;ag;gl;L mit xNu tpjkhf tUlk;NjhWk; 

gad;gLj;jg;gl;bUg;gJld; ePjpahdJk; $u;ikahdJkhd jPu;Tfs;  kw;Wk; kjpg;gPLfSk; 

gad;gLj;jg;gl;Ls;sikia gzpg;ghsu;fs; cWjpg;gLj;jpAs;sdu;. msT uPjpapyhd xU 

nry;thf;F epjpf; $w;wpd; kPJ Vw;gLj;Jk; VjhtJ xU epjpf; nfhs;ifapd; my;yJ 

juf; fl;Lg;ghl;bd; kPwy;fs; Vw;gl;bUg;gpd; mtw;iw ntspf;nfhzu;e;J mit 

tpsf;fg;gl;Ls;sd.  

 

$l;Lj;jhgdj;jpd; newpg;gLj;jw; nraw;ghLfis njhlu;r;rpahf nraw;gLj;Jtjw;F 

NghJkhd tsq;fs; $l;Lj;jhgdj;jplk; fhzg;gLfpd;wjh vd;gij kjpg;gPL 

nra;tjw;Fk; $l;Lj;jhgdj;jpd; vjpu;fhy epjp Kk;nkhopTfs;> epjpg; gha;r;ry;fs; kw;Wk; 

,d;iwa nrayilTfs; vd;w vz;zf;fUf;fspd; fPo; gzpg;ghsu;fspdhy; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; epjpf;$w;Wfs; kPsha;T nra;ag;gl;Ls;sd. njhlu;r;rpahf NgZjy; 

vDk; vz;zf;fUf;fspd; kPJ gzpg;ghsu;fspdhy; $l;Lj;jhgdj;jpd; epjpf;$w;Wf;fs; 

jahupf;fg;gl;Ls;sd. 1982 Mk; Mz;bd; 6 Mk; ,yf;f ,yq;if &gth`pdpf; 

$l;Lj;jhgdr; rl;lk; kw;Wk; 1971 Mk; mz;bd; 31 Mk; ,yf;f epjpr; rl;lj;jpw;Fk; 

mikthf $l;Lj;jhgdj;jpd; epjp epiyikfs; njhlu;gpy; cz;ikahJk; ePjpahdJkhd 

epiyiaf; fhl;Lk; tifapy; NjitahdthW $l;Lj;jhgdj;jpd; fzf;fPl;L mwpf;if 

Ngzg;gl;Ls;sij gzpg;ghsu;fs; cWjpg;gLj;Jtjd; Clhf nghWg;Ngw;Ws;sdu;. 

 

gzpg;ghsu;fs; $l;Lj;jhgdj;jpd; nrhj;Jf;fis ghJfhg;gjw;Fk; Coy; Nkhrbfis 

ntspf; nfhz;LtUtjw;Fk; kw;Wk; mtw;iwj; jLg;gjw;Fk; nghUj;jkhdthW cs;sf 

epUthf Kiwikfis jhgpg;gjw;F epahakhd  Kiwapy; eltbf;if vLj;Js;sdu;. 
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jdJ cr;r mwptpd;gb $l;Lj;jhgdj;jpdhy; nrYj;jg;gl Ntz;ba rfy tupfSk; 

fl;lzq;fSk; Copau;fSf;fhf nrYj;jg;gl Ntz;ba midj;J nfhLg;gdTfSk; 

mtu;fs; njhlu;gpy; nrYj;j Ntz;ba rfy gq;fspg;Gj; njhiffSk; fl;lzq;fSk; 

tupfSk; Ie;njhifapd; jpdj;jd;W nrYj;jNtz;bapUe;j Xa;T+jpag; gzpf;nfhilfs; 

cl;gl NtW njupe;j midj;J $l;bizf;fg;gl;l gw;Wf;fisAk; cupa Kiwapy; 

nrYj;jpAs;sikia gzpg;ghsu; rig cWjp nra;fpd;wJ. 

 

gzpg;ghsu; rigf;fhf 

Nguhrpupau; Nrhkuj;d jprhehaf;f 

jiytu; 

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk;. 
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,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk; 

epjp epiyikf; $w;W 

 

 

2014 brk;gh; 31 Mk; jpfjpAld; epiwtilAk; Mz;Lf;F 

 

&gh  

 Fwpg;G  2014  

brk;gh; 31 

2013  

brk;gh; 31 

nrhj;Jf;fs;   

 

 

eilKiway;yhr; nrhj;Jf;fs; 

nrhj;Jf;fs;> nghwpj;njhFjp kw;Wk; 

cgfuzk; 

8 603,164,095              594,638,596 

Gyikr;nrhj;J 9 246,454,534 241,728,529 

Njitahd re;jh;g;gj;jpy; tpw;gid 

nra;aj;jf;f epjprhh; nrhj;Jf;fs; 

(KjyPLfs;)  

 

 

     1,104,000 

 

                     

1,104,000 

 

gpw;Nghlg;gl;l tUkhd thpr; nrhj;Jf;fs;   21,321,743   3,675,375 

Rdhkp epjpak;  1,050,703                1,037,094 

fhyk;G+h;j;jpailAk; tiu itj;jpUf;Fk; 

epjpr; nrhj;Jf;fs; 

        10 

 

  135,814,574 

 

1,008,909,649 

             215,694,712 

 

          1,057,878,305 

eilKiwr; nrhj;Jf;fs;  

 

 

  

      

210,256,140 

 

  

                     

207,722,893 
,Ug;G  

 

11 

tpahghu fpilf;f Ntz;bait 12 492,464,068 516,468,453 

fld; kw;Wk; fpilf;f Ntz;bait 13  425,257,298 440,228,849 

Vida fpilf;f Ntz;bait  14 94,577,655 134,821,726 

Kw;gzf; nfhLg;gdT   1,500,112 1,505,904 

fhRk;> fhRf;Fr; rkkhditAk; 15 1,731,079 1,928,280 

  1,225,786,352     1,302,676,103 

nkhj;jr; nrhj;Jf;fs;  2,234,696,001 2,360,554,409 

chpikahz;ikAk;> nghWg;Gf;fSk;    
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%yjdKk;> xJf;fKk;    

murhq;f %yjdg; gq;fspg;G  537,742,424 537,742,424 

jpuz;l ,yhgk;   1,049,214,249                        1,238,641,810 

1,586,956,673       1,776,384,234 

eilKiway;yhr; nrhj;Jf;fs;  

      

  

ntspehl;Lf; nfhil  90,281,380  106,185,045 

nrYj;j Ntz;ba Rdhkp epjpak;  1,050,703 1,037,094 

Fwpj;j gzpf;nfhilj; jpl;lk; 16  131,831,313 138,621,178 

eilKiway;yhr; nrYj;j Ntz;ba epjp 

jtizf;nfhLg;gdT 

21.2 

 

12,953,126 14,482,092 

      

236,116,522 

                    

260,325,408 

eilKiwg; nghWg;Gf;fs;    

tpahghu nrYj;j Ntz;bait  17 102,768,557              102,321,689 

NtW epjprhh; nghWg;Gf;fs;  18 154,427,137 137,694,185 

NtW nrYj;j Ntz;bait  19 17,239,505 24,788,215 

eilKiw hPjpahf nrYj;j Ntz;ba 

epjpj; jitzf; nfhLg;gdTfs;  

21.1 1,528,966 13,260,468 

tq;fp Nkyjpfg; gw;W  20 135,658,642 

        

               45,780,210 

 

323,844,767    411,622,807 

 

nkhj;j nghWg;Gf;fs;  

  

647,739,328 

 

584,170,175 

 

nkhj;j chpikahz;ikAk;> 

nghWg;Gf;fSk; 

    

2,234,696,001 

                 

2,360,554,409 

 

 

 

 

,e;j epjprhh; mwpf;iffs; jahh; nra;ag;gl;bUg;gJ ,yq;if fzf;fPl;L 

epWtdj;jpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;Ls;s fzf;fPl;L epakq;fs; kw;Wk;> 1971 ,d; 38 Mk; 
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,yf;f epjp mjpfhur; rl;lj;jpw;Fk;> 1982 ,d; 06 Mk; ,yf;f ,yq;if &gth`pdpf; 

$l;Lj;jhgdr; rl;lj;jpw;Fk; ,irthfthFnkd;W epjp Kfhikahsh; 

cWjpg;gLj;jpAs;shh;.  

 

 

V.vr;.<.Mh;.gp. vjphprpq;f  

gjpy; gpujk fzf;fhsh; / gpujp epjp Kfhikahsh;.  

2015 khh;r; 13    

 

gzpg;ghsh; rigahdJ> epjprhh; mwpf;iffisj; jahh; nra;tJ kw;Wk; rkh;g;gpg;gJ 

gw;wpa nghWg;ig Vw;Wf; nfhz;Ls;sJ. ,e;j epjp mwpf;iffs; 2015 khh;r; khjk; 13 

Mk; jpfjp gzpg;ghsh; rigapdhy; ntspaplg;gl;ld.  

 

 

gzpg;ghsh; rig rhh;ghf>  
 
Nguhrpupau; Nrhkuj;d jprhehaf;f                                    

jiyth;. 

2015 khh;r; 13.        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           216               Mz;lwpf;if 2014 
  

 
,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk; 

tphpthd tUkhdf; $w;W 

 

  

&gh  

 
Fwpg;G  

2014  

brk;gh; 31 

2013  

brk;gh; 31 

(tUkhdk;) tpw;gid tpUkhdk; 1 1,833,677,681 1,955,864,447 

tpw;gidr; nrytpdk; 3 (1,391,887,402) (1,339,603,675) 

nkhj;j ,yhgk; 
 441,790,279 616,260,772 

NtW nraw;ghl;L tUkhdk; 2 163,180,910 207,692,717 

tpepNahfr; nrytpdk; 4 (253,570,463) (247,400,493) 

epUthfr; nrytpdk; 5 (519,046,780) (515,981,132) 

nraw;ghl;L ,yhgk; 
 (167,646,053) 60,571,863 

epjpr; nrytpdk; 6 (14,834,711) (12,703,416) 

thpf;F Kd;duhd ,yhgk;  (182,480,765) 47,868,447 

tUkhd thp 
7 7,348,904 (31,318,522) 

,yhgk; (tUkhd thp 

Fiwf;fg;gl;l gpd;dh;)  
 (175,131,860) 16,549,924 

NtW tphpthd tUkhdq;fs;     

Xa;Tg; gad; jpl;lj;jpw;fika 

Vw;gl;l ,yhgk;  
  19,912,273 

fhyg;gFjpf;Fhpa nkhj;j tphpthd 

tUkhdk;  
 (175,131,860) 36,462,197 
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,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk; 

chpikahd;ik khw;wk; gw;wpa $w;W 

 

 

&gh   

 jLj;J 

itf;fg;gl;l 

,yhgk; 

murhq;f 

gq;fspg;G 

nkhj;jk; 

2014.01.01 Mk; jpfjpf;fhd kPjp 1,238,641,810 537,742,424 1,776,384,234 

chpa tphpthd tUkhdk; (175,131,860) - (175,131,860) 

Kd;ida tUl kPs;th;j;jf 

cld;gbf;ifr; nrytpd rPuhf;fy;fs; 
(14,455,280) - (14,455,280) 

Kd;ida tUl tpahghuf; 

fld;gl;Nlhh; - jLj;Jitj;jy; thpr; 

rPuhf;fy;fs; 

159,579 - 159,579 

2014 brk;gh; 31 Mk; jpfjpf;fhd kPjp 1,049,214,249 537,742,424 1,586,956,673 
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,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk; 

fhRg; gha;r;ry; $w;W 

 

 

 

 
 

&gh 

 
2014 

brk;gh; 31 

2013 

brk;gh; 31 

nraw;ghl;L 

eltbf;iffspypUe;jhd fhRg; 

gha;r;ry; 

  

thpf;F Kd;duhd Njwpa ,yhgk; (182,480,765) 47,868,447 

rPuhf;fy;fs;   

Kd;ida Mz;Lf;fhd rPuhf;fy;fs; 

(rPuhf;fy; 1) 

(14,295,701) (1,348,655) 

%jyPl;L tl;b tUkhdk; (32,176,410) (50,484,233) 

nrhj;Jf;fs;> nghwpj;njhFjp kw;Wk; 

cgfuzk; tpw;gid %ykhd 

,yhgk; 

(999) (439,858) 

ntspehl;Lf; nfhil 

fldopTj;jpul;L 

(15,903,664) (15,903,664) 

kPs;th;j;jf cld;gbf;if tUkhdk; (46,566,500) (80,022,125) 

kPs;th;j;jf cld;gbf;if 

nrytpdk; 

49,112,441 104,335,844 

murhq;f nfhilfs; - (9,000,000) 

Nja;khdk; 153,518,300 160,631,695 

Iaf; fld; xJf;fk; - Nrit 

ngWeh; fld;gl;Nlhh; 

6,879,785 (62,183,625) 

Iaf; fld; xJf;fk; - Copah; 

fld;gl;Nlhh; 

111,122 65,163 

Iaf; fld; xJf;fk; - ehdhtpj 

fld;gl;Nlhh; 

44,084 (250,225) 

nrhj;Jf;fs;> nghwpj;njhFjp kw;Wk; 

cgfuzk; tpw;gid %ykhd 

el;lk; 

63,915 3,040 

tq;fp tl;b 8,385,155 1,669,908 

thfd Fj;jiff; nfhs;tdTf; 

fld; tl;b 

2,441,330 3,700,623 
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Gyikr; nrhj;Jf;fs; 

fldopTj;jpul;L 

73,616,002 60,366,000 

Gyikr; nrhj;Jf;fs; rPuhf;fy; - (214,000) 

Copah; gzpf;nfhil 

nfhLg;gdTf;fhd xJf;fk; 

- 23,758,779 

Copah; gzpf;nfhil nfhLg;gdT 

rPuhf;fy; 

(18,600) (6,000) 

epjprhh; kw;Wk; NtW gjptopg;Gf;fs; 158,468 - 

nraw;ghl;L eltbf;iffspypUe;J 

cUthf;fg;gLfpd;w fhRg; gha;r;ry; 

nraw;gL %yjd khw;wq;fspd; 

Kd;dh; 

2,887,962 182,547,113 

(mjpfhpg;G) /FiwT – G+h;j;jp 

nra;ag;glhj Ntiyfs; 

3,500,728 (308,118) 

(mjpfhpg;G) /FiwT – ,Ug;G (2,533,249) (848,319) 

(mjpfhpg;G) /FiwT – fpilf;f 

Ntz;bait (rPuhf;fy; 2) 

60,766,886 71,687,889 

mjpfhpg;G /FiwT – nrYj;j 

Ntz;bait (rPuhf;fy; 3) 

(33,901,970) (108,910,343) 

nraw;ghl;L eltbf;iffspypUe;J 

cUthf;fg;gLfpd;w fhRg; gha;r;ry; 

nraw;gL %yjd khw;wq;fspd; 

gpd;dh; 

30,720,357 144,168,222 

tl;b nrYj;jy; (8,385,155) (1,669,908) 

gzpf;nfhilnrYj;jy; (6,771,266) (4,859,194) 

Gyikr; nrhj;Jf;fs; nfhs;tdT (72,655,766) (52,076,000) 

nghUshjhu Nrit thp nrYj;jy; - (15,062,000) 

jLj;Jitj;jy; thp nrYj;jy; (3,455,787) (4,979,751) 

nraw;ghl;L eltbf;iffspypUe;J 

cUthf;fg;gl;l Njwpa fhRg; 

gha;r;ry; 

(60,547,617) 65,521,369 

KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd 

fhRg; gha;r;ry; 

  

nrhj;Jf;fs;> nghwpj;njhFjp kw;Wk; 

cgfuzk; nfhs;tdT 

(165,621,332) (112,416,000) 
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nrhj;Jf;fs;> nghwpj;njhFjp kw;Wk; 

cgfuzk; tpw;gid %ykhd 

tUkhdk; 

13,890 440,859 

KjyPl;L tUkhdk; ngWif 

(jpiwNrhp cz;bay; kw;Wk; 

epiyahd itg;G) 

40,010,414 57,953,384 

epUthfk; nra;ag;gLk; fk;gdpfspy; 

KjyPL (fhyk; G+h;j;jpailAk; tiu 

itj;jpUf;Fk; epjpr; nrhj;Jf;fs;) 

79,880,138 (43,573,450) 

epUthfk; nra;ag;gLk; fk;gdpfspy; 

KjyPL (jpiwNrhp cz;bay; 

kw;Wk; epiyahd itg;G)   

30,274,578 43,077,552 

KjyPl;L eltbf;iffspypUe;J 

cUthf;fg;gl;l /gad;gLj;jg;gl;l 

Njwpa fhRg; gha;r;ry; 

(15,442,312) (54,517,655) 

epjprhh; eltbf;iffspypUe;J 

cUthf;fg;gl;l /nrYj;jg;gl;l 

Njwpa fhRg; gha;r;ry; 

  

nrYj;jg;gl;l ,yhgg; gfph;T ( 827,496) (921,649) 

epjp jtizg;gzk; nrYj;jy; (13,260,468) (13,260,468) 

epjprhh; eltbf;iffspypUe;J 

cUthf;fg;gl;l /nrYj;jg;gl;l 

Njwpa fhRg; gha;r;ry; 

(14,087,964) (14,182,117) 

Mz;by; fhRk;> fhRf;Fr; 

rkkhditfspdJk; mjpfhpg;G 

/FiwT 

(90,077,893) (3,178,403) 

Mz;bd; Muk;gj;jpy; mjpfhpg;G 

/FiwT 

(43,907,403) (40,729,000) 

Mz;bd; ,Wjpapy; epYit (133,985,296) (43,907,403) 
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rPuhf;fy; 1          2014        2013  

        &gh                                   &gh 
 

Kd;ida Mz;Lf;fhd rPuhf;fy;fs; 1                         

kPs;th;j;jf cld;gbf;if nrytpdk;   (14,455,280)                           - 

jLj;Jitj;jy; thp tpj;jpahrk;                                   159,579                            - 

tPlikg;Gf; flDf;fhd xJf;f tpj;jpahrk;                       -                      (1,405,111) 

,yhgg; gfph;T thpr; rPuhf;fy; tpj;jpahrk;                                    -                             56,456                    

                                                                           (14,295,701)             1,348,655) 

                                                                                ==========          =========                                                                                    

 

 

 

rPuhf;fy; 2                             

fpilf;f Ntz;ba fzf;Ffspd; mjpfhpg;G /FiwT  

th;j;jf fpilf;f Ntz;bait          63,691,100               153,037,813               

fld; kw;Wk; fpilf;f Ntz;bait        (15,574,876)             (19,858,962) 

(jpiwNrhp cz;bay; jtpu)      

NtW fpilf;f Ntz;bait                               18,331,112               (24,550,874) 

Kd;djhf nrYj;jy;                                                             5,792                     (598,670) 

Gyikr; nrhj;Jf;fs;                                             (5,686,241)              (36,341,418) 

                                                                               60,766,886                 71,687,889 

                                                                                      =========              ========= 

 

 

rPuhf;fy; 3 

nrYj;j Ntz;ba fzf;Ffspd; mjpfhpg;G /FiwT  

th;j;jf nrYj;j Ntz;bait                            (48,665,573)         (107,146,560) 

NtW epjpg; nghWg;Gf;fs;                                       17,560,448                 4,413,216 

NtW nrYj;j Ntz;bait                                   (2,796,845)             (6,176,999)   

                                                                                (33,901,970)      (108,910,343) 

                                                                                  =========        ==========  
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 ,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk; 

epjp mwpf;iffis jahHnra;tJ rk;ge;jkhd Fwpg;Gf;fs; 

 

1. nghJthd jfty;fs;  

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk; (,jd; gpd;dH $l;Lj;jhgdk; vd 

miof;fg;gLk;) 1982 ,d; 06 Mk; ,yf;f ,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgd 

rl;lj;jpd; fPo; jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. ,yq;if Njrj;jpd; fl;;Gy Clfj;jpd; 

Kd;Ndhbahf nraw;gLfpd;w ,f;$l;Lj;jhgdj;jpd; gpujhd Nehf;fq;fshf 

,Ug;gJ mwpT> fspahl;lk;> fy;tp Nghd;wtw;iw cyfk; KOtjpYKs;s 

,yq;if r%fj;jpw;F ngw;Wf;nfhLg;gjhFk;.  

2014 Mk; Mz;L bnrk;gH khjk; 31Me; jpfjpapy; $l;Lj;jhgdj;jpy; 

Nritahw;wpa CopaHfspd; vz;zpf;if 1035 MFk; (epue;ju> xg;ge;j kw;Wk; 

mika CopaHfs;). gzpg;ghsH rigapdhy; 2014 bnrk;gH khjk; 31 jpfjpAld; 

epiwtilAk; Mz;Lf;fhd epjp mwpf;iffs; 2015 khHr; khjk; 13Me; jpfjp 

ntspaplg;gl;Ls;sd.  

 

2. ,yq;if epjp mwpf;ifaply; nfhs;iffis(SLFRS) 
gad;gLj;jpf;nfhs;sy; kw;Wk; jahHnra;fpd;w mbg;gil  

,yq;if gl;lak;ngw;w fzf;fhsH epWtdj;jpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;Ls;s 

,yq;if fzf;fPl;L epakq;fSf;F mika kw;Wk; 1995Mk; Mz;bd; 19Mk; 

,yf;f ,yq;if fzf;fPl;L kw;Wk; fzf;fha;T epakq;fspd; NjitfSf;F 

mika $l;Lj;jhgdj;jpd; mwpf;iffs; jahHnra;ag;gl;Ls;sd.   

2012 [dtup 01Me; jpfjp Kjy; epWtdj;jpw;F Vw;GilathW ,yq;if 

gl;lak;ngw;w fzf;fhsH epWtdk; Gjpa ,yq;if fzf;fPl;Lf; nfhs;iffis 

ntspapl;Ls;sJ.  

epjp mwpf;iffis jahHnra;tjw;fhf gad;gLj;jpf;nfhs;sg;gl;l kw;Wk; 

gad;gLj;jpf;nfhs;sg;glhj ,yq;if epjp mwpf;ifaply; nfhs;iffs; Fwpg;G 

08 ,d; %yk; ntspg;gLj;jg;gl;Ls;sd.  
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3. Kf;fpakhd fzf;fPl;Lf; nfhs;iffs;  

epjp mwpf;iffis jahHnra;tjw;fhf gad;gLj;jg;gl;l mbg;gilf; 

fzf;fPl;Lf; nfhs;iffs; fPNo jug;gl;Ls;sd. ,e;j nfhs;iffs; NtW 

tifahf Fwpg;gplg;gl;Ls;s re;jHg;gq;fspy; md;wp xt;nthU Mz;Lk; 

khw;wkilahJ gad;gLj;jpf;nfhs;sg;gLk;.  

 
 

3.1 jahHnra;fpd;w mbg;gil  

$l;Lj;jhgdj;jpd; epjp mwpf;iffs; jahHnra;ag;gl;bUg;gJ ,yq;if epjp 

mwpf;ifaply; epakq;fSf;F mikathFk;. epjp mwpf;iffs; tuyhw;Wf; 

fpuaj;jpd; mbg;gilapy; jahHnra;ag;gl;Ls;sd. gztPf;f fhuzpfspd; 

mbg;gilapy; fzf;Ffspy; Vw;gLfpd;w mOj;jq;fSf;fhd rPuhf;fy;fs; 

nra;ag;gltpy;iy. ,e;j epjpf;$w;Wf;fs; ,yq;if &ghtpy; 

rkHg;gpf;fg;gLtJld; mz;kpj;j Mapuk; &ghTf;F mika ,it 

rkHg;gpf;fg;gLfpd;wd.  

epjp mwpf;iffs; SLFRSw;F mika jahHnra;Ak;NghJ Njitahd 

re;jHg;gq;fspy; fzf;fPl;L kjpg;gPLfis gad;gLj;jpf;nfhs;s Ntz;b 

Vw;gLfpd;wJ. mt;thNw $l;Lj;jhgdj;jpd; fzf;fPl;Lf;nfhs;iffis 

gad;gLj;jp Kfhikj;Jtk; Nkw;nfhs;fpd;w jPHkhdk; epjp mwpf;iffis 

jahHnra;tjpy; mj;jpahtrpakhf ,Uf;fpd;wd. Fwpg;G ,yf;fk; 06,d; %yk; 

epjp mwpf;iffis jahHnra;Ak; NghJ gad;gLj;jg;gl;l kpfTk; Kf;fpakhd 

jPHkhdq;fs;> rpf;fyhd epiyikfs;> fUJNfhs;fs; kw;Wk; kjpg;gPLfs; 

ntspg;gLj;jg;gl;Ls;sd.  

nfhs;ifrhH jpUj;jq;fs; kw;Wk; nghUs;Nfhly;fs; Gjpjhf khw;wkile;j 

NghjpYk; 2012 [dtup 01Me; jpfjpAld; Muk;gkhfpd;w Mz;by; kw;Wk; 

mjw;F Kd;dH mKy;gLj;jg;glhj khw;wq;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.  

1. SLFRS  13  ,w;fika epahakhd ngWkjp kjpg;gPl;bd; Nehf;fkhf ,Ug;gJ 

xj;jpirit Nkk;gLj;JtJk; rpf;fyhd epiyikia Fiwg;gJkhFk;. 

mjw;fhf epahakhd ngWkjp gw;wpa rupahd tiutpyf;fzf;fj;ijg; 

ngw;Wf;nfhLg;gJk; epahakhd ngWkjpia mwtpLtjw;fhd %yq;fis 

ngw;Wf;nfhLg;gJk; ,yq;if epjp mwpf;ifaply; epakq;fSf;fika 

ntspg;gLj;Jk; epakq;fis toq;FtJk; ,lk;ngWfpd;wJ.   

2. SLFRS  9  ,d; %yk; ntspg;gLj;jg;gLtJ “epjpr;rhjdg; gj;jpuq;fs;” 

vd;wiof;fg;gLk; epjprhH nrhj;Jf;fs; kw;Wk; epjprhH nghWg;Gf;fspd; 
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tifg;gLj;jiy mstpLtJk; ,dq;fhz;gJkhFk;. LKAS 39 epjp 

rhjdg;gj;jpuq;fis ,dq;fhzy; kw;Wk; mstply; Mfpa nfhs;iffSf;F 

gjpyhfSLFRS  9 jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. mjw;fika epjprhH nrhj;Jf;fis 

mstpLk; ,uz;L msTNfhs;fspd; fPo; gpupj;J ,J 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. mjhtJ epahakhd ngWkjp kw;Wk; gbg;gbahd 

Nja;khd nrytpdj;jpd; mbg;gilapyhFk;. gpujhdkhf ,dq;fhz;gjd; 

%yk; epHzapg;gJ Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. tifg;gLj;JtJ jq;fpapUg;gJ 

xU epWtdk; jkJ epjprhH rhjdg;gj;jpuj;ij Kfhikj;Jtk; 

nra;Jnfhs;Sk; tpahghu khjpupg;gbtj;Jf;F mika kw;Wk; 

rhjdg;gj;jpuq;fspd; cld;gbf;iffSf;F mika epjpg;gha;r;rypd; 

jd;ikf;F mikathFk;. epjpg;nghWg;Gf;fs; gw;wpg; njhlh;e;J MuhAk; 

NghJ> NkYk; LKAS 39 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngUk;ghyhd Njitg;ghLfs; 

mt;tifapNyNa fhzg;gLfpd;wd. ,q;F gpujhd tpj;jpahrkhf ,Ug;gJ 

epahakhd ngWkjp vDk; khw;W top epjprhH nghWg;Gfspd; NghJ 

ftdj;jpy; nfhs;sg;gly;> epahakhd ngWkjp khw;wq;fs; epWtdq;fs; 

nrYj;j Ntz;ba fld; mghaj;jpd; gFjpnahd;whf fzf;fPl;L Kiwaw;w 

epiyikahf khwhjpUf;Fk; tifapy; mwpf;ifaply; Nkw;nfhs;sg;gl 

Ntz;bapUg;gJ tpupthd tUkhd $w;wpyh my;yJ tUkhdf;$w;wpyh 

vd;gjhFk;. $l;Lj;jhgdk; ,JtiuAk; SLFRS 9 ,d; xl;Lnkhj;j 

mOj;jj;ij kjpg;gPL nra;Js;sJ.  

 

3.2.  gad;gLj;jg;gLk; epjp  

(m)  gad;gLj;jg;gLfpd;w kw;Wk; ntspg;gLj;jg;gLfpd;w epjp myF  

$l;Lj;jhgdj;jpd; epjpf;$w;Wf;fspy; cs;slq;Ffpd;w tplaq;fs; 

mstplg;gLtJ $l;Lj;jhgdj;jpy; mKypy; cs;s mbg;gil nghUshjhu 

#oYf;F mikathFk; (eilKiwapy; cs;s gz myF) epjp mwpf;iffs; 

rkHg;gpf;fg;gLtJ ,yq;if &ghf;fspyhFk; vd;gJld; ,J $l;Lj;jhgdj;jpd; 

cgNahf kw;Wk; ntspg;gLj;Jk; epjp myfhFk;.   

(M)  nfhLf;fy; thq;fy;fs; kw;Wk; epYitfs;  

ntspehl;L epjpf;nfhLf;fy; thq;fy;fs; gupkhw;wg;gl;bUg;gJ nfhLf;fy; 

thq;fy;fSf;F cupa jpfjpapy; fhzg;gl;l me;epar; nryhtzp tpfpjq;fSf;F 

mikathFk;. epjprhH nghWg;Gf;fs; kw;Wk; nrhj;Jf;fSf;F cupa nfhLf;y; 

thq;fy;fs; Mz;bd; ,Wjpapy; fhzg;gl;l me;epar; nryhtzp tpfpjq;fSf;F 

mika khw;wg;gLk; nghOJ mjd; tpisthf Vw;gLfpd;w VNjDk; el;lk; 
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my;yJ ,yhgk; ,lk;ngWkhapd; mjid tUkhdf;$w;wpy; ntspg;gLj;j 

Ntz;Lk;. 

fld; ngWjy;> fhR kw;Wk; fhRf;F rkkhditfs; kw;wk; mjDld; 

rk;ge;jg;gl;l me;epar; nryhtzp ,yhgq;fs; my;yJ el;lq;fs; tpupthd 

tUkhdf; $w;wpd; epjprhH tUkhdk; my;yJ nrytpdk;” Mf 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. Vida rfy me;epar;nrythzp gpwkhw;wq;fspdJk; 

,yhgk; my;yJ el;lk; tpupthd tUkhdf; $w;wpd; “Vida (el;lk;) / 

,yhgk;” vdf;Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.     

 

3.3  nrhj;Jf;fs; nghwpj;njhFjp kw;Wk; cgfuzq;fs ;  

fhzpfs; kw;Wk; fl;blq;fspy; cs;slq;FtJ xspgug;Gf;fhf 

gad;gLj;jg;gLfpd;w xspgug;G epiyaq;fs; kw;Wk; jiyik 

mYtyfq;fshFk;. rfy Mjdq;fSk; nghwpj;njhFjpfSk; cgfuzq;fSk; 

Ngzptug;gLtJ tuyhw;W fpua Nja;khdj;jpd; mbg;gilapyhFk;. tuyhw;W 

nrytpdj;jpw;F Vw;Gila nrythf ,Ug;gJ nrhj;jf;fis nfhs;tdT 

nra;Ak;NghJ Neubahf Vw;gl;l nrytpdkhFk;.   

ahjhapDk; xU nrhj;jpd; vjpHfhy nghUshjhu gad;fs; $l;Lj;jhgdj;jpw;F 

fpilf;Fkhapd; kw;Wk; nrhj;Jf;fspd; nrytpdk; rupahf fzpg;gplg;gl;g;gl 

KbAkhapd; mt;thwhd nrhhj;Jf;fs; njhlHghf Vw;gLfpd;w gpw;fhy 

nrytpdq;fs; nrhj;Jf;fis NgzptUk; nrytpdkhf my;yJ NtW 

nrhj;njhd;whf Mfpa ,uz;L tifapYk; nghUj;jkhdthW Ngzptug;gl 

KbAk;. kPsikf;fg;glf;$ba gFjpfis NgzptUfpd;w nrytpdk; ,q;F 

ftdj;jpy; nfhs;sg;gLtjpy;iy. Vida rfy GJg;gpj;jy;fs; kw;Wk; 

guhkupg;Gr; nrytpdq;fs;> nrytpdq;fs; jhq;fpf;nfhs;sg;gl;l epjprhH 

fhyvy;iyapd; tpupthd tUkhdf; $w;wpy; ftdj;jpy; nfhs;sg;gLk;.   

fhzpf;F Nja;khdk; nra;ag;gLtjpy;iy Vida nrhj;Jf;fspd; nrytpdj;jpy; 

,Ue;J Nrjkile;j ngWkjpfis Fiwf;Fk;NghJ fpilf;Fk; ngWkjp Nkw;gb 

nrhj;Jf;fspd; cw;gj;jpj; jpwd;kpf;f MAl;fhyj;jpy; ruskhd Nja;khd 

Kiwapy; Nja;khdk; nra;ag;gLfpd;wJ.  
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ml;ltiz 1 – nrhj;Jf;fs;> nghwpj;njhFjp kw;wk; cgfuzq;fspd; 

ngWkhdj; Nja;T tpfpjq;fs;  

 

 tpfpjk; 

fl;llq;fs; 2% 

 

fzpdp 20% 

jsghlKk; nghUj;Jf;fSk; 10% 

kpd; cgfuzq;fs; 20% 

Nkhl;lhH thfdq;fs; 25% 

mYtyf cgfuzq;fs; 20% 

E}yf ,Ug;G 20% 

njhiyf;fhl;rp ,ae;jpuq;fs; 20% 

Vida nrhj;Jf;fs;  20% 

 

 

mtrpakhapd; xt;nthU fzf;F Mz;bd; ,WjpapYk; nrhj;Jf;fspd; 

vQ;rpAs;s ngWkjp kw;Wk; cw;gj;jpj;jpwd;kpf;f MAl;fhyj;ij kPz;Lk; 

fzpg;gPL nra;J ,w;iwg;gLj;jpf;nfhs;s KbAk;.  

nrhj;Jf;fis NgzptUtjw;fhd nrytpdk; Nkw;gb nrhj;Jf;fspy; 

kPsg;ngw;Wf; nfhs;sf;$ba ngWkjpiatpl mjpfkhapd; Fwpj;j tpj;jpahrj;ij 

tpiutpy; gjptopg;Gr;nra;a Ntz;Lk;. nrhj;Jf;fis tpw;gid nra;tjd; 

,yhgk; my;yJ el;lkhdJ tUkhdf; $w;wpy; Vida ,yhgk; / (el;lk;) ,d; 

fPo; ,e;j tplak; Fwpg;gplg;gLk;. 
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3.4.  epjprhjdg;gj;jpuq;fs;  

(m) epjpr; nrhj;Jf;fs;  

3.4.1  tifg;gLj;jy; 

$l;Lj;jhgdk; jkJ epjpr;nrhj;Jf;fis gpd;tUkhW tifg;gLj;Jfpd;wJ. 

G+Hj;jpailAk; jpfjp tiu itj;jpUf;fpd;w epjprhH rhjdg;gj;jpuq;fs;> fld; 

kw;Wk; fpilf;f Ntz;ba fzf;Ffs; kw;Wk; tpw;gidf;fhf cs;s epjprhH 

rhjdg;gj;jpuq;fs; vd;w tifapyhFk;. ,e;j tifg;gLj;jyhdJ jq;fpapUg;gJ 

epjprhH nrhj;Jf;fis nfhs;tdT nra;Ak; Nehf;fj;Jf;fika 

Kfhikj;Jtj;jpd; jPHkhdj;jpd; mbg;gilapyhFk;. 

 

(m)  G+Hj;jp nra;Ak; jpfjp tiu itj;jpUf;Fk; epjprhH rhjdg;gj;jpuq;fs;  

epiyahd kw;wk; Fwpg;gpl;l nfhLg;gditf; nfhz;l kw;Wk; Fwpg;gpl;l 

G+Hj;jpailAk; jpfjpiaf;nfhz;l fl;likg;Grhuh epjprhH nrhj;Jf;fisf; 

nfhz;l epiyahd itg;Gf;fis cs;slf;fpajhf ,J ,Uf;fpd;wJ. ,tw;iw 

G+Hj;jpailAk; jpfjp tiu itj;jpUg;gjw;F $l;Lj;jhgdj;jpd; 

Kfhikj;Jtj;Jf;F Mw;wy; cs;sijg;Nghd;W cWjpahd Nehf;fKk; 

,Uf;fpd;wJ. (Fwpg;G 10I ghHf;fTk;).   

(M)  fld; kw;Wk; fpilf;f Ntz;ba fzf;Ffs;  

fld; kw;Wk; fpilf;f Ntz;ba fzf;Ffs; vd;gJ nraw;gL re;ij tpiy 

epHzapf;fg;glhj epue;ju my;yJ Fwpg;gpl;l nfhLg;gditf; nfhz;Ls;s 

fl;likg;G rhuh epjprhH nrhj;Jf;fshFk;. ,J fzf;fhz;bd; ,Wjpapy; 12 

khjq;fSf;F Fiwthd G+Hj;jpahd fhyj;ijf; nfhz;l eilKiwr; 

nrhj;Jf;fs; ,jw;F Vw;Gilajhf ,Uf;Fk;. $l;Lj;jhgdj;jpd; Ie;njhifapy; 

fld; kw;Wk; fpilf;f Ntz;ba fzf;Ffspy; cs;slf;fg;gl;bUg;gJ “tHj;jf 

kw;Wk; NtW fpilf;f Ntz;ba tplaq;fs;” kw;Wk; fhRk; fhRf;F 

rkkhditahFk; (Fwpg;G 15 Ig; ghHf;fTk;). 

 

(,)  tpw;gidf;Fs;s epjprhH rhjdg;gj;jpuq;fs;  

,jpy; cs;slq;FtJ Vida tiffspy; cs;slq;fhj rfy fl;likg;Grhuh 

epjprhH nrhj;Jf;fSkhFk;. mjhtJ fzf;fPl;Lf;fhy vy;iyapd; ,Wjpapy; 12 

khjq;fSf;Fs; Kfhikj;Jtj;jpdhy; tpw;gid nra;a jPHkhdpf;fg;gl;lhy; 
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md;wp G+Hj;jpailAk; jpfjptiuapy; itj;jpUf;Fk; eilKiway;yh 

nrhj;Jf;fs; ,jpy; cs;slq;Fk;. vdNt ,J ,yq;if gj;jpupif (jdpahH) 

tiuaWf;fg;gl;l epWtdj;jpdhy; tpiy epHzapf;fg;glhj gq;Ffisf; 

nfhz;ljhf ,Uf;fpd;wJ.  

 

(M)  epjprhH nrhj;Jf;fs;  

IAS39 w;fika nghWg;Gf;fs; tifg;gLj;jg;gLtJ epahakhd ngWkjpf;F 

kPs;kjpg;gPL nra;ag;gl;l epjprhH nghWg;Gf;fs; kw;Wk; Vida nghWg;Gf;fs; 

vd;w tifapyhFk;.  

nrYj;jp Kbf;fg;gl;l ,uj;Jr; nra;ag;glhj kw;Wk; fhyk; G+Hj;jpaile;j 

nghWg;Gf;fs; njhlHghd flg;ghLfs; epjprhH nghWg;Gf;fshf 

fUjg;gLtjpy;iy.  

3.5  ,Ug;Gf;fs;  

$l;Lj;jhgdj;jpd; ,Ug;Gf;fshf ,Ug;gJ cgNahfg; nghUl;fspd; 

,Ug;Gf;fshFk; ($l;Lj;jhgdj;jpy; ,Ug;Gf;fshf Ngzptug;gLtJ 

cgNahfj;jpw;fhd tplaq;fshFk; vd;gJld; ,e;j ,Ug;Gf;fs; tpw;gid 

nra;ag;gLtjpy;iy). vdNt ,Ug;Gf;fs; mtw;wpd; nrytpdj;jpd; ngWkjpapd; 

mbg;gilapy; kjpg;gPL nra;ag;gLk;. ,Ug;Gf;fs; kjpg;gplg;gLtJ Kjypy; 

fpilj;jit Kjypy; tpepNahfpj;jy; vd;w mbg;gilapyhFk;.  

3.6  thliff; nfhs;tdT Mjdq;fs;  

thliff; nfhs;tdtpd; mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l nrhj;Jf;fs; 

nghwpj;njhFjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fspd; cupik gad;fs; kw;Wk; 

mghaepiyikfs; $l;Lj;jhgdj;jpw;F cupj;jhdjhf ,Ug;gjdhy; ,J epjprhH 

thlif nfhs;tdT vd;wiof;fg;gLfpd;wJ. 

fle;j 04 tUl fhyg;gFjpf;Fs; 03 fhHfs; kw;Wk; 06 Ntd;fs; epjp thliff; 

nfhs;tdT Kiwapy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUg;gJld; cupikapd; gad; kw;Wk; 

,jd; mghaq;fs; $l;Lj;jhgdj;jpw;F cupj;jhFk;. epjp thliff; nfhs;tdit 

%ykjdkhf;Fjy; kw;Wk; ntspg;gLj;JtJ ,lk;ngw;wpUg;gJ ,e;j fhH 

tz;bapd;  epjprhH ngWkjp kw;wk; $l;Lj;jhgdk; me;j nrhj;jpid 

cw;gj;jpj;jpwd;kpf;fthW gad;gLj;j cj;Njrpf;fpd;w fhyg;gFjpf;Fs; 

Nja;khdk; nra;tJ Nghd;wtw;iw ntspg;gLj;Jtjd; %ykhFk;.  



                                                                           229               Mz;lwpf;if 2014 
  

nrYj;j Ntz;ba Muk;g Fj;jifj;njhif fhyg;gFg;gha;Tf;fika 

eilKiwg; nghWg;Gf;fs; kw;wk; eilKiway;yh nghWg;Gf;fshf 

ntspg;gLj;jg;gl;Ls;sd. vQ;rpa thliff; nfhs;tdT epYitapd; 

mbg;gilapd; epiyahd tpfpjk; xd;wpd; fPo; Fiwf;fg;gl;l tl;b kw;Wk; 

Muk;g Fj;jif ngWkjpapy; ,Ue;J Fiwfpd;w gq;Ffshf thliff; 

nfhs;tdTj; jftizfs; gpupfpd;wd. Fwpj;j Fj;jif %yjdg; ngWkjp 

(tl;b jtpu) 05 tUlfhyk; KOtJk; nrYj;jg;gLfpd;w tl;b njhq;fy; tl;b 

fzf;fpw;F khw;wg;gLfpd;wJ. xt;nthU epjpahz;bYk; nrYj;jg;gLfpd;w 

Fj;jif jtizfis cs;slf;fpa tl;b Fwpj;j Mz;bd; tUkhdf; $w;Wf;F 

mwtplg;gLfpd;wJ.   

 

ml;ltiz 2 – thlif nfhs;tdT jtizg;gzk; gw;wpa fhyg;gFg;gha;T  

fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;bUg;gJ xU tUl fhyg;gFjpf;Fs; kw;Wk; 

xU tUlj;jpw;F Nkw;gl;l fhyg;gFjpf;Fs; nrYj;j Ntz;ba epjprhH thlif 

nfhs;tdT jtizg;gzq;fspd; ngWkjpfshFk;.  

 xU tUlj;jpw;F 

FiwthdJ 

xU tUlj;jpw;F 

Nkw;gl;lJ 

tl;b 1,009,686 24,495 

thliff; nfhs;tdT 

ngWkjp 

                              

11,943,440      
1,504,471                                       

thliff; nfhs;tdT 

epYit - ,yq;if tq;fp 
12,953,126 1,528,966 

 

3.7  tpahghuf; fld;gl;NlhH 

3.7.1  tpahghu ngWiffs; / Nrit ngWeHfshd fld;gl;NlhH  

tpahghu ngWiffs; Ngzptug;gLtJ kPsg;ngw;Wf; nfhs;sf;$banjd vd 

vjpHghHf;ff;$ba ngWkjpfshFk;. $l;Lj;jhgdj;jpw;F fpilf;f Ntz;ba cupa 

ngWkjpia ngw;Wf;nfhs;s KbahJ vd;gjw;fhd njspthd rhl;rpfs; 

fhzg;gLfpd;w re;jHg;gq;fspy; mjw;fhd Vw;ghLfs; Ngzptug;gLk;. tpahghu 

fld;gl;NlhH Vw;ghLfspd; fPo; Fiwf;fg;gLtJ fld;gl;NlhH ngUk;ghyhd epjp 

neUf;fbfis vjpHNehf;fpAs;s re;jHg;gj;jpy; fld; gl;NlhH tq;FNuhj;J 



                                                                           230               Mz;lwpf;if 2014 
  

epiyia milAk; epfo;jfT fhzg;gLkhapd; epjprhH kPsikg;Gf;fspd;NghJ 

fld; nrYj;Jtij ePz;l fhyj;jpw;F jtwtpLjy; Nghd;w re;jHg;gq;fspyhFk;. 

tpupthd tUkhdf; $w;wpy; cs;s tpepNahfr; nrytpdj;jpd; fPo; Mz;Lf;fhd 

Fiw Vw;ghl;L nrytpdkhf Fwpg;gplg;gLtJld; Fwpj;j nrhj;Jf;fs; fzf;fpy; 

,Ue;J Nkw;gb Vw;ghLfs; Fiwf;fg;gLk;. kPs mwtpl;Lf;nfhs;s Kbahj 

tpahghu fld;gl;NlhH epYit fld;gl;NlhH Vw;ghLfspy; ,Ue;J gjptspg;Gr; 

nra;ag;gLk;. mt;thW gjptspg;Gr; nra;ag;gLfpd;w fld;gl;NlhH gpd;dH 

mwtplg;gLkhapd; me;j njhif tUkhdf;$w;wpy; tpepNahfr; nrytpdq;fspy; 

,Ue;J ePf;fg;gLk;.   

 

ml;ltiz 3 – Nrit ngWeuhd fld;gl;NlhH Vw;ghLfs; - 2014/12/31 

                                                                                                                                                

&gh  

2014/01/01 Vw;ghL 64,162,205 

2014 Mk; Mz;Lf;fhd mwtPL 6,882,456 

2014 Mk; Mz;Lf;fhd gjptopg;G (2,671) 

2014/12/31 Me; jpfjpf;fhd Vw;ghL 71,041,991 

 

 

3.7.2  gy;NtW fld;gl;NlhUf;fhd Vw;ghL 

ml;ltiz 4 – gy;NtW fld;gl;NlhUf;fhd Vw;ghL - 2014/12/31 

                                                                                      

                             &gh   

2014/01/01 Vw;ghL 
18,578,482 

2014 Mk; Mz;Lf;fhd mwtPL 
                                                        44,084 

2014/12/31 Me; jpfjpf;fhd Vw;ghL 
18,622,566 
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3.7.3  Vw;ghLfs; NtW fpilf;f Ntz;bait 

3.7.3.1 CopaH fld; 

CopaH fld;fs; gpd;tUk; fld; tiffspd; fPo; jFjpngw;w CopaHfSf;F 

toq;fg;gLfpd;w fld; njhiffis cs;slf;Ffpd;wJ.  

 ,lH fld; 

 tpNrl fld; 

 Nghf;Ftuj;Jf;fld; 

 tPlikg;Gf;fld; 

 NtW fld;fs; 

CopaH fld; rk;ge;jkhf mwtpl Kbahf; fldhf ntspg;gLj;jg;gl;bUg;gJ 

$l;Lj;jhgdj;jpy; njhlHe;Jk; Nritapy; <Lgl;by;yhj (Xa;Tngw;w> gjtp tpyfpAs;s 

myy;J capupoe;Js;s) CopaHfspd; kPs mwtpl;Lf;nfhs;tjpy; rpf;fy;fis 

vjpHNehf;fpAs;s flDf;fhd Vw;ghlhFk;. 

 

ml;ltiz 5 – CopaH flDf;fhd xJf;fk; - 2014/12/31 

&gh 

xJf;fk; 2014/01/01 141,250 

2014 Mk; Mz;bw;fhd mwtPL 
                                                   111,122  

xJf;fk; 2014/12/31  
252,372 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           232               Mz;lwpf;if 2014 
  

3.7.3.2  CopaH Kw;gzk; 

fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kw;gz tiffspd; fPo; jFjptha;e;j CopaHfSf;F 

toq;fg;gl;l Kw;gzj;njhiffs; ,e;j CopaH Kw;gzq;fspy; cs;slq;Ffpd;wd.  

 epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;fhd Kw;gzk; 

 CopaHfSf;fhd Kw;gzk; (gy;NtW) 

 ntspehl;Lg; gpuahzq;fSf;fdh Kw;gzk; 

 jq;Fkpl miw fl;lzq;fSf;fhd Kw;gzk; 

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpy; njhlHe;Jk; Nritapy; ,y;yhj (Xa;Tngw;w 

my;yJ gjtp tpyfpAs;s my;yJ capupoe;Js;s) CopaHfsplk; kPs 

mwtpl;Lf;nfhs;tjpy; neUf;fb epiy fhzg;gLfpd;w Kw;gzj; njhiffs; 

ntspg;gLj;jg;gl;bUg;gijg; Nghd;W CopaH Kw;gzq;fSf;fhd mwtpl 

Kbahf;flDf;fhd Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sd.  

 

3.8    chpikahz;ik khw;wk; gw;wpa $w;W 

chpikahz;ik khw;wk; gw;wpa $w;wpy; Kd;ida Mz;Lf;Fhpa kPs;th;j;jf 

cld;gbf;ifr; rPuhf;fy;fshf &gh 14,455,280 kw;Wk; th;j;jf fld;gl;Nlhh; 

njhlh;ghd jLj;Jitf;fg;gl;Ls;s thpr; rPuhf;fy;fshf &gh 159,579 ck; 

cs;slq;Fk;.  

3.9   fhRk; fhRf;F rkkhditAk; 

fhRg;gha;rr;y; $w;wpy; fhRk; fhRf;F rkkhditAkhf cs;slf;fg;gl;bUg;gJ 

ifapy; cs;s fhR kw;Wk; tq;fpapy; cs;s eilKiwf;fzf;fpd; kPjpahFk;. 

epjpepiyikf;$w;wpy; tq;fp Nkyjpfg; gw;whf Rl;bf;fhl;bUg;gJ elkhLk; 

nghWg;Gf;fspy; cs;s fld; ngWtjd; fPohFk;.  

3.10   tpahghu nfhLg;gdTfs; / nghWg;Gf;fs;  

eilKiwg; nghWg;Gf;fshf tifg;gLj;jg;gLfpd;w nrYj;jNtz;ba 

tplaq;fshf ,Ug;gJ. xU Mz;Lf;Fs; my;yJ mjw;F Fiwthd 

fhyg;gFjpf;Fs; nrYj;j Ntz;ba nfhLg;gdthFk;. mt;thwy;yhj 

nfhLg;gdTfs; eilKiw my;yhj nghWg;Gf;fshFk;. tpahghu nfhLg;gdTfs; 

gpujhdkhf epahakhd ngWkjpapd; mbg;gilapy; ,dq;fhzg;gLfpd;wJ. 
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3.11  epfo;fhy kw;Wk; gpw;Nghlg;gl;l tUkhd tup  

fhyg;gFjpf;fhd tupr;nrytpdj;jpy; epfo;fhy kw;Wk; gpw;Nghlg;gl;l tup 

cs;slq;Fk;. Neub cupj;Jld; rk;ge;jg;gLfpd;w my;yJ Vida 

fhyg;gFjpf;fSf;fhd tpupthd tUkhdf; $w;Wld; rk;ge;jg;glhj  

(vjpHfhyj;jpw;fhd nfhLg;gdTfs;) fhyg;gFjpfSf;F Vw;Gilajhf 

nrYj;jg;gl;Ls;s tupj;njhiffs; tUkhdf; $w;wpy; cs;slf;fg;gLk;. 

,jd;NghJ Neub cupj;Jld; njhlHGila my;yJ Vida 

fhyg;gFjpnahd;Wf;fhd tpupthd tUkhdf; $w;Wld; rk;ge;jg;gl;l tupfs; 

jdpj;jdpahf ,dq;fhzg;gLtJ mtrpakhFk;.   

epfo;fhy tUkhd tup fzpg;gplg;gLtJ 2006,d; 10Mk; ,yf;f cs;ehl;L 

,iwtupr; rl;lj;jpd; Vw;ghLfSf;Fk; gpw;fhyj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l 

jpUj;jq;fSf;Fk; mikathFk;. tup xOq;F tpjpfSf;fika 

tupf;fzpg;gplg;gLtjw;F gad;gLj;jg;gLk; tplaq;fs; Kfhikj;Jtj;jpdhy; 

fhyj;jpw;F fhyk; ftdj;jpy; nfhs;sg;gLk;. mjw;fika tupahf nrYj;jg;gl 

Ntz;ba njhif fzpg;gplg;gLfpd;wJ.     

nghWg;Gf;fs; Kiwia gad;gLj;jpgpw;Nghlg;gl;l tup fzpg;gplg;gLtJ 

nrhj;Jf;fs; kw;Wk; nghWg;Gf;fSf;fpilapyhd tpj;jpahrj;ij tupapd; 

mbg;gilapy; ftdj;jpy; nfhz;L mjid Nkw;gb nrhj;Jf;fs; kw;Wk; 

nghWg;Gf;fspd; epjp mwpf;iffSf;F ngw;W NgzptUk; ngWkjpahFk; 

vd;gJld; tpj;jpahrKk; ftdj;jpy; nfhs;sg;gl;lhFk;. gpw;Nghlg;gl;l tUkhd 

tupiaf; fzpg;gpLk;NghJk; NkNy Fwpg;gplg;gl;l tpj;jpahrk; epjp epiyikfs; 

$w;wpd; jpfjpf;F nry;Ygbahfpd;w tup tpfpjj;jpdhy; ngUf;fg;gLk;. 

,jd;NghJ epd;w kw;Wk; nrYj;j Ntz;ba tUkhd tup nrhj;Jf;fs; my;yJ 

jPHf;fg;gl Ntz;ba epd;w tUkhd tupf;F nghWg;Gf;$wg;gLk;.  

gpw;Nghlg;gl;l tUkhd tupr; nrhj;Jf;fs; Ngzptug;gLtjd; %yk; 

vjpHfhyj;jpy; tup mwtplf;$ba ,yhgj;ijf; Fiwg;gjw;F ,J 

gad;gLj;jg;gLk;. gpw;nghlg;gl;l tUkhd tupr; nrhj;Jf;fs; kw;Wk; 

nghWg;Gf;fs; xd;Wf;F xd;W <Lnra;ag;gLtjw;F rl;lj;jpdhy; 

jj;Jtkspf;fg;gLk; re;jHg;gq;fspy; nraw;gl KbAk;.  
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3.12  vjpHghuhg; nghWg;Gf;fs;  

$l;Lj;jhgdk; fle;j fhyq;fspy; Nkw;nfhz;l rl;l uPjpahd kw;Wk; 

cld;gbf;iffSf;F mikthd flg;ghLfspd; tpisthf Fwpj;j 

flg;ghLfis epiwT nra;tjw;F nghUshjhu uPjpahd gad;fs; 

ntspNaWfpd;w epfo;jfT fhzg;gLfpd;w kw;Wk; vjpHghHf;ff;$ba 

kjpg;gPnlhd;W Fwpj;j flg;ghLfs; gw;wp Nkw;nfhs;sf;$ba nghWg;Gf;fs; 

vjpHghuhg; nghWg;Gf;fshFk;. 

$l;Lj;jhgdj;jpw;F vjpuhf 5 tof;Fs; jhf;fy; nra;ag;gl;Ls;sd. 

$l;Lj;jhgdj;jpw;F vjpuhf toq;fg;gLfpd;w ePjpkd;w jPh;g;Gf;F mika 5 

tof;FfspdJk; Kiwg;ghl;lhsHfSf;F nrYj;j Ntz;b Vw;gLnkd kjpg;gPL 

nra;ag;gl;Ls;s el;l<l;L njhifahf &gh 1, 270,000, 000 Md njhif 

epjpf;$w;Wf;fspd; Fwpg;Gfspd; fPo; ntspg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.   

3.13 Xa;T gad;fSf;fhd nghWg;G  

Fwpg;gpl;l gad;jpl;lk; vd;gJ CopaH xUtH XaTngWk; nghJthf taJ> 

Nritf;fhyk; kw;Wk; el;l <Pl;Lj;njhif Mfpa fhuzpfspy; xd;W my;yJ 

gytw;wpd; mbg;gilahf fpilf;fpd;w Xa;Tf;nfhLg;gdthFk;.  

Fwpj;j gad;jpl;lj;jpw;F mika Ie;njhifapy; cs;slf;fg;gLfpd;w 

gzpf;nfhil nghWg;ghf ,Ug;gJ Ie;njhif jpfjpf;F Fwpj;j gad;jpl;lj;jpd; 

epfo;fhyg; ngWkjpahFk;. Fwpj;j gad;fis kjpg;gpLk;NghJ ,dq;fhzg;glhj 

fle;jfhy Nritr; nrytpdq;fSk; ftdj;jpy; nfhs;sg;gLk;. Fwpj;j 

gad;jpl;lkhdJ RahjPd MAl;fhy kjpg;gPl;lhsH xUtH Clhf kjpg;gPl;L 

Kiwnahd;Wf;F mika Projected unit credit tUlhe;jk; kjpg;gPl;il 

epHzapg;gjw;F kjpg;gPl;L vjph;fhy njhiffs; kjpg;gPl;L vjphfhy 

ngWkhdq;fspd; gha;r;ry; murhq;f gpizKwpfs; kw;Wk; nray;uPjpahf 

re;ijapy; fhzg;gLfpd;w caH kl;lj;jpyhd fk;gdpfspd; gpizfsJ tl;b 

tpfpjj;ij gad;gLj;jpf; nfhz;L fopTnra;ag;gLk;.  

,jd;%yk; Vw;gLfpd;w ,yhgk; my;yJ el;lkhdJ NkNy fUJNfhs;fs; 

khw;wkiltjdhy; Vw;gLfpd;w tpj;jpahrk; Fwpj;j Mz;bd; tpupthd tUkhdf; 

$w;wpy; cvs;slf;fg;gLk;. ,jd;NghJ fle;j fhy Nrit nrytpdq;fs; Xa;Tg; 

gad;jpl;lj;ij jahHnra;Ak; fhyg;gFjpf;fhd ,yf;F Kiwf;F mika 

xt;nthU tUlKk; Fiwf;fg;gl Ntz;Lk;.  
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ml;ltiz 6 – epjp epiyikf; $w;wpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpfs;  

&gh 

2014/01/01 Me; jpfjpf;F kPjp 
138,621,178 

2014 Mk; Mz;by; epjpaj;jpw;fhd nryT 

itj;jy;fs; 
 - 

2014 Mk; Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l 

nfhLg;gdTfs; 
                           (6,789,866)  

2014/12/31 Me; jpfjpf;F kPjp 
131,831,313 

 

Xa;Tg;gad; nghWg;G 2013 bnrk;gH 31Me; jpfjpf;F Projected Unit  Credit Kiwia 

gad;gLj;jp jpU. gpay; v];. Fzjpyf;f Nkw;nfhz;Ls;shH.  

 

,e;j Kiwapd; fPo; gzpf;nfhil gad;fis fzpg;gpLtjw;fhf 

gad;gLj;jg;gl;l gpujhd fUJNfhs;fs; gpd;tUkhwhFk;.  

i. fopT tpfpjk; 11% MFk;. (vjph;fhy fhRg;gha;r;rypd; jw;Nghija 

ngWkjpiaf; fzpg;gpLtjw;F gad;gLj;jg;gLfpd;w tl;b tpfpjk;)  

ii. vjph;fhy rk;gs mjpfupg;G tpfpjk; 4% MFk;. 

iii. Xa;TngWk; taJ 60 MFk;.  

 

epWtdk; njhlHr;rpahf epiyj;jpUf;fk; vd;w fUJNfhis mbg;gilahff; 

nfhs;sy;.  

2014 Mk; Mz;L Nkw;gb fUJNfhs; mbg;gilahff; nfhs;sg;gl;lJ. 

mjw;fika 2014 Mk; Mz;Lf;F Xa;T+jpag; gad;fs; fzpg;gplg;gltpy;iy.  

 

 

 

 



                                                                           236               Mz;lwpf;if 2014 
  

3.14  nfhilfs; 

nrhj;Jf;fs;> nghwpj;njhFjp kw;Wk; cgfuzq;fs; njhlHghd nfhilfs; 

cs;slf;fg;gLtJ eilKiway;yh nghWg;Gf;fspd; gpw;Nghlg;gl;l 

nfhilfspd; fPohFk; vd;gJld; ,yFKiwf;fika tpupthd tUkhdf;$w;wpy; 

,e;j nrhj;Jf;fspd; gad;kpf;f MAl;fhyk; KOtJk; ,J tuT itf;fg;gLk;.  

13.14.1 cs;ehl;Lf; nfhilfs; 

 nfhilfspy; 20%khd tUlhe;j tpfpjj;Jf;fika Nja;khdk; 

 nra;ag;gLfpd;wJ.  

13.14.2  ntspehl;Lf;nfhilfs; 

$l;Lj;jhgdj;jpw;F cgfuzq;fshf &gh 654>665>339 Md ntspehl;Lf; 

nfhilfs; fpilj;jpUe;jd. ,e;j njhif Fwpj;j cgfuzq;fspd; MAl;fhyk; 

KOtjpYkhf Fiwe;JtUk; mbg;gilapy; Nja;khdk; nra;ag;gl;Ls;sJld; 

2014 Mk; Mz;Lf;Fupa njhif &gh 2,596,040.18 MFk;. ,J tUkhdf; 

$w;wpy; nfhLf;fg;gl;Ls;s Fwpg;Gfspy; ntspehl;Lf; nfhilfspy; Njakhdk; 

nra;tjhf fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

[g;ghd; murhq;fj;jpd; cjtpahf JICA ,yq;ifapd; fPo; 2012/12/27 Me; 

jpfjp &gh. 66,773,684.69 ngWkjpkpf;f cgfuzq;fs; $l;Lj;jhgdq;fSf;F 

toq;fg;gl;ld. ,e;j cgfuzq;fs; $l;Lj;jhgdq;fSf;F fpilj;jpUg;gJ 2D 

kw;Wk; 3D rk;ge;jkhd njhFj;jy; eltbf;iffSf;fhFk;. Nkw;gb 

cgfuzq;fspd; Nja;khdg; ngWkjp 2013 Mk; Mz;L Kjy; mjd; 

cw;gj;jpj;jpwd;kpf;f MAl;fhyg; gFjpf;Fs; Nja;khd Vw;ghL nra;ag;gLk;.  

3.15  Gus;T 

$l;Lj;jhgdj;jpd; Gus;Tf;fzf;F ml;LW mbg;gilapy; Ngzptug;gLfpd;wJ. 

KjyPl;L tUkhdf; fzf;Fk; ,Nj mbg;gilapNyNa Ngzptug;gLfpd;wJ.  

Gus;itf; ftdj;jpy; nfhs;Sk;NghJ fhyg;gFjpf;Fupa fpilj;j kw;Wk; 

fpilf;f Ntz;ba rfy tUkhdq;fspdJk; epahakhd ngWkjp ftdj;jpy; 

nfhs;sg;gl;Ls;sJ. $llj;jhgd tUkhdkhf ftdj;jpy; nfhs;sg;gLtJ 

ek;gfkhf ngWkjpia mstplf;$ba kw;Wk; Fwpj;j tUkhdq;fspy; vjph;fhy 

nghUshjhu gad;fs; $l;Lj;jhgdj;jpw;F fpilg;gjhf ,Ue;jhy; khj;jpukhFk;.  
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xspgug;G Neu tpw;gidapd; %yk; fpilf;Fk; tUkhdk; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

gpujhd tUkhd %ykhFk;. tUkhdf; $w;wpy; cs;slf;fg;gl;Ls;s Vida 

tUkhd %yq;fs; tUkhdf;$w;wpd; Fwpg;Gf;fspy; jug;gl;Ls;sd. 

3.16  nrytpdk; gw;wpa fzf;Ffis NgzptUjy; 

$l;Lj;jhgd nrytpdq;fs; ml;LW mbg;gilapy; fzf;Ffspy; 

gjpag;gl;Ls;sd. ehshe;j nraw;ghLfis Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; nrhj;Jf;fs; 

nghwp cgfuzq;fis tpidj;jpwdhf NgzptUtjw;F ehshe;jk; nrytpLfpd;w 

rfy nrytpdq;fSk; ,jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd.  

Nkyjpfg;gw;W tl;br; nrytpdk; Vw;gl;Ls;s re;jHg;gq;fspy; mJ epjpf; 

nfhLg;gdTfspd; fPo; tUkhdf; $w;wpy; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.  

3.17 fhRg;gha;r;ry; $w;W  

fhRg;gha;r;ry; $w;W jahHnra;ag;gLtJ Rw;W Kiwia gad;gLj;jpahFk;. 

Rw;W fhRk; fhRf;Fr; rkkhditfspYk; cs;slq;FtJ> ifapy; cs;s fhRk; 

tq;fp eilKiwf; fzf;fpd; kPjpAkhFk;.   

3.18  Ie;njhif jfjpapd; gpd;duhd tplaq;fs;  

Ie;njhif jahHnra;ag;gl;l gpd;dH ,lk;ngWfpd;w rfy Nghjpastpyhd 

tplaq;fis ftdj;jpy; nfhz;L ntspg;gLj;jy; my;yJ rPuhf;fy;fs; 

nra;ag;gl;Ls;sd.  

3.19  njhiyf;fhl;rp r%f eyd;Gup epjpak; (Rdhkp) 

2004Mk; Mz;L Rdhkp mdHj;jj;ij mLj;J mKy;gLj;jg;gl;l gy;NtW 

fUj;jpl;lq;fspdhy; nghJkf;fspd; gy;NtW fUj;jpl;lq;fspd; %yk; 

nghJkf;fsplkpUe;j Nrfupf;fg;gl;l njhif r%f eyd;Gup epjpapy; 

cs;slq;Ffpd;wJ.  
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ml;ltiz 7 - 2014.12.31 Me; jpfjpf;F r%f eyd;Gup epjpaj;jpd; kPjp 

&gh 

2014.01.01 Mk; jpfjpf;fhd kPjp 1,037,094 

fhyg; gFjpf;fhd tl;b                                                     13,609 

2014 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; 

epjpaj;jpd; kPjp 
1,050,703 

 

r%f eyd;Gup epjpakhdJ epjp epiyikf;$w;wpy; xU gFjpahf 

cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.  

4. Gyikr;nrhj;Jf;fs; (Mf;fTupikf;fhd nfhLg;gdTfs;)  

epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; xspgug;G cupikf;fhf nrYj;j Ntz;b Vw;gLfpd;w 

Mf;fTupik (cs;ehL my;yJ ntspehL) my;yJ $l;Lj;jhgdj;jpdhy; 

jahHnra;ag;gLfpd;w jahupg;Gfspd; (njhiyf;fhl;rp ehlfk;> jpiug;glk;> 

fhl;^d; kw;Wk; Vidad) nrytpdq;fs; LKAS 38 w;F mika Gyikr; 

nrhj;njhd;whf fUjg;gLtJld; mt;thW fUjg;gLtjw;F ,dq;fhzf;$ba 

Mw;wy;> fl;Lg;gLj;jf;$ba jd;ik vjph;fhyj;jpy; nghUshjhu gad;fis 

ngw;Wf;nfhs;s KbAjy; Nghd;w %d;W fhuzpfSk; G+h;j;jpailjy; Ntz;Lk;. 

mt;thwhd Gyikr; nrhj;Jf;f;s gpd;tUk; nfhs;iffSf;F mika Nja;khdk; 

nra;ag;gl KbAk;.   

ml;ltiz 8 m – ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l my;yJ nfhs;tdT nra;ag;gl;l 

kw;Wk; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; jahHnra;ag;gl;l cw;gj;jpfSf;F Nja;khdk; 

nra;Ak; nfhs;if   

tif Nja;khdf; nfhs;if 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l my;yJ nfhs;tdT 

nra;ag;gl;l cs;ehl;L njhiyf;fhl;rp 

ehlfq;fs; kw;Wk; jpiug;glq;fs; 

xg;ge;j cld;gbf;if fhyg;gFjpf;Fs; 

Fwpj;j mq;fq;fspd; vz;zpf;ifia 

xspgug;g KbahJ NghFk; NghJ 

vQ;rpapUf;fpd;w Mf;fTupikf;fhf 

nrytplg;gl;l nrytpdk; cld;gbf;if 

fhyg;gFjpapd; ,Wjpapy; nrytpdk; 

xd;whf fUjg;gly; Ntz;Lk;.  

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l my;yJ nfhs;tdT 

nra;ag;gl;l njhiyf;fhl;rp ehlfq;fs; 

xg;ge;j cld;gbf;if fhyg;gFjpf;Fs; 

Fwpj;j mq;fq;fspd; vz;zpf;ifia 
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kw;Wk; jpiug;glk; my;yhj cs;ehl;L 

epfo;r;rpfs;  

xspgug;g KbahJ NghFk;NghJ 

vQ;rpapUf;fpd;w Mf;fTupikf;fhf 

nrytplg;gl;l nrytpdk; cld;gbf;if 

fhyg;gFjpapd; ,Wjpapy; nrytpdk; 

xd;whf fUjg;gly; Ntz;Lk;.  

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l my;yJ nfhs;tdT 

nra;ag;gl;l cs;ehl;Lj; jpiug;glq;fs; 

my;yJ ,ir epfo;r;rpfs; 

xg;ge;j cld;gbf;if fhyg;gFjpf;Fs; 

Fwpj;j mq;fq;fspd; vz;zpf;ifia 

xspgug;g KbahJ NghFk;NghJ 

vQ;rpapUf;fpd;w Mf;fTupikf;fhf 

nrytplg;gl;l nrytpdk; cld;gbf;if 

fhyg;gFjpapd; ,Wjpapy; nrytpdk; 

xd;whf fUjg;gly; Ntz;Lk;.  

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l my;yJ nfhs;tdT 

nra;ag;gl;l ntspehl;L jpiug;glq;fs; 

my;yJ ,ir epfo;r;rpfs; my;yhj 

ntspehl;L epfo;r;rpfs; 

xg;ge;j cld;gbf;if fhyg;gFjpf;Fs; 

Fwpj;j mq;fq;fspd; vz;zpf;ifia 

xspgug;g KbahJ NghFk;NghJ 

vQ;rpapUf;fpd;w Mf;fTupikf;fhf 

nrytplg;gl;l nrytpdk; cld;gbf;if 

fhyg;gFjpapd; ,Wjpapy; nrytpdk; 

xd;whf fUjg;gly; Ntz;Lk;.  

$l;Lj;jhgdk; jahHnra;fpd;w 

njhiyf;fhl;rp ehlfq;fs; 

Kjy; jlit xspgug;Gk;NghJ 

nrytpdj;jpy;  50%Kk; vQ;rpa 50% gj;J 

Mz;LfSf;Fs; rkkhd jtizfshf 

Nja;khdk; nra;ag;gly; Ntz;Lk;.  

$l;Lj;jhgdk; jahHnra;fpd;w 

njhiyf;fhl;rp ehlfq;fs; my;yhj 

epfo;r;rpfs; 

Kjy; jlit xspgug;Gk;NghJ 

nrytpdj;jpy;  50% Kk; vQ;rpa 50% gj;J 

Mz;LfSf;Fs; rkkhd jtizfshf 

Nja;khdk; nra;ag;gly; Ntz;Lk;.  

xg;ge;j cld;gbf;if nry;YgbahFk; 

fhyk; gw;wp tiuaWf;fg;glhj 

nfhs;tdTfs; my;yJ 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l ntspehl;Lj; 

jpiug;glq;fSk; ,irepfo;r;rpfSk; 

Kjy; jlit xspgug;Gk;NghJ 

nrytpdj;jpy;  50% Kk; vQ;rpa 50% gj;J 

Mz;LfSf;Fs; rkkhd jtizfshf 

Nja;khdk; nra;ag;gly; Ntz;Lk;.  
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xg;ge;j cld;gbf;if nry;ygbahFk; 

fhyk; gw;wpa tiuaiwfs; ,y;yhJ 

nfhs;tdT nra;ag;gl;l my;yJ 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l ntspehl;Lj; 

jpiug;glq;fs; kw;Wk; ,irepfo;r;rpfs; 

my;yhj epfo;r;rpfs; 

 

Kjy; jlit xspgug;Gk;NghJ 

nrytpdj;jpy;  50% Kk; vQ;rpa 50% gj;J 

Mz;LfSf;Fs; rkkhd jtizfshf 

Nja;khdk; nra;ag;gly; Ntz;Lk;.  

 

,dq;fhZk; Mw;wy;> fl;Lg;gLj;j KbAkhd jd;ik kw;Wk; vjpHfhyj;jpy; 

nghUshjhu gad;fis ngw;Wf;nfhs;s Kbjy; Mfpa %d;W fhuzpfspy; 

xd;W my;yJ gy G+Hj;jpailahj epfo;r;rpj; jpl;lq;fspd; Mf;fTupikr; 

nrytpdk; (KjyhtJ xspgug;gpd; gpd;dH) fzf;FfSf;fhd ftdj;jpy; 

nfhs;sg;gLk;.  

ml;ltiz 09 – Mf;fTupikf; fl;lzq;fs;  

 

 

nfhs;tdT 

nra;j 

njhiyf;fhl;rp 

ehlfq;fs; 

nfhs;tdT 

nra;j 

ntspehl;L 

epfo;rprfs; 

$l;Lj;jhgdk; 

jahH nra;j 

njhiyf;fhl;

rp ehlfq;fs; 

cs;ehl;L 

epfo;r;rpfs; 

xspgug;gg;g

lhjit 

G+Hj;jpailahj 

,Ug;gpy; 

cs;slq;Fk; 

cs;ehl;L 

epfo;r;rpfs; 

$l;Lj;jhgdk; 

jahHnra;Ak; 

NtW 

jahupg;Gfs; 

2014/01/01 

epYit 

148,614,535 27,277,479 35,828,846 7,200,060 2,070,127 20,737,482 

$l;Lf 72,655,766 15,672,992 4,794,717 2,989,847 - 10,834,414 

2014 Mk; 

Mz;Lf;fhd 

Nja;khdk; 

(73,616,002) (13,328,535) (3,815,787) (7,200,060) (2,070,127) (2,191,220) 

2014/12/31 

epYit  

147,654,299 29,621,936 36,807,776 2,989,847 - 29,380,676 
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5. Nkyjpfg; gw;W trjpfSf;fhd gpiz 

 

Nkyjpfg; gw;W trjpfs; kw;Wk; ehzaf; fbjj;jpd; G+r;rpa vy;iyapd; 

mbg;gilapy;> tq;fpf;F $l;Lj;jhgdj;jpdhy; ahjhapDk; gpizfisg; ngw;Wf; 

nfhLf;f Ntz;b Vw;glyhk;. vdNt> Nkyjpfg; gw;W trjpfs; kw;Wk; ehzaf; 

fbj G+r;rpa vy;iy trjpfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf tq;fpf;F (,yq;if 

fzf;fPl;L epak ,yf;fk; 1 ,w;F mika) gpizahf $l;Lj;jhgdj;jpdhy; 113 

kpy;ypad; &gh Md epiyahd itg;G kw;Wk; 150 kpy;ypad; &gh ngWkjpkpf;f 

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fg;gl;ld.  

 

6. KjyPl;L tUkhdk; 

 

ml;ltiz 10 - KjyPl;L tUkhdk; 2014 

 

KjyPl;L tif ngWkjp 

jpiwNrup cz;bay;fs; (,yq;if 

tq;fp) 
13,353,648 

epiyahd itg;Gf;fs; (,yq;if tq;fp)                                                       14,196,720 

mur <l;L KjyPl;L tq;fpapd; 

epiyahd itg;Gf;fs; 

 

1,783,348 

murhq;f epWtdq;fspd; Nkyjpf 

epjpf;fhd jw;fhypf ek;gpf;if epjpak; 

                                                                         

2,780,123  

tpNrl tPlikg;Gf;fld; jpl;lk; (mur 

<l;L KjyPl;L tq;fp)  
                                                              60,310           

Nrkpg;Gf;fzf;F (,yq;if tq;fp) 2,260 

nkhj;j KjyPl;L tUkhdk; 32,176,410 
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7. Kf;fpakhd fzf;fPl;L kjpg;gPLfs; kw;Wk; jPh;khdq;fs; 

 

kjpg;gPLfs; kw;Wk; jPH;khdq;fs;> njhlh;r;rpahf kjpg;gPl;Lf;F cl;gLj;jg;gLtJld;> 

fhzg;gLfpd;w epiyikfspd; fPO; epahakhdnjd ek;Gfpd;w vjph;fhy rk;gtq;fs; 

gw;wpa vjph;ghh;g;Gf;fisAk; cs;slf;Ffpd;wthW mDgtq;fs; kw;Wk; Vida 

fhuzpfspd; mbg;gilapy; mikfpd;wJ.  

 

Kf;fpakhd fzf;fPl;L kjpg;gPLfs; kw;Wk; fUJNfhs;fs;  

$l;Lj;jhgdj;jpdhy; vjph;fhyj;jpw;F Vw;Gilajhfpd;w kjpg;gPLfs; kw;Wk; 

fUJNfhs;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. mjd; ngWNgwhf Vw;gLfpd;w fzf;fPl;L 

kjpg;gPLfs; tiutpyf;fzj;jpw;F mikthf> Vw;Gila cz;ikahd ngWNgWf;F 

njhlh;e;Jk; ve;NeuKk; rkkhtjpy;iy. mLj;JtUk; epjp Mz;by; fhzg;gLfpd;w 

Vw;Gila nrhj;Jf;fs; kw;Wk; nrytpd msTfs; njhlh;gpy; nghUl;fs;rhh; rPuhf;fiy 

Nkw;nfhs;tjpy; fdprkhdsT mr;RWj;jy; fhzg;gLfpd;w kjpg;gPLfs; kw;Wk; 

fUJNfhs;fs; gw;wpa tpsf;fq;fs; gpd;tUkhW. 

 

(m) tUkhd thp 

gy;NtW tifapyhd ePjpkd;w mjpfhuj; JiwfSf;F tUkhd thpfis 

nrYj;Jtjw;F $l;Lj;jhgdk; fl;Lg;gLfpd;wJ. tUkhd thpf;fhd cyfpy; 

tpahgpj;Js;s Vw;ghLfis jPh;khdpg;gjw;fhf Fwpg;gplj;jf;fsT jPh;khdq;fs;> 

KbTfis Nkw;nfhs;Sk; Mw;wy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. ,Wjp thp gw;wpa jPh;khdk; 

cWjpaw;w gy nfhLf;fy; thq;fy;fs; kw;Wk; fzpg;gPLfs; fhzg;gLfpd;wd. 

fk;gdpapdhy; Nkyjpf thp nrYj;j Ntz;Lkh vd;gJ gw;wpa kjpg;gPl;bd; 

mbg;gilapy; cj;Njr thpf; fzf;fha;Tr; rpf;fy;fs; njhlh;ghd nghWg;Gf;fs; 

,dq;fhzg;gLfpd;wd. Muk;gj;jpy; Fwpj;Jf;nfhs;sg;gl;l ngUkjpfistplTk; Nkw;gb 

tplaq;fs; njhlh;gpyhd ,Wjp thpg; ngWNgWfs; khw;wkilfpd;w gl;rj;jpy; 

mt;thwhd khw;wq;fs; Fwpj;j jPh;khdq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;l fhyg;gFjpf;Fhpa 

elkhLk;> khw;wg;gl;l tUkhd thp nrhj;Jf;fspy; jhf;fj;ij Vw;gLj;Jk;.  

 

(M) Xa;T+jpag; gad;fs; 

Xa;T+jpaf; flg;ghLfspd; jw;fhyg; ngWkjpahdJ gy;NtW fUJNfhs;fisg; 

gad;gLj;jp MAl;fhy kjpg;gPl;bd; mbg;gilapy; jPh;khdpf;fg;gLfpd;w fhuzpfs; 

gytw;wpy; jq;fpAs;sJ. rk;sj;jpw;fhd Njwpa nrytpdj;ij (tUkhdj;ij) 

jPh;khdpf;Fk; NghJ gad;gLj;Jfpd;w fUJNfhs;fspy; fopT tpfpjKk; 

cs;slq;Ffpd;wJ. ,e;j fUJNfhspy; VJk; khw;wk; Vw;gLk; gl;rj;jpy; mJ 

Xa;T+jpak; gw;wpa nghWg;Gf;fspy; fhzg;gLfpd;w mstpYk; jhf;fk; nrYj;Jk;. 

 



                                                                           243               Mz;lwpf;if 2014 
  

$l;Lj;jhgdj;jpdhy; mt;tt; Mz;bd; ,Wjpapy; nghUj;jkhd fopT tpfpjk; 

jPh;khdpf;fg;gLk;. ,J Xa;T+jpag; nghWg;Gf;fisj; jPh;g;gjw;Fj; Njitahdnjd 

vjph;ghh;f;fg;gLfpd;w kjpg;gPl;L vjph;fhy fhNrhl;lj;jpd; jw;Nghija ngWkjpia 

jPh;khdpf;f gad;gLj;jg;gl;l tl;b tpfpjkhFk;. 

 

Xa;T+jpa nghWg;Gf;fs; njhlh;ghd Vida Kf;fpa fUJNfhs;fs; XusTf;F epfo;fhy 

re;ij epiyikfspd; mbg;gilapy; mikfpd;wd. 

 

(,) fl;likg;Grhh; kw;Wk; Vida epjp mk;rq;fspd; epahakhd ngWkjp 

Kidg;Gld; nraw;gLfpd;w re;ijapy; tpw;gid nra;ag;glhj epjprhh; mk;rq;fspd; 

epahakhd ngWkjpia kjpg;gPL nra;Ak; El;gKiwfisg; gad;gLj;j 

jPh;khdpf;fg;gLfpd;wJ. gy;NtW Kiwfisj; njhpT nra;Jnfhs;tjw;Fk;> 

mwpf;ifaplg;gLfpd;w mt;tt; fhyg;gFjpfspd; ,Wjpapy; fhzg;gLfpd;w re;ij 

epiyikfspd; mbg;gilapy; gpujhdkhf jq;fpAs;s fUJNfhs;fis 

Nkw;nfhs;tjw;Fk; $l;Lj;jhgdk; jkJ jPh;khdq;fis gad;gLj;Jfpd;wJ. Kidg;Gld; 

nraw;gLfpd;w re;ijfspy; tpw;gid nra;ag;glhj tpw;gidf;Ff; fhzg;gLfpd;w 

gy;NtW epjprhh; nrhj;njhd;Wf;F $l;Lj;jhgdk; fopT nra;ag;gl;l fhNrhl;l 

tpsf;fj;ijg; gad;gLj;jp cs;sJ. 

 

 

8. epjp mgha Kfhikj;Jtk; 

 

8.1  epjp mgha fhuzpfs; 

$l;Lj;jhgd nraw;ghLfs; fhuzkhf mJ epjprhh; mghafukhd epiyikfs; 

gytw;iwj; jPh;f;fpd;wJ. re;ij mghak;> fld; mghak;> jputepiy mghak; 

vd;wthwhFk;. mgha Kfhikj;JtkhdJ gzpg;ghsh; rigapdhy; mq;fPfhpf;fg;gLfpd;w 

nfhs;iffspd; fPo; Kfhikj;Jtj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. Kfhikj;Jtj;jpdhy; 

ehshe;jk; epjp mgha epiyikfis ,dq;fhzy; kw;Wk; kjpg;gPL nra;tJ 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.  
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8.2  re;ij mghaq;fs; 

 

i) me;epar; nryhtdp mghak; 

epWtdj;jpy; mKypy; ,y;yhj gz tifapd; %yk; vjph;fhyj;jpy; 

,dq;fhzg;gl;l nrhj;Jf;fs; my;yJ nghWg;Gf;fis Fwpg;gpLk; 

re;jh;;g;gq;fspy; me;epar; nryhtzp mghak; vOfpd;wJ. 

 

$l;Lj;jhgdj;jpw;F chpj;jhd me;epar; nryhtzp %yk; 

ntspg;gLj;jg;gLfpd;w fpilf;f Ntz;ba my;yJ nrYj;j Ntz;ba 

tplaq;fs; ,y;yhik fhuzkhf $l;Lj;jhgdk; me;epar; nryhtzp 

mghaj;Jf;F cl;gLtjpy;iy. 

 

ii) tl;b tpfpj mghak; 

vjph;ghuh tl;b tpfpj kl;lj;jpy; ,lk;ngWfpd;w khw;wq;fs; fhuzkhf 

,lk;ngWfpd;w ghjpg;ghdJ epjp mOj;jj;jpd; mghak; tl;b tpfpj 

mghankd;W miof;fg;gLk;. 

 

$l;Lj;jhgdk; njhlh;ghd Ie;njhifj; jpfjpapy; tl;b nrYj;j 

Ntz;bajhff; fhzg;gLfpd;w fld;ngWiffs; ,y;iy. tl;b nrYj;j 

Ntz;bajhff; fhzg;gLfpd;w xNu fUJNfhshd jpiwNrhp cz;bay;fspd; 

mbg;gilapy; Nkw;nfhz;Ls;s KjyPLfs; kw;Wk; Fj;jifg; nghWg;Gf;fs; 

mt;tsT Kf;fpakhdjy;y. vdNt tl;b tpfpj mghak; jhq;fpf; 

nfhs;sf;$ba kl;lj;jpy; fhzg;gLfpd;wJ.  

 

iii) tpiy mghak; 

re;ijg; nghUl;fs; kw;Wk; rkgq;Ffspd; tpiy khw;wq;fs; fhuzkhf 

Vw;gLfpd;w ghjfkhd epjprhh; jhf;fj;jpd; mghak; tpiy mghak; 

vd;wiof;fg;gLfpd;wJ. 

 

tpw;gidf;fhff; fhzg;gLfpd;w gq;Ffshf tifg;gLj;jp gl;bayplg;glhj 

gq;Ffspy; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; KjyPL nra;ag;gl;Ls;sJld;> ,g;gq;Ffs; 

Kidg;Gld; nraw;gLfpd;w re;ijapy; tpw;gid nra;ahik fhuzkhf 

$l;Lj;jhgdkhdJ tpiy mghaj;ij vjph;Nehf;Ftjpy;iy.  
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8.3  fld; mghak; 

                  

fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhdit> tq;fp kw;Wk; epjp epWtdq;fspYs;s itg;Gf;fs; 

kw;Wk; fpilf;f Ntz;bait> epiwNtw;wg;gl;l nfhLf;fy; thq;fy;fSk; 

cs;slq;fshf thbf;ifahsh;fSf;F fld; ntspg;gLj;jy;fs; kw;Wk; fld; mghak; 

vOfpd;wJ. jug;gLj;jg;gl;l nfhLg;gdTfs; kw;Wk; Nrit toq;fy; epakq;fs; kw;Wk; 

epge;jidfs; ngw;Wf; nfhLf;f Kd;dh; jkJ xt;nthU Nrit ngWdUf;Fk; fld; 

mgha Kfhikj;Jtk; kw;Wk; tpsf;fkspg;gjhdJ mt;tt; mYtyhpd; nghWg;ghFk;.  

 

 

                    2014          2013 

                                                                        &gh 000        &gh 000  

                              fld; fhy vy;iyf;Fs;       

                                          khjk; 0 – 1                         153,791      161,421 

                              Kd;G ,Ue;J mwtpl Ntz;baJ      

                                         khjk; 1 – 3                        255,100      288,710 

                                         khjk; 3 – 6                          46,424           31,407 

                                         khjk; 6 ,w;F Nky;            108,135       99,092 

                    fpilf;f Ntz;ba xl;Lnkhj;j re;ijrhh;   563,450       580,630 

                    fl;likT                                          (71,042)      (64,162) 

                    Njwpa re;ijrhh; fpilf;f Ntz;bait     492,408       516,468  

                                                                                 ======      ======   

 

        

  

9. rk;ge;jg;gl;l jug;gpdHfis ntspg;gLj;jy; 
 

,yq;if fzf;fPl;L epakk; 24,w;F mika rk;ge;jg;gl;l jug;gpdHfSld; 

$l;Lj;jhgdk; Nkw;nfhs;Sk; nghJthd tpahghuf; nfhLf;fy; thq;fy;fs; 

gw;wpa jfty;fs; gpd;tUkhW.  
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,y ngau; 
gjtp rk;ge;jg;gl;l 

jug;gpdUld; 

nfhLf;fy; thq;fy; 

Kftup 

01 jpU.tpkyNrd 

&grpq;` 
jiytH rk;ge;jg;gl;l 

jug;gpdHfSld; 

nfhLf;fy; 

thq;fy;f;s; ,y;iy 

101/24, D3 tJ 

xOq;if, 

vnfhltj;j tPjp> 

nghuy];fKt. 

02 jpU. vl;tl; [anfhb gzpg;ghsHrig 

cWg;gpdH 

gzpg;ghsH – 

fy;tp mikr;R  

 

 

1. uztpU upay; 

];lhH 

epfo;r;rpj;jpl;l 

eLtH FO 

mq;fj;jtuhf 

nraw;gly; &gh. 

2,037,825/- 

52, Mupajhr gPup]; 

khtj;ij> 

ENfnfhil 

03 NguhrpupaH Nuh`d 

yf;~;kd; gpajh] 

gzpg;ghsH rig 

cWg;gpdH 

rpNu~;l 

tpupTiuahsH 

Clf kw;Wk; 

mgptpUj;jp 

epWtdj;jpd; 

gzpg;ghsH 

ehafkhf Nkw;gb 

epWtdj;jpdhy; 

jahH 

nra;ag;gl;Ls;s 

tptuz epfo;r;rpg;G 

Mf;fTupik -  

&gh. 1,649,975.01 

37, KjyhtJ 

xOq;if, 

mUg;nghy, fz;b 

04 jpUkjp mDyh 

`];fk 

gzpg;ghsH rig 

cWg;gpdH 

gzpg;ghsH 

ehafk; (jfty; 

njhopy;El;g 

Kfhikj;Jtj; 

jpizf;fsk;> 

nghJ jpiwNrup)  

rk;ge;jg;gl;l 

jug;gpdUldhd 

nfhLf;fy; 

thq;fy;fs; ,y;iy 

gzpg;ghsH ehafk; 

jfty; njhopy;El;g  

Kfhikj;Jtj; 

jpizf;fsk;> 

nghJ jpiwNrup> 

nfhOk;G-01. 
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05 jpU. `l;rd; 

rkurpq;` 

gzpg;ghsH rig 

cWg;gpdH 

jiytH - 

,yq;if 

xypgug;Gf;$l;Lj;

jhgdk; 

rk;ge;jg;gl;l 

jug;gpdUldhd 

nfhLf;fy; 

thq;fy;fs; ,y;iy 

,y.255/B11, 

nlhupq;ld; fhld;> 

nlhupq;ld; vtdpA> 

nfhOk;G-07.  

06 jpU. mNrhf Nrurpq;` gzpg;ghsH rig 

cWg;gpdH 

jiytH – 

Njrpa jpiug;glf; 

$l;lj;jhgdk; 

rk;ge;jg;gl;l 

jug;gpdUld; 

nfhLf;fy; 

thq;fy;fs; ,y;iy 

,y.. 30, ghlrhiy 

xOq;if> 

fSNghtpy 

07 jpU. re;jughy 

ypadNf 

gzpg;ghsH 

ehafk; 

rk;ge;jg;gl;l 

jug;gpdUld; 

nfhLf;fy; 

thq;fy;fs; ,y;iy 

43/23V, ngg;ypahd 

khtj;ij> 

nfh`_tiy 

08 jpU. fhkpdp Nrhkre;ju 

uhrGj;u 

gpujk 

epiwNtw;W 

mYtyH 

rk;ge;jg;gl;l 

jug;gpdUld; 

nfhLf;fy; 

thq;fy;fs; ,y;iy 

“tdkyp”> gioa 

tPjp> guthFk;Gf;f 

09 jpU. nuh`hd; 

ruj;re;ju ngNuuh 

gpujpg; gzpg;ghsH 

eahfk; 

(nghwpayhsH) 

rk;ge;jg;gl;l 

jug;gpdUld; 

nfhLf;fy; 

thq;fy;fs; ,y;iy 

24, = Rkq;fy 

tPjp> ,uj;kyhid.  

10  jpU. vk;.v];. 

jSnfhl 
gpujhd 

fzf;fhsH  

rk;ge;jg;gl;l 

jug;gpdUld; 

nfhLf;fy; 

thq;fy;fs; ,y;iy 

,y. 24/3B, 1 Mk; 

xOq;if> ghnfhl 

tPjp> ENfnfhil 

11 jpU. RNkjh 

mj;Jyrpwp 

gpujpg;gzpg;ghsH 

ehafk; (jahupg;G 

Nritfs;) 

rk;ge;jg;gl;l 

jug;gpdUld; 

nfhLf;fy; 

thq;fy;fs; ,y;iy 

234/N[>  

fJUf`tj;j tPjp> 

nfhl;bfhtj;ij  
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12 jpU. ep~he;j 

cgatd;r 

gpujpg; gzpg;ghsH 

ehafk; (epfo;r;rp) 

rk;ge;jg;gl;l 

jug;gpdUld; 

nfhLf;fy; 

thq;fy;fs; ,y;iy 

71< / ,`yfk> 

fk;g`  

13 jpU. [p.rp. Nuhrd;  gzpg;ghsH 

(eph;thfk;) 

rk;ge;jg;gl;l 

jug;gpdUld; 

nfhLf;fy; 

thq;fy;fs; ,y;iy 

723/2/3, Nyf; 

nlu];> 

mj;JUfphpa 

14 jpU vd;.V.I.vd;.Nf. 

ep];]q;f 
gzpg;ghsH 

(nra;jp kw;Wk; 

elg;G tptfhuk;) 

rk;ge;jg;gl;l 

jug;gpdUld; 

nfhLf;fy; 

thq;fy;fs; ,y;iy 

366 C 10, R`jGu> 

n`hud tPjp> 

Nfhdnghy 

15 jpU rdj; jStj;j  gzpg;ghsH 

(re;ijg;gLj;jy;) 

rk;ge;jg;gl;l 

jug;gpdUld; 

nfhLf;fy; 

thq;fy;fs; ,y;iy 

,y. 128> my;tp]; 

lTd;> tj;js 

16 jpUkjp. vhpd; 

tpN[Nfhd; 
gzpg;ghsH (fy;tp 

epfo;r;rpfs;) 

rk;ge;jg;gl;l 

jug;gpdUld; 

nfhLf;fy; 

thq;fy;fs; ,y;iy 

,y. 29> A+.<. 

ngNuuh khtj;ij> 

uh[fphpa 
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epjpf; $w;Wf;fs; njhlh;ghd Fwpg;Gf;fs; 2014 brk;gh; 31 Mk; 

jpfjpAld; epiwtilAk; Mz;Lf;F 

 

 

                                      

                                                                                                                                            

 
        &gh 
 2014 

brk;gh; 31 

2013 

brk;gh; 31 

01. tUkhdk;   

&gth`pdp xspgug;G Neu tpw;gid – 

miythpir 1 
1,428,421,321 1,622,049,189 

&gth`pdp xspgug;G Neu tpw;gid – I 

miythpir  
328,932,740 221,848,566 

&gth`pdp xspgug;G Neu tpw;gid – kPs;th;j;jf 

cld;gbf;if  
46,566,500 80,022,125 

xspgug;G Neu tpw;gid kPjhd Njrj;ijf; 

fl;bnaOg;Gk; thp  
29,757,120 31,944,567 

nkhj;j tUkhdk; 1,833,677,681 1,955,864,447 

02. NtW nraw;ghl;L tUkhdk;   

cw;gj;jp tUkhdk; 87,345,686 90,131,922 

KjyPl;L tUkhdk; (8 Mk; ml;ltiziag; 

ghh;f;f) 
32,176,410 50,484,233 

ghpkhw;wy; fl;lzk; 731,788 1,034,018 

nrhj;Jf;fspd; tpw;gid %ykhd ,yhgk; 999 439,858 

rpw;Wz;br;rhiyapypUe;jhd thlif 39,000 36,000 

jpizf;fsj;jpd; jz;lg; gzk; 1,512,342 1,445,872 

Copah; fld; tl;b 6,838,119 6,532,566 

ehdhtpj tUkhdk; 3,339,997 6,843,085 

ntspehl;L cjtpj;jpl;lk; 15,903,664 15,903,664 

kPsr; nrYj;jhj Nfs;tp itg;G  292,475 357,232 

gjpTf; fl;lzk; 196,968 171,993 

epfo;r;rpfspd; nghUl;fs; tpw;gid 2,717,919 4,062,519 

gjpTf; fl;lzk; njhiyf;fhl;rp 

re;ijg;gLj;JNthh; 
4,000               19,030 

$l;Lj;jhgd trjpfisg; gad;gLj;jy; (ntspehL)  1,055,495 1,084,498 

$l;Lj;jhgd trjpfisg; gad;gLj;jy; (cs;ehL)  5,974,963 10,781,615 
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Njrj;jpw;F kFlk; Gj;jfq;fs;> rQ;rpiffis 

tpw;gid nra;jjd; %yk; ngw;w tUkhdk; 
325,759 575,775 

ned kpfpu tpdhg;gj;jpu tpw;gid %ykhd 

tUkhdk;  
          3,612,254           3,008.967 

nryhtzp khw;wy; ,yhgk;                     585   98  

rQ;rpif tpw;gid - 2,411 

re;ijg;gLJ;jy; Nkk;gLj;jy; tUkhdk; 136,804 5,306,357 

Nrit ngWdh; kPs;epug;Gr; nra;j NtW 

fl;lzq;fs; 
  -   471,005  

murhq;ff; nfhil  - 9,000,000 

bg;Nshkh ghlnewp elhj;jpajd; %yk; ngw;w 

tUkhdk; 
975,684 - 

nkhj;j Vida nraw;ghl;L tUkhdk; 163,180,910 207,692,717 

3. tpw;gidr; nrytpdk;   

3.1 fy;tp epfo;r;rpfSf;fhd nrytpdk;    

fiyQh; fl;lzk; 6,459,530 7.213.447 

cgruizr; nrytpdk;  1.781.234 2.600.517 

xg;gidg; nghUl;fs;  171.963 292,869 

NtW nrytpdq;fs; 462,106 426.177 

caph;g;gpg;Gg; nghUl;fs;  3,357 65,729 

Nkil tbtikg;G  2.511.820 3,528,342 

xspg;glf; frl; kw;Wk; Nlg;  591,045 932,128 

Nghf;Ftuj;J trjpfis thliff;Fg; ngwy; 337,380 724,000 

cgfuzq;fs; thliff;Fg; ngwy;  3,203,498 1,768,189 

trjpfis (muq;F) thliff;Fg; ngwy; 895,153 1,755,655 

xypngUf;fp cgfuzk; thliff;Fg; ngwy; 258,500 69,843 

kpd;rhuk;  11,800 36,000 

Nkhl;lhh; thfdq;fSf;fhd vhpnghUs; 9,993 - 

kpd;gpwg;ghf;fpfSf;fhd vhpnghUs; 10,000 - 

jq;Fkplk; 3,163.480 3,224,707 

Gifg;glk;  1,000 - 

gpuahzr; nrytpdKk;> tho;f;ifr; nryTf; 

nfhLg;gdTk;  
1,598,155 1,887,619 

epfo;r;rpg; gpujpfs; kw;Wk; njhiyf;fhl;rp xspgug;G           4,830,000 - 
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chpikiaf; nfhs;tdT nra;jy; 

jpiuapLk; ,lq;fis thliff;Fg; ngwy; 4,000 55,500 

tpNrl tplaq;fs;           1,441,825 1,964,000 

fy;tp epfo;r;rpfSf;fhd nrytpdk; 27,745,839 26,544,722 

I miythpir    

fiyQh;fSf;fhd fl;lzq;fs; 5,583,483 4,763,625 

Kd; fhl;rpfs; kw;Wk; mtjhdpg;Gf; fl;lzk; - 10,000 

cgruizr; nrytpdk;               629,450 246.780 

cgfuzq;fs; thliff;Fg; ngwy;  1,488,500 1,736,750 

Gifg;glk;  50,000  - 

xyp cgfuzk; thliff;Fg; ngwy; 98,300 1,030,600 

kpd;rhuk; 13,000 - 

NtW nrytpdq;fs; 379,968 477,869 

gpuahzr; nrytpdKk;> tho;f;ifr; nryTf; 

nfhLg;gdTk;  
604,931                   450,400 

vOJfUtpfs;  - 1,160 

epfo;r;rpf;fhd nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;jy; 

(ntspehL) 
27,490,946              25,239.343 

jq;Fkplk; 963,375 557,600 

xspg;glf; frl; kw;Wk; Nlg;  184,262 243,756 

,yq;if xspgug;G $l;Lj;jhgd NfhGu 
ghtidf;fl;lzk; 

          3,575,476 3,524,694 

kpd; fl;lz kPs; mwtPL ,yq;if xspgug;G 
$l;Lj;jhgdk;  

2,167.539 2,101,026 

Nkil kw;Wk;  muq;fikg;G               725,595 79,464 

trjpfis thliff;Fg; ngwy; (jpiu xyp)              683,016 - 

Xspg;gjpT ,lq;fis thliff;Fg; ngwy;                20,000 3,000 

caph;g;gpg;Gg; nghUl;fs;  3,357 - 

Kf;fpa epfo;Tfs;              800,000 - 

tpNrl nfhLg;gdT Mq;fpy nra;jp 621,600 - 

nrdy; I epfo;r;rpfSf;fhd nrytpdk; 46,082,798 40,466,067 

3.2 gy;NtW epfo;r;rpfSf;fhd nrytpdk;   

fiyQh; fl;lzk; 23,709,816 29,093,396 

Kd; fhl;rpfs; kw;Wk; mtjhdpg;Gf; fl;lzk;   303,200   449,900 

cgruizr; nrytpdk;  3,383,033                 4,337,515 
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epfo;r;rpg; gpujpfs; kw;Wk; njhiyf;fhl;rp xspgug;G 

chpikiaf; nfhs;tdT nra;jy; 
187,805,137 128,465,381 

Nkil tbtikg;G> xspg;gjpT ,lq;fs;> gpd;dzp 

cgfuzq;fs;  
2,131,046 1,795,633 

xg;gidg; nghUl;fs;    124,171 292,869 

xspg;glf; frl; kw;Wk; Nlg; 2,561,349 1,608,847 

caph;g;gpg;Gg; nghUl;fs;  2,793 65,729 

Gifg;glk;    95,587 65,426 

cgfuzq;fs; thliff;Fg; ngwy;  7,504,385 6,993,405 

NtW nrytpdq;fs;                2,199,250 2,225,489 

epfo;r;rpf;fhd nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;jy; 

(ntspehL) 
8,121,142 8,665,371 

gpuahzf; nfhLg;gdT kw;Wk; tho;f;ifr; nryTf; 

nfhLg;gdT  
          3,633,177 3,194,493 

tpNrl tplak; - 181,311 

jq;Fkplf; fl;lzk; 5,564,664 5,506,148 

kpd;rhuk; 251,907 384,133 

fiyaf trjpfis thliff;Fg; ngwy; (xyp) 1,781,455 1,095,311 

xypngUf;fp cgfuzk; thliff;Fg; ngwy; 619,350 1,405,500 

Nghf;Ftuj;J trjpfis thlifg; ngwy; 790,100 2,013,453 

kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fSf;fhd vhpnghUs;  14,520 - 

glg;gpbg;G nra;Ak; ,lq;fSf;fhd thlif  471,845 628,328 

nra;kjp nrytpdk; 2,400 - 

gy;NtW epfo;r;rpfSf;fhd nrytpdk; 251,070,327 198,467,637 

3.3 nra;jp epfo;r;rpfSf;fhd nrytpdk;   

nra;jp thrpg;ghsh;fs;> njhFg;ghrphpah;fSf;fhd 

nfhLg;gdT  
6,212,300 6,419,135 

nra;jp Nrfhpj;jy; - cs;ehL 21,607,500 19,763,900 

nra;jp Nrfhpj;jy; - ntspehL 4,651,589 4,393,215 

NtW nrytpdq;fs; 549,477 352,598 

Nkhl;lhh; thfdq;fSf;fhd vhpnghUs;  20,000 - 

nra;kjpf; fl;lzq;fs; - ntspehL 4,652217 2,359,536 

Mrpa xypgug;Gr; rq;fj;jpd; epiyahd kw;Wk; 

khw;wkilAk; fl;lzq;fs; 
2.912.048 4,220,157 
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elg;G tptfhug; gphpT (nghJ) 3.357 65,729 

Nghf;Ftuj;J trjpfis thlifg; ngwy; 11,418.728 12,040,413 

,izaj;jyj;jpw;F gjpNtw;wk; nra;tjw;fhd 

Nritfs;  
2,095,658 2,357,148 

xspf; frl; kw;Wk; Nug; 456,721 1,045,225 

cgruizr; nrytpdk;            1,534,726 2,139,064 

nra;jpg; gpd;dzp muq;f cUthf;fk;  

               

      178,187 3,927 

fiyQh; fl;lzk; 29,399,070 37,930,161 

cgfuzq;fs; thliff;Fg; ngwy;  23,842,142 20,609,643 

xypngUf;fp cgfuzk; thliff;Fg; ngwy; 832,806 2,812,500 

gpuahzr; nrytpdKk;> tho;f;ifr; nryTf; 

nfhLg;gdTk;  
2,631.850 2,294,468 

jq;Fkplk; 2,745,040 2,579,500 

Nkil muq;fikg;G               6,424.401 7,740,065 

Nghf;Ftuj;J trjpfis thlifg; ngwy; - elg;G 

tptfhuk; 
                         - 2,993,700 

trjpfis thlifg; ngwy; (Nkil /xyp)  1,134,223 1,164,535 

Gifg;glk;  110,000 100,000 

muq;F> fiyaf trjpfis thliff;Fg; ngwy; 

(elg;G tptfhuk;) 
2,142,207 - 

Neub epfo;r;rpfs;  1,656,000 1,656,000 

tpNrl tplaq;fs; 3,875,027 1,355,771 

nra;jp epfo;r;rpfSf;fhd nrytpdk; 131,085,274 136,396,389 

3.4 th;j;jf epfo;r;rpfSf;fhd jahhpg;Gr; 

nrytpdk;  
  

fiyQh; fl;lzk; 856,420 867,000 

cgruizr; nrytpdk;  281,180 115,510 

muq;F cUthf;fk; / xspg;gjpT ,lq;fs; gpd;dzp 

cgfuzq;fs; 
1,217,048 554,300 

cgfuzq;fs; thliff;Fg; ngwy;  1,993,204 493,960 

NtW nrytpdq;fs;                    20,500                       1,800 

gpuahzr; nrytpdKk;> tho;f;ifr; nryTf; 

nfhLg;gdTk;  
425,466 196,207 

jq;Fkplk;                  621,000 456,000 
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xyp cgfuzk; thliff;Fg; ngwy; - 20,000 

xspg;glf; frl; kw;Wk; Nlg;                   213,549 191,363 

tpNrl tplaq;fs; 43,000 - 

th;j;jf epfo;r;rpfSf;fhd nrytpdk; 5,671,367 2,896,139 

3.5 NtW jahhpg;Gr; nrytpdq;fs;   

rk;gsKk;> NtW nfhLg;gdTfSk; (jahhpg;Gg; 

gjtpazpapdh;)  
  

rk;gsKk;> nfhLg;gdTfSk; - epue;ju Copah;fs;            289,676,355 263,789,780 

rk;gsKk;> nfhLg;gdTfSk; - xg;ge;j 27,431,804 23,337,474 

rk;gsKk;> nfhLg;gdTfSk; - epthuz 12,225,733 13,011,855 

NkyjpfNeuk; 129,014,136 113,827,792 

Copah; Nrkyhg epjpa $l;Lj;jhgdg; gq;fspg;G  44,626,433 41,252,981 

Copah; ek;gpf;if epjpa $l;Lj;jhgdg; gq;fspg;G  8,920,606 8,239,787 

tpLKiw jpd nfhLg;gdT             30,719,107 28,292,464 

thu,Wjpehs; nfhLg;gdT (epiwNtw;W) 4,456,163                 ,422,113 

gpd;jq;fpaNrit/ fLk;Ntiy               4,800,709 4,714,991 

flikg;nghWg;G mYtyh; /nghwpapayhsh; 

nfhLg;gdT  
1,218,413                1,122,750 

Cf;Ftpg;Gf; nfhLg;gdT  25,034,686             24,,649,538 

czTf; nfhLg;gdT – epiwNtw;wy;yhj  7,576,875                7,342,391 

gpuahzf; nfhLg;gdT  15,047,464 15,788,537 

vQ;rpa kUj;J tpLKiwf;fhd nfhLg;gdT  15,691,001              15,179,082 

kpif Cjpak; 33,992,711              33,233,389 

kpd;rhuk; - (75%)             89,998,685              83,763,157 

kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpuj;jpw;fhd vhpnghUs; 

nrytpdk;  
1,380,855 1,883,404 

gpuahzr; nrtpdk; (75%) 16,619,155 14,986,491 

xspgug;G epiya thlifr; nrytpdk;  1,931,678 2,218,229 

GJg;gpj;jy; kw;Wk; guhkhpg;Gr; nrytpdk; - 

cgfuzk;  
8,642,029 12,219,385 

ntspehl;L epfo;r;rpfspd; kPjhd thp  1,967,500 427,500 

kPs; th;j;jf cld;gbf;if kPjhd nrytpdk;  49,112,441 104,335,844 

miythpirr; nrytpdk;  4,411,693 4,384,061 

nfhOk;G – gyhyp xspgug;Gj; njhlh;Gfs;  1,133,330 1,408,786 
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Fiber Optic njhlh;ig thliff;Fg; ngwy;  112,882 - 

%d;whk; jug;gpdhplkpUe;J cl;fl;likg;G 

trjpfis thliff;Fg; ngwy; 
353,825 272,378 

 826,096,265 824,104,158 

3.6 Nja;T    

Nja;T  104,135,532 110,728,564 

nkhj;j tpw;gidr; nrytpdk; 1,391,887,402 1,339,603,675 

4. tpepNahfr; nrytpdk;   

Kfth; juF 223,089,962 247,371,796 

Nkk;gLj;jy; nrytpdk;  23,442,840 9,593,213 

Iaf; fld; Vw;ghL   

Copah;  111,122 65,163 

ehdhtpj 44,084 (250,225) 

- NritngWdh; 6,882,456 (9,379,454) 

tpepNahf nrytpdk;  253,570,463 247,400,493 

5. eph;thfr; nrytpdk;   

mq;fj;jth; gzpf;nfhil 1,563,479 1,487,100 

rk;gsKk;> nfhLg;gdTfSk; - epue;ju Copah;fs;  96,558,785 87,929,927 

rk;gsKk;> nfhLg;gdTfSk; - xg;ge;j 9,143,935 7,779,158 

rk;gsKk;> nfhLg;gdTfSk; - epthuz 4,075,244 4,337,285 

NkyjpfNeuk; 43,004,712 37,942,597 

Copah; Nrkyhg epjpa $l;Lj;jhgdg; gq;fspg;G  14,875,478 13,750,994 

Copah; ek;gpf;if epjpa $l;Lj;jhgdg; gq;fspg;G  2,973,535 2,746,596 

tpLKiw jpd nfhLg;gdT 10,239,702 9,430,821 

thu,Wjpehs; nfhLg;gdT (epiwNtw;W) 1,485,388 1,474,038 

gpd;jq;fpaNrit/ fLk;Ntiy 1,600,236 1,571,664 

flikg;nghWg;G mYtyh; /nghwpapayhsh; 

nfhLg;gdT  
406,138 374,250 

njhopy;rhh; epiwNtw;Wdh;fSf;fhd mq;fj;Jtf; 

fl;lzk; 
26,016 70,029 

Cf;Ftpg;Gf; nfhLg;gdT  8,344,895 8,216,513 

czTf; nfhLg;gdT – epiwNtw;wy;yhj  2,525,625 2,447,464 

gpuahzf; nfhLg;gdT  5,015,821 5,262,846 
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vQ;rpa kUj;J tpLKiwf;fhd nfhLg;gdT  5,230,334 5,059,694 

Cf;Ftpg;Gf; nfhLg;gdT> kpif Cjpak;> el;l<L 375,000 300,000 

kpif Cjpak; 11,330,904 11,077,796 

gjtpazpapd; eyd;Ghp 55,116 130,500 

tpisahl;L eyd;Ghpf;F  196,700 110,000 

gjtpazpapdUf;fhd rPUilfs;  59,250 100,925 

fhg;GWjpj; jtizg;gzk; - kUj;Jt  30,760,681 29,359,410 

fhg;GWjpj; jtizg;gzk; - jpBh; tpgj;J kw;Wk; 

MAs; 
1,113,279 957,416 

gpuahzr; nrytpdKk;> tho;f;ifr; nryTf; 

nfhLg;gdTk; - cs;ehL 
2,586,870 2,219,466 

gpuahzr; nrytpdKk;> tho;f;ifr; nryTf; 

nfhLg;gdTk; - iky; thliff; nfhLg;gdT  
4,143,246 4,310,451 

gpuahzr; nrytpdKk;> tho;f;ifr; nryTf; 

nfhLg;gdTk; - ntspehL 
16,887,496 5,911,159 

NtW nrytpdq;fs; - ntspehl;Lg; gazq;fs;  1,278,811 344,009 

$l;Lj;jhdg cgruizAk;> fspahl;l 

eltbf;iffSk;  
2,486,256 1,563,252 

thlif> thpAk;> tPjthpAk; 15,397,605 15,496,073 

kpd;rhuKk;> vhprf;jpAk;  29,999,562 27,921,052 

njhiyNgrpf; fl;lz epiyahd nfhLg;gdT  10,143,923 9,204,848 

ghJfhg;Gr; Nritfs;  12,146,250 13,050,000 

jghy;  943,884 827,691 

mr;Rk;> vOJfUtpAk; 9,006,784 8,777,705 

gj;jphpiffs; kw;Wk; rQ;rpiffs;  2,128,433 2,309,175 

mYtyfj; Njitfs; 1,369,264 2,388,430 

nrhj;Jf;fis tpw;gid nra;jjd; %ykhd el;lk; 63,915 3,040 

me;epar; nryhtzp khw;wy; el;lq;fs;  21,088 179,718 

gy;NtW nrytpdq;fs; 6,514,899 5,993,102 

Nfs;tp kw;Wk; Ml;Nrh;g;Gf;fhd tpsk;gu 

mwptpj;jy;fs;  
974,615 1,746,393 

ePjpkd;w tof;FfSf;fhd el;l<Lfs;  125,890 - 

Nkhl;lhh; thfd gazr; nrytpdq;fs;  5,539,718 4,995,497 

Nkhl;lhh; thfd thlifr; nrytpdk; 10,240,021 7,215,391 
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fhg;GWjp – fl;llq;fSk;> NtW nrhj;Jf;fSk;  7,397,778 5,184,466 

chpkg;gj;jpuKk;> fhg;GWjpAk; - Nkhl;lhh; 

thfdq;fs; 
1,942,955 1,549,004 

GJg;gpj;jYk;> guhkhpg;Gk; - fl;llq;fs; 8,055,893 11,094,168 

GJg;gpj;jYk;> guhkhpg;Gk; - fhzp 1,459,359 1,482,867 

GJg;gpj;jYk;> guhkhpg;Gk; - NtW nrhj;Jf;fs; 981,253 1,258,863 

ePh; 3,509,379 3,125,001 

,izaj;js trjpfSf;fhd fl;lzq;fs; 6,532,806 6,470,473 

fzdpj; Njitfs; 720 6,925 

ikf;Nuhnrht;l; cw;gj;jpfSf;fhd 

chpkf;fl;lzq;fSk;> NtW nrytpdq;fSk;  
325,000 323,400 

fUj;juq;Ffs; kw;Wk; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; - 

nghJ  
866,676 322,675 

epidTf; nfhz;lhl;lq;fs;  1,255,325 1,490,177 

nghJrd miog;Gf; fl;likg;G – fl;lzKk;> 

thlifAk;  
94,313 164,976 

Nkhl;lhh; thfdg; GJg;gpj;jy;fs;  6,578,840 10,270,389 

tpsk;guKk;> Nkk;gLj;jy; eltbf;iffSk;  190,648 422,771 

gapw;rpr; nrytpdq;fs; (cs;sf)  1,668,601 1,277,417 

nedkp`pu tpdhj;jhs;fis mr;rpLk; nrytpdk;  2,678,571 - 

md;gspg;Gf;fs;  683,150 1,300,150 

nghJeytha itgtj;jpw;fhd nrytpdk;  676,470 4,798,523 

Njrpa Njitg;ghLfs; 2,518,539 1,336,126 

gq;fspg;Gj; njhiffs; (AIBD gq;fspg;G)  2,468,521 4,950,094 

Nja;khdk;  49,382,768 49,903,130 

Njrj;ijf; fl;bnaOg;Gk; thp 36,820,433 39,117,289 

 519,046,780 492,222,353 

Xa;T+jpag; gzpf;nfhil - 23,758,779 

epUthfr; nrytpdk; 519,046,780 515,981,132 

6. epjprhh; kw;Wk; NtW fl;lzq;fs;   

tq;fpf; fl;lzq;fs;  803,505 1,113,289 

tq;fp tl;b (OD) 8,385,155 1,669,908 

thliff; nfhs;tdT tl;b – Nkhl;lhh; thfdk; 2,441,330 3,700,623 

fzf;fha;Tf; fl;lzq;fs; 350,000 350,000 
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rl;lf; fl;lzq;fs;  2,329,673 4,749,097 

Kj;jpiu thp 38,485 51,800 

epjprhh; kw;Wk; NtW gjptopg;Gf;fs; 158,468 - 

MNyhrid kw;Wk; NtW njhopy;rhh; fl;lzq;fs; 328,096 1,068,700 

epjprhh; kw;Wk; NtW fl;lzq;fs; 14,834,711 12,703,416 

7. thpapay;   

thp tpLjiy ,yhgKk;> tUkhdKk;   

kPs; KjyPL nra;ag;gl;l jpiwNrhp 

cz;bay;fspy; 1/9 
1,483,739 2,419,050 

,dq;fhzg;gl;l cz;ik ciog;Gf;fs;  
  19,912,273 

 1,483,739 22,331,323 

thpf;F Kd;duhd ,yhgk; (182,480,765) 47,868,447 

Nja;khdk; 153,518,300 160,631,695 

tl;b nrYj;jy; 10,826,485 5,370,531 

$l;Lj;jhgd cgruiz 2,486,256 1,563,252 

md;gspg;Gf;fs; 683,150 1,300,150 

tpsk;guKk;> Nkk;gLj;jYk; (25%) 47,662 105,693 

tpahghu Nkk;gLj;jy; nrytpdk; (25%) 5,860,710 2,398,303 

tpahghu kPs;cld;gbf;ifr; nrytpdk; (50%) 24,556,221 52,167,922 

nrhj;Jf;fis ePf;fpajd; %ykhd ,yhgk;/ el;lk; 62,916 (436,818) 

nrhj;Jf;fis ePf;fpajd; %ykhd thp rk;ge;jkhd 

,yhgk;/ el;lk; 
(69,019) 411,051 

epidT epfo;Tfs; 1,255,325 1,490,177 

gzpf;nfhilf; nfhLg;gdTf;fhd Vw;ghL - 23,758,779 

nrYj;jg;gl;l gzpf;nfhil (6,771,266) (4,865,307) 

mwtpl Kbahf; fld; xJf;fk;     -   gy;NtW 

fld;gl;Nlhh; 
44,084 (250,225) 

- Nrit ngWdh; 6,882,456 (9,379,454) 

- Copah; 111,122 65,163 

gjptopg;Gr; nra;ag;gl;l Iaf;fld;gl;Nlhh; 158,468 - 

tl;b tUkhdk; (32,176,410) (50,484,233) 

NtW tUkhdq;fs; (25,909,876) (35,392,665) 
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%yjdg; nghUl;fSf;fhd murhq;f 

nfhLg;gdTfspd; fldopg;G epjp 
- (9,000,000) 

%yjdf; nfhLg;gdT  (219,136,781) (198,640,489) 

ntspehl;Lf; nfhilfspd; fldopg;Gepjp (15,903,664) (15,903,664) 

tpahghu ,yhgk;  /el;lk; (275,954,628) (27,221,692) 

tl;b tUkhdk; 30,692,671 48,065,184 

NtW tUkhdk; 25,009,876 35,392,665 

nkhj;j epahahjpf;f tUkhdk; 56,602,547 83,457,848 

el;lk; (epahahjpf;f tUkhdj;jpy; 35%) (19,810,891) (29,210,247) 

tl;b nrYj;jy; - - 

kjpg;gPL nra;ag;gl;l tUkhdk; 36,791,656 54,247,601 

jifikngWfpd;w nfhLg;gdTfs; - 

(murhq;fj;jpw;Fr; nra;j nfhilfs;) 
(15,000) (500,000) 

thpf;F cl;gl;l tUkhdk; 36,776,656 53,747,601 

tUkhd thp (28%) 10,297,464 15,049,328 

tUkhd thpg; nghWg;Gf;fs; 10,297,464 15,049,328 

gpw;Nghlg;gl;l thp (17,646,368) 16,269,194 

tUkhd thp (7,348,904) 31,318,522 
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&gh    

Fwpg;G  
2014.01.01 

Mk; jpfjpf;F 

kPjp  

nfhs;tdT rPuhf;fy; mfw;wy;  
2014.12.31 Mk; 

jpfjpf;F kPjp  

fhzpfs; 
7,660,503 - - - 7,660,503 

 

fl;blq;fs; 259,330,888 6,386,774 
- 

- 265,717,662 

jsghlKk;> 

nghUj;jy;fSk; 
48,060,233 3,312,036 

- 
- 51,372,269 

nghwpj;njhFjpAk;> 

cgfuzKk; 
2,787,165,173 144,355,694 - (5,391) 2,931,515,476 

mYtyf 

cgfuzk; 
49,526,377 1,744,374 - - 51,270,751 

kpd; 

cgfuzq;fs;  
7,494,304 161,095 - - 7,655,399 

njhiyf;fhl;rpg; 

ngl;b 
22,419,903 1,363,878 - (197,672) 23,586,109 

E}yf E}y;fs;  
2,140,328 18,971 - - 2,159,299 

,yFuf 

fUtpfSk;> 

cgfuzq;fSk; 

3,764,478 184,680 - - 3,949,157 

fzdp 
99,035,463 7,775,776 - - 106,811,239 

Vida 

nrhj;Jf;fs; 
4,124,456 222,054 - - 4,346,510 

fzf;fPl;L 

nkd;nghUl;fs; 
9,298,190 96,000 - - 9,394,190 

vd;.hp.tp. 

miythpirf;Fg; 

ngw;w cgfuzk;  

33,159 - - - 33,159 

Nkhl;lhh; thfdk; 
   102,461,866 - - - 102,461,866 

nrhj;Jf;fs; - nghwpj;njhFjpAk;> cgfuzq;fSk; 
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,ir 

cgfuzq;fs; 
170,037 - - - 170,037 

fuNtd; tz;b 
 162,142 - - -  162,142 

ghJfhg;G 

cgfuzq;fs; 
       2,169,763 - - - 2,169,763 

JICA 

fUj;jpl;lj;jpd; 

fPo; fpilj;jit 

66,773,685 - - - 66,773,685 

nfhs;fyd; 
1,052,000 - - - 1,052,000 

nrhj;Jf;fspd; 

nkhj;jg; ngWkjp 

 

3,472,842,947 165,621,332  (203,063) 3,638,261,216 
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                     &gh  

Fwpg;G  2014.01.01 Mk; 

jpfjpf;F kPjp  

nfhs;tdT rPuhf;fy; mfw;wy;  2014.12.31 

Mk; jpfjpf;F 

kPjp  

fhzpfs; - - - - - 

fl;blq;fs; 104,877,813 5,219,518 - - 110,097,331 

jsghlKk;> 

nghUj;jy;fSk; 

28,152,192 3,842,788 - - 31,994,980 

nghwpj;njhFjpAk;> 

cgfuzKk; 

2,489,586,188 104,135,532 - (2,874) 2,593,718,846 

vd;.hp.tp. 

miythpirf;Fg; 

ngw;w cgfuzk; 

26,527 6,631 - - 33,158 

mYtyf 

cgfuzk; 

43,741,442 1,581,496 - - 45,322,938 

kpd; 

cgfuzq;fs;  

7,431,116 83,206 - - 7,514,323 

njhiyf;fhl;rpg; 

ngl;b 

20,093,927 1,034,799 - (123,382) 21,005,344 

E}yf E}y;fs;  2,050,347 52,134 - - 2,102,481 

,yFuf 

fUtpfSk;> 

cgfuzq;fSk; 

2,756,033 218,032 - - 2,974,065 

fzdp 71,996,052 10,307,819 - - 82,303,871 

Vida 

nrhj;Jf;fs; 

 3,125,902 372,452 - - 3,498,354 

fzf;fPl;L 

nkd;nghUl;fs; 

6,225,172 1,176,423 - - 7,401,594 

Nkhl;lhh; thfdk; 86,067,787 12,096,893 - - 98,164,680 

,ir 

cgfuzq;fs; 

170,028 - - - 170,028 

fuNtd; tz;b 162,140 - - - 162,140 

ghJfhg;G 

cgfuzq;fs; 

2,169,761 - - - 2,169,761 

JICA 

fUj;jpl;lj;jpd; 

fPo; fpilj;jit 

13,354,737 13,354,737 - - 26,709,474 

Nja;khdk; 
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nfhs;fyd; 33,091 35,840 - - 68,931 

nkhj;jj; 

Nja;khdk; 

2,882,020,254 153,518,300 - (126,256)  3,035,412,297 

 

 

nrhj;Jf;fspd; Njwpa Gj;jfg; ngWkjp 

                                                                                                            &gh  

Fwpg;G  2014.01.01 Mk; 

jpfjpf;F kPjp 

2014.12.31 Mk; jpfjpf;F 

kPjp 

nrytpdj;jpw;F 3,472,842,947 3,628,261,216 

Nja;khdk;  

 (

2,882,020,254) (3,035,412,297) 

nrhj;Jf;fs;> nghwpj;njhFjp kw;Wk; 

cgfuzq;fspd; Njwpa Gj;jfg; ngWkjp  

590,822,693  602,848,919 

 

G+h;j;jp nra;ag;glhj Ntiyfs; 

&gh 

Fwpg;G 2014.01.01 Mk; 
jpfjpf;F kPjp 

Gjpjhf 
,ize;jit 

khw;wy;fs; 2014.12.31 Mk; 
jpfjpf;F kPjp 

G+h;j;jp nra;ag;glhj Ntiyfs;  3,815,904 4,269,658 (7,770,385)     315,176 

 

                                                                                                                      &gh  

Fwpg;G  
2014.01.01 Mk; 

jpfjpf;F kPjp 

2014.12.31 Mk; jpfjpf;F 

kPjp 

nrhj;Jf;fs;> nghwpj;njhFjp kw;Wk; 

cgfuzq;fspd; Njwpa Gj;jfg; ngWkjp  
590,822,693 602,848,919 

G+h;j;jp nra;ag;glhj Ntiyfs;  3,815,904 315,176 

nkhj;jr; nrhj;Jf;fs;  594,638,597 603,164,095 



                                                                           264               Mz;lwpf;if 2014 
  

 
,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk; 

epjp $w;Wf;fs; gw;wpa Fwpg;Gf;fs; 

 

&gh 

Fwpg;Gf;fs;  2014.12.31 2013.12.31 

9. Gyikr; nrhj;Jf;fs;    

nfhs;tdT nra;j njhiyf;fhl;rp ehlfq;fs; 147,654,299 148,614,535 

$l;Lj;jhgdk; jahhpj;j njhiyf;fhl;rp ehlfq;fs; 36,807,776         35,828,846 

$l;Lj;jhgdk; jahhpj;j Vida tplaq;fs; 29,380,676 20,737,482 

ntspehLfspypUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l 

epfo;r;rpfSf;fhd %yg;nghUl;fs; 
29,621,936 27,277,479 

  cs;ehl;L epfo;r;rpfs; (xspgug;gg;glhjit)  2,989,847 7,200,060 

  cs;ehl;L epfo;r;rpfs; (epiwtilahjit)    - 2,070,127 

Gyikr; nrhj;Jf;fs;  246,454,534 241,728,529 

10. epiwTj; jpfjp tiu itj;jpUf;Fk; epjpr; 

rhjdg;gj;jpuq;fs; 
  

  epiyahd itg;Gf;fs; (,yq;if tq;fp)  117,091,257 198,727,501 

  epiyahd itg;Gf;fs; (mur <l;L KjyPl;L tq;fp)  18,723,317 16,967,211 

 135,814,574 215,694,712 

11. ,Ug;G   

mr;R kw;Wk; vOJfUtpfs; 3,168,216 4,081,613 

cjphp ghfq;fs; - nghwpapay; 1 18,052,749 18,052,749 

cjphp ghfq;fs; - nghwpapay; 11 176,784,325 175,922,296 

caph;g;gpg;Gg; nghUl;fs;  75,891 76,455 

xg;gidg; nghUl;fs;  1,430,709 1,902,467 

fl;blg; nghUl;fs; 62,448 27,420 

Nkhl;lhh; thfdg; nghUl;fs; 2,535,098 2,403,924 

Bry; ,Ug;G  1,556,886 1,218,470 

mYtyfq;fSf;Fj; Njitahd nghUl;fs; (mr;R>    

vOJfUtpfs; my;yhjit)  
34,315 27,090 

gy;NtW nghUl;fs; 146,733 72,520 

gpujhd fsQ;rpaj;jpYs;s xspf;frl;> Nug; 2,357,006 479,056 

,yj;jpudpay; Efh;Tg; nghUl;fs; 284,315 808,326 

E}yfj;jpYs;s xspg;gjpTf;frl;> Nug; 3,221,250 2,304,008 
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xspg;gjpT nra;ag;gl;l frl;  278.113 311,500 

,yF fUtpfs; (ENG & Engineering) 268,086 - 

njhiyf;fhl;rpg; ngl;bfs; - 34,998 

   ,Ug;G 210,256,140 207,722,893 

12. tpahghu fpilf;f Ntz;bait   

NritngWduhd fld;gl;Nlhh; 563,449,868 580,630,658 

kjpg;gpoe;j fhNrhiy  56,190 - 

Fiwf;f – NritngWdh; fld;jPh;epjp   (71,041,991)  (64,162,205) 

tpahghuf; fld;gl;Nlhh; 492,464,068 516,468,453 

13. fld; kw;Wk; NtW fpilf;f Ntz;bait   

13.1.   jpiwNrhp cz;bay;fs;  181,538,877 211,815,715 

13.2.  fld;gl;Nlh; - Copah;   

&gth`pdp fld; - NtW fld; 40,568 42,065 

mdh;j;jf; fld;  104,290,603 104,989,861 

gz;bif Kw;gzk; 368,550 381,300 

Nghf;Ftuj;Jf; fld; 57,173,155 50,651,041 

tpNrl fld; 27,513,046 22,546,775 

Milf; fld; 2,758,671 
 

2,929,671 

NtW fld; 195,000 276,428 

tPlikg;Gf; fld; 51,631,199 
 

46,737,242 

Copah; fld;gl;Nlhh; 243,970,792 228,554,383 

(-) Copah; fld;jPh; epjp (252,372) (141,250) 

 243,718,420 228,413,133 

fld; kw;Wk; NtW fpilf;f Ntz;bait 425,257,298 440,228,849 

14. NtW fpilf;f Ntz;bait   

14.1. Kw;gzKk;> itg;Gf;fSk;   

murhq;f <l;L KjyPl;L tq;fpapd; tPlikg;Gf; 

fld; epjpak;  
6,946,813 7,664,740 

    tPjpg; Nghf;Ftuj;J ,Ug;G  3,048,471 42,550,185 

toq;Fdh;fSf;fhd Kw;gzk; - nfhs;tdT 

(cs;ehl;L epWtdq;fs;)  
3,631,577 1,309,750 

toq;Fdh;fSf;fhd Kw;gzk; - (epfo;r;rpj; 

jahhhpg;G)  
1,495,005 428,069 

Copah;fSf;fhd Kw;gzk; - gy;NtW       1,516,183               580,918 

Copah;fSf;fhd Kw;gzk; - epfo;r;rpfs; 4,420,013 1,998,780 
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fiyQh;fSf;fhd Kw;gzk; - - 

NritfSf;fhd itg;G – kPsr; nrYj;jy; 4,302,254 4,199,754 

miwf; fl;lzj;jpw;fhd Kw;gzk; 1,375,250 462,000 

ntspehl;Lf; nfhs;tdTf;fhd Kw;gzk; - 

cjphpghfq;fs; 
13,154,488 1,633,537 

xg;ge;jjhuh;fSf;F toq;fpa Kw;gzk; -  450,000 

Copah;fSf;F toq;fpa Kw;zk; nfhs;tdT 1,300,492               903,989 

rpy;yiwf; fhRf; fl;Lepjp – epUthfg;gphpT 34,940 17,055 

jLj;Jitj;jpUf;Fk; thp  38,773,827 38,347,986 

nghUshjhu Nritfs; fl;lzk; - 12,019,382 

itg;Gf;fs; kw;Wk; Kw;gzk; 79,999,312 112,566,146 

14.2.  gy;NtW fld;gl;Nlhh;   

gy;NtW fld;gl;Nlhh; 823,936 511,337 

Xa;Tngw;w /gjtp tpyfpa Copah;fsplk; fpilf;f 

Ntz;bait 
111,684 111,684 

fpilf;f Ntz;ba tUkhdk; (cs;ehl;L 

tUkhdk; kw;Wk; Vida epWtdq;fs;)  
24,765,148 22,247,221 

fpilf;f Ntz;ba tUkhdk; - KjyPl;L 

tUkhdk; 
6,132,735 13,966,740 

    Copah; fld;gl;Nlhh; - gy;NtW  70,627 47,498 

fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdk; - kUj;Jtj;jpl;lk; 230,129 441,039 

fhR rPuhf;fy; 32,468 33,032 

           thlif kPjhd nfhs;tdT tl;bj; njhq;fy;                                   

fzf;F  
1,034,182 3,475,512 

gy;NtW fld;gl;Nlhh; 33,200,909 40,834,062 

Fiwf;f – gy;NtW fld;gl;Nlhh; fld; jPh;epjp (18,622,566)  (18,578,482) 

 14,578,343 22,255,580 

NtW fpilf;f Ntz;bait 94,577,655 134,821,726 

15. fhRk;> tq;fp kPjpAk;> Neub itg;Gk;   

,yq;if tq;fpapd; Nrkpg;Gf; fzf;F  57,733 55,473 

ifapYs;s fhR - - 

,yq;if tq;fpf; fzf;F – epWtdf; fpis - - 

,yq;if tq;fpf; fzf;F -nuhhpd;ud; fpis 1,673,346 1,872,806 

fhRk;> tq;fp kPjpAk;> Neub itg;Gk; 1,731,079 1,928,280 

16. Xa;Tg; gzpf;nfhil   
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Xa;Tg; gzpf;nfhil 131,831,313 138,621,178 

Xa;Tg; gzpf;nfhil 131,831,313 138,621,178 

17. tpahghu kw;Wk; NtW nrYj;j Ntz;bait   

fld; nfhLj;Njhh; NritngWdh;  43,101,050 47,015,473 

nrYj;j Ntz;ba Kfth;fSf;fhd juF 58,636,554 54,624,263 

NritngWdh; khw;wy;fs; /kPsr; nrYj;jy; 1,030,952 681,952 

tpahghu kw;Wk; NtW nrYj;j Ntz;bait 102,768,557 102,321,689 

18. NtW epjprhh; nghWg;Gf;fs;   

ml;LW nrytpdk; 58,460,686 52,684,574 

ngw;Wf; nfhs;sg;glhj rk;gsKk;> NtjdKk; 181,350 119,920 

jLj;Jitf;fg;gl;l epjp – xg;ge;jk; 207,489 870,999 

gpiz – xg;ge;j kw;Wk; toq;fy; 69,241 1,779,241 

fld;nfhLj;Njhh; fl;Lg;ghL 7,921,211 6,593,972 

kjpg;gpoe;j fhNrhiyfs; - jhgdf; fpis 4,695,010 261,441 

fiyQh;fSf;fhd nfhLg;gdTfs; (kjpg;gpoe;j 

fhNrhiyfs;) 
225,161 331,684 

jLj;Jitf;fg;gl;l epjp - ,.&.$. Copah;fs; 7,000 7,000 

,yq;if xypgug;Gf; $l;Lj;jhgdk; 24,405 16,770 

Kw;gzkhf fpilj;jit  4,445,176 - 

kPsr; nrYj;Jk; Nfs;tp itg;G  552,314 532,855 

nrYj;j Ntz;ba rk;gsk; 43,999,697 40,121,527 

njhiyf;fhl;rp E}jdrhiyf;fhd epjpak;  10,002 10,002 

rP.I.Mh;. Kj;jpiu thp 18,925 58,484 

murhq;f mikr;R  1,093,810 962,559 

gzpf;nfhil kPjhd jz;lq;fSf;Fhpa Vw;ghLfs; 73,745 73,745 

nrYj;j Ntz;ba gy;NtW nrytpdq;fs; - 

Rtr`d 
73,574 73,574 

,yhg Vw;ghLfs; (muRf;F)  32,368,342 33,195,838 

NtW epjprhh; nghWg;Gf;fs;  154,427,137 137,694,185 

19. NtW nrYj;j Ntz;bait   

tUkhdk; kPJ jLj;Jitf;Fk; thp 1,548,315 1,548,315 

tUkhd thp 10,297,464 15,049,328 

ngWkjp Nrh; thp kPjhd fl;Lg;ghl;Lf; fzf;F  3,648,370 6,672,894 

jLj;Jitf;fg;gl;l Gus;T thp 4,397 4,372 

ciof;Fk; Nghjhd thp 1,740,960 1,513,306 
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NtW nrYj;j Ntz;bait 17,239,505 24,788,215 

20. tq;fp Nkyjpfg; gw;W - ,yq;if tq;fp epWtdf; 

fpis 
  

tq;fp Nkyjpfg; gw;W - ,yq;if tq;fp epWtdf; 

fpis 
135,658,642 45,780,210 

tq;fp Nkyjpfg; gw;W - ,yq;if tq;fp epWtdf; 

fpis 
135,658,642 45,780,210 

21. epjp thliff; nfhs;tdT   

21.1 xU tUlj;jpy; nrYj;j Ntz;ba epjp 

thliff; nfhs;tdT 
1,528,966 13,260,468 

21.2 xU tUlj;jpw;Fk; mjpf fhyk; nrYj;j 

Ntz;ba epjp thliff; nfhs;tdT 
12,953,126 14,482,092 

epjp thliff; nfhs;tdT 14,482,092 27,742,560 
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jiytu;>  

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk ; 

 

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 2014 jpnrk;gu; 31 ,y; Kbtile;j 

Mz;bw;fhd epjpf;$w;Wf;fs; kPJ 1971 ,d; 38 Mk; ,yf;f epjp mjpfhu rl;lj;jpd; 

14 (2) (rP) gpuptpd; gpufhuk; fzf;fha;thsu; jiyik mjpgjpapd; mwpf;if.   

 

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 2014 jpnrk;gu; 31 ,y; cs;sthwhd epjp 

epiyikf; $w;W kw;Wk; mj;jpfjpapy; Kbtile;j Mz;bw;fhd tUkhdf; $w;W> 

cupik %yjdj;jpy; khw;wq;fs; $w;W> fhRg; gha;r;ry; $w;W kw;Wk; Kf;fpakhd 

fzf;fPl;Lf; nfhs;iffspdJk; Vida tpsf;fj; jfty;fspdJk; nghopg;Gf;fisAk; 

cs;slf;fpa 2014 brk;gu; 31 ,y; Kbtile;j Mz;bw;fhd epjpf;$w;Wf;fs; 1971 

,d; 38 Mk; ,yf;f epjp mjpfhur; rl;lj;jpd; 13(1) Mk; gpupT kw;Wk; 1982 Mk; 

Mz;bd; 6 Mk; ,yf;f ,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgd mjpfhur; rl;lj;jpd; fPo; 

16(3) Mk; gpupT vd;gtw;Wld; Nru;j;J thrpf;fg;gLk;. ,yq;if [dehaf Nrhryprf; 

FbauR murpayikg;gpd; 154(1) Mk; cWg;GiuapYs;s Vw;ghLfSf;F ,zq;f 

vdJ gzpg;gpd; fPo; fzf;fha;T Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. epjp mjpfhur; rl;lj;jpd; 

14(2)(rP) gpuptpd; gpufhuk; $l;Lj;jhgdj;jpd; Mz;lwpf;ifAld; Nru;j;Jg; gpuRupf;fg;gl 

Ntz;Lnkd ehd; fUJk; vdJ fUj;JiufSk; mtjhdpg;Gf;fSk; ,e;j 

mwpf;ifapy; fhzg;gLfpd;wd. epjp mjpfhur; rl;lj;jpd; 13(7)(V) gpuptpd; gpufhuk> 

xU tpgukhd mwpf;if 2015 [{iy 07 Mk; jpfjp &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

jiytUf;F toq;fg;gl;lJ.  

1.2 epjpf;$w;Wf;fSf;fhd Kfhikj;Jtj;jpd; nghWg;G  

 ,e; epjpf;$w;Wf;fis ,yq;if fzf;fPl;L epakq;fSf;F ,zq;f jahupj;J 

 epahakhfr; rku;gpj;jy; kw;Wk; Nkhrb my;yJ jtWfspd; fhuzkhf 

 Vw;glf;$ba nghUz;ikahd gpwo; $w;;Wf;fspypUe;J tpLgl;l epjpf; 

 $w;Wf;fisj; jahupg;gjw;F mtrpakhdnjd Kfhikj;Jtk; epu;zapf;fpd;w 

 mj;jifa cs;sff; fl;Lg;ghLfs; vd;gtw;wpw;F Kfhikj;Jtk; nghWg;ghf 

 cs;sJ.  

1.3 fzf;fha;thsupd; nghWg;G 

 vdJ fzf;fha;tpd; mbg;gilapy; ,e;epjpf;$w;Wf;fspd; kPJ mgpg;gpuhak; 

 njuptpg;gJ vdJ nghWg;ghFk;. mjpAau; fzf;fha;T epWtdq;fspd; 

 ru;tNjr epakq;fSf;F xj;jjhf (Iv];v];VI 1000 – 1810) ,yq;if 

 fzf;fha;T epakq;fSf;F ,zq;f vdJ fzf;fha;tpid ehd; 
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 Nkw;nfhz;Nld;. xOf;fnewp Ntz;Ljy;fSld; ehd; ,zq;fp 

 elg;gjidAk; epjpf;$w;Wf;fs; nghUz;ikahd gpwo;$w;Wf;fs; 

 mw;witah vd;gjw;fhd epahakhd cWjpg;ghl;ilg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 

 fzf;fha;T jpl;lkpl;L Nkw;nfhs;sg;gLtjidAk; ,e;epakq;fs; 

 Ntz;Lfpd;wd.  

epjpf; $w;Wf;fspYs;s njhiffspidAk; ntspg;gLj;jy;fisAk; gw;wpa 

fzf;fha;Tr; rhd;Wfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd nraw;ghl;L 

eilKiwfspy; fzf;fha;T <LgLfpd;wJ. Nkhrb my;yJ jtWfspd; 

fhuzkhf epjpf;$w;Wf;fspd; nghUz;ikahd gpwo;$w;W Mgj;jpd; 

kjpg;gPl;bid cs;slf;Fk; fzf;fha;thsupd; jPu;khdk; kPJ njupT 

nra;ag;gl;l eilKiwfs; jq;fpAs;sJ. me;j Mgj;jpid kjpg;gPL 

nra;ifapy; re;ju;g;gj;jpw;Fg; nghUj;jkhd fzf;fha;T eilKiwfis 

tbtikf;Fk; tifapy; $l;Lj;jhgdj;jpd; epjpf;$w;Wf;fisj; jahupj;jy; 

kw;Wk; epahakhfr; rku;gpj;jYf;Fupa cs;sff; fl;Lg;ghLfis 

fzf;fha;thsu; fUj;jpy; nfhs;fpd;whNuad;wp $l;Lj;jhgdj;jpd; cs;sff; 

fl;Lg;ghLfspd; tpidj;jpwdpd; kPJ mgpg;gpuhak; njuptpf;Fk; Nehf; fj;jpw;fhf 

my;y. Kfhikj;Jtj;jpdhy; gad;gLj;jpa fzf;fPl;Lf;  nfhs;iffspd; 

nghUj;jkhd jd;ikapidAk; Kfhikj;Jtj;jhy;  Nkw;nfhz;l fzf;fPl;L 

kjpg;gPLfspd; epahaj; jd;ikapidAk; kjpg;gha;T  nra;jy; mj;Jld; 

epjpf;$w;Wfspd; xl;Lnkhj;j rku;gpj;jypid kjpg;gha;T nra;jy; 

vd;gtw;wpidAk; fzf;fha;T cs;slf;fpAs;sJ. 1971 ,d; 38 Mk; ,yf;f 

epjp mjpfhur; rl;lj;jpd; 13 Mk; gpuptpd; (3) Mk; kw;Wk; (4) Mk; cggpupTfs; 

fzf;fha;tpd; Nehf;F vy;iyiaAk; gug;igAk; epu;zapg;gjw;fhd jw;WzpG 

mjpfhuj;jpid fzf;fha;thsu; jiyik mjpgjpf;F toq;Ffpd;wd.  

 vdJ fzf;fha;T mgpg;gpuhaj;jpw;fhd mbg;gil xd;wpid toq;Ftjw;F 

 NghjpasTk; nghUj;jkhdJkhd fzf;fha;Tr; rhd;Wfis ehd; 

 ngw;Wf;nfhz;Nld; vd ehd; ek;GfpNwd;.  

 

1.4 Kidg;gopAs;s fzf;fha;T mgpg;gpuhaj;jpw;fhd mbg;gil  

 ,e;j mwpf;ifapd; 2.2 Mk; ge;jpapy; tpgupf;fg;gl;l tplaq;fspd; 

 mbg;gilapy; vdJ mgpg;gpuhak; Kidg;gopAs;sjhf;fg;gLfpd;wJ.  
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2. epjpf;$w;Wfs; 

2.1 Kidg;gopAs;s mgpg;gpuhak;  

 ,e;j mwpf;ifapd; 2.2 Mk; ge;jpapy; tpgupf;fg;gl;l tplaq;fspd; 

 jhf;fj;jpidj; jtpu;j;J ,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 2014 

 jpnrk;gu; 31 ,y; cs;sthwhd epjp epiyikapidAk; ,j;jpfjpapy; 

 Kbtile;j Mz;bw;fhd mjdJ epjprhu; nrayhw;wypidAk; 

 fhRg;gha;r;rypidAk; ,yq;if fzf;fPl;L epakq;fSf;F ,zq;f epjpf;

 $w;Wf;fs; cz;ikahfTk;> epahakhfTk; jUfpd;wJ vd;gJ vdJ 

 mgpg;gpuhakhFk;.  

 

2.2 epjpf;$w;Wf;fs; kPjhd fUj;Jiufs;  

2.2.1 ,yq;if fzf;fPl;L epakk; 

 epakq;fSf;F ,zq;f eltbf;if vLf;fg;glhj re;ju;g;gq;fs; fPNo 

 fhl;lg;gl;Ls;sd.  

(m) ,yq;if fzf;fPl;L epakk; 02 ,d; (LKAS - 2) gpufhuk; ,Ug;Gf;fs; 

 Njwpa epfu ngWkjp my;yJ fpuak; Mfpa ,uz;by; Fiwe;j 

 ngWkjpf;F  kjpg;gplg;gl;L epjpf;$w;Wf;fspy; fhz;gpf;fg;gl Ntz;ba 

 NghjpYk;>  $l;Lj;jhgdj;jhy; ,Ug;Gf;fspd; Njwpa epfu ngWkjp 

 kjpg;gPL  nra;ag;glhky; &gh 210>256>140 fpuaj;jpy; epjpf;$w;Wf;fspy; 

 fhz;gpf;fg;gl;bUe;jJ. mt;thNw ,e;j ,Ug;Gf;fspy; 10 Mz;LfSf;F 

 Nkw;gl;l mirahj &gh 18>052>749 Md ,Ug;G kPjpfSk; 

 cs;slg;gl;bUe;jd.  

(M) ,yq;if fzf;fPl;L epakk; 02 (LKAS - 8) ,d; gpufhuk; Kd;ida 

fhyg;gFjpfSf;Fupa tOf;fs; mit fz;Lgpbf;fg;gl;ljd; gpd;du; 

gpuRupg;gjw;fhf mq;fPfupf;fg;gLk; KjyhtJ epjpf;$w;Wf;fs;  njhFjpapy; 

tOf;fs; ,lk;ngw;w fhyg;gFjpf;fhf  Kd;itf;fg;gl;Ls;s xg;gPL uPjpahd 

ngWkjpfs; kPz;Lk; jpUj;jp fhz;gpf;fg;gl Ntz;ba NghjpYk;> Kd;ida 

Mz;bd; kPs; tpahghu cld;gbf;ifapd; fPo; nrytplg;gl;l &gh 14>455>280 

njhif kPsha;thz;bd; cupik %yjd khw;wq;fs; $w;wpy; 

rPuhf;fg;gl;bUe;jJ.  

(,) ,yq;if fzf;fPl;L epak ,yf;fk; 16 (LKAS - 16) ,d; gpufhuk;> 

KOikahfg; ngWkhdj;Nja;T nra;ag;gl;l vdpDk; jw;NghJ nraw;ghl;L 

eltbf;iffSf;fhf gad;gLj;jg;gLfpd;w nrhj;Jf;fs; njhlu;ghd  tpguq;fs; 
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epjpf;$w;Wf;fspy; ntspg;gLj;jg;gl Ntz;ba NghjpYk;> &gh 2>530>748>888 

nfhs;tpiyahd KOikahf  ngWkhdj; Nja;T nra;ag;gl;Ls;s vdpDk; 

jw;NghJ nraw;ghl;L eltbf;iffSf;fhf gad;gLj;jg;gLfpd;w  369 

epiyahd nrhj;J  cUg;gbfs; njhlu;ghf epjpf;$w;Wf;fspy; 

ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.  

(<) ,yq;if fzf;fPl;L epakk; 18 (LKAS - 18) ,d; gpufhuk; Nritfs; 

 toq;fy; kw;Wk; mjDld; njhlu;ghd tUkhdq;fis ,dq;fhZk; 

 NghJ>  kPs; tpahghu cld;gbf;ifapd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gl;l 

 nfhLf;fy;  thq;fy;fspypUe;J fpilj;j &gh 46>566>500 njhif 

 kPsha;thz;bd; tUkhdnkhd;whf ,dq;fhzg;gl;bUe;j NghjpYk;> 

 mf;nfhLf;fy; thq;fy;fis  G+u;j;jp nra;tjw;F nrytplg;gl;l 

 nrytpdq;fs; ,dq;fhzg;gl;L  epjpf;$w;Wf;fspy; 

 rPuhf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

(c) ,yq;if fzf;fPl;L epakk; 39 (LKAS - 39) ,d; gpufhuk; $l;Lj;jhgdj;jhy; 

murhq;f nra;jpg; gj;jpupf;if fk;gdpnahd;wpy;  KjyPL nra;ag;gl;bUe;j &gh 

1>104>000 njhif epahakhd  ngWkjpapy;  (Fair Value) fzf;fplg;gl;L 

KjyPl;Lg; ngWkjp  Fiwtile;jik  my;yJ mjpfupj;jik vd;gd 

,dq;fhzg;gl;L  cupa ngWkjp  epjpf;$w;Wf;fspy; rPuhf;fk; 

nra;tjw;F eltbf;if  vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

2.2.2 fzf;fPl;Lf; FiwghLfs;  

 gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  

(m) $l;Lj;jhgdj;jpdhy; cld;gbf;if nra;ag;gl;l flg;ghnlhd;wpy;yhky; 

 nfhfhtpy; xspgug;G NfhGuj;jpypUe;J trjpfis toq;fpaikf;fhf 

 &gth`pdp epWtdnkhd;wpypUe;J mwtplg;gl Ntz;ba &gh  7>750>720 

 njhifahd ngwNtz;ba tUkhdkhf epjpf;$w;Wf;fspy; 

 cs;slf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

(M) mur epWtdnkhd;wpd; tpsk;gu eltbf;iffSf;fhf  $l;Lj;jhgdj;jpw;F 

fpilj;j &gh 9>344>832 njhiff;Fupa xspgug;G eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;glhjpUe;j NghjpYk;> mj;njhifapid  kPsr;  nrYj;j 

Ntz;ba nghWg;ghf ,Uf;ifapy; kPsha;thz;bd;  tUkhdkhf  fzf;fPL 

nra;J mjw;fhf &gh 685>500 njhif Kftu;  junfhd;whf 

nrYj;jg;gl;bUe;jJ.  



                                                                           273               Mz;lwpf;if 2014 
  

2.2.3 tpsf;fkspf;fg;glhj NtWghLfs; 

 kPsha;thz;bd; jpnrk;gu; 31 ,y; cs;sthwhd epjpf;$w;Wf;fspd; gpufhuk; 

 Nrit ngWeu; fld;gl;Nlhu; kPjpfspd; $l;Lj;njhif &gh 563>449>868 Mf 

 ,Ue;j  NghjpYk;> mjNdhL xj;j Nit ngWeu; fld;gl;Nlhu; 

 gl;Nlhiyapd; kPjpfspd; $l;Lj;njhif &gh 563>266>849 Mf 

 ,Ue;jikahy; epjpf;$w;Wf;fs; kw;Wk; gl;Nlhiy vd;gtw;wpw;fpilNa 

 &gh 183>019  NtWghL mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

2.2.4 fzf;fha;tpw;fhd rhd;Wfspd;ik 

 fPNo Fwpg;gplg;gl;l nfhLf;fy; thq;fy;fs; njhlu;ghf fzf;fha;T  rhd;Wfs; 

rku;g;gpf;fg;glhikahy; rupahd jd;ikia cWjpg;gLj;Jtjw;F  KbahjpUe;jJ.  

(m) &gh 132>125 Md eilKiw Ntiy njhlu;ghd tpupthd  gl;Nlhiy 

(M) nfrl; kw;Wk; Nlg; (Ehyfk;) / Cassettes & tapes (library) kw;Wk; recorded 

 cassettes ,Ug;Gf;fs; KiwNa &gh 3>221>250 njhif kw;Wk; &gh 278>113 

 njhifahf NgNul;Lf; fzf;Ffspy; fhz;gpf;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> 

 ,e;j ,Ug;Gf;fspd; ngWkjpfspd; rupahd jd;ikia cWjpg;gLj;jpf; 

 nfhs;tjw;fhf ngWkjpAld;  $ba ,Ug;G nka;ikaha;T 

 mwpf;ifnahd;W fzf;fha;tpw;F  rku;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

  

2.3 ngwNtz;ba kw;Wk; nrYj;j Ntz;ba fzf;Ffs;  

 gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  

 

(m) Nrit ngWeu; fld;gl;Nlhu; - xspgug;G Neuk; fld; tpw;gid 

i. &gh563>499>868 $l;Lj;njhifahd Nrit ngWeu; fld;gl;Nlhupy; 

kPsha;thz;bd; jpnrk;gu; 31 ,y; cs;sthW mopT el;lk; &gh 71>041>991 

njhif my;yJ 13 rjtPjkhf ,Ue;jJ. ,e;epiyik epWtdj;jpd; 

jputj;jd;ik njhlu;gpy; ghjfkhf jhf;fkspj;jpUe;jik 

mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

ii. Nrit ngWeu; fld;gl;NlhUf;F> fld; toq;Fk; nfhs;ifapd; gpufhuk; 

xU khj fhy vy;iyf;Fs; fld; mwtplg;gl Ntz;ba NghjpYk;> mf; 
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fld;gl;NlhuplkpUe;J xU khjj;jpw;F Nkw;gl;l fld;gl;Nlhu; msT 

nkhj;jf; fld;gl;Nlhupy; 72 rjtPjk; my;yJ &gh 409>475>448 MfTk; 3 

khjq;fSf;F Nkw;gl;l fld;gl;Nlhupd; msT nkhj;jf; fld;gl;Nlhupy; 19 

rjtPjk; my;yJ &gh 107>951>654 Mf ,Ue;jd. NkYk; nkhj;jf; 

fld;gl;Nlhupy; %d;W Mz;LfSf;Fk; Ie;J Mz;LfSf;Fk; Nkw;gl;l 

Nrit ngWeu; fld;gl;Nlhu; kPjpfs; KiwNa 10>554>683 njhif &gh 

66>250>180 njhifahfTk; ,Ue;jd.  

 

iii. Nrit ngWeu; fld;gl;NlhuplkpUe;J &gh 53>886>160 njhif mwtpl 

Kbahj kw;Wk; fhyg;gFjpf;F cupj;jhfhj fld; kPjpahf ,Ue;jJld;> 

rl;luPjpahd eltbf;iffs; vLf;fg;glhjpUe;j fld; msT &gh 24>405>255 

Mf ,Ue;jJ.  

 

iv. rhjhuz tu;j;jf cld;gbf;iffSf;fhf gzj;ij mwtpLk; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; nfhs;ifapd; gpufhuk; cld;gbf;iff;Fupa rfy 

xspgug;G NeuKk; toq;fg;gl;ljd; gpd;du; tpiyg;gl;bay; toq;fg;gl;L 

gzj;ij mwtpLtjw;F eltbf;if vLf;fg;gl Ntz;Lk;. ,f; nfhs;if 

$l;Lj;jhgdj;jpw;F mwtplg;gl Ntz;ba flid mwtpLtjpy; ghjfkhd 

jhf;fj;ij Vw;gLj;jpapUe;jik fzf;fha;tpd; NghJ mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

(M) ehdhtpj fld;gl;Nlhu;  

cs;ehl;L ,iwtupj; jpizf;fsj;jplkpUe;J mwtplg;gl Ntz;ba  &gh 

17>858>971 njhifia ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tup Nkd;KiwaPL  xd;iw 

rku;gpg;gjw;F eltbf;if vLf;f Ntz;ba NghjpYk;>  $l;Lj;jhgdj;jpdhy; 

mt;thW eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

(,) Kw;gzk; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; gjtpepiy mwptpj;jypd; gpufhuk;  ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 

Kw;gzq;fs; Fwpj;j epfo;r;rpfs; Kbtile;J  14  ehl;fSf;Fs; jPu;j;J 

itf;fg;gl Ntz;ba NghjpYk;>  kPsha;thz;bd;  NghJ 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l &gh 6>000>313  njhifahd Kw;gzq;fs;  2015 [{d; 

05k; jpfjp tiuapYk; jPu;T nra;ag;gl;bUf;ftpy;iy.  
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2.4 rl;lq;fs;> tpjpfs;> gpukhzq;fs; kw;Wk; Kfhikj;Jtj; jPu;khdq;fs; 

 vd;gtw;Wld; ,zq;fhik. 

 fPNo Fwpg;gpl;l rl;lq;fs; tpjpfs;> gpukhzq;fs; kw;Wk; Kfhikj;Jtj; 

 jPu;khdq;fSld; ,zq;fhikfs; mtjhdpf;fg;gl;ld. 

  

 

  ,zq;fhikfs; 

--------------------------------------------------------  ------------------------------------------ 

   

 

 

 

 

 

 

  

nraw;ghl;Lg; gzpg;ghsnuhUtiu 

epakpg;gjw;F mjpfhur; rl;lj;jpy; Vw;ghL 

Nkw;nfhs;sg;glhjpUe;j NghjpYk;> 

kPsha;thz;by; ,uz;L re;ju;g;gq;fspy; 

epakdk; toq;fg;gl;L rk;gsk; kw;Wk; 

gbfshf nkhj;jk; &gh 545>402 njhif 

nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 

 

 

xOf;fhw;W gupNrhjidapd; gpd;du; 

Nrit KbTWj;jg;gl;l egnuhUtiu 

gzpg;ghsu; rigapd; mq;fPfhunkhd;W 

,y;yhky; gzpg;ghsu; ehafj;jpdhy; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; jahupg;ghsu; 

gjtpnahd;Wf;F xg;ge;j mbg;gilapy; 

06 khj fhyg;gFjpf;fhf Ml;Nru;j;J 

mtUf;F 2014 Mf];l; Kjy; 2015 

ngg;utup tiu &gh 246>665 $l;Lj; 

njhifahd rk;gsk; kw;Wk; cgfhuf; 

nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gl;bUe;jd.  

 

 

 

epjpaj;jpd; Njhw;Wtha; vJthapUg;gpDk; 

Gjpa gbfs; Vw;gLj;jg;gLk; NghJk; 

kPsikf;Fk; NghJk; jpiwNrupapd; gpujpr; 

nrayhsupd; Kd; mq;fPfhuk ; 

 

(m) 1982 ,d; 06k; ,yf;f 

,yq;if &gth`pdpf; 

$l;Lj;jhgd  mjpfhur; 

rl;lk;  

 

 

 

 

(M) ,yq;if [dehaf 

Nrhryprf;  Fbaurpd; 

jhgd tpjpf;Nfhitapd; 

II Mk; mj;jpahaj;jpd; 

7.1 Mk;  gpupT 

 

 

 

 

 
 

(,) ,yq;if [dehaf 

Nrhryprf;  Fbaurpd; 

epjpg; gpukhzk; 

i. epjpg; gpukhzk; 71(1) 

rl;lq;fs;> tpjpfs;> gpukhzq;fs; 

kw;Wk; Kfhikj;Jtj; 

jPu;khdq;fSldhd njhlu;G 
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ii. epjpg; gpukhzk; 105 

Kjy; 110 

 

 

 

 

 

iii. epjpg; gpukhzk; 155 

 

 

 

iv. epjpg; gpukhzk; 156(3) 

kw;Wk; epjpg; gpukhzk; 

446(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. epjpg; gpukhzk; 156(6) 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl Ntz;ba NghjpYk;> 

mjw;F ,zq;f eltbf;if vLf;fhky; 

kPsha;thz;bd; NghJ vupnghUs; 

kw;Wk; Nghf;Ftuj;Jg; gbfshf 188 

cj;jpNahfj;ju;fSf;F &gh 21>532>320 

njhif nrYj;jg;gl;bUe;jd.  

 

kPsha;thz;bd; NghJ 15 thfdq;fs; 

16 re;ju;g;gq;fspy; tpgj;jpw;Fs;shfp 

,Ue;jJld;> ,J njhlu;ghf epjpg; 

gpukhzj;jpd; gpufhuk; eltbf;if 

vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

 

toq;fg;gl;l 12 fzf;fha;T Ia 

tpdhf;fSf;F 

gjpyspf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

1866 re;ju;g;gq;fSf;Fupa &gh 

194>002>129 njhifahd nfhLf;fy; 

thq;fy;fis fhNrl;by; gjpTnra;Ak; 

NghJ mjpfhuk; ngw;w cj;jpNahfj;ju; 

xUtupd; ifnahg;gk; ,lg;glhky; 

,Ue;jJld;> mjd; ngWkjp &gh 

100>000 vy;iyia kpifj;j &gh 

179>873>550 Md 184 nfhLf;fy; 

thq;fy;fs; cs;slf;fg;gl;bUe;jd. 

 

 

fzf;Ffs; njhlu;ghd rfy fbj 

Mtzq;fs;> Gj;jfq;fs;> mwpf;if 

Fwpg;Gfs;> Mtzq;fs; vd;gtw;iw 

Kiwg;gb mfw;wg;gLk; tiu cupa 

xOq;F Kiwapy; ey;y epiyikapYk; 

ghJfhg;ghf itf;fg;gl Ntz;Lnkd 

Fwpg;gplg;gl;bUe;j NghjpYk;> 

$l;Lj;jhgdj;jpd; nfhLg;gdT 
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fhNrl;by; xU ehisf;Fupa gFjpapy; 

gjpTfs; njsptw;w tifapYk; 

Nrjg;gLj;jpa tifapYk; 

cj;jpNahfj;ju; xUtuhy; gjpTfs; 

itf;fg;gl;bUe;jd.  

 

 

i. nray; epkpu;j;j cg fl;Lepjp 

toq;fg;gl;l nraw;ghLfs; 

G+u;j;jpaile;j clNd kw;Wk; 

Fwpj;j epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

Kbtile;J 14 ehl;fSf;Fs; 

jPu;f;fg;gl Ntz;ba NghjpYk;> 

26 re;ju;g;gq;fSf;Fupa &gh 

1>737>750 njhifahd nray; 

epkpu;j;j cg fl;Lepjpfisj; 

jPu;T nra;Ak; NghJ Fwpj;j 

nraw;ghLfs; epiwTngw;W 03 

ehl;fs; Kjy; 75 ehl;fs; 

tiuahd fhy jhkjj;jpd; 

gpd;du; jPu;f;fg;gl;bUe;jd.  

 

ii. kPsha;thz;bd; jpnrk;gu; 31 ,y; 

cs;sthW jPu;T nra;ag;glhj 

Kw;gzq;fspd; $l;Lj;njhif 

&gh 1>375>250 Mf ,Ue;jJld;> 

mjpy; 15 re;ju;g;gq;fspy; 

toq;fg;gl;bUe;j &gh 1>033>250 

njhif khu;r; 30 Mk; jpfjp 

tiuapYk; jPu;f;fg;glhjpUe;jJ. 

mk;Kw;gzq;fs; toq;fg;gl;L> 

62 ehl;fs; Kjy; 127 ehl;fs; 

tiuahd fhyjhkjk; 

Vw;gl;bUe;jJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

vi. epjpg; gpukhzk;371(2)(,) 

kw;wk; ,yq;if 

&gth`pdpf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; gjtp 

epiy mwptpj;jy 

,yf;fk; 964(Nkyjpf 

04) 
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iii. 09 re;ju;g;gq;fspy; 

toq;fg;gl;bUe;j &gh 

158>250 $l;Lg; ngWkjpahd 

Kw;gzq;fs; ve;jnthU 

nraw;ghl;bw;Fk; 

gad;gLj;jg;glhky; 01 

Kjy; 60 ehl;fs; tiuahd 

fhyk; itj;jpUe;J 

jPu;f;fg;gl;bUe;jJ.  

 

 

&gh 194>837>074 fpuaj;jpyhd 

nghwpapay; gpuptpy; fhzg;gl;l 

cjpupg;ghf ,Ug;Gf;fs; tUlhe;j 

,Ug;G nka;ikaha;tpw;F 

cl;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

 

nrYj;jf;$ba Mff; Fiwe;j 

khjhe;j thlifia kpifj;J 04 

thlif thfdq;fSf;fhf &gh 

915>000 $Ljyhff; nfhLg;gdT 

nra;ag;gl;bUe;jJ.  

 

 

 

 

 

kPsha;thz;bd; tiuT Mz;lwpf;if 

epjpahz;L Kbtile;J 60 

ehl;fSf;Fs; fzf;fha;thsu; 

jiyik mjpgjpf;F rku;gpf;fg;gl 

Ntz;ba NghjpYk;> mjw;F ,zq;f 

eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

  

cj;jpNahfG+u;t thfdq;fSf;F 

cupj;jw;w 2 cj;jpNahfj;ju;fSf;F 

thfdq;fs; xJf;fg;gl;bUe;jJld;> 

toq;fg;gl;bUe;j vupnghUs; msT 

&gh 514>880 Mf ,Ue;jJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii.  epjpg; gpukhzk; 

757(m) kw;Wk; (M) 

 

 

 

 

(<)  2003 khu;r; 28k; jpfjpa 

epjp mikr;R 

nrayhsupd; 

vk;vg;/upMu;/1/2003 Mk; 

,yf;ff; fbjk; 

 

(c)  2003 êd; 02k; jpfjpa 

gP<B/12 Mk; ,yf;f 

nghJ Kaw;rpfs; 

Rw;wwpf;if  

i. 6.5.1 Me; gpupT 

 

 

 

 

 

ii. 8.3.5 Mk; gpupT 
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2.5 NghjpasT mjpfhuj;jpdhy; cWjpg;gLj;jg;glhj nfhLf;fy; thq;fy;fs;  

 kPsha;thz;bd; jpnrk;gu;; khjj;jpd; NghJ mtru Njitg;ghnlhd;whf 

 Fwpg;gplg;gl;L nfhs;tdTr; nrad;KiwapypUe;J tpyfp epjp> jpl;lkply; 

 mikr;rpd; ,zf;fg;ghl;il ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lnkd;w mikr;ruit 

 toq;fpapUe;j fl;lisiaAk; fUj;jpw;nfhs;shky; vOj;J %y 

 cld;gbf;ifnahd;iw Nkw;nfhs;shky; Njrpa &gth`pdp nra;kjp 

 njhopy;El;gj;jpd; Clhf ntspehLfspy; xspgug;Gtjw;fhf jdpahu; 

 fk;gdpnahd;wpw;F &gh 3>454>279 njhif nrYj;jg;gl;bUe;jJ.  

 

 

 

 

 

 

 

(v)  2008 êiy 28Me; jpfjpa 

gP<B/50 Mk; ,yf;f nghJ 

Kaw;rpfs; Rw;wwpf;if 

kw;Wk; 2008 êd;; 26Me; 

jpfjpa 14/2008 Mk; ,yf;f 

kw;Wk; 1999 xf;Nlhgu; 08 

Me; jpfjpa 22/99 Mk; 

,yf;f nghJ epu;thfr; 

Rw;wwpf;if  

 

(V)  2011 ngg;utup 09 Me; 

jpfjpa 13/2008(iv) Mk; 

,yf;f nghJ epu;thf 

Rw;wwpf;if 

 

Rw;wwpf;if Vw;ghLfSf;F Kuzhf 

13 cj;jpNahfj;ju;fSf;F thfdk; 

kw;Wk; vupnghUs; gbfshf 

kPsha;thz;bd; NghJ &gh 

7>222>800 njhif 

nrYj;jg;gl;bUe;jJ.  

 

 

 

 

khjj;jpw;F cupj;Jila vupnghUs; 

yPl;lu; msit kpifj;J Ie;J 

cj;jpNahfj;ju;fSf;F Nkyjpfkhf 

toq;fg;gl;l vupnghUs; mstpd; 

ngWkjp &gh 1>194>390 Mf 

,Ue;jd.   



                                                                           280               Mz;lwpf;if 2014 
  

3. epjp kPsha;T 

3.1  epjp tpisTfs; 

 rku;gpf;fg;gl;l epjpf;$w;Wfspd; gpufhuk;> 2014 jpnrk;gu;; 31 ,y; KbTw;w 

 Mz;bw;fhd $l;Lj;jhgdj;jpd; tupf;F Kd;duhd el;lk; &gh 182>480>765 

 Mf ,Ue;jJld;> ,jw;F vjpuhf Kd;ida Mz;bw;fhd tupf;F Kd;duhd 

 ,yhgk; 47>868>447 Mdikahy; epjp tpisTfspy; &gh 230>349>212 my;yJ 

 481 rjtPj tPo;r;rpnahd;W mtjhdpf;fg;gl;lJ. kPsha;thz;bd; tUkhdk; 

 Kd;ida Mz;iltpl 8 rjtPjj;jhy; Fiwtile;jik kw;Wk; nrytPdk; 3 

 rjtPjj;jhy; mjpfupj;jik ,t; tPo;r;rpf;F gpujhd fhuzq;fshf ,Ue;jd.  

 

3.2 gFg;gha;T uPjpahd kPsha;T 

 kPsha;thz;bd; $l;Lj;jhgdj;jpd; tupf;F Kd;duhd el;lk; &gh 182>480>765 

 Mf ,Ue;j NghjpYk;>  ,yq;if fzf;fPl;L epakk; 20 ,y; 

 Fwpg;gplg;gl;ljd; gpufhuk; %yjd EioT gpd;gw;wg;glhikahy; 

 tUkhdj;jpw;F rPuhf;fk; nra;ag;gl;l &gh 15>903>664 msT kw;Wk; cupikf; 

 $w;wpy; rPuhf;fg;gl;l &gh 14>455>280 njhifahd Kd;ida Mz;bd; kPs; 

 tpahghu nrytPdk; rPuhf;fg;gl;ljd; gpd;du; el;lk; &gh 212>839>709 tiu 

 mjhtJ 17 rjtPjj;jhy; mjpfupj;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. ,jw;F xj;j 

 Kd;ida Mz;by; &gh 47>869>000 Md ,yhgk; &gh 22>965>000 tiu 

 Fiwtile;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

3.3 $l;Lj;jhgdj;jpw;F vjpuhf my;yJ $l;Lj;jhgdj;jpdhy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;s 

 rl;l uPjpahd rk;gtq;fs; 

gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  

(m) kPsha;thz;bd; jpnrk;gu;; 31 ,y; cs;sthW $l;Lj;jhgdj;jpw;F 

vjpuhf  ntspjug;gpduhy; 10 tof;Ffs; njhlug;gl;bUe;jJld;> 

$l;Lj;jhgd  gjtpapdupdhy; 06 tof;Ffs; njhlug;gl;bUe;jd. ,t; 

tof;FfSf;fhf  kPsha;thz;bDs; tof;fwpQu; fl;lzkhf 1>151>320 

njhif nfhLg;gdT  nra;ag;gl;bUe;jJ. ntspjug;gpduhy; njhlug;gl;l 

06 tof;FfSf;Fupa  Kiwg;ghl;L jug;gpduhy; Nfhug;gl;l ,og;gPl;Lj; 

njhif 1>270>000>000  njhifahf ,Ue;jd.  
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(M) $l;Lj;jhgdj;jpdhy; ntspegu;fSf;F vjpuhf 27 tof;Ffs; 

njhlug;gl;bUe;jJld;> mjpy; 05 tof;FfspypUe;J &gh 1>340>735 

njhif  fpilj;jpUe;jd. xU tof;F fhyhtjpahjy; rl;lj;jpw;F 

cl;gl;likahy;  js;Sgb nra;ag;gl;bUe;jJ. vQ;rpa 21 

tof;FfspypUe;J  $l;Lj;jhgdj;jpw;F mwtpLtjw;F vjpu;ghu;f;fg;gl;l 

njhif &gh 16>904>142  Mf ,Ue;jJ. ,t;tof;FfSf;fhf 

kPsha;thz;bDs; tof;fupQu; fl;lzkhf  &gh 766>490 njhif 

nrYj;jg;gbl;Ue;jJ.  

 

3.4 njhopw;gL %yjd Kfhikj;Jtk;  

Kiwahd njhopw;gL %yjd Kfhikj;Jt nghwpKiwnahd;iw 

eilKiwg; gLj;jhik kw;Wk; fld; mwtPL nraw;jpwdpd;ik Nghd;w 

fhuzq;fshy; tq;fp Nkyjpfg;gw;W trjpfisg; ngw;Wnfhs;s 

$l;Lj;jhgdj;jpw;F Neu;e;jpUe;jJld;> kPsha;thz;bd; NghJ 

nrYj;jg;gl;bUe;j Nkyjpfg;gw;W tl;b &gh 8>385>155 Mf ,Ue;jJ. 

kPsha;thz;bd; jpnrk;gu;; 31 Mk; jpfjp tiuapYk; fhNrl;bd; gpufhuk; tq;fp 

Nkyjpfg;gw;W &gh 135>658>642 Mf ,Ue;jJ.  

 

4. nraw;ghl;L kPsha;T  

4.1 Kfhikj;Jt nraw;jpwdpd;ik  

 gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  

 (m)  kPs; tu;j;jf cld;gbf;ifapd; fPo; Vida Clf epWtfq;fSld; 

 gu];gu tpsk;gu eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sk; Nehf;fpy; me;j Clf 

 epWtdq;fSld; $l;Lj;jhgdk; kPs tu;j;jf cld;gbf;iffis

 Nkw;nfhz;L mtw;iweilKiwg;gLj;jpapUe;jJ. ,e;j

 cld;gbf;ifia eilKiwg;gLj;jy; njhlu;ghf gpd;tUk; tplaq;fs;

 fzf;fha;tpd; NghJ mtjhdpf;fg;gl;ld.  

i. kPsha;thz;bd; NghJ $l;Lj;jhgdj;jpdhy; vOj;J %y 

cld;gbf;iffis Nkw;nfhs;shky; gj;jpupif epWtdnkhd;Wf;F 

toq;fg;gl;bUe;j xspgug;Gf; fhyj;jpd; ngWkjp &gh 68>366>257 Mf 

,Ue;jJld;> mJ njhlu;gpy; &gh 44>128>126 njhiff;F gj;jpupif 

tpsk;guk; gpuRupf;fg;gl;bUe;jJ. toq;fg;gl;l xspgug;Gf; fhyj;jpd; 

ngWkjpf;F rkkhf $l;Lj;jhgdj;jpw;F rhjfkhd tifapy; 

gj;jpupif tpsk;guq;fis gpuRupg;gJ njhlu;gpy; Kfhikj;Jtj;jpd; 
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ftdk; nrYj;jg;gl;likahy; kPs; tu;j;jf cld;gbf;if Clhf 

Nritfis nghw;Wf;nfhs;shky; kpfTk; ,yhgfukhfTk;> 

tpidj;jpwdhd KiwapYk; Kfhik nra;ag;glhjpUe;jik 

mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

ii. $l;Lj;jhgdj;jpdhy; gj;jpupif epWtdq;fSf;F mDg;gpitf;fg;gl;l 

mwptpj;jy;fspy; ntspaplg;gl;l tpsk;guq;fSf;Fupa gj;jpupif 

epWtdj;jpdhy; mDg;gpitf;fg;gl;l tpiyg;gl;bay;fspd; rupahd 

jd;ikiag; guPl;rpf;f $ba tifapy; Nfhitfs; 

Ngzg;gl;bUf;ftpy;iy. ,jdhy; kPs; tu;j;jf 

cld;gbf;iffSf;Fupa &gh 46>566>500 njhifahd 

nrytpdq;fspd; rupahd jd;ikia guPl;rpf;f KbahjpUe;jJ.  

 

iii. $l;Lj;jhgdk; Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j kPs; tu;j;jf 

cld;gbf;ifapdJ khjhe;j fzf;F mwpf;if ,uz;L 

jug;gpduhYk; toq;fg;gl Ntz;Lnkd Fwpg;gplg;gl;bUe;j NghjpYk;> 

,jd; gpufhuk; eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 2015 Vg;uy; 

khj ,Wjp tiuapYk; 04 gj;jpupif epWtdq;fSf;Fupa 

kPsha;thz;bw;Fupa 9 khj fzf;F mwpf;iffSk; 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

(M) 1985 kw;Wk; 1992 Mk; Mz;Lfspd; NghJ yq;fh Gtj; epWtdj;jpdhy; 

 &gh 1>104>000 KjyPL nra;ag;gl;bUe;j NghjpYk;> kPsha;thz;L tiu 

 vJtpj gq;Fyhg tUkhdKk;> fpilf;fg;ngw;wpuhjJld;> mk; KjyPL 

 njhlu;e;Jk; mt;thNw Ngzg;gl;L tug;gl;bUe;jJ.  

 

(,)  ntspj;jug;gpduplkpUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l njhiyf;fhl;rp ehlfk;  / 

epfo;r;rpfis xspgug;Gtjw;fhd jlitfspd; vz;zpf;if vQ;rpapUe;j 

NghJk; cld;gbf;if fhyj;jpd; NghJ Fwpj;j jlitfis xspgug;ghikahy; 

kPsha;thz;bDs; nrytpdkhf 19 njhiyf;fhl;rp ehlfk;  / epfo;r;rpf;Fupa 

&gh 50>531>902 njhif gjptopf;fg;gl;bUe;jJ.  

  

(<)  2014 jpnrk;gu;; 31 ,y; cs;sthW $l;Lj;jhgdj;jpd; &gh 33>200>909 

 njhifahd ntt;NtW fld;gl;Nlhupd; ,og;gPl;Lg; ngWkjp &gh 18>622>566 

 Mf  my;yJ 56 rjtPjkhf xJf;fPL nra;ag;gl;l fhuzj;jpdhy; 
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 $l;Lj;jhgdj;jpd; fld; mwtPL njhlu;ghd fl;Lg;ghL gytPdkhd kl;lj;jpy; 

 ,Ue;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. mk; kPjpapy; 1-9 Mz;LfSf;F ,ilg;gl;l 

 fhykhf ,Ue;J tUk; fld;gl;NlhuplkpUe;J mwtplg;gl Ntz;ba &gh 

 146>863 njhifAk;> 5 – 7 Mz;LfSf;F ,ilg;gl;l fhykhf ,Ue;J tUk; 

 Xa;Tngw;w / NritapypUe;J tpyfpr; nrd;w Copau;fsplkpUe;J mwtplg;gl 

 Ntz;ba &gh 111>684 njhifAk;; ntspehl;L &gth`pdp 

 epWtdnkhd;wplkpUe;J mtwplg;gl Ntz;ba &gh 542>554 njhifAk; 

 cs;ehl;L ,iwtupj; jpizf;fsj;jplkpUe;J mwtplg;gl Ntz;ba &gh 

 17>858>971 njhifAk; kUj;Jt gl;bay; kPs;epug;Gk; NghJ fhg;GWjp 

 epWtdj;jplkpUe;J mwtplg;gl Ntz;ba &gh 558>602 Md kPjpAk; 

 cs;slq;fpapUe;jd. 

 

4.2 nraw;ghl;L nraw;jpwdpd;ik  

 gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  

(m)  rhj;jpats Ma;tpw;dp 2009 Mk; Mz;by; xspgug;G Muk;gpf;fg;gl;l 

National Television (NTV) miytupirf;fhf kPsha;thz;by; &gh 

5>743>015  Md nrytpdk; Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j NghjpYk;> mjd; 

%yk; vJtpj  tUkhdKk; <l;lg;gl;bUf;ftpy;iy.  

(M)  kPsha;thz;bd; ,Wjpj; jpfjpapy; cs;sthW 18 cj;jpNahfj;ju;fshy; 

Ehyfj;jpy; ,Ue;J vLj;Jr; nrd;w kPs xg;gilf;fg;glhj xyp 

ehlhf;fspd;  vz;zpf;if 723 Mf ,Ue;jJld;> mjpy; 412 xyp 

ehlhf;fs; 2013 Mk;  Mz;bw;F Kd;du; Ehyfj;jpypUe;J 

toq;fg;gl;ljhFk;.  

 

4.3 ru;r;irf;Fupa jd;ikapyhd thq;fy;fs;  

 gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  

(m) (i) $l;Lj;jhgdj;jpdhy; rdhjpgjp Nju;jypd; NghJ xU rdhjpgjp 

Ntl;ghsUf;F &gh 34>719>750 ngWkjpahd xspgug;Gf; fhyk; 

,ytrkhf  toq;fg;gl;bUe;jJld;> mg;ngWkjp Ntl;ghsu;  gzk; 

nrYj;jp  ngw;Wf;nfhz;l xspgug;Gf; fhyj;jpd; 60  rjtPjkhf 

,Ue;jJ. mt;thNw  ,e;j Ntl;ghsUf;F mur 

epWtdnkhd;Wld; mDruidapd; fPo; &gh  3>286>750 Md 

xspgug;Gf; fhyk; toq;fg;gl;bUe;jJ. NkYk; fl;lzk; nrYj;jg;gl;l 
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tpsk;guq;fSf;fhf ,e;j Ntl;ghsUf;F khj;jpuk;  50 rjtPj fopT 

toq;fg;gl;bUe;jJld;> mjd; ngWkjp  9>088>000 Mf ,Ue;jJ.  

(ii) mt;thNw rdhjpgjp Nju;jYf;Fupj;jhf &gh 5>202>750   njhifahd 

mwptpj;jy;fis tpsk;guk; nra;tjw;F $l;Lj;jhgdk; jtwpapUe;jJld;> 

mjpy; &gh 1>000>000 njhif mwptpj;jy;fSf;fhf gzk; 

fpilf;fg;ngw;wpUe;Jk; xspug;Gf; fhyj;ij toq;fhj fhuzj;jpdhy; 

mg;gzj;ij  kPsr; nrYj;j Ntz;bNaw;gl;lJ.  

(M)   epfo;r;rpfs; xspgug;G njhlu;ghd njhpuTg; gupNrhjidapd;  gpufhuk; 

 cld;gbf;iffis Nkw;nfhs;shky; $l;Lj;jhgd  epfo;r;rpfshf 

 gl;bay;gLj;jg;gl;bUe;j &gh 2>146>650  ngWkjpahd 2>602 

 nrf;fd;fshd xspug;G  Neuk; rdhjpgjp  Ntl;ghsupd; Nkk;ghl;L 

 eltbf;iffSf;fhf  gad;gLj;jg;gl;bUe;jJ.  

 

4.4 ntspg;gilahd Nkhrbfs; 

gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  

(m) nfhs;tdT nraw;ghLfs; gpd;gw;wg;glhky; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; 

mq;fPfupf;fg;glhj ngaustpyhd re;ijg;gLj;jy; epfo;r;rpj; 

jpl;lnkhd;wpw;fhf &gh 990>000 njhif nrytplg;gl;bUe;jJld;> 

mr;rnytpdq;fSf;Fupa nghUl;fs; $l;Lj;jhgdj;jpw;F 2015 Vg;uy; 30 

Me;  jpfjp tiuapYk; fpilf;fg;ngw;wpUf;ftpy;iy.  

(M)  $l;Lj;jhgdj;jpw;F ghjfkhd epge;jidfSld; cld;gbf;if 

mbg;gilapy; vjpu;fhy njhopy;El;g khw;wj;jpw;F nghUe;jhj 

gad;gLj;jg;gl;Ls;s 2 NfhGuq;fs; &gh 16>928>653 ,w;F nfhs;tdT 

nra;ag;gl;bUe;jd.  

(,)  ghjPl;bd; %yk; epjp xJfg;fg;glhj cs;sf tPjpfis 

etPdkag;gLj;Jtjw;fhd xg;ge;jj;jpw;fhf Nghl;b tpiy Nfhuypd;wp 

&gh  5>617>377 njhiff;F xg;ge;jk; toq;fg;gl;bUe;jJ. fzf;fha;tpy; 

Rl;bf;fhz;gpf;fg;gl;l epiwNtw;wg;glhj nraw;ghLfSf;fhf &gh 

116>171  njhifia xg;ge;jf;fhuuplkpUe;J kPs mwtpLtjw;F 

eltbf;if  vLf;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> Nky; khfhz ngUe;njUf;fs; 

epu;khzq;fSf;Fupa epak tpiy tpguq;fis tpl 60 rjtPjkhd $ba 

tpiyf;F mjhtJ &gh 1>882>440 Md $ba ngWkjpf;F xg;ge;jk; 

ifaspf;fg;gl;bUe;jJld;> me;ehl;il nghWg;G tha;e;j 

jug;gpduplkpUe;J  mwtpLtjw;F $l;Lj;jhgdk; jtwpapUe;jJ. 



                                                                           285               Mz;lwpf;if 2014 
  

 

4.5 Vida mur epWtdq;fSf;F toq;fg;gl;l tsq;fs;  

gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  

(m)  $l;Lj;jhgdj;jpdhy; xg;ge;j mbg;gilapy; Ml;Nru;f;fg;gl;L mikr;rpd; 

Nritf;fhf tpLf;fg;gl;bUe;j 06 cj;jpNahfj;ju;fSf;F 

kPsha;thz;bDs; rk;gsKk; gbfshfTk;> Nkyjpf Neug; gbfshfTk; 

KiwNa &gh 3>073>361 njhifAk; &gh 1>406>360 njhifAk; 

nfhLg;gdT nra;ag;gl;bUe;jJld;> mr;nrytpdq;fs; kPs; 

epug;gg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(M)  &gth`pdp gapw;rp epWtfj;jpd; jiutupd; flikf;fhf   

tpLtpf;fg;gl;bUe;j thlif thfdnkhd;Wf;fhf nrytplg;gl;bUe;j 

&gh 188;>140 njhifahd  nrytpdj;ij kPs; epug;Gtjw;F 

jPu;khdpf;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> mJ njhlu;ghf fzf;F 

itf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

(,)  kPsha;thz;bd; etk;gu; kw;Wk; jpnrk;gu; khjq;fspy; 

$l;Lj;jhgdj;jpw;Fr; nrhe;jkhd 2 Ntd; tz;bfs;> Clf mikr;rpw;F 

toq;fg;gl;bUe;jJld;>  kPsha;thz;bd; ,Wjpf; fhyhz;bd; NghJ 

rdhjpgjp nrayfj;jpw;Fr;  nrhe;jkhd Ntd; tz;bnahd;Wk;> [Pg; 

tz;bnahd;Wk; $l;Lj;jhgdj;jpw;Fg;  ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;jJ.  

(<)  $l;Lj;jhgdj;jpdhy; [dhjpgjp Clfg; gpuptpw;F 06 Clf 

cgfuzq;fs;  toq;fg;gl;bUe;jJld;> mjpy; 3 cgfuzq;fspd; 

ngWkjp &gh 1>823>079 Mf  ,Ue;jJ. 

 

4.6 tpistw;w kw;Wk; Fiwthfg; gad;gLj;jg;gl;l nrhj;Jf;fs; 

gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  

(m)  &gth`pdp fl;Gy> nrtpg;Gy Ehyf eltbf;iffs; KiwahfTk;> 

nraw;jpwDlDk; ,aq;fr; nra;tjw;fhf mjd; eltbf;iffis fzdp 

kag;gLj;Jk; Nehf;fpy; &gh 1>734>000 nryT nra;ag;gl;L 2005 Mk; 

Mz;by; jd;dpaf;f gl;il FwpaPl;L Kiwiknahd;W nfhs;tdT 

nra;ag;gl;lJ. ,k;Kiwikapd; rpy gFjpfSk; ,yj;jpudpay; 

xspg;Ngiog; ghJfhg;G  KiwikAk; gad;ghl;bw;F vLf;fg;glhky; 
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tpistw;Wf; fhzg;gl;lJld;>  ,Jtiuapy; ifjtpu;g;gjw;F 

eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

(M)  nghwpapay; gpuptpy; &gh 18>052>749 ,w;fhd cjpupg;ghfq;fs;mirtw;w 

ifapUg;ghf 10 Mz;LfSf;F Nkw;gl;l fhykhf fhzg;gl;lJld;> 

tUlhe;j  nghUs; nka;ikaha;tpw;F cl;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

4.7 jhkjkhd nraw;jpl;lq;fs;  

 nra;jpg; gpuptpd; epu;khz Ntiy eltbf;iffSf;F 2005 kw;Wk; 2006 Mk; 

 Mz;Lfspy; crhj;Jizf; fl;lzk; kw;Wk; kz; khjpupfisg; 

 guprPypg;gjw;fhf &gh 183>051 nrytplg;gl;l NghjpYk;> Fwpj;j epu;khzg; 

 gzpfs; Muk;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

  

4.8 gjtpapdu; epu;thfk;  

 $l;Lj;jhgdj;jpd; mq;fPfupf;fg;gl;l gjtpapdu; 985 Mf ,Ue;j NghjpYk;> 

 kPsha;thz;bd; ,Wjpj; jpfjpapy; cs;sgbahd gjtpazp 996 Mf ,Ue;jJ. 

 HM kw;Wk; MM njhFjpf;Fupa gjtpfspy; gjtpazpapdupy; 32 NgUf;fhd 

 kpifnahd;W mtjhdpf;fg;gl;lJ. mq;fPfupf;fg;gl;l gjtpazpapdupy; ,y;yhj 

 mika / jw;fhypf mbg;gilapy; 63 Ngu; Nritapy; <LgLj;jg;gl;bUe;jdu;. 

 

4.9 thfdg; ghtid 

gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  

(m)  kPsha;thz;bd; NghJ ,lk;ngw;w 16 thfd tpgj;Jf;fspy; 5 ,w;fhf 

&gh 695>604 njhif jpUj;jr; nrytpdkhf nrytplg;gl;bUe;j 

NghjpYk;>  &gh 669>620 njhif khj;jpuk; fhg;GWjp el;l<lhf 

fpilf;fg;ngw;wpUe;jJ.  NkYk; 11 re;ju;g;gq;fspy; cupa 

jpUj;jq;fs; Nkw;nfhz;L fhg;GWjp  ,og;gPl;il ngw;Wf; 

nfhs;tjw;Nfh my;yJ nghWg;G tha;e;j  jug;gpduplkpUe;J 

mwtpLtjw;Nfh eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

(M)  $l;Lj;jhgdj;jpw;Fr; nrhe;jkhd Nghf;Ftuj;J gpuptpy; 47 

thfdq;fSk;> thlif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhz;l thfdq;fspd; 

vz;zpf;if 17 MfTk; ,Ue;jd. cj;jpNahfj;ju;fSf;F xJf;fg;gl;l 

thfdq;fspd; vz;zpf;if 10 Mf ,Ue;jJ. kPsha;thz;bd; NghJ 
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$l;Lj;jhgd thfdq;fspy; 1>004>908 fp.kPw;wu;fSk; thlif 

mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhz;L thfdq;fspy; 576>115 fp.kPw;wu;fSkhf 

gazpj;j KOj;  Jhuk; 1>581>023 fpNyh kPw;wu;fshf ,Ue;jd. 

kPsha;thz;bd; NghJ  vupnghUs; kw;Wk; guhkupg;Gr; nrytpdkhf 

KiwNa &gh22>158>873  njhifAk;> &gh 8>521>794 Mf 

,Ue;jikahy; xU fpNyh kPw;wUf;F  nrytplg;gl;l vupnghUs; 

kw;Wk; guhkupg;Gr; nrytpdk; &gh 19.41 Mf  ,Ue;jJ. 

kPsha;thz;by; thlif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhz;l 

thfdq;fSf;fhf &gh 23>135>387 njhif nrYj;jg;gl;bUe;jJ.  

(,)  Mz;bDs; 05 thfdq;fs; Xl;lj;jpy; <LgLj;jg;glhky; ,Ue;jJld;> 

vupnghUs; ,y;yhky; rhujpnahUtUf;F toq;fg;gl;bUe;j 

Nkhl;lhu;irf;fpnshd;W fzf;fha;T jpfjp tiuapYk; 

$l;Lj;jhgdj;jpw;F ifaspf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

5. fzf;fspg; nghWg;Gk; ey;yhSifAk; 

5.1 nray; eltbf;ifj; jpl;lk; 

gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  

(m)  2014 ngg;utup 17 Me; jpfjpa 01/2014 Mk; ,yf;f mur epjpr; 

Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; nray; eltbf;ifj;; jpl;lnkhd;W 

jahupf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.     

(M)  kPsha;thz;by; %yjd ghjPl;bd; %yk; xypaiwf;$lk; kw;Wk; 

ntspaf xspgug;G trjpfs; Gduikg;G kw;Wk; etPdkag;gLj;jy; 

vd;gtw;wpw;fhf &gh 206 kpy;ypad; xJf;fg;gl;bUe;jJ. vt;thnwdpDk; 

kPsha;thz;bd; jpnrk;gu; 31 Me; jpfjp Kbtile;j Mz;bw;fhf 

jahupf;fg;gl;l nrad;Kd;Ndw;w mwpf;ifapd; gpufhuk; ,g;gpuptpw;Fupa 

xU  nraw;jpl;lNkDk; Muk;gpf;fg;glhky; ,Ue;jJld;> Mz;by; 

G+u;j;jp nra;ag;gl  Ntz;ba 12 nraw;jpl;lq;fspy; 07 nraw;jpl;lq;fs; 

Fwpj;j Mz;by;  Muk;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

(,)  kPsha;thz;bd; ghjPl;bd; %yk; gpujhd fl;Lg;ghL miwf;fhf 

Mz;by; epiwT nra;ag;gl Ntz;ba 07 %yjdr; 

nraw;jpl;lq;fSf;fhf &gh 89  kpy;ypad; xJf;fg;gl;bUe;jJld;> 

mjpy; 55 kpy;ypad; ngWkjpahd 04  nraw;jpl;lq;fspy; 02 

nraw;jpl;lq;fspd; ngsjPf nrad;Kd;Ndw;wk; 50  rjtPjkhd 

mstpy; fhzg;gl;lJld;> Vida 02 nraw;jpl;lq;fspd; ngsjPf 
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nrad;Kd;Ndw;wk; 10  rjtPjkhf ,Ue;jd. mt;thNw &gh 34 

kpy;ypad;  ngWkjpahd 03 nraw;jpl;lq;fis Muk;gpg;gjw;F 

eltbf;if  vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

(<)  jw;NghJ fhzg;gLk; xspgug;G tiyaikg;ig mgptpUj;jp 

nra;tjw;fhf  kPsha;thz;bd; %yjd ghjPl;by; 04 

nraw;jpl;lq;fSf;fhf &gh 54  kpy;ypad; xJf;fg;gl;bUe;jJ. mjpy; 

xU nraw;jpl;lk;khj;jpuk;KOikahf  G+u;j;jp nra;ag;gl;bUe;jJld;> 

NkYk; 02 nraw;jpl;lq;fis Muk;gpg;gjw;F  eltbf;if 

vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. kPsha;thz;bd; jpnrk;gu; 31 ,y; cs;sthW 

&gh 29 kpy;ypadhd nraw;jpl;lnkhd;wpd; ngsjPf nrad;Kd;Ndw;wk; 

20 rjtPjkhf ,Ue;jJ.  

(c)  &gth`pdp fl;bl mgptpUj;jp nraw;jpl;lj;jpd; fPo; kPsha;thz;bd; 

%yjd ghjPl;bd; %yk; News Studio and Server Room epu;khzpg;gjw;fhf 

&gh 60 kpy;ypadhd 02 nraw;jpl;lq;fs; jpl;lkplg;gl;bUe;j NghjpYk; 

Fwpj;j Mz;bd; NghJ ,r; nraw;jpl;lq;fis Muk;gpg;gjw;NfDk; 

eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

(C)  $l;Lj;jhgdj;jpd; jfty; njhopy;El;gj;ij mgptpUj;jp nra;tjw;fhf 

kPsha;thz;bd; ghjPl;bd; %yk; &gh 8 kpy;ypad; njhif 02 

nraw;jpl;lq;fSf;fhf xJf;fg;gl;bUe;jJ. mjpy; xU nraw;jpl;lj;ij 

Muk;gpg;gjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;fhjJld;> kw;iw 

nraw;jpl;lj;jpd;  eltbf;iffis epiwNtw;Wtjpd; ngsjPf 

nrad;Kd;Ndw;wk; 20 rjtPjkhf  ,Ue;jJ.  

 

5.2 cs;sff; fzf;fha;T 

 $l;Lj;jhgdj;jpy; epue;ju fzf;fha;Tg; gpupT jhgpf;fg;gl;bUe;jJld;> 

 kPsha;thz;bd; Kjy; miuahz;bd; NghJ 18 fzf;fha;T Iatpdhf;fSk; 

 mwpf;iffSk; ,uz;lhtJ miuahz;by; 18 fzf;fha;T Ia tpdhf;fSk; 

 mwpf;iffSk; tpepNahfpf;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> Ia tpdhf;fs; kw;Wk; 

 mwpf;iffs; %yk; Rl;bf; fhz;gpf;fg;gl;l tplaq;fis rup nra;tjw;F 

 eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 
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5.3 ghjPl;Lf; fl;Lg;ghL 

 ghjplg;gl;l tUkhdk;> nrytpdk; kw;Wk; cs;sthwhd tUkhdk; 

 nrytpdj;jpw;fpilNa ftdj;jpw; nfhs;s Ntz;ba Kuz;fs; 

 mtjhdpf;fg;gl;likahy; ghjPl;il Mf;fG+u;tkhd Kfhikj;Jtf; 

 fl;Lg;ghl;Lr; rhjdkhfg; gad;gLj;Jtjw;F eltbf;if 

 vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

6. KiwikfSk;> fl;Lg;ghLfSk; 

 fzf;fha;tpd; NghJ mtjhdpf;fg;gl;l Kiwikfs; kw;Wk; fl;Lg;ghl;Lf; 

 FiwghLfs; mt;tg;NghJ $l;Lj;jhgdj;jpd; jiytuJ ftdj;jpw;Ff; 

 nfhz;Ltug;gl;ld. gpd;tUk; fl;Lg;ghl;Lj; Jiwfspy; tpNrl ftdk; 

 Nfhug;gLfpd;wJ. 

  

 (m) fld;gl;Nlhu; / fld;nfhLj;Njhu; 

 (M) ghjPL  

 (,) fzf;fPL 

 (<) Copau; fld; 

 (c) Kw;gzk; toq;fy;  

 (C) kPs; tu;j;jf cld;gbf;iffs;  

 (v) xspgug;G Neu tpw;gid tUkhdr; Nrfupg;G 

 (V) Copau; Kfhikj;Jtk;  

 (I) fld; mwtPL  

 

 

xg;gk; : lg;spA.gP.rP. tpf;ukuj;d 

fzf;fha;thsu; jiyik mjpgjp (gjpy;) 
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To: Hon. Minister of Mass Media and Information 

 

We, the Chairman and the Members of the Sri Lanka Rupavahini Corporation 

present herewith the Annual Report for the year 2014, in accordance with 

Section 14 (1) of the Finance Act No. 38 of 1971, along with the financial 

reports. 

 

On behalf of the Sri Lanka Rupavahini Corporation. 

 

 

Wimal Rubasinghe 

Chairman 

Sri lanka Rupavahini Corporation 

Independence Square 

Colombo 07 
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Vision 

 

The Continuing Audio Visual Icon of Sri Lankans 

 

Mission 

 

With commitment and unity, creating timely, meaningful and intuitive 

programmes rich in knowledge, entertainment and  education and disseminating 

them chiselled with state of–the–art technology exceeding the expectations of 

Sri Lankans everywhere. 

 

Goals 

 Improving the attractiveness, variety and meaningfulness of television 

programmes through changes to the format of the programmes 

 

 Reaching viewers more effectively by appropriate and strategic use of  

state-of-the-art technologies in a converging environment of acquisition, 

post production and dissemination technologies. 

 

 Improving the physical infrastructure and productively developing the 

human resources of the institute. 

 

 Introducing new means of generating income for the institution. 

 

 Amending the statutory framework of the institution to suit the 

  Competitiveness. 
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Message from the Chairman… 

 

I consider it both a privilege and pleasure, in my capacity as Chairman to present the Annual 

Report of the Sri Lanka Rupavahini Corporation for the year 2014. 

I took over as chairman within a state of Good Governance following the political 

transformation which the country has experienced after January 2015. Even though a year 

spent amidst political turmoil and elections I am proud to avail myself of this opportunity to 

highlight the outstanding achievements of the Sri Lanka Rupavahini Corporation as the 

outcome of the utmost dedication and commitment by our staff in the year 2014. 

The programmes which have been produced and telecast during this period won over 20 

awards at the national level and won international awards as well. 

Number of  teledrama series have been produced during this year to cover the prime-time 

slots on Rupavahini.  Among these, the telefilm ”Bhava Theertha” has special significance as 

a novel experience in television. 

It gives me tremendous pleasure to thank all our dedicated staff who work diligently in the 

face of every challenge and adversity. I earnestly solicit all your support in fulfilling our 

national obligations more meaningfully and productively by making the best use of prevailing 

circumstances.  At all times, we strive and are determined to regain public confidence in 

performing our key role.  

 

 

Ravi Jayawardane 

Chairman 

Sri Lanka Rupavahini Corporation 
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The Board of Directors 

 

Members of the board  2014 

 

 Mr. Wimal Rubasinghe       -Chairman 

 Prof. Rohana Lakshman Piyadasa   - Board Member 

 Mr. Edward Jayakody     - Board Member 

 Mr. Hudson Samarasinghe    - Board Member 

 Mr. Asoka Serasinghe     - Board Member 

 Mr.  D Karunaratne     - Board Member 

 Mr Nimal Bopage     - Board member  

 Ms D M Anula Harasgama    - Board Member 

 

    (11 Board meetings were held during the year 2014) 
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The Senior Management in 2014 
 

 Chairman       

 Mr  Wimal Rubasinghe 

 

 Director General       

 Mr  Chandrapala Liyanage 

 

 Working Director      

 Mr  D Karunaratne 

 

 Chief  Executive Officer     

 Mr  Gamini  Rasaputhra 

 

 Deputy Director General (Programmes)  

 Mr Nishantha Ubhayawansa  

 

 Deputy Director General (Engineering)  

 Mr Rohan Perera 

 

 Deputy Director General (Production Services) 

 Mr  Sumedha Athulasiri 
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 Director (Administration)    

 Mr  G G S C Roshan 

 

 Chief Accountant      

 Mr M S Dalugoda 

  

 Director (Marketing )     

 Mr  Sanath Daluwattha  

 

 Director(Nethra/Channel Eye/NTV)   

 Mr Palitha Wijesinghe 

 

 Director (Educational Programmes)    

 Ms Erin Wijekoon 

 

 Director(Research & Training)    

 Mr  T M G Chandrasekara 

 

 Director (Supplies)      

 Mr  G P G Tissa  

 

 Director (Engineering)      

 Mr  Palitha Gallage 
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 Director (Film & Dubbing)     

 Mr  Athula Ransirilal 

 

 Director (Drama )      

 Mr  Wimalaratne Adhikari 

 

 Director (Production Service )    

 Mr  Sherly Anil  De Silva  

 

 Chief Internal Auditor     

 Mr  Palitha Kulasinghe 

 

 Chief Engineer      

 Mr  Kapila Dassanayake 
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The Directors 
 

Director (Administration)   -Mr  G G S C Roshan 

Chief Accountant     -Mr M S Dalugoda 

Director (Marketing )    -Mr  Sanath Daluwattha  

Director(Nethra/Channel Eye/NTV)  -Mr Palitha Wijesinghe 

Director (Educational Programmes)   -Ms Erin Wijekoon 

Director(Research & Training)   -Mr  T M G Chandrasekara 

Director (Supplies)     -Mr  G P G Tissa  

Director (Engineering)     -Mr  Palitha Gallage 

Director (Film & Dubbing)    -Mr  Athula Ransirilal 

Director (Drama )     -Mr  Wimalaratne Adhikari 

Director (Production Service )   -Mr  Sherly Anil  De Silva  

Director (Production Service )   -Mr. Gnasinghe Adhikari 

Director(General Programmes)   -Mr. Dayarathne Ratagedara 

Director      - Wijaya Dissanayaka 
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       Programmes that won Accolades during 2014  
 

  

No Programme 
 

Awards Award Recipient 

 Sumathi Tele Awards 
 

  

1 “Bisowarunge Janapadaya” 
 

Best Documentary Namal Prasanna 

2 “Aruma Puduma Roda Hathara” Best Magazine 
Programme 

Namal Suriyabandara 
 
Chandana 
Senevirathne 

3 “Salmal Landa” Tele Drama 
 

Best Tele Drama Song 
Lyrics  

U B Rathnayake 

4 “Salmal Landa”  Tele drama  
 
 

Best Tele Drama Singer Amarasiri Peiris  
 
Danodya Ayoni 

5 “Boralu Paara” Best Actress Pabodha Sandeepani 

6  

“Boralu Paara” 

Merit Award  Jehan Srikantha 

Appuhamy 

7 “Boralu Paara” 
 

Best Supporting Actor Jagath Manuwarna 

8 “Alakamandawa” 
 

Best Musical  
Programme 

Vineetha 
Karunarathne 

9 “Malima” 
 

Special Jury Award Suminda Thilakasena 

10 “Podi Hamuduruwo” 
 

Best Children 
Programme 

Athula Ransirilal 

11 “Tin Pataw” 
 

Best Single Episode 
Tele Drama 

Mohanji Ranganath 

12 “Rividina Arunalla” 
 
 

Best Magazine 
Programme 

Sirimalee Alahakoon 
 

  

Raigam Awards 

 

  

13 “Aruma Puduma Roda Hathara” 
 

Best Magazine 
Programme 

Namal Suriyabandara 
Chandana 
Senevirathne 
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14 “Bisowarunge Janapadaya” 
 

Best Documentary Namal Prasanna 

15 “Seetha Diya Bambana”   Best Educational 
Programme 
(Tele Drama) 

Gamini Jayantha 
Abeywickrama 

16 “Mihi Madale Geethaya” 
 

Best Musical  
Programme 

Shiran Rathnayake 

17 “Podi Hamuduruwo” Best Children 
Programme 
 

Athula Ransirilal 

18 “Liyaka Mahima” Best Women 
Programme 
 

Kumari Manel 

19  Best News Presenter 
 

Chaminda Gunarathne 

 State Tele Awards   

20 “Ayubowewa” Best Magazine 
Programme 

Sandya 
Withanawasam 

21 “Ranga Bhoomi” Best Multi Camera 
Production 

Ranga Bandaranayake 

22 “Boralu Paara” Best Actor Wasantha Kumarasiri 

23 “Boralu Paara” 
 

Best Actress Thisuri Yuwanika 

24 “Alakamandawa”  Special Jury Award Vineetha 
Karunarathne 

25 “Podi Hamuduruwo” 
 

Best Performing 
Children Programme 

Athula Ransirilal 

26 “Kada Walalu” 
 

Best Children 
Programme 

Athula Ransirilal 

27 “Alawakkarei ”(Tamil) 
 

Best Single Episode 
Drama 

S M Maulana 

28 “Chogum ”(Tamil) Best Song (Tamil) 
 

Ashariya Begum 

29 “Thiththikkum Deepawali”(Tamil) Best Cultural 
Programme (Tamil) 
 

B Nithyanathan 
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30  “Film City”(Tamil) Best Magazine 
Programme (Tamil)  

S Koneswaran 

31  Best Graphic Animation 
(Programme Theme) 

 Hasitha Herath / 
Thiranjaya Dilhan  

32  Best Presenter 
 

 Chaminda 
Gunarathne 

33 “Tin Pataw” Merit Award for 
Direction 
 

Mohanji Ranganath 

 Japan Prize   

34 “Pahe Panthiye Sindarella” Unicef Prize 
 

Namal Prasanna 

 

 
Nominated Programmes  & Nominees at Awards Ceremonies 

 
 

No Programme 

 

Awards Nominees 

 Raigam Awards   

1 “White Water Rafting”  
 

Best Sports Programme  Mayuri Wanaguru 

2 “Malima” Special Jury Award  Suminda Thilakasena 

3 “Rupavalokanaya” Best Magazine 
Programme 

 Sunethra Kumari 

4  Best Presenter Amantha Wijesooriya 

5 “Tin Pataw” Best Single Episode 
Drama 

 Mohanji Ranganath 

 Sumathi Awards 
 

  

6 “Akuru Siritha ” 

 

Best Educational 

Programme 

Mangala Wijerathne 
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Nominated Programmes & Nominees At International Awards 

Ceremonies 
 
 

No Programme 
 

Awards Nominees 

1 “Tin Pataw” Selected for the 06 Best 
Actresses at the Sole 
Tele Drama 
International Award 
Ceremony in Korea  

Asadri Dewthilini  

2 “Tin Pataw” Selected for the final 
round of the   Prix  
Jeunesse Award in 
Germany 

 

 Japan Prize 
 

  

3 “Seetha Diya Bambana” Best Educational 
Programme 

Gamini Jayantha 
Abeywickrama 

 ABU 
 

  

4 “Seetha Diya Bambana” Best Educational  
Programme 

Gamini Jayantha 
Abeywickrama 

5 “Ma Dal Karmanthaya” 
 

Selected for the final 03 
Productions 

Jayamini Illeperuma 
Gamlath 

  

Sole Television Awards 
 

  

6 “Tin Pataw” Nominated for the 
Special Awards at Sole 
TV International 
Awards in Korea 

Mohanji Ranganath 

 Commendations   

7 “Tin Pataw” Commendation of the 
Tele Drama Sub 
Committee of the 
Cultural Ministry on 
beheld of the World TV 
Day  

Mohanji Ranganath 
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Programme Division 

 

Drama Unit 

It is a great achievement to note that the drama unit was capable  to  produce single   and 

serialized teledramas associated with different art forms, while maintaining high standards 

which have been developed from the inception of the teledrama,  successfully persist until 

today.    Other important accomplishments of the teledramas produced by the Unit within the 

year entail the numerous accolades won and capturing of the intended target audience.  

Dramas produced and telecast in the year 2014 

 

 Drama Producer Period No. of Episodes 

01 „Isi Varuna‟ Mr Vimalaratne 

Adhikari 

2014.01.04- 2014.04.09 12 out of 50 

02 „Bhava 

Theertha‟ 

Mr Santhusa Liyanage 2014.08.01- 2014.10.24 12 

03 „Udu Sulanga‟ Mr Mavo Lakshitha 2014.01.05- 2014.09.14 24 out of 45 

04 „Kolamba 

Ahasa‟ 

Mr Gaya Ramya 

Alwis 

2014.01.23- 2014.07.24 100 

05 „Bhavanthara‟ Mr Ranga 

Bandaranayake 

2014.04.26- 2014.12.27 35 

06 „Senehe Matha‟ - 2014.04.12 New Year single 

episode teledrama 

07 „Ginna‟ - 2014.05.15 Wesak single 

episode teledrama 

08 „Menik 

Velenda‟ 

 - 2014.12.25 Christmas single 

episode teledrama 
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Other special events/programmes produced and telecast in the year 2014 

 State Tele Awards 

 Sumathi Tele Awards 

 Sinhala and Tamil New Year  

 Wasuliya   

 Rhythm Hit  - Live telecast 

 Nugasewana  - Live telecast 

 Sunday Ayubowan - Live telecast 

 Rangabumi  - Live telecast 

 Wahalkada Docu Drama 

 

 

Music Unit 

 

The main function of the SLRC Music Unit is production of quality musical programmes 

which are among the most popular out of all daily televised programmes, whilst maintaining 

highest standards in Sri Lankan music with the participation of creative veteran and novice 

music artists for the entertainment of our viewers. Further, the Music Unit introduces many 

lyricists, composers, music directors and singers to the industry and develop musical 

programmes up to the international level. 

The Music Unit serves the nation by telecasting State Music Festivals, sponsored musical 

shows, externally organized musical events of popular Artists, other musical shows which 

feature the creations of local and foreign musicians, as well as special programmes to 

felicitate veteran Artists. 

The Unit‟s productions telecast in the year 2014 are Rajatha Sara, Irashmi, Rhythm to 

Rhythm, Sith Gath Gee, Gee Sara, Thri Taal, Paramitha, Kunkuma Pottu, Sunday Ayubowan, 

Wednesday Nugasevana and Kavi Saraniya programmes. 

In addition, the following programmes were produced in view of seasonal requirements: 

“Bak Mahata Pera Selalihini Handa”, National Youth Concert, Dialog Musical Concert, 

“Maliyadewa Gee Tharu” Concert, Pooja Vesak Zone, Buddhist Devotional Songs, 
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Diyawanna Poson Devotional Songs, Buddhabhivandana, Cooperative Musical Concert, 

“Amaraguru Ranaviru Upahara” musical programmeme, Miyasi Visakha, Thak Jith, Anula 

Sara, Ape Hendewa, Miyurasi and Nil Heena Daela.  

 

Sports Unit 

Programmes Produced and Telecast by the Sports Unit in 2014 

1. The „Kreeda Visithuru‟ Programme (featuring National & International sports 

events) was telecast every week. 

 

2. The “World Sports” programme (featuring international events and conducted in 

English) was telecast weekly on Channel Eye (from January 2014 to May 2014) 

 

 

3. The “Off the Field” programme with the participation of relevant experts was a 

live series focusing on problems and controversies seen in the field of sports. 

(from February 2014 to May 2014) 

Live Programmes Telecast by the Sports Unit in 2014 

1.   “Deyata Kirula” Cycle Race 

2.   The Air Force Cycle Race 

3.   Tour de Youth Cycle Race  

4.   Foxhill Super Cross (Motor Race) 

5.   Bradby Shield – 1
st
 Leg 

6.   Bradby Shield – 2
nd

 Leg 

7.   Sigiri Super Cross (Motor Race) 

8.   Gunner Super Cross (Motor Race) 

9.   Walawe Super Cross (Motor Race) 
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10.   Clifford Cup Rugby Final Match 

11.   Cavalry Super Cross (Motor Race) 

12.   BOC Cycle Race 

13.   Gajaba Super Cross (Motor Race) 

14.   Lanka Premier League Cricket Match (LPL) 

15.   Asian Games – Incheon 

16.   Commonwealth Games – Glasgow 

17.   Sri Lanka Tour of Bangladesh 

18.   FIFA Football World Cup - 2014 

19.   Rotherham Circuit Meet (Motor Race) 

20.   Asian Para Games - Incheon 

 

The following additional programmes were produced and telecast. 

 

1.  Sunday Observer Mobitel Schoolboy Cricketer Awards 

2.   Sri Lanka Cricket Team Arrival 

3.   Coca Cola Cricket – Pathway Season 04 – Super Camp 

 

The Sports Unit of the SLRC telecast 633.1   hours airtime of sports programmes consisting 

of 449.4 hours over Channel Eye and 183.7  hours over Rupavahini Channel in the year 2014. 
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Film & Dubbing Unit 

 

In 2014 the Dubbing Unit produced and telecast a 21-episode programme series titled 

“KOICA Seva” in collaboration with the Korean Embassy. 

Applications were called for new Dubbing Artists and 326 new Artists were selected after 

auditioning over 5000 applicants. Through this new dubbing artists will emerge to the 

country. 

Under Japanese cultural aid, a project was implemented to obtain free Japanese documentary 

programmes in collaboration with the Japanese Government through the Japanese Embassy. 

The Unit has produced and telecast 1835 dubbed and subtitled programmes in 2014. 

The 6.30 p.m. time belt was utilized continuously, generating a net profit of Rs. 

122,876,165/- during this year. 

Resources of the Unit including dubbing studios and the 3D Studio were developed further. 

the Unit also produced short cartoon films based on the „Dhammapada‟ for the Vesak and 

Poson Festivals. 

Taxes which imposed for programmes by the Ministry were freed this year, effecting 

substantial savings for the Corporation. 

 

Programme Administration Unit 

 

The main responsibility of the Programme Administration Unit is involved with  inspecting 

cost estimates relevant to programme files of programme production divisions and issuing of 

production numbers while providing required administrative services and co-ordination of all 

other services until the production process of a programme is completed.   

In the year 2014, the Programme Administration Unit has opened 1992 programme files. 
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The above mentioned files have been classified as follows. 

General Programmes Division -  634 

Educational Programmes Division -  483 

News and Current Affairs Division -    308 

Marketing Division   -    47 

Channel Eye    -  520 

Total     - 1992 

 

Religious Programmes Unit 

 

This unit produced the “Saddharma Varsha” live telecasts on Poya days in the year 

2014 at the following locations: 

1. January  - Nagadeepa Raja Maha Viharaya 

2. February - Wadureppa Raja Maha Viharaya, Ambalantota 

3. March  - Adam‟s Peak (Sri Pada) 

4. April  - Dewale Temple, Embilipitiya 

5. May  - Gal Viharaya, Polonnaruwa 

6. June  - Jaya Sri Maha Bodhi / Thanthirimale Raja Maha Viharaya 

7. July  - Kiri Vehera, Kataragama 

8. August - Attaragama Raja Maha Viharaya 

9. September - Sudarshanarama Raja Maha Viharaya, Wellawaya 

10. October - Sittham Gallena Raja Maha Viharaya 

11. November - Karamada Raja Maha Viharaya 



 309 Annual Report 2014 
 

 

The Unit also carried out the following live telecasts and sponsored projects: 

1.   The „Kiri Vehera‟ Worship Programmeme, offering of one hundred  thousand 

 lotus flowers and „Aloka Pooja‟ to commemorate the 32
nd

  Anniversary of 

 the Sri Lanka Rupavahini Corporation. 

2.   State Vesak Festival 

3.   Three-day „Poson Zone‟ created around the Thanthirimale Raja Maha 

 Viharaya, Polonnaruwa to commemorate the Poson Festival. 

4.   Uva Vesak Zone 

5.   Udugama Sri Bodhiraja Perahera (procession) 

6.   Procession of the Yudaganawa Raja Maha Viharaya 

7.   Offering of jasmine flowers – Jaya Sri Maha Bodhi 

8.   „Dasa Maha Bo Senasuna‟ – religious programmeme at Akuressa 

9.   Procession of the Somawathi Raja Maha Viharaya 

10.    Pattini Dewale procession at Nawagamuwa 

11.    Procession of the Kotte Raja Maha Viharaya 

12.   „Nuga Sevana‟ Workshop – Wellawaya 

13.    Procession of the Saparagamuwa Maha Saman Dewale – Ratnapura 

14.    Sitthamgallena Procession –“ Rathmal Deviyan Sitthamgallena” 

15.   „Kiri Amma Danaya‟ – Almsgiving in honour of 105 mothers 
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Youth Programmes Unit 

Programmes  produced by the Unit during the year: 

 

Name Programme Content 

Vineetha Karunaratne Alakamandawa (12) 

 

 

 

Suhani Raath (18) 

Aesthetic reflections on 

experts who explored new 

pathways in art 

 

Glimpses and views of 

popular past and present 

Indian cinematic creations 

and songs 

 

Sunethra Kumari Rupavalokanaya ( 48) News and views on local and 

international cinema as well 

as Artists 

Nipuna Rajapaksha “Bauddha Pravurthi” 

Buddhist News (05) 

 

World Youth Forum – 

Inauguration and Closing 

Ceremony 

 

Bauddhaloka Vesak Zone – 

Update 

 

 

Maha Rahutun Vedi Maga 

Osse 

News programme 

 

 

Mutual Exchanging of ideas 

among youth population of 

the world 

 

Vesak Zone at Bauddhaloka 

Mawatha to  commemorate 

Vesak festival 

 

Explaining Buddhist doctrine 

 

Suminda Thilakasena Monday Nuga Sevana 

Programmes (49) 

Information, education and 

entertainment for housewives 
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„Malima‟ programmes (18) 

staying home in the morning 

 

Innovations  and scientific 

information(Local & 

International) 

Ranga Premaratne „Vinivida‟ programmes (03) Current political discussions 

on views and allegations by 

different political parties 

Ranga Premaratne/ Sunethra 

Kumari 

Feeling of Youth (02) 

 

 

 

 

 

Special Christmas Musical 

Programme 

Live musical presentation 

targeting youth and featuring 

styles and songs of the new 

generation breaking away 

from electronic music 

 

Christmas Concert expressing 

the spirit of Christianity 

Chulangani Hapuhinna „Api Api‟ programmes (13)  

 

 

 

 

„Gurukula Kala Mangalyaya‟ 

 

 

Wednesday Nuga Sevana 

Programmes (05) 

 

A programme featuring 

activities and information 

related to various individuals 

and institutions 

 

„Kala Ulela‟ presented by the 

students of Gurukula 

Vidyalaya, Kelaniya 

 

Information, education and 

entertainment for housewives 

staying home in the morning 

Chamara Wijesinghe „Api Api‟ programmes (14) 

 

 

 

 

A programme featuring 

activities and information 

related to various individuals 

and institutions 
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World Youth Forum Studio 

Discussion 

Mutual exchange of ideas 

among youth population of 

the world 

Oshadi Deepal Gunawardene „Sitha Niwana Katha‟ 

programmes (06)  

 

 

„Api Api‟ programmes (01) 

Teledrama series with a 

theme on life and teachings 

of the Buddha 

 

A programme featuring 

activities and information 

related to various individuals 

and institutions 

 

 

Programme Presentation Unit 

 

Transmission time of the National Channel is 03.55 a.m. to 12.15 p.m. (20 hours and 20 

minutes) daily, while Nethra/Channel Eye is transmitted from 05.30 a.m. to 11.30 p.m. (17 

hours 40 minutes) daily. The NTV Channel was transmitted from 06.00 a.m. to 10.30 p.m. 

(16 hours 30 minutes). The main aim of this unit is to ensure that the daily transmission of all 

programmes on the National channel and Nethra/Channel Eye is maintained smoothly.  

The Unit also produces trailers for teledramas and other programmes which are telecast daily, 

prepares short filler song items for the transmissions, and preview outside programmes before 

telecasting. 

It is this unit‟s responsibility to provide a balanced line-up of programmes to viewers. 

Scheduled Programme line-ups are compared with those of the other television stations so 

that they may be aired in an appropriate manner. Programmes suitable for family viewing are 

also included in the line-up. 
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Educational Programmes Division 

 

Education Services Unit (ETV Unit) 

 

In the year 2014 the Education Services Unit has telecast formal educational programmes to 

support children sitting for the G.C.E (A/L), G.C.E (O/L) and  Grade 5 Scholarship 

examinations. In addition, large numbers of non-formal and informal educational 

programmes as well as magazine programmes were produced and telecast. 
 

 

"Jathika Pasala” G.C.E. (A/L) formal educational programmes  

Programmes covering 18 subjects related to the Science, Arts, Commerce and Technology 

streams were telecast fortnightly. Post-telecast viewing of these programmes is also made 

possible for students via the “Jathika Pasala” website. These programmes have won high 

popularity among students. The G.C.E (A/L) Drama and Theatre programme has also won 

the Sumathi Award for the Best Educational Programme of the Year. 

A programme series based on the newly introduced Technology subjects for G.C.E (A/L) 

subject streams was also telecast throughout the year with the participation of University 

Lecturers as well as veteran tutors from other technical institutions. These programmes also 

included practical demonstrations. 

“Jathika Pasala” G.C.E. (O/L) formal educational programmes 

From January 2014 onwards, formal education programmes covering 06 subjects for G.C.E. 

(O/L) students were also telecast continuously. The programmes were also made available for 

purchase on DVD. These programmes became highly popular among G.C.E (O/L) students. 

A series of workshops on a selected kit of target questions and answers in Science and 

Mathematics were also conducted in 2014.  
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“Punchi Ape Nena Mihira” Scholarship Programme Series and “Nena Mihira 

Shishyatwa Jayamaga” - 2014 

This educational programme series telecast every Tuesday and Wednesday evening for 

students sitting for the Grade 5 Scholarship Examination in August 2014 became highly 

popular among students as well as parents.  

Coinciding with the programmes, the “2014 Nana Mihira Shishyathwa Jayamaga Question-

answer Kit” also became very popular. The Corporation earned a net profit of over Rs. 15 

million through the sale of 20,000 of these Kits. 

“Nena Mihira” Aesthetic Workshop Series 

40 of these workshops were held in remote areas all over the island in 2014. Over one 

thousand students participated in each of these workshops, for which parents as well as 

teachers have shown their wholehearted support and commitment. In addition to these 

programmes, the Educational Services Unit produced and telecast their regular programme 

series “Sukkanama”, “Rividina Arunella”, “Rangabhoomi” and “Dedunna” this year.  

 

 

Children's  Programmes Unit 

 

 

Children‟s programmes were telecast under the theme of “Muthu Pavura” in line with its 

regular programmeme schedules this year. In addition to the regular time belt 1700-1800 hrs 

on weekdays (Monday to Sunday) the “Sawanak Res” and “Daham Bima” programmes were 

telecast every Poya day.  

This daily programme line-up has proved to be a regular source of income for the 

Corporation. 
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Date Programme 
Content 

 

Monday “Pehesaraniya” 

This is a Programme that showcase the 

talents of School Children, such as 

Singing, Dancing, and Playing Musical 

Instrument. 

Tuesday “Man Asai Mata Kiyanna” 

The programme series is telecast, 

targeting school children in Grade 6, 7, 8 

and 9. This is an informal educational 

programme following a dramatized 

format touching upon the Science and 

Mathematics streams. 

Wednesday “Huru Buhuti” Programme focusing on children‟s 

personality development and language 

proficiency. 

Thursday “Punchi Apith Kema Hadamu” Latest children‟s programme series is 

telecast. A special web page has also 

been created for this series. 

Friday “Ape Peya” Children‟s adventure programme series 

aiming to develop their personalities, 

aesthetic sense as well as physical and 

psychological development. 

Saturday “Paata Paata” Children‟s live magazine programme 

series is telecast. 

Sunday “Muthuhara” This programme series introduces 

children‟s talents, poetry and aesthetic 

experiences by way of the island-wide 

network of “Muthuhara” Children‟s 

Clubs. 

Poya days “Sawanak Res , “Dahambima” 
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Documentary  Programs Unit 

 

 

The Documentary Unit mainly focuses on  production of  Documentary programmes.  In 

addition,   the Unit spotlights on live telecasts and magazine programmes as well. The 

documentary programmes are telecasting under the theme of  „Dhara‟ every Sunday at 1930 h  

for four consecutive years  from 2010.   The  total number of programmes were 40, telecast 

under the topics of nature („Soba Dahama‟), people‟s characters („Pudgala Charitha‟), culture 

and ethnic in the year 2014.   All the producers in the unit equally made their contribution for 

productions of the  programmes for the time belt „Dhara‟.      

„Sarisara‟ – The Beach Traveler is a documentary programme depicting the beaches of the 

island,  continuously telecast over four years.  The production of this programme series was 

commenced from Kirinda and  105 programmes have completed  by now.  At the end of 

2014, „The Beach Traveller‟ reached  the coastline  of Kayakanni near Baticallo. The 

producer of this programme was Mr Kanchana Marasinghe.  

The programme „Aruma Puduma Roda Hathara‟ can be brought to light as a most popular 

programme out of the programmes telecast over Rupavahini according to the LMRB data. 

The programme won awards at diverse Tele Award Ceremonies in the year 2014, considering 

the quality and the popularity. The programme telecasts every Sunday at 9.00 pm.  The 

producers of the programme were Mr Namal Suriyabandara and Mr Chandana Senevirathne. 

The Health Magazine Programme titled „Ayubowewa‟ telecasts every fortnight.  The 

Producer of this programme was Ms Sandya Vithanawasam. 

A series of  Quiz programme titled „Econ Icon‟ was produced in both Sinhala and Tamil 

languages in collaboration with Central Bank   to assess the knowledge  of the Advanced 

Level students. This was a sponsored programme series and  generated a remarkable profit to 

the Corporation. The Producer of the programme was Ms Mayuri Vanaguru. 

The Catholic and Christian Advisory Committee operates under the Documentary Unit.  

Christmas and Easter  Live Devine Services and Christian & Catholic  religious programmes 

titled “Supuwatha” and “Sudasuna” were produced by the Unit in 2014.  Mr Ranjula 
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Senadheera, Producer, Documentary Unit recorded the Lourdes Pilgrimage programme, 

France  which was organized by Archbishop Office, Colombo. 

The Sports programme “White Water Rafting” was introduced to the television Media by the 

Documentary Unit. The Programme was nominated as the Best Sports Programme at the 

Raigam Tele Awards   in the year 2014.  The Producer of the programme was Ms Mayuri 

Vanaguru. 

In addition to the ETV Unit, the Documentary Unit also produced Formal Educational 

Programmes. 

Furthermore,  the  live telecast of  “ Sunday  Ayubowan”   was produced  once a month   by 

the Documentary Unit. 

The SLRC Stall was exhibited at the Dayata Kirula Exhibition  in Kuliyapitiya  under the 

supervision of  Documentary Unit.  The programmes televised in the Stall were directed by 

the Documentary Unit. 

The programme titled "Wana Man Dige Akurata" which was won the Best Educational 

Programme proposal at the Hoso Bunka Awards by the producer Mr. Athula Priyankara 

Dissanayaka was produced and submitted to the Japan Prize Committee. 

The Unit was also given the responsibility to record the political speeches in 2014 which 

were  carried out  targeting  the Presidential Election in  2015. 

The Producer, Mr Athula  Dissanayake   participated for a workshop in  Malaysia and got an 

opportunity to enter into an agreement for exchanging Documentary programmes.  As a 

result, exchanging of Documentary programmes was done successfully.   
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News & Current Affairs Division 
 

News Unit 

News telecast schedule 

24 news telecast, including 7 main bulletins were telecast daily. 

Payen Paya     - 9 

Tamil news (Hourly)    - 8.25 am to 5.25 pm 

English news      - 12.00 noon 

Every hour 5 minutes news telecast  - 7.55 am to 5.55 pm 

 

Main news bulletin (07)     

 12.30 pm - Sinhala 

   8.00 pm  - Sinhala 

   1.30 pm  - Tamil 

   7.00 pm  - Tamil 

   9.00 pm  - English 

 12.30 pm - English 

In addition to the above, 30 minutes were allocated for current affairs and foreign news every 

morning from 05.55am to 06.25am.  Approximately 105 hours were allocated per month for 

overall news.An additional time slot had to be allocated for breaking news, based on 

contingencies. Special telecast of elections were also accomplished by this Unit. 
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The daily expenditure involved with the allocated number of hours for studio news telecast 

was Rs.160, 000.   

The News Camera Unit recorded 350 number of news coverage per month. The estimated 

cost for these news recordings was Rs.700, 000.00 per month as indicated by  the camera call 

sheets. 

Additionally, 20 units of news coverage were obtained daily from Divisional Correspondents. 

SLRC spent approximately Rs.35, 000 per day for the Divisional Correspondents, totaling 

Rs.1, 050,000 monthly. 

 

Current Affairs Unit 

Weekdays:  06.30 a.m – 7.00 a.m.  „Aluthma Pituwa‟ 

   07.00 a.m – 8.00 a.m.  „Ayubowan Subha Dawasak‟ 

   02.00 p.m – 02.30 p.m. „Vyaparika Lokaya‟ 

   „Eththa Neththa‟ 

   „Ayu Bo Weva‟ 

Weekends: 

This Unit produced the programmes „Shanida Ayubowan‟, „Thirasara‟ and „Rasa Mohotha.‟ 

In addition, the Unit provides live coverage of nationally and internationally important events 

as well as most significant occasions including the major national festivals with the 

participation of His Excellency the President. 

The Tamil component of this Unit produces and telecasts the following programmes in Tamil 

for the Rupavahini Nethra Channel: „Naledugalil Indru‟ Tamil newspaper headline 

programme, „Vidiyalai Nokki‟ discussion on development work by the Government, 

„Kandathum Kattathum‟ weekly magazine programme and „Ulagavalam‟ programme on 

world politics. 

The „Sadurangam‟ one-hour political discussion programme, „Vilayattu Manjari‟ sports 

programme are produced and aired on weekends. Additionally, production of special current 
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affairs programmes in Tamil as well as coverage of H.E. the President‟s overseas visits and 

national events are provided in the Tamil language. 

 

Production Services Division 
 

The Production Services Division takes the forefront in providing creative services required 

for all productions of the SLRC both in studio and at external locations. The Production 

Services Division consists of 10 Units- namely the Camera, Audio Recording and Multi 

Camera, Lighting, Make-up, Graphics, Special Graphics, Set & Props, E.N.G. Equipment, 

Rajatha Studio and E.N.G Support Units, all under supervision of the Deputy Director 

General (Production Services). The Graphics Unit and the Special Graphics Unit were taken 

over by the Director General from October 2014. 

The Rajatha Studio contributes directly to reduce transport and electricity costs for studio 

programme productions and live programme productions. 

With the contribution of a very limited number of personnel, the low-cost field process has 

functioned very successfully in the year 2014 as well. All arrangements have been made to 

purchase two cameras in the year 2015, out of an essential requirement of four cameras while 

the Outside Broadcast Vehicle has completed a total of 15 recordings and live telecasts in 

2014. 

 

Camera Unit 

Four HD Field Monitors which were essentially required for HD cameras which were 

imported in 2013 were purchased this year, enabling crew to monitor the quality of field 

recordings made with those cameras properly. Tripods were also purchased for the new 

cameras. 

Among the activities successfully carried out by the camera unit of the Production Services 

Division , the Cycle Race, state ceremony coverage such as Independence Day, the 

recordings done from the foreign countries were done using 3G technology, televising from 

motor cycle and helicopters. 
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After the roof of the Rajatha Studio was renovated in 2013, a large number of musical 

programmes were produced and telecast live from there. As electrical lighting is not used for 

daytime recordings in this Studio, substantial savings are made directly in terms of electricity 

costs. In addition, since natural settings are used extensively for recording, costs are cut down 

further in terms of transport, sets and props. 

 

Recording and Production Services Unit 

This unit consisting of 13 Technicians under the supervision of Deputy Director (Recordings) 

is responsible for all technical functions including sound balancing, audio mixing and 

lighting of live telecasts as well as recordings made by the Production Services Outside 

Broadcast Vehicle, in addition to audio mixing for all single-camera field programmes 

produced by the Corporation. 

This Unit provides services for single-episode and serialized drama, documentaries, sports 

programmes, children‟s programmes and teledrama, educational programmes, Tamil 

programmes and teledrama, current affairs programmes,  commercial programmes, 

programmes produced in the English medium and live and non-live recordings done by using 

the Production Services Outside Broadcast Vehicle. In 2014 the Unit has contributed  

creatively to more than 1613 programmes as well as to 115 live and non-live recordings 

produced by using the Production Services Outside Broadcast Vehicle. A number of these 

programmes have won Awards. 

Using the CH 24 audio mixing console purchased this year, more facilities were provided 

especially to improve technical quality of musical programmes. 

 

Lighting Unit 

Under a Deputy Director, this Unit contributes creatively to all field productions made by the 

Corporation, including drama, documentaries, educational programmes, features, magazine 

programmes, children‟s programmes and commercials. In addition, the Unit also provides 

lighting services for State functions as well as all other functions in which H.E. the President 

and Hon. Prime Minister take part. In 2014 the Unit has contributed  to more than 1613 
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programmes as well as to 115 live and non-live recordings done by using the Production 

Services Outside Broadcast Vehicle. 

Although the Unit should have 15 Lighting Technicians according to the Cadre, it currently 

functions with only 06 Senior Lighting Technicians and 03 Lighting Technicians. Despite 

staff shortages the Unit has contributed to 1685 productions and over 115 live outside 

broadcasts. It is proposed to fill the vacancies in 2014 and the top management has approved 

the recruitment of three new Technicians. The equipment pool is complete and updated with 

all required lighting apparatus and spares. Plans have been made to upgrade the equipment as 

well as to acquire new technical equipment in the coming year. 

 

Make-Up Unit 

 

Make-up Unit functions under the supervision of production services division. This unit 

provides make-up for all Rupavahini programme productions. The Unit consists of 12 staff 

members including the Assistant Director, 

 

Set and Props Unit  

This Unit provides their services through sets and props and art directions to ensure high 

quality  of the programmes produced by the Corporation in Studio, outdoor recordings and 

live programme productions while  maintaining the SLRC‟s image at high standard. 

The number of projects and activities that the Set and Props Unit completed in 2014 are as 

follows. 

 Arranging and clearing of studio 1,2,3 and    -  2050 

Rajatha Studio sets       

 Single episode drama (Poya Drama)    -  11 

 Children‟s drama       –  1 

 New Year single episode drama    -  1 

 Wesak single episode drama     -  1 
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 Tele serial drama      - 1 

 Christmas Drama      - 1 

Special Events / Exhibitions  

 ''Kiribath Mangalyaya'' special set      - January 2014 

 ''Thaipongal'' special set       – January 2014 

  New News set        – February 2014 

 ''Deyata Kirula'' exhibition stall and set, Kuliyapitiya   - February 2014 

 ''Deyata Kirula Viyaparika Kirula'', North Western Province  – February 2014 

 SLRC 32nd Anniversary special pirith mandapa set    - February 2014 

 Sri Lanka Bangladesh Asian Championship studio set   - February 2014 

 World's Women's Day special set, Gampaha     - March 2014 

 Provincial Council Election special telecast set, Department of News - March 2014 

 ''Jathika Avurudu Udanaya Sirilaka piri Avurudu siri'', Empbilipitiya - April 2014 

 ''Wasantha Udanaya'', Nuwara Eliya      - April 2014 

 ''Tamil Avurudu Udanaya'', Batticaloa     - April 2014 

 ''World Youth Conference'', BMICH      - April 2014 

 ''Budhabhi Wanadana'', Lotus Tower      -  2014 

 ''Health Quiz'' special set, Sarasavi studio     - May 2014 

 National Wesak Festival, Diyawannawa     - May 2014 

 National Poson Zone, Thanthirimale      - June 2014 

 ''Sadhdharma Warsha Poson Zone'', Anuradhapura    - June 2014 

 ''Poson Bathi Gee'', President's House, Anuradhapura   - June 2014 

 ''Econ Icon'' special set       -  2014 
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 Uva Provincial Election special set, Media Ministry    -  2014 

 World's Children's Day special set, Ranminitenna    -  2014 

 World's Children's Day(Tamil) special set, Batticaloa   -  2014 

 ''Ranawiru Real Star Season IV'', Ratmalana Air Force Base  –  2014 

 ''Giruvaye Abhimanaya'', Torrington Square     -  2014 

 Commemoration of D.A Rajapakse, Tangalle and Madamulana  -  2014 

 ''Ape Gamana'' special Rupavahini promotion campaign island wide- December 2014 

 Special Christmas Programme set      - December 2014 

 

Graphic & Animation Unit 

Consisting of 19 staff members, the Graphics and Animation Unit creates themes and trailers 

for all programmes. The Unit played an instrumental role by creating attractive graphics and 

animations to popularize the „Ranaviru Real Star‟ programme. The Unit also creates graphics 

and animations for all the ETV programmes and children‟s programmes as well as for the 

Nethra and Eye Channels.  

Graphic Artists working in this Unit have won many awards at the State and Private 

Television Awards Ceremonies. 

 

 

Library 

The Rupavahini Library has specialized features by comparison with ordinary libraries. 

Material stored here contributes to the production process in the form of both print and 

audiovisual media.  

Projects for the year 2014: 

Projects commenced in the year 2013 continued during this year as well.  A Project Proposal 

to select suitable programmes from those telecast from 1982 to date and preserve them under 
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a long-term archiving process (Project Proposal Audio Visual Archiving) has been submitted 

to the Senior Management. Funding may be obtained from external sources to launch this 

Project. 

 

Eye Channel/Nethra/ NTV 
 

Eye Channel  

The programmes  produced and telecast by channel Eye division. 

1. Rise & Shine morning live programme - Everyday from 06.00 am to 07.30 am 

2. Rise & Shine 4th Anniversary - (01.12.2014) - from 06.00 am to 07.30 am 

3. Skills for Life - Rise & Shine Segment 

4. Eye Shuffle live musical  programme (new English songs) - Every Monday from 

09.30 pm to 10.30 pm 

5. Cafe Classics - live musical programme (old English songs) - Every Tuesday from 

09.30 pm to 10.30 pm 

6. Dhamma & You -Recorded Buddhist Discussion programme - Poya Day from 09.30 

pm to 10.30 pm 

7. Crosscurrent - Discussion programme on current affairs - Every Friday from 10.00 

pm to 11.30 pm 

8. National Day Messages (INDIA/IRAN/PAKISTAN//BANGLADESH) - Recorded 

programmes 

9. Special Discussions - Recorded discussion programmes 
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Tamil Programs Unit – Nethra TV 

 

Programmes are produced by the Nethra Unit targeting the Tamil television audience.  

Programs produced and telecast in the year 2014 

 Vanakkam Nethra  - Discussion programme, weekly live telecast 

 Udaya Dharshanam - Magazine programme, every week day live telecast 

 Lunch Time Music  - Music programme, weekly live telecast 

 Educational  programme - Daily live telecast for G.C.E. (O/L and A/L)students 

 Saivaneedi   - Hindu religious programme 

 Pattam Pudukalai  - Children entertainment programme 

 Pudam Puthu Kalai  - Magazine program, weekend, live telecast 

 M 9.30   - Music program 

 Kodei Malei  - Music Magazine Programme 

 Ippadikka Sattam  - Sri Lankan Law related program 

 Samayal Galary  - Cookery program 

 Brindawani   - Classical music program 

  Film City   - Local short film production programme 

 Desheeya Tele Natya - Tamil local Tele Drama 

 Econ Icon   - Quiz programme for school children 
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Other Special Programmes 

 

 New Year and Nethra Anniversary  

 Thai Pongal  - Special live cultural and traditional program telecast from   

    Batticaloa - Thaipongal special musical program 

 Matale Theru Festival 

 Maha Shiva Rathri Day 

 Sinhala and Hindu New Year 

 Vesak Celebration 

 Poson Celebration 

 Nallur Annual Theru Celebration 

 World Children‟s  Day 

 Deepavalee Celebration  

 Christmas programme 

 

 

 

Muslim Programmes Unit 

The Muslim Programs Unit functions under Nethra, Channel Eye and NTV Division. This 

unit consists of 1 Assistant Director, 2 Producers, 1 Production Assistant and 1 Senior 

Management Assistant.  

The programs produced by this unit are telecast over Nethra TV Channel. Muslim viewers 

were given opportunities to watch many local and international religious and cultural 

programs over this channel. 
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The followings are the programmes produced by the Muslim Programmes Unit 

1. YAATHTHIRAI - Motivation programme (for Tamil speaking viewers) 

       Duration - 25 mins 

      Telecast on every Monday at 1730hrs 

       Producer - M.M Mubarak 

  

2. ISAI THENDRAL  - Musical programme - Islamic Devotional songs of local artists 

                Duration - 25 mins 

                Telecast on every Wednesday at 1730hrs 

                Producer - Azariya Begum 

 

3. PIRAI NILA  - Youth Children's and Cultural Programme 

         Duration - 25 mins 

         Telecast on every Friday at 1730hrs 

      Producer - S.M Moulana 

 

4. NETHRA XPRESS - Live Quiz Programme in entertainment mode(for Tamil  

     speaking viewers) 

         Duration - 60 mins 

    Telecast on every Saturday at 1600hrs Producer   

 - S.M .Moulana 

 

5. NAMMA SUNDAY - Youth Programme (for Tamil speaking viewers) 

               Duration - 25 mins 

           Telecast on every Sunday at 0900hrs 

           Producer - Azariya Begum 

 

In addition to the above programmes the following special programmes were also produced 

by Muslim Programmes Unit for special occassions. 

 

 

1. Ramalan breaking fast programmes during the month of Ramalan 
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 30 programmes x 25 mins 

 

2. Ramalan Festival Programme - Teledrama, Musical, Documentaries and Cultural  

        programmes 

                   Duration - 3 hrs 

 

3. Hajj Festival Programme - Teledrama, Musical, Documentaries and Cultural  

        programmes 

           Duration - 3 hrs 

 

4. Meeladunnabi   - Prophet Muhammed Birthday programmes 

         Duration - 2 hrs 

 

The programme ''Alavakkarai'' produced by S. Mafahir Moulana was awarded as the best 

single episode Tamil teledrama at the State Television Awards Ceremony in the year 2014.  

The programme ''CHOGUM'' produced by Azariya Begum was awarded as the best Fillers 

Song - all language at the State Television Awards in the year 2014. 

 

 

NTV 

 

The NTV Channel telecast over 16 ½ h daily, limiting to Colombo. 

Majority of the programme telecast through NTV Channel were repeat foreign programmes.  

English news and Rise and Shine programmes were telecast on Channel  Eye simultaneously.   

The English programmes  that were telecast over Channel Eye at 9.30 pm were repeated by 

NTV Channel. 
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Engineering Division 
 

The Engineering Division contributes directly to maintain broadcast technical standards in 

TV programme production and transmission at international level for the Corporation. The 

division consists of the Master Control Room (MCR), Studios and Outside Broadcast, 

Transmission, Maintenance, Information & Communication Technology, Power & Air 

Conditioning and Civil Engineering Units. In addition to the above core functions, various 

projects and consultancy services are also undertaken based on technical requirements of 

many government institutions. Test transmission on ISDB –T, 

the Japanese digital terrestrial broadcasting  was carried out . Moreover, the division has 

extended boundaries to provide in-plant training opportunities for quite a large number of 

diploma students and undergraduates from various institutes such as universities, technical 

colleges free of charge. There were 53 students provided with in-plant training opportunities 

for a period of three to six months within this year. 

  

Five studios and three Outdoor Broadcast (OB) vehicles are utilized in the process of 

programme production whilst eleven transmitting stations established around the island are 

utilized in the process of dissemination.  They are located at Pidurutalagala, Deniyaya, 

Sooriyakanda, Hanthana, Primrose, Namunukula, Palali, Padagala, Kokavil, Bambalapitiya 

and Torrington. In addition to above, two new transmitting stations were established at the 

end of the year at Gongala and Hunnasgiriya. 

 

The SLRC TV programmes also disseminated via satellite (Dialog TV), IPTV (SLT PEO 

TV)and also through Internet (www.rupavahini.lk) worldwide. 

 

The division is headed by the Deputy Director General (Engineering). Various services 

rendered by the above mentioned units and sub-units of the Engineering division over the 

year under review have been mentioned in a summary form as  below. 

http://www.rupavahini.lk/
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Master Control Room (MCR)  

Master Control Room (MCR) is the nervecentre of the  technicaloperations which handles 

four TV programme channels namely Rupavahini, Channel Eye, Nethra and NTV for an 

average transmission duration of 60 hours per day.  It also provides the facilities for twelve 

post production units (Editing). 

Following new installation and operations were executed in MCR  during the year 2014. 

1.   Installed  04  units of  XDS –PD 2000  professional  disc players for  transmission  

 playback on TX channel  01 and 02   units at  E/G  F/H position.  

 

2.   Provided  File Transfer networking  facility  for transferring  programme  trailers  

 From    presentation  unit  to   Playbox  server   and  Doremi  server  in  MCR.  

 

3.   Built  new  studio  for  live cricket discussions  and used  for  World Cup  cricket  and 

 other     International  live Cricket  transmissions.      

                                                                                  

4.   Installed and used 2nd Live View receiving unit (LIVE U) in MCR for telecasting  

 important live news coverages. 

 

5.   Installed 05no.s of intelligent LED lights for studio 1.    

                                                                                                                                                                                                               

6.   Media Composer Editing software was installed  in NLE  systems in PPU-09 & PPU-

 11  

Following are the details of transmission and editing time in a day. 

Daily transmission time                                -TX-01 (Rupavahini)     -22 hrs 

                                                                  -TX-02 (EYE/Nethra)    -18 hrs 

Daily editing time (approximately)                  14 hrs in each unit. 
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Studio Operations 

As per the preceding year, Studio I, Studio II, Studio III, Studio IV (Dub) and Rajatha 

outdoor studio were facilitated to produce variety of programmes in both live telecasts and 

recordings. In the year 2014 no of programs carried out in Studios were approximately as 

follows.  

 Live Programs    7600No.s 

 Live Main News Bulletins  2100No.s 

 Hourly News (Live)   3400No.s 

 Lottery Recordings   1750No.s 

 Educational Programs   850No.s 

 

These programs were done in Studios 1, 2, 3 & Rajatha with an average live transmission 

of32 hours per day except News bulletins, with a very minimum staff.  

Following upgrades were done during the year 2014. 

 03 Nos.  XDCAM Hybrid Recording Machines for Studios 1, 2 & 3 

 Optical Fiber Network with 1TB server from  News Room to studio 2 for transfer  

News Items 

 

 

 Outside Broadcast coverage (OB) 

 OB unit successfully carried out  134  Outside Broadcast productions and recordings/live 

 telecasts including National Events, Sports Events, Musical Programs, Religious  Programs 

 using  two Outside Broadcast (OB) Trucks as follows. 

 OB Truck -01      31  ( 50 Days) 

 OB Truck -02      92  (170 Days) 

 OB Truck 02+04(Slow-motion)              11  (  22 Days) 

Following   Equipment was upgraded in OB2. 
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 02 no of Multi viewer screens LED  TV Receiver- 46”(SAMSUNG) 

 

Transmission Unit    

Following major activities were performed by the Transmission unit during the year under 

concern. 

 Operation and maintenance of island wide terrestrial transmission network 

comprising eleven stations for effective coverage throughout the year. 

 

 Planned and executed live linking facilities for 150 Nos. of outside Broadcasting 

events across the country during the year through portable microwave links, fiber 

optic linking via SLT data circuits and via satellite using Digital Satellite News 

Gathering (DSNG) unit by minimizing the cost depending on the availability of 

equipment. 

 

 Generated extra revenue of Rs. 3,041,500.00 approximately by hiring out DSNG 

unit and microwave links for foreign and local broadcasters. 

 

 Commenced transmitting stations at Hunnasgiriya and Gongala for the improvement 

of SLRC transmissions of Rupavahini, EYE/Nethra channels in the Southern and 

Central provinces. 

 

Maintenance Unit I – (System Equipment Maintenance) 

The Maintenance unit I basically undertakes preventive and corrective maintenance of 

equipment in MCR, Studios and Outside Broadcast vehicles, maintenance and installations of 

telephones for divisions/units of the Corporation and teleprompter duties of H E the 

President. During the year 2014, following major duties were performed by the Maintenance 

Unit I.  

1. Major repairs done – 224 
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2. Teleprompter duties for HE the President and Defence  Secretary – 156 (Including 

two foreign tours USA & Nepal) 

 

 

3. Telephone related repairs - 247  

 

4. New Telephone connections installed for CEO office, Youth, Drama, Tamil and 

sports units. New PEO TV connections for Special unit andResearch & Training Unit. 

 

5. Installed new CCTV setup for SLRC. 

 

6. OB duties performed by Mtce Staff - 63 including following major OB‟s, 

Independence Day, JanapathiJanahamuwa , High way Openings ( Kottawa and 

Matara), New year Live, Sigiriya, Fox hill, Pangolla, Gunners, WalawaGajaba and 

Katukurunda Motor races, LPL Cricket Tournament, Bradby Rugby Series, Christmas 

Day live. 

 

7. Exhibition stall for DeyataKirula 2014 

 

8. Special Studio preparations for 

 

 Air force cycle Race 

 FIFA Football cup 2014 

 Common wealth Games 2014 

 Asian Games -  Incheon 2014 

 Tour de Youth Cycle Race 

 

9. Exhibition Stall in Vishaka College 

 

10. Re arranged the News setup in studio 2 

 

11. MCR/ Studio preparations for JanapathiJanahamuwa 

 

12. Special Studio preparations for live Telecasts of Provincial Election (Western/ 

Southern), Provincial Election – Uva 
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Maintenance Unit II -Field Equipment Maintenance 

Maintenance Unit II facilitates the preventive and corrective maintenance work of all the 

ENG , EFP and PS OB  equipment such as Camcorders, Video Switchers, Audio Mixers, 

Video Monitors, Portable VCRs , Microphones, Amplifiers , Batteries, Battery chargers, AC 

power adaptors, Lighting equipment and  Cables.  

 

In addition to preparation of specifications to purchase new equipment for the Corporation, 

testing new equipment before their installations and evaluating the technical viability of 

purchasing equipment has also performed. Following were carried out during year 2014, in 

equipment. 

 Camcorders 

-Preventive Maintenance   - 67 

-Special Maintenance    - 07 

-Fault repairs     - 66  

 Portable VCRs 

-Preventive Maintenance   - 11 

-Special Maintenance     - 03 

     -Fault repairs     – 04 

 Camera Lenses 

-Fault repairs     – 14 

 Video Monitors 

-Fault repairs     – 13 

 Audio Monitors 

-Fault repairs     – 07 
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 Camera Power Adaptor /Chargers 

-Fault repairs     – 09 

 

 Light Equipment 

-Fault repairs     – 29 

 Specification Preparations      - 04 

 Tender Evaluation       - 08 

 Acceptance Tests       - 24 

 

Information & Communication Technology Unit (ICT) 

Information & Communication Technology Unit (ICT) managing SLRC Local Area Network 

(LAN) with active and passive components including 295 computers, 90 printers, 15 servers 

including web server, Mail Server (with 1000 e-mail accounts), Application Servers, Time 

Attendance Server, Computer Hardware Maintenance, development and maintenance of 

SLRC website (www. Rupavahini.lk), development of in-house software application for 

business processes of the Corporation. Moreover, development and operations of computer 

graphics for the live sports events and Quiz programmess, Displaying election results also 

perform by the ICT staff. 

Following activities have been executed during the year under review by the ICT unit. 

 Re-launched of Rupavahini website (www.rupavahini.lk) based on the content 

development platform. 

 Developed websites for all sister channels (www.nethra.lk, www.channeleye.lk) 

 Created a tri-lingual news website for news room (www.rupavahininews.lk) 

 Introduced new finger scan machine based on built-in camera system. 

 Developed graphic display software for Cycle races, Car races, Cricket and Rugby 

matches and developed software applications for quiz programmes, reality shows & 

Elections Results displays. 

 Increased the storage capacity of On-Demand video content. 

http://www.rupavahini.lk/
http://www.nethra.lk/
http://www.channeleye.lk/
http://www.rupavahininews.lk/
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 Quality upgrade of live stream to Nethra and channel eye. 

 Commenced  Mobile 3G/4G technology based video, audio transmission for live 

broadcasts such as Cycle races, Motor races and special events and so on.  

 Enhanced fiber ring network for graphic transport covering Graphic,MCR, News, 

Studios & ICT Units.  

 Conducted training programmes for ICT awareness on MS office, Internet & E-

mail. 

 Performed troubleshooting of PC‟s, Printers, Scanners, Network equipment. 

 

Power and Air Conditioning Unit 

The unit performs preventive and corrective maintenance work on following electrical power 

and air conditioning equipment &systems at Colombo Studio complex and  transmitting 

stations regularly. 

 1250kVA Diesel generator 

 250kVA Diesel generator 

 Central air-conditioning plants 

 Split type AC units 180 Nos. 

 AC systems of OB vans 

 UPS systems 

Also Installed new split AC units and established new exhaust air systems for attic 

space of the studio complex 

Following items were installed at newly established GongalaTx station. 

 90 kVA Diesel generator 

 40 kVA 3 phase UPS 

 Surge protector system 

 Power panel board 

Surge protector systems were also  installed at Head office and Hanthana, Suriyakanda and 

newly established HunnasgiriyaTx stations. A 15kVA single phase UPS system and a Power 



 338 Annual Report 2014 
 

panel were installed at Hunnasgiriya. It should be also noted that despite short of Engineers 

and technical staff and also with limited equipment and facilities Engineering Division was 

able to operate and maintain all SLRC transmissions successfully during this year without 

any breakdown. 

Carried out preventive maintenance work of the following  AC works. 

 Both Central AC systems with related equipment. (Studio 1&2 and Studio 3 

complex) 

 Ventilation systems in the above complex. 

 AC systems in Out Broadcasting Vehicles (OB-1, OB-2, Head line van &   slow 

motion bus etc…) 

 200 Numbers of split A/C units in the SLRC premises and Transmission  stations. 

 Refrigeration equipment in the staff Canteen. 

 Electronic air cleaners. 

 In addition to above, following works also were performed.  

 Attend 181 numbers break downs of AC units & related equipment. 

 Installed an exhaust air system for Transmitter rooms in Gongala, Hunnasgiriya. 

 Replaced the main components and carried out major overhauling maintenance 

work of Package AC unit No.6 in editing booths 

 Partly reinsulated the chilled water pipe lines in chiller room. 

 Partly insulated lids of the ceiling in MCR. 

 

Installed 18 numbers of split AC units as follows. 

 M/up Room. (Studio 1&2)   -  03 Nos.  

 Drama, Youth & Tamil Units.   – 05 Nos. 

 GongalaTx. Station.    – 03 Nos. 

 HunnasgiriyaTx. Station.   – 02 Nos. 
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Marketing Division 

 

The Marketing Division operates under Director (Marketing) and consists of the following 

main units in order to facilitate its management: 
 

1. Marketing Unit  

2. Scheduling Unit 

3. Marketing Promotion Unit 

4. Publicity and Media Unit 

5. Commercial Production Unit 

6. Administration Unit 
 

 

In 2014 the Marketing Division generated an income of Rs. 1,889,721,887.36 by selling air 

time on Rupavahini and Channel Eye. The overall cash inflow was Rs. 1,961,499,717.45 

The following special programmes were significant for higher earnings in 2014:  

 Sinhala & Hindu New Year programmes 

 Vesak /Poson Celebrations 

 Commonwealth Games / Asian Games 

 FIFA Football World Cup Series 

 Children‟s Day 

 Ranaviru Real Star reality TV programme 

 Motor Racing Events 

 

Out of the above, Sinhala & Hindu New Year programmes (Rupavahini/Nethra Channel–

„Selalihini Wasanthaya‟ at Nuwara Eliya) generated a high income of Rs. 43.271 million. 

 

The unit was able to generate additional income in a way of organizing and telecasting 

promotional programmes of clients and also through various media sponsors. 

 

The Scheduling Unit has taken steps to ensure proper scheduling and telecasting of 

advertisements obtained from clients through healthy relationships. The Unit‟s role is to 
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support the Marketing Division to fulfil their income targets. This Unit has scheduled 

377,683 commercials in the year 2014.  

 

Annual income earned from sales of Rupavahini Programmes on DVDs and VCDs amounted 

to Rs. 2,717,918.93 this year. The exclusive income generated by selling „Nana Mihira‟ 

Scholarship question paper sets through the Marketing Division is Rs. 3,612,254.07. 

 

An income of Rs.1,196,788/- was earned by selling copies of telecast programmes and library 

footage. 

 

Promotional campaigns were completed successfully for „Vyaparika Kirula‟ 2014, „Sundara 

Nuwara Eliya‟ 2014, „Sirilak Piri Avurudu Siri Avurudu Udanaya‟ 2014 – Embilipitiya, 

Pooja Vesak Zone – Dehiwala, „Rajarata Poson Namaskaraya‟, „Surinduni Katharagama‟ 

2014, „Deyata Kirula‟ 2014, FIFA Football Promotion, „Pinbara Getabaruwa‟ 2014, „Ape 

Gamana‟ Promotional Tour and World Children‟s Day 2014 – Ranminitenna.  

 

This year too, the print media was used to promote all channels of SLRC and also to give 

publicity to various programmes being telecast, through the Publicity and Media Unit. 

Advertisements were carried out on Contra Deal basis for the following institutions:  

 Lake House 

 Upali Newspapers 

 Sumathi Newspapers 

 

Aiming at increasing the viewership, the above advertisements were telecast in Sinhala, 

English and Tamil languages throughout the year under a formal plan.      

 

The Marketing Programmes Production Unit produces lottery programmes and client 

promotion programmes as well as their promotional trailers and commercial tagging. Further, 

the Unit was responsible for producing 1508 daily Lottery Draw programmes this year.   

 

 



 341 Annual Report 2014 
 

Administration Division   
 

All the Administrative functions of the Corporation are carried out by the Administration 

Division under the guidance of the Chairman and the Director General.  

The Administration Division is headed by the Director(Administration). 

The units functioning under the Administration Division are as follows. 

1.   Administration Unit 

2.   Public Relations and Reception Unit   

3.   Record Room 

4.   Transport Unit 

5.   Security Unit 

6.   Research and Training Unit - Under the purview of the Chairman and the Director 

 General  

7.   Legal  Administration Unit 

8.   Civil Engineering Unit 

9.   Internal Audit Unit - Under the direct purview of the Chairman 

 

Functions of the Administration Unit 

 

1.   Maintaining the personal files of the employees of the Corporation. 

2.   Recruitment of new employees to the corporation. 

3.   Handling the promotions, annual increments and the transfers of the employees of the

  Corporation. 

4.   Providing information and the reports requested by the external sources including the 

 Media Ministry. 

5.   Organizing all the events of the Corporation. 
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6.   Handling the duties with relation to maintaining the discipline of the employees of the 

 Corporation. 

7.   Handling the activities related to assigning officers for foreign training programmes, 

 seminars, conferences, meetings, educational tours, workshops and coverage. 

8.   Handling the activities related to leave, accident leave, maternity leave, special and 

 official leave, private and official overseas leave of the officials of the Corporation. 

9.   Handling the activities for the welfare of the employees such as, medical insurance 

 facilities, loan facilities and other welfare activities. 

10.   Handling Employee's Provident Fund and Employee's Trust Fund. 

11.   Handling the activities related to issuing of the official identity cards and uniforms. 

12.   Providing newspapers and drinking water to the divisions of the Corporation. 

13.   Handling the activities related to the telephones and mails of the Corporation 

 . 

The details  of the employees at the end of year 2014 

Number of permanent  employees  -  935 

Number of contract basis employees  -  49 

Assignment Basis    -  14 

Total employees    -  998 

Approved no of employees   -  985 

 

New Recruitments at the end of year 2014 

On Permanent basis    -  29 

On Contract basis    -  27 

On Assignment Basis    -  17 

Total Number of recruitments   -  73 
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The number of employees retired in 2014 - 06 

Insurance Facilities 

The SLRC entered into an Agreement with the Sri Lanka Insurance Corporation to cover 

Medical Insurance, Fire Insurance and all Accidental Insurance Schemes from 1st January 

2014 to 31st December 2014. Under this Insurance Agreement the following insurances were 

covered: 

 Serious illness insurance 

 Accident  insurance 

 Fire and all other risk insurance 

 

The official overseas tours taken part by the employees of SLRC in 2014.   

Foreign Tour       No. of Participants 

Training programmes and workshops     22 

Meetings, conferences and seminars     23 

Coverage of official tours and Head of States events   68 

Special projects done in the year 2014 

A new apprecial procedure was introduced in order to assess the performance of the 

employees; 

 

 Anniversary celebration arrangements: 

 Pirith and almsgiving were held on 14th and 15th February 2014 in aid of the 

commemoration of 32nd Anniversary of Rupavahini Corporation. 

 Awarding of gold coins to the employees of the Corporation who have completed 20 

years of service at Rupavahini Corporation. 

 Annual New Year festival was  organized along with the sports unit for the SLRC 

employees. 
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Public Relations and Reception Unit 

  

The activities attended by the Unit 

1. The Unit  provided facilities  to approximately 75,000 School children  and people 

from various Institutions to visit SLRC studios  while educating them to gain 

knowledge about    SLRC programme recordings and operations of the transmission. 

 

2. Number of fairs were conducted through Welfare Association  in order to make trades 

and services for the benefit of SLRC Staff. 

   

3. Number of medical camps were conducted  with an intension of improving  the health 

care of the staff. 

 

4. The assistance was provided   to the visitors who come to obtain various type of 

services comfortably . 

 

5. The Unit provided assistance  to obtain the lands to built Circuit Bungalows. 

 

 

Transport Unit 

The Unit consists of a total of 64 staff members working under two Transport Officers. The 

main functions and duties of this Unit are: providing transport facilities for news recording, 

recording of programmes, locationt survey tasks, all other duty-related tasks as well as 

fulfilling transport requirements of Relay Stations located outside Colombo. 

The above requirements are fulfilled using 43 Corporation vehicles together with 13 other 

vehicles on a rental basis. In the relevant year the Corporation vehicles covered a mileage of 

1,314,880 kilometres while the hired vehicles covered 421,794 kilometres. Altogether the 

fleet has covered a total mileage of 1,736,674 kilometres. Compared to the previous year, this 

shows an increase of 106,485 kilometres. 

Within the year, fuel costs for 43 Corporation vehicles added up to Rs.17,478,323/- while the 

total cost for the hired  vehicles was Rs.16,702,274.52.  
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The Unit was able to bring about a more reliable maintenance service and make substantial 

savings by carrying out 80% of the repair work of Corporation vehicles within the 

Corporation Garage. 

 

One Driver on Contract Basis was retired, while five new Drivers were recruited on 

Assignment basis and Contract basis, in this year. 

 

Security Unit 

By engaging the services of Private Sector security as well as Corporation staff, the 

responsibility of this Unit is to ensure security of the Corporation staff and its property as 

well as to assist in maintaining organizational discipline. 

Services are obtained from an 8-member team of internal staff including a Chief Security 

Officer in addition from the „Rakna Lanka‟ Security Company. Total daytime staff consists 

of 11 male and 03 female Security Officers and total night duty staff is 10 Security Officers.  

 

Legal Administration Unit 

This is a small Unit consisting of 05 Officers under the purview of the Administration 

Division. 

The Unit is responsible for appearing in the Supreme Court, Appeal Court, High Court, 

District Court and Magistrate Court on behalf of the Corporation, as well as engaging the 

services of Lawyers where necessary, appearing before the Labour Tribunal, Labour 

Commissioner, Human Rights Commission and the Ombudsman on behalf of the 

Corporation, providing required legal advice to the Higher Management, drawing agreements 

with recruited Corporation employees, preparing agreements for external Clients, and sending 

Letters of Demand in respect of loans  recoverable by the Corporation.  

In the year 2014 the Legal Administration Unit filed court cases against four companies with 

regard to a recoverable amount of 1,058,657.50 by the Corporation.   Further the Unit sent 

Letters of Demand to 10 other Organizations and filed Police Complaints. 
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Progress of litigations and other legal actions: 

   The case field by Major General Wasantha Perera (Case No. 46636/MR/2004) 

 claiming damages of Rupees 75 million in compensation for alleged defamation by 

 Mr. Wimal Weerawansa on a “Visanvadaya” programme aired on 29/04/2004 was

  concluded in favour of the Corporation, and it was proved that the Plaintiff was not

  subjected to defamation. 

   Orders/Decrees in favour of the Corporation were obtained for seven (07) Court Cases 

 filed in the year 2011 with regard to a sum of Rupees 7,678,643.74/- recoverable from 

 CTV to the Corporation. 

   Case No. DMR/698/2011 had been filed with regard to a sum of Rupees 105,106.56 

 payable by Mr. Champika Wijesuriya to the Corporation was concluded this year after 

 recovering the said amount from the Defendant. 

In addition, the Unit made significant progress by recovering a total of Rs. 5,753,749.60 

in 2014 by way of litigation against Client debtors, sending Letters of Demand and filing 

Police complaints. 

 

Internal Audit Unit 

The Internal Audit Unit operates directly under the supervision of the Chairman/Director 

General. Among the main duties of the Unit are reviewing internal administrative methods, 

forwarding internal audit queries to relevant Heads of Divisions regarding irregularities and 

errors, and submitting reports where necessary to the top management regarding 

improvements and existing conditions. 

The internal audit programme for 2014, approved by the Board of Directors, has been 

examined fully and in samples, using existing human and physical resources in the available 

time period. Relevant report has been submitted to the Management. 

Accordingly, 09 Audit checks have been performed and 14 Audit reports and 15 other reports 

have been submitted covering a number of main Divisions of the Corporation.  Four Audit 

and Management Committee meetings were held within the year 2014. 
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Research and Training Unit 

 

Research Activities 

The Research & Training Unit obtained the viewership rating from Lanka Market Research 

Bureau to analyse the viewership ratings of the programmes and channel performance 

comparing with other channels.  In 2014, obtaining the LMRB data was stopped.    

However, with the objective of identifying suitable programmes to telecast and to minimise 

the shortcomings that occur during the transmission, a study was done with the participation 

of Executives of SLRC comparing the programmes of SLRC and other channels by 

previewing of programmes for 3 weeks continuously. 

In addition, a research was conducted at Dayata Kirula 2014 with a sample of 1000 people, to 

examine the viewers‟ feedback.  

It is essential to obtain viewer feed back in the television media. The viewership rating is 

significance for programme production and to arrange an appropriate programme line up.  

The Research and Training unit discharges this important function at SLRC by analysing 

survey data comparing with other channels and report the findings to the management and to 

the programme production divisions. 

Further, the Airtime Analysis is done by this Unit.  The Airtime of the programmes telecast 

over Rupavahini & Channel Eye is analyzed as commercial and sponsored programmes while 

the programmes are divided into categories. 

 

Training Activities 

The Research and Training Unit conducts training constantly to provide  the knowledge and 

training which require for the development  of Human Resource and technical progression. In 

addition, internship training for the students of Universities and Technical Colleges are co-

ordinated by the Unit. 
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Details of the training programmes conducted in 2014 

 

Air Time Analysis 

The total airtime that the National Channel telecast in 2014 amounted to 7443.5 hours.  From 

this amount 6246.4 hours were allocated for programs while 1197.1 hours of airtime was 

allocated for telecast advertisements. The total telecast hours over the Channel Eye was 

5732.4 h, of which 5371.8 hours of airtime was allocated to telecast programs over the 

channel. The telecast hours of advertisements were 360.6h.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Training programmes No. of programmes 
Number of     

participants 

Local Training Programmes 07 143 

Local External Training programs 12 16 

In-Country Training Programmes 02 22 

Training Progogrammes for outside 

Institutions 
03 37 

 

Internship Training               
- 52 
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Airtime Analysis for programmes – 2014 

 

Categorization of 

Programmes 

Rupavahini – National 

Channel 

Channel Eye 

hours % hours % 

Information Programmes 

News 

Political 

Economic          

Social 

Ayubowan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

698.9 

157.2 

100.7 

545.2 

120 

1622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 

2.5 

1.6 

8.7 

1.9 

25.9 

 
 
 

393.7 
 
- 
 
- 
 

308.7 
 

241 
 

943.4 

 
 
 

7.4 
 
- 
 
- 
 

5.8 
 

4.5 
 

17.7 
 

Educational Programmes 

 

Education 

Documentary 

Agriculture 

Quiz 

Magazine 

Language 

 

 

529.2 

212.6 

49.8 

20.6 

134 

19.7 

 

965.9 

 

 

8.5 

3.4 

0.8 

0.3 

2.1 

0.3 

 

15.4 

 

 

161.2 

62 

- 

- 

417.6 

- 

 

640.8 

 

 

 

3 

1.2 

- 

- 

7.5 

- 

 

11.7 

 

Children Programmes 

 

Children 

Cartoon 

 

222.3 

39.5 

261.8 

 

3.6 

0.6 

4.2 

 

73.4 

77.6 

151 

 

 

1.4 

1.5 

2.9 
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Women Programmes 

 

Women 

 

 

594.1 

 

 

 

9.5 

 

 
 
 

26.5 
 

 
0.4 

Cultural & Religious 

Programmes 

Cultural 

Religious 

 

 

59.5 

418.9 

478.4 

 

1 

6.7 

7.7 

 

40.9 

160.8 

201.7 

 

0.8 

3 

3.8 

Entertainment Programmes 

Drama 

Series film 

Film 

Music 

Variety 

 

 

748.6 

115 

253.8 

703.4 

115.9 

2415.1 

 

 

12 

1.8 

4.1 

11.3 

1.9 

38.8 

 

 

587.9 

- 

974 

299.6 

887 

2748.5 

 

10.9 

- 

18.2 

5.6 

16.5 

51.2 

 

Sports Programmes 

 

183.7 2.9 

 
449.4 

 
8.5 

 

Publicity Programmes 

 

178.5 2.9 

 
192.8 

 
3.6 

Other Programmes 

 
25.3 0.4 

 

17.7 

 

0.3 

Total 
6246.4 100 

 

5371.8 
 

100 
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Commercial Air Time - 2014 

 

Sponsorships – 2014  

47.7% of the National Channel‟s airtime (2981.6 hours,) and21.5 % (1143.1hours) of 

Channel Eye airtime gained sponsorship in 2014. 

 

Airtime of Programmes by Language 

Language Rupavahini - National Channel Channel Eye 

Hours % Hours % 

Sinhala 

Tamil 

English 

Other 

5686 

- 

508.2 

52.2 

91 

- 

8.1 

0.8 

271.4 

3879.2 

1120.6 

100.6 

5.1 

72.2 

20.8 

1.9 

Total 6246.4 100 5371.8 100 

 

Categorization of 

Programmes 

Rupavahini – National 

Channel 

Channel Eye 

 Hours % Hours % 

Paid Commercials 

Non-paid Advertisements 

1172.8 

24.3 

98 

2 

350 

10.6 

97 

3 

Total 1197.1 100 360.6 100 

Categorization of Programmes Rupavahini – National Channel Channel Eye 

 Hours % Hours % 

Sponsored 

Non-Sponsored 

2981.6 

3264.8 

47.7 

52.3 

1143.1 

 
4228.7 

21.5 
 

78.5 

Total 6246.4 100 5731.8 100 
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International Relations Unit 

This Unit is responsible for handling formalities related to submitting programmes made by 

Producers in various Units as entries for International Competitions and Festivals, Overseas 

Scholarships for staff, as well as liaisons with Embassies and other Diplomatic Missions.  

Entries were submitted this year to „World TV Awards 2014‟ organized by AIBD Malaysia, 

French „URTI Grand Prix Author‟s Documentary‟ competition, ABU Prize 2014 (Malaysia), 

„Seoul Drama Awards 2014‟ held in Seoul, Korea, and „Japan Prize 2014‟ organized by 

NHK, Japan.  

In the year 2014 too, the musical show „Vienna Phitharmonic New Year Concert‟ which was 

a live telecast from Vienna, Austria was obtained free of charge through the Satellite. This 

was recorded live and telecast later on.  This Unit was able to obtain 25 award-winning 

Chinese films produced by the „China Movie Channel‟ which were donated free of charge by 

the Embassy of China. Further, the Unit also obtained a 26-episode teledrama series titled 

“Grandmom Doesn‟t Eat Pizza” under patronage of the Embassy of Vietnam. Many 

documentary programmes were also obtained from China. 

The International Relations Unit was able to achieve a high degree of success in liaising with 

international television organizations on behalf of the Rupavahini Corporation in 2014. 

 

Record Room 

The record room has discharged its duty by providing the necessary support to conduct the 

administrative activities constantly in the year 2014 within the following responsibilities. 

1.   Take over the preserving documents from all divisions and units.  

 

2.   Those documents are recorded, stored and archived in the record room. 

 

3.   The preserved documents are reissued for Administrative purposes. 

 

4.   Arranging of the abduction list according to the rules and regulations imposed by the 

 government. 

 

5.   The relevant documents are abducted as per the approval of the head of the 

 Corporation. 
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Finance Division 
 

The Finance Division is organized around the functions of Revenue, Payments, Salaries, 

Book-Keeping and the Costing Unit. The Supplies Unit too comes under the purview of the 

Finance Division. The Division primarily carries out the functions of financial management 

and financial reporting of the Corporation. 

Each of the units of the Finance Division discharged its duties during the year 2014 

efficiently, effectively and economically to bring about the optimum returns to the 

Corporation. All financial transactions that passed through these units were executed with 

integrity, transparency and objectivity. Payments on all programme files were made in 

accordance with applicable regulations and to support programme production and 

broadcasting. The division all took the initiative to follow up on all due payments of 

completed programmes and met the payment obligations by the respective deadlines. 

Staff salaries and all other staff benefits were paid without any delay and statutory deductions 

were remitted to the respective institutions on or before the deadline. 

Primary income generated from the sale of airtime and other peripheral incomes were 

recorded in conformity with applicable accounting principles and standards. 

The Supplies Unit, coming under the preview of the Finance Division, procured all the 

necessary items (both capital and non-capital goods and services) to support the production, 

direction and telecast of programmes on the main channel Rupavahini, Chanel Eye/ Nethra 

and NTV. 

Accurate and timely financial and management reports, generated in accordance with 

accounting principles and standards and were submitted to other divisions and the Board of 

Directors to take informed and responsive decisions. Accordingly, both routine and ad-hoc 

(on demand) reports were compiled to meet requirements. 

All major financial decisions were subjected to several reviews and the resulting conclusions 

formed the basis of the legal and authorized decisions made for the Corporation. In 

comparison with other state sector institutions the Corporation has not relied on any long 

term loans to finance its operations. Moreover, it has maintained reliance on short term loans 

and borrowings at minimum levels. 
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Given the current commercial and economic conditions, good financial management is 

indeed a challenging task. However the division has been successful in directing the 

Corporation‟s financial management so as to safeguard the financial stability and financial 

independence of the Corporation.   
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Statement of Directors’ Responsibility  
 

The Finance Act No.38 of 1971 and the Sri Lanka Rupavahini Corporation Act No.6 of 1982 

require the Directors to prepare financial statements for each financial year giving a true and 

fair view of the state of affairs of Sri Lanka Rupavahini Corporation (hereinafter referred to 

as the “Corporation”). 

The Directors confirm that in preparing the financial statements of the Corporation 

appropriate Accounting Policies and Standards have been selected, consistently applied and 

supported by reasonable and prudent judgments and estimates.  Any material departures have 

been disclosed and explained in the financial statements. 

Having reviewed the Corporation‟s future financial projections, cash flows and current 

performance, the Directors consider that the Corporation has adequate resources to continue 

operations.  The Directors have thus adopted a going concern basis in preparing financial 

statements. 

The Directors have taken the responsibility to ensure that the Corporation maintains 

accounting records that disclose with reasonable accuracy the financial position of the 

Corporation as required by Sri Lanka Rupavahini Corporation Act No.6 of 1982 and that the 

financial statements comply with the Finance Act No.38 of 1971 and Sri Lanka Accounting 

Standards. 

The Directors have taken reasonable measures to safeguard the assets of the Corporation and 

to establish appropriate systems of internal controls in order to prevent and detect fraud and 

other irregularities.  

The Directors also confirm that to the best of their knowledge all taxes and levies payable by 

the Corporation, all contributions, levies and taxes payable on behalf of and in respect of the 

employees and all other known statutory obligations including retirement gratuities as were 

due as at the Balance Sheet date have been either duly paid or appropriately provided in the 

financial statements. 

On behalf of the Board of Directors; 

Dr. Somarathne Dissanayake 

Chairman 

Sri Lanka Rupavahini Corporation 
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Sri Lanka Rupavahini Corporation 

Statement of financial position as at 31st December 2014 

 

 

 

 

 

 

Note 

2014                                                                                                                                             

Rs. 

 

2013 

Rs. 

 

ASSETS 
 

   
Non-current assets 
 

Property, plant and equipment                       8 603,164,095 594,638,596 

Intangible asset                                                   9 246,454,534 241,728,529 

Available for sale financial asset   

(Investment)                                                   

 

 

1,104,000 

 

1,104,000 

 

Deferred income tax asset                                                                21,321,743 3,675,375 

Tsunami fund                                                                                         1,050,703 1,037,094 

Held to maturity financial assets 

10 

 

135,814,574 

 

1,008,909,649 

215,694,712 

 

1,057,878,305 

Current assets 

 
 

  

210,256,140 

 

207,722,893 Inventories 11 

 

Trade receivables                                               12 492,464,068 516,468,453 

Loans & receivables                                           13 425,257,298 440,228,849 

Other receivables                                               14 94,577,655 134,821,726 

Prepayments  1,500,112 1,505,904 

Cash and cash equivalents                                15 1,731,079 1,928,280 

  1,225,786,352 1,302,676,103 

Total assets                                                                    

 
 2,234,696,001 2,360,554,409 
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Equity and liabilities 
 

   

Capital and reserves 
 

   

Stated capital                                                                                             537,742,424 537,742,424 

Accumulated profit                                                                               

 

1,049,214,249 1,238,641,810 

1,586,956,673 1,776,384,234 

Non-current liabilities 

  

 

 

- 

 

- 
State Aid for Capital Investment 

Foreign aid                                                                                                    90,281,380 106,185,045 

Tsunami fund payable    1,050,703 1,037,094 

Defined benefit obligations 16 131,831,313 138,621,178 

Finance leases payable non-current portion 21.2 

 

12,953,126 14,482,092 

236,116,522 260,325,408 

Current liabilities 
 

   

Trade payables 17 102,768,557 102,321,689 

Other financial liabilities 18 154,427,137 137,694,185 

Other payables 19 17,239,505 24,788,215 

Finance leases payable current portion 21.1 1,528,966 13,260,468 

Bank overdraft 

20 

 

 

135,658,642 

 

 

 

45,780,210 

 

323,844,767 411,622,807 

 

Total liabilities   

                                                                                         

 647,739,328 584,170,175 

Total equity and liabilities                                                                      2,234,696,001 2,360,554,409 
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The finance manager certifies that the financial statements have been prepared in compliance 

with the requirements of the Sri Lanka Financial Reporting Standards as laid down by the 

Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka, finance act no. 38 of 1971 & Sri Lanka 

Rupavahini Corporation act of no. 06 of 1982. 

Mrs. A.H.E.R.P Edirisinghe                                                                   

Acting Chief Accountant/ Assistant Finance Manager                        

13 March 2015 

 

The board of directors is responsible for the preparation and presentation of these financial 

statements. These financial statements were authorized for issue by the chairman on behalf of 

the board of directors on 13th March 2015. 

 

Dr.Somarathne Dissanayake 

Chairman 

13 March 2015 
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Sri Lanka Rupavahini Corporation 

Income statement for the year ended 31
st
 December 2014 

 

 

 

 Note 2014     

Rs. 

2013 

Rs. 

Sales Income 1         1,833,677,681 1,955,864,447 

Cost of sales 3       (1,391,887,402)  (1,339,603,675) 

Gross profit  
 441,790,279 616,260,772 

Other operating income 2 163,180,910 207,692,717 

Distribution cost 4 (253,570,463) (247,400,493) 

Administrative expenses 5 (519,046,780) (515,981,132) 

Operating profit  (167,646,053) 60,571,863 

Finance cost 6 
(14,834,711) (12,703,416) 

Profit before income tax   (182,480,765)             47,868,447 

Income tax  7 
              7,348,904           (31,318,522) 

Profit after income tax          (175,131,860) 16,549,924 

Other Comprehensive Income                    

Recognition of Actuarial Gain/ Loss    19 ,912,273 

Total comprehensive income for 

the period 

  

        (175,131,860) 

                            

36,462,197 
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Sri Lanka Rupavahini Corporation 

Statement of changes in equity for the year ended 31st December 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Retained 

earnings  

Rs. 

Government 

contribution 

Rs. 

Total  

 

Rs. 

Balance at 1
st 

January 2014 1,238,641,810 537,742,424 1,776,384,234 

Comprehensive income for the period (175,131,860) - (175,131,860) 

Prior year adjustments for commercial 

contra expenses 
(14,455,280) - (14,455,280) 

Prior year WHT adjustments for client 159,579 - 159,579 

Balance at 31
st
 December 2014 1,049,214,249 537,742,424 1,586,956,673 
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Sri Lanka Rupavahini Corporation 

Statement of cash flows for the year ended 31
st
 December 2014 

 

 

 

 

 

 2014 December 31 

Rs. 

2013 December 31 

Rs. 

Cash Flow from Operating 

activities 

  

Net Profit Before Tax (182,480,765) 47,868,447 

Adjustments For   

Prior year adjustments (W1) 
(14,295,701) (1,348,655) 

Investment Income (32,176,410) (50,484,233) 

Profit on disposals-PPE (999) (439,858) 

Amortization of Foreign Aid (15,903,664) (15,903,664) 

Contra  Income (46,566,500)  (80,022,125) 

Contra Expenses 49,112,441 104,335,844 

Government Grant - (9,000,000) 

Depreciation 153,518,300 160,631,695 

Impairment of Client Debtors 6,879,785 (62,183,625) 

Impairment of Employee 

Debtors 

111,122 65,163 

Impairment of sundry Debtors 44,084 (250,225) 

Losses on Disposal-PPE 63,915 3,040 
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Bank Interest 8,385,155 1,669,908 

Lease Interest (Vehicle Loan) 2,441,330 3,700,623 

Amortize of intangible 

73,616,002 60,366,000 

Intangible Adjustment   -  (214,000) 

Gratuity Provision                                                                           - 23,758,779 

Gratuity adjustment (18,600) (6,000) 

Financial & Other Write Offs 158,468 - 

Operating Profit/(Loss)Before 

Working Capital Changes                                    

2,887,962 182,547,113 

(Increase)Decrese in WIP      3,500,728 (308,118) 

(Increase) Decrease in 

Inventories 

(2,533,249) (848,319) 

(Increase)Decrease in Accounts 

Receivable & Others (W2)                             

60,766,886 71,687,889 

Increase/(Decrease) in 

Accounts Payable & Others 

(W3)                                   

(33,901,970) (108,910,343) 

Cash generated from 

operation 

30,720,357 144,168,222 

Interest paid (8,385,155) (1,669,908) 

Defined benefits obligations 

paid 

(6,771,266) (4,859,194) 

Purchase of intangible (72,655,766) (52,076,000) 

ESC    

 

(15,062,000) 
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WHT paid 

 

(3,455,787) 

 

(4,979,751) 

Net cash (used in) / generated 

from operating activities 

(60,547,617) 65,521,369 

Cash flows from investing 

activities 

               

Acquisition of property, plant & 

equipment 

              (165,621,332)               (112,416,000) 

Proceeds from disposal of 

property, plant & equipment                                

13,890 440,859 

Investment income 

received(Treasury Bills & 

Fixed Deposits)                

40,010,414 57,953,384 

Investment in subsidiary(Held 

to maturity financial asset) 

79,880,138 (43,573,450) 

Investment in 

subsidiary(Treasury Bills & 

Fixed Deposits)                        

30,274,578 43,077,552 

Net cash used in investing 

activities 

(15,442,312) (54,517,655) 

Cash flows from financing 

activities 

  

Dividends paid                 ( 827,496) (921,649) 

Finance lease  payments (13,260,468) (13,260,468) 

Net cash generated from / 

(used in) financing activities                      

                   (14,087,964)                    (14,182,117) 

(Decrease) / increase in cash 

and cash equivalents 

                  (90,077,893)                 (3,178,403) 

At beginning of month 

(Decrease) / increase 

                (43,907,403)                 (40,729,000) 

Balance at end of  the period  
(133,985,296)                    (43,907,403) 
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Working 1 
2014 

 
2013 

 

Prior year adjustments (W1) Rs. Rs. 

Prior year adjustments for commercial contra 

expenses                   
(14,455,280) - 

WHT adjustments for client 159,579 - 

adjustments for housing loan impairment - (1,405,111) 

Prior year adjustments for dividend - 56,456 

 (14,295,701) (1,348,655) 

           ==========                =========                                                                                    

                     

                                     

Working 3 2014 2013 

Increase/(Decrease) in Accounts Payable 

& Others (W3) 
Rs. Rs. 

Trade Payables (48,665,573) (107,146,560) 

Other Financial Liability 17,560,448 4,413,216 

Other Payable (2,796,845) (6,176,999) 

 (33,901,970) 

========= 

(108,910,343) 

========= 

 

Working 2 

 
2014 

 
2013 

 

(Increase)Decrease in Accounts Receivable 

& Others (W2) 
Rs. Rs. 

Trade Receivables 63,691,100 153,037,813 

Loans & Receivables(without treasury bills) (15,574,876) (19,858,962) 

Other Receivables 18,331,112 (24,550,874) 

Prepayment 
 

5,792 (598,670) 

Intangible Asset (5,686,241) (36,341,418) 

 
60,766,886 

========= 
71,687,889 

========= 
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Sri Lanka Rupavahini Corporation 

Notes to the  financial statements 

 

 

 

 

 

1 General information 

Sri Lanka Rupavahini Corporation (hereinafter referred to as the “Corporation”) was 

incorporated under the Sri Lanka Rupavahini Corporation Act No.6 of 1982.The Corporation 

operates as the National Television Broadcaster in Sri Lanka with the prime objectives of 

providing education, entertainment & information to a multi ethnic & multi religious Sri 

Lankan society. 

Total number of employees of the Corporation as at 31st December 2014 was 1035 

(Permanent, Contract & Casual grades). 

The Financial Statements of the Corporation for the year ended 31st December 2014 were 

authorized for issue by the chairman on behalf of board of directors on 13th March 2015. 

 

2 Basis of preparation and adoption of Sri Lanka Financial Reporting Standards 

('SLFRS') 

The Corporation prepares its financial statements in accordance with the Sri Lanka 

Accounting Standards ('SLFRS')  issued by the Institute of Chartered Accountants of Sri 

Lanka and the requirements of Sri Lanka Accounting and Auditing Standards Act No. 19 of 

1995. 

The institute of Chartered Accountants of Sri Lanka issued a new volume of Sri Lanka 

Accounting Standards ('SLFRS') and to require enterprises to apply these standards effective 

for years beginning on or after 1 January 2012. 
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3 Summary of significant accounting policies 

The principal accounting policies applied in the preparation of these financial statements are 

set out below. These policies have been consistently applied to all the years presented, unless 

otherwise stated. 

3.1 Basis of preparation 

The financial statements of the corporation have been prepared in accordance with Sri Lanka 

Financial Reporting Standards ('SLFRS'). The financial statements have been prepared under 

the historical cost convention. 

No adjustments have been made for inflationary factors affecting the financial statements. 

The financial statements are presented in sri lankan rupees rounded to the nearest thousand.   

The preparation of financial statements in conformity with SLFRS requires the use of certain 

critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgment in the 

process of applying the Corporation‟s accounting policies. The areas involving a higher 

degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant 

to the financial statements are disclosed in note 6. 

Changes in new standards, amendments and interpretations issued but not effective for the 

financial year beginning 1 January 2012 and not early adopted. 

1. IFRS 13, „Fair Value Measurement‟ aims to improve consistency and reduce 

complexity by providing a precise definition of fair value and a single source of 

fair value measurement and disclosure requirements for use across SLFRSs. 

2. IFRS 9, „Financial instruments‟, addresses the classification, measurement and 

recognition of financial assets and financial liabilities. IFRS 9 replaces the parts of 

LKAS 39 that relate to the classification and measurement of financial 

instruments. IFRS 9 requires financial assets to be classified into two 

measurement categories: those measured as at fair value and those measured at 

amortized cost. The determination is made at initial recognition. The classification 

depends on the entity‟s business model for managing its financial instruments and 

the contractual cash flow characteristics of the instrument. For financial liabilities, 

the standard retains most of the LKAS 39 requirements. The main change is that, 

in cases where the fair value option is taken for financial liabilities, the part of a 
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fair value change due to an entity‟s own credit risk is recorded in other 

comprehensive income rather than the income statement, unless this creates an 

accounting mismatch. The Corporation is yet to assess IFRS 9‟s full impact. 

 

 

3.2 Currencies 

 (a)  Functional and presentation currency 

Items included in the financial statements of the Corporation are measured using the 

currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the 

functional currency"). The financial statements are presented in Sri Lankan Rupees, 

which is the Corporation's functional and presentation currency. 

(b) Transactions and balances 

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the 

exchange rates prevailing at the dates of the transaction. Foreign exchange gains and 

losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-

end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies 

are recognized in the income statement. 

Foreign exchange gains and losses that relate to borrowings and cash and cash 

equivalents are presented in the statement of comprehensive income within „finance 

income or cost‟. All other foreign exchange gains and losses are presented in the 

statement of comprehensive income within „other (losses) / gains‟. 

 

3.3 Property, plant and equipment 

Land and buildings comprise transmission stations and head offices. All the property, 

plant and equipment is stated at historical cost less depreciation. Historical cost includes 

expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items. 

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate 

asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated 

with the item will flow to the corporation and the cost of the item can be measured 
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reliably. The carrying amounts of replaced parts are derecognized. All other repairs and 

maintenance are charged to the statement of comprehensive income during the financial 

period in which they are incurred. 

Land is not depreciated. Depreciation on other assets is calculated using the straight-line 

method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful lives, as 

follows: 

Table 1-Depreciation Rates of PPE 

The principal depreciation rates used for this purpose are: 

 

 Rate 

Buildings     2% 

Computers        20% 

Furniture and fittings                                              10% 

Electronic equipment                                             20% 

Motor vehicles                                                         25% 

Office equipment                                                    20% 

Library Stock                                                            20% 

TV Sets                                                                      20% 

Other Assets                                                           20% 

 

 

The assets‟ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at 

the end of each reporting period. 

An asset‟s carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the 

asset‟s carrying amount is greater than its estimated recoverable amount. 

Gains and losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the 

carrying amount and are recognized within „Other (losses)/ income‟ in the income 

statement. 
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3.4 Financial Instruments 

   (A) Financial Assets 

3.4.1 Classification 

The Corporation classifies its financial assets in the following categories: at Held to 

maturity, loans and receivables, and available for sale. The classification depends on the 

purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the 

classification of its financial assets at initial recognition. 

(a) Held to maturity 

Held-to-maturity investments consists of fixed deposits which are non-derivative 

financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the 

corporation‟s management has the positive intention and ability to hold to maturity 

(See Note 10). 

 

(b) Loans and receivables 

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable 

payments that are not quoted in an active market. They are included in current assets 

as maturities are lower than 12 months after the end of the reporting period. The 

Corporation‟s loans and receivables comprise „trade and other receivables‟ and „cash 

and cash equivalents‟ in the balance sheet (See Note 13). 

 

(c) Available-for-sale financial assets 

Available-for-sale financial assets are non-derivatives that are either designated in this 

category or not classified in any of the other categories. They are included in non-

current assets unless the investment matures or management intends to dispose of it 

within 12 months of the end of the reporting period. These consist of investment in 

unquoted shares in Lanka Puwath (Private) Limited. 

 

(B) Financial Liabilities 
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Liabilities within the scope of IAS 39 are classified as financial liabilities at fair value 

through profit or loss or other liabilities, as appropriate. 

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is 

discharged or cancelled or expires. 

3.5 Inventories 

Inventories of the corporation consist of consumable stock (Stock held for the use of the 

Corporation & not for sale).Therefore inventories are valued at their cost. Stock valuation is 

done on a first-in-first-out (FIFO) basis. 

 

3.6 Leases 

Leases of property, plant and equipment where the Corporation has substantially all the risks 

and rewards of ownership are classified as finance leases. 

In the past 4 years three (03) Cars & six (06) Vans were obtained on a finance lease, which 

effectively transfer the Corporation substantially all the risk and benefits incidental to 

ownership of the leased items, are capitalized and disclosed as finance leases at their cash 

price and depreciated over the period the Corporation is expected to benefit from the use of 

the leased assets. 

The Lease principal amount payable to the lesser (Bank of Ceylon) is shown as a non-current 

liability & current liability (base on the time analysis of lease payment). Lease payments are 

apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a 

constant rate of interest on the outstanding balance of the liability. The interest payable over 

the period (5 years) of the lease is transferred to an interest in suspense account. The interest 

element of the rental obligations pertaining to each financial year is charged to the income 

statement over the period of lease. 

Table 2-The Time Analysis of Lease payments 

The following table shows the finance lease obligation that falls due within one year & more 

than one year. 
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 More than 1 year 

Rs. 

Less than 1 year 

Rs. 

Interest 1,009,686 24,495 

Capital                               11,943,440      1,504,471                                       

Lease Creditor -Bank of Ceylon                           12,953,126 1,528,966 

 

3.7 Trade Receivables 

3.7-1 Provisions-Trade receivables/Client Debtor 

Trade receivables are carried at anticipated realizable value. A provision for impairment of 

trade receivables is established when there is objective evidence that the corporation will not 

be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables. 

Significant financial difficulties of the debtor, probability that the debtor will enter 

bankruptcy or financial reorganization and default payments are considered indicators that 

the trade receivable is impaired. The carrying amount of the asset is reduced through the use 

of an allowance account, and the amount of the loss is recognized in the statement of 

comprehensive income within distribution cost. When a trade receivable is uncollectible, it is 

written off against the allowance account for trade receivable. Subsequent recoveries of 

amounts previously written-off are credited against distribution cost in the income statement. 

Trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at 

amortized cost using the effective interest method, less provision for impairment. 

 

Table 3-The Client Debtors Provision as at 31/12/2014 

 Rs.                                                                     

Provision as at 01/01/2014            64,162,205 

Charge for the year 2014                 6,882,456 

Write-Off for the year 2014   

                

(2,671) 

Provision as at 31/12/2014              71,041,991 
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3.7-2 Provisions-Sundry Debtor 

Tables 4-The Sundry Debtors Provision as at 31/12/2014 

 Rs. 

Provision as at 01/01/2014                       18,578,482 

Charge for the year 2014                                   44,084 

Provision as at 31/12/2014                       18,622,566 

 

3.7-3 Provisions-Other Receivables 

 3.7-3 1) Employee Loans 

Employee loans constitute amounts granted to eligible employees under the following 

categories: 

 Distress loan 

 Special loan 

 Transport loan 

 Housing loan 

 Other loan   

 The provision for bad debts for Employee Loans has been made only for the outstanding 

 amounts with respect to employees who are no longer in service (either retired or resigned) 

 with Sri Lanka Rupavahini Corporation. 

 Table 5-The Employee Loan provision as at     31/12/2014 

 Rs. 

Provision as at 01/01/2014 141,250 

Charge for the year 2014 111,122 

Provision as at 31/12/2014 252,372 
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 3.7.3 2) Employee Advances 

 Employee advances constitute amounts given to eligible employees under the following   

 categories: 

 Advance for Programme Production 

 Advance for Employees (Miscellaneous) 

 Advance for Foreign Travel 

 Advance for Room Charges 

 The provision for bad debts for employee advances has been made to reflect the amounts 

 outstanding with respect to employees who are no longer in service (either retired or 

 resigned) with Sri Lanka Rupavahini Corporation. 

 3.8 Statement of changes in equity 

 In the statement of changes in equity includes Prior year adjustments for commercial contra 

 expenses Rs. 14,455,280 & prior year VAT adjustments Rs.159,579. 

 3.9 Cash and cash equivalents 

 In the statement of cash flows, cash and cash equivalents includes cash in hand &  bank 

 current account balance. In the statement of financial position, bank overdrafts are shown 

 within borrowings in current liabilities. 

 3.10 Trade Payables/Liabilities 

 Accounts payable are classified as current liabilities if payment is due within one year or less 

 (or in the normal operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-

 current liabilities. Trade payables are recognized initially at fair value. 

 3.11 Current and deferred income tax 

 The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the 

 income statement, except to the extent that it relates to items recognized in other 

 comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other 

 comprehensive income or directly in equity, respectively. 
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 The current income tax charge is calculated on the basis of the provision of Inland Revenue 

 Act No.10 of 2006 & subsequent amendments .Management periodically evaluates positions 

 taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to 

 interpretation. It establishes provisions here appropriate on the basis of amounts expected to 

 be paid to the tax authorities. 

 Deferred income tax is recognized, using the liability method, on temporary differences 

 arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the 

 financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have 

 been enacted or substantially enacted by the statement of financial position date and are 

 expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred 

 income tax liability is settled. 

 Deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future 

 taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. 

 Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right 

 to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes 

 assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the 

 same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the 

 balances on a net basis. 

  3.12 Contingent Liabilities 

 Provisions are recognized when the corporation has a present legal or constructive obligation 

 as a result of past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic 

 benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount of the 

 obligation can be made. 

 A total of 05 cases have been filed against the Corporation. The estimated compensation for 

 the plaintiffs in the event of a court ruling against the corporation for all the 08 cases is 

 Rs.1,270,000,000.Contingent liabilities are disclosed in notes to the financial statements. 
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 3.13  Retirement Benefit Liabilities 

 Defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive on 

 retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and 

 compensation. 

 The liability recognized in the balance sheet in respect of defined benefit pension plans is the 

 present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period, together 

 with adjustments for unrecognized past-service costs. The defined benefit obligation is 

 calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The 

 present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated 

 future cash outflows using interest rates of government bonds as no active market for high-

 quality corporate bonds in Sri Lanka. 

 The Gratuity liability is based on the actuarial valuation carried out by Mr. Piyal S 

 Goonetilleke (Fellow of the society of actuaries) Actuary, on 31 December 2013. 

 The Key Assumptions used by the actuary include the following; 

i) Discount Rate (the rate of interest used to discount the future cash flows in order to 

determine the present value) 11%. 

ii) Rate of future Salary Increase 4% 

iii) Retirement Age 60 years 

 The Company will continue as a going concern 

 Above Assumptions used for the year 2014 same as previous year assumptions. Therefore the 

 defined benefit obligation is not calculated for this year. 

 Table 6-The Amount recognized in the Balance sheet provision as at 31/12/2014 

 Rs. 

Balance as at 01/01/2014 138,621,178 

Charge for the year 2014                                                        - 

Payments made during the year 2014                                                

(6,789,866)  

Balance as at 31/12/2014                                   131,831,313 
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3.14  Grants 

 Grants relating to property, plant and equipment are included in non-current liabilities as 

 deferred grants and are credited to the statement of comprehensive income on a straight-line 

 basis over the expected lives of the related assets. 

        3.14.1      Local Grants 

 The grants have been amortized at the rate of 20% per annum. 

         3.14.2      Foreign Grants 

 The Corporation has received foreign grants amounting to Rs. 654,665,339 in the form of 

 equipment.  This amount has been amortized over the useful life of the equipment and the 

 relevant amount for the year 2014 is Rs.2,596,040.18 .This is shown separately under the 

 item "amortization of foreign aid" in the notes to the  income statement. 

 A foreign grant for equipment to the value Rs.66,773,684.69 was received on 27/12/2012 

 from the government of Japan through JICA Sri Lanka.These equipment will give the 

 corporation the editing to create 2D & 3D animations. The amount would be amortized over 

 its useful life (5 years) beginning from year 2013.   

         3.15   Revenue 

 Revenue of the Corporation is accounted for on an accrual basis. Interest Income on 

 investment is also recognized in the same basis. 

 Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. The 

 corporation recognizes revenue when the amount of revenue can be reliably measured; when 

 it is probable that future economic benefits will flow to the corporation.   

 The primary source of revenue is derived from Sale of airtime. Other sources of income 

 recognized in the income statement are given as a note to the income statement. 

 3.16  Accounting for Expenditure 

 Expenditure of the corporation is accounted for on accrual basis, charging all expenses 

 incurred in the day to day operations of the business and in maintaining the property, plant & 

 equipment in a state of efficiency. 
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 Over draft interest cost is charged to the Income Statement under financial charges as and 

 when it is incurred. 

 3.17  Cash Flow Statement 

 The cash flow statement has been prepared using the indirect method. Cash and cash 

 equivalents consist of cash in hand and bank current account balance. 

 3.18  Events after the Balance Sheet Date 

 All material post balance sheet events have been considered and disclosed or adjusted, where 

 applicable. 

 3.19   Rupavahini Social Welfare Fund-(Tsunami) 

 The source of these funds was from the general public, in response to various campaigns 

 carried out by the corporation aftermath the Tsunami catastrophe, in the year 2004. 

 The Account balance is given in the table below. 

 

 Table 7 -Social Welfare Fund Balance as at 31/12/2014 

 Rs. 

Balance as at 01/01/2014                                            1,037,094 

Interest earned for the period                                                                                                       13,609 

Fund Balance at the end of the year 2014                 1,050,703 

 

 The Social Welfare Fund is an integrated part of statement of financial position. 
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 4    Intangible Asset (Copyright fees paid) 

 Copyright fees paid to acquire telecast rights of programmes (either local or foreign) & cost 

 of   in-house produced programmes (teledramas,motion pictures, films & etc) that meet the 

 triple criteria of identifiability, control & existence of future economic benefits as defined in 

 LKAS 38 (Intangible Assets) have been amortised based on the following policy of the 

 corporation.    

 Tables 8 -The policy for amortisation of acquired (or procured) programmes and in-

 house produced programmes.                                                                     

Category Amortization Policy 

Acquired (or Procured) local teledramas 

and films 

Number of runs. 

                                                                                          

-  If the number of runs are not exhausted as 

defined in the contract within the contract 

period then to recognise the balance amount 

capitalised as an expenditure at the end of the 

contract. 

Acquired (or Procured) local 

programmes (other than local  teledramas 

and films) 

Number of runs. 

                                                                                         

-  If the number of runs are not exhausted as 

defined in the contract within the contract 

period then to recognise the remaining 

capitalised amount as an expenditure at the end 

of the contract.                                                                                                                                                    

Acquired (or Procured) foreign films / 

soap operas 

Number of runs. 

                                                                                              

-  If the number of runs are not exhausted as 

defined in the contract within the contract 

period then to recognise the balance amount 

capitalised as an expenditure at the end of the 

contract 
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Acquired (or Procured) foreign  

programmes (other than  foreign films / 

soap operas) 

Number of runs. 

                                                                                                  

-   If the number of runs are not exhausted as 

defined in the contract within the contract 

period then to recognise the remaining 

capitalised amount as an expenditure at the end 

of the contract.                                                                                                                     

In-house productions - teledramas Number of runs. 

                                                                                                  

-  50% in the 1st run and to amortise the balance 

50% for 10 years in equal amounts. 

In-house productions – programmes 

other than teledramas 

Number of runs. 

                                                                                                  

-  amortise 50% in the 1st run and to amortise 

the balance 50% for 10 years in equal amounts.                                                                                                                            

Acquired (or Procured) foreign  films and 

soap operas that grant rights indefinitely 

Number of runs. 

                                                                                                  

-  50% in the 1st run and to amortise the balance 

50% for 10 years in equal amounts. 

Acquired (or Procured) programmes 

other than films or soap operas that grant 

rights indefinitely 

Number of runs. 

                                                                                                  

-  amortise 50% in the 1st run and to amortise 

the balance 50% for 10 years in equal amounts.             

 

 

 In the case a programme does not meet one or more of the triple critiria (identifiability, 

 control & existence of future economic benefits) then the total cost  associated with the 

 programme has been recognised as an expense in the first run. 
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 Tables 9 -Copyright Fee 

 

In Rs 

Purchase 

of 

Teledrama 

Procurement 

of Foreign 

Programme 

In-house 

Produced 

Teledrama 

Local 

Programme 

not- telecast 

WIP Local 

Programme 

In-house 

Productio

n Others 

Balance as at 

01/01/2014 

148,614,535 27,277,479 

 

35,828,846 

 

7,200,060 

 

2,070,127 

 

20,737,482 

 

Addition 72,655,766 15,672,992 

 

4,794,717 

 

2,989,847 

 

- 

 

10,834,414 

 

Amortized 

for the year 

2014 

(73,616,002) 

 

(13,328,535) 

 

(3,815,787) 

 

(7,200,060) 

 

(2,070,127) 

 

(2,191,220) 

 

Balance as at 

31/12/2014 

147,654,299 

 

29,621,936 

 

36,807,776 

 

2,989,847 

 

- 

 

29,380,676 

 

 

 

 5. Securities For Overdraft Facility 

 Depending on the size of the overdraft facility & nil margin of letter of credit, the bank may 

 require  from the Corporation to provide some security. - Therefore Rs.in 150 millions  

 valued treasuary  bills &  Rs. in 113 millions fixed deposits  provided by  the corporation as 

 the security to the bank for securing the overdraft facilities & nil margin facility of letter of 

 credit.(According to the SLFRS 1) 
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 6. Investment Income 

 Tables 10 -Amounts of Investment Income in the year 2014 

Type of Investment 
Amount 

 

Treasury Bills (Bank of Ceylon)                                                                                               13,353,648 

Fixed Deposits (Bank of Ceylon)                                                                                                                                                              14,196,720 

SMIB Fixed Deposit (State Mortgage & 

Investment Bank) 

1,783,348 

State Surplus Trust Fund                                                                                                            2,780,123 

Special Housing Loan Scheme (State 

Mortgage & Investment Bank)                                      

60,310 

Savings Account (Bank of Ceylon)                                                                                                     2,260 

Total Investment Income                                                                                                           32,176,410 

 

 

 7. Critical accounting estimates and judgments 

 Estimates and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and 

 other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under 

 the circumstances. 

 Critical accounting estimates and assumptions 

 The Corporation makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting 

 accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates 

 and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying 

 amounts of assets and liabilities within the next financial year are addressed below. 

(a)  Income taxes 

 The Corporation is subject to income taxes in numerous jurisdictions. Significant judgment is 

 required in determining the worldwide provision for income taxes. There are many 

 transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain. The 

 Corporation recognizes liabilities for anticipated tax audit issues based on estimates of 
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 whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different 

 from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the current and 

 deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made. 

 

(b) Pension Benefits 

 The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are 

 determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in 

 determining the net cost (income) for pensions include the discount rate. Any changes in 

 these assumptions will impact the carrying amount of pension obligations. 

 The Corporation determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the 

 interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash 

 outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the 

 appropriate discount rate, the Corporation considers the interest rates of government bonds as 

 no active market for the corporate bonds in Sri Lanka. 

 Other key assumptions for pension obligations are based in part on current market conditions. 

 

(c) Fair value of derivatives and other financial instruments 

 The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined 

 by using valuation techniques. The Corporation uses its judgment to select a variety of 

 methods and make assumptions that are mainly based on market conditions existing at the 

 end of each reporting period. The Corporation has used discounted cash flow analysis for 

 various available-for-sale financial assets that are not traded in active markets. 

 

 8 . Financial Risks Management 

 

 8.1 Financial risks factors 

 The Corporation‟s activities expose it to a variety of financial risks: market risk, credit risk 

 and liquidity risk. Risk management is carried out by management under policies approved 

 by the board of directors. Management identifies and evaluates the financial risks on a regular 

 basis. 
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      8.2  Market Risks 

 i) Foreign exchange risk 

 Foreign exchange risk arises when future recognized assets or liabilities are denominated in a 

 currency that is not the entity‟s functional currency. 

 The Corporation is not exposed to foreign exchange risk as the Corporation does not have 

 foreign currency denominated receivables or payables. 

 ii) Interest rate risk 

 The risk of an adverse financial impact due to changes in the absolute level of interest rates is 

 known as interest rate risk. 

 The Corporation has no interest bearing borrowings as at the balance sheet date. The lease 

 liability and the investments in treasury bills being the only instruments that carry interest are 

 not significant. Therefore the interest rate risk is within the tolerable level. 

iv) Price risk 

The risk of an adverse financial impact due to changes in the commodity and equity prices is 

known as price risk. 

Even though the Corporation has investments in unquoted shares which are classified as 

available-for-sale, the Corporation is not exposed to price risk as these shares are not traded in 

an active market. The Corporation is not exposed to commodity price risk. 

 

 

 8.3 Credit Risk 

 Credit risk arises from cash and cash equivalents, deposits with banks and financial 

 institutions as well as credit exposures to customers, including outstanding receivables and 

 committed transactions. Respective officers are responsible for managing and analyzing the 

 credit risk for each of their new clients before standard payment and delivery terms and 

 conditions are offered. 

 

 

 

 



 384 Annual Report 2014 
 

                                                                                2014         2013 

                                                                                Rs. 000        Rs. 000 

                              Within the credit period 

      0 - 1 month                          153,791     161,421 

                              Past due 

                                      1 - 3 months                        255,100     288,710 

                                     3 – 6 months                           46,424       31,407 

                                     More than 6 months              108,135       99,092 

                          Total trade receivables   563,450      580,630 

                          Impairment                                      (71,042)     (64,162) 

                          Net trade receivables                       492,408      516,468  

                                                                                ======     ======   

 

 9. Related party disclosures 

 

 The Corporation Carries out transactions in the ordinary course of its business with parties 

 who are defined as related parties in Sri Lanka Accounting Standard 24 “Related Party 

 disclosures”, the details of which are reported below. 

 

No Name Designation Nature Of The Related 

Party Transaction 

Address 

01 Mr.Wimalasena  

Rubasinghe 

Chairman No Related Party 

Transaction 

No 101/24,D.3rd Lane 

,Egodawatta Road , 

Borelasgamuwa   

 

 
 

02 Mr. Edward Jayakody Board Member 

Asst. Director 

Ministry of Education 

As the Member of the 

judge Board Ranaviru 

Real Star Musical 

Programme M- 2.037.825 

No Related Party 

Transaction 

52  

Ariyadasa Peiris 

Mw, 

Nugegoda., 

 



 385 Annual Report 2014 
 

03 Prof. Rohana Laxman 

Piyadase 

Board Member 

 

Senior Lecture 

As a director 

General of the 

Centre for Media 

& Development 

for Copyrights 

Amount received 

M 1.649.975/01. 

37, 

1st Lane, 

Aruppola,                                          

Kandy. 
 

04 Mrs.D.M Anula 

Harasgama 

Board Member 

Director General 

(Department of 

Information 

Technology 

Management, 

General Treasury) 

 

No Related Party 

Transaction Director General, 

Department of 

Information 

Management, 

General Treasury. 

Colombo 01. 
 

05 Mr.Hudson 

Samarasinghe 

Board Member 

Chairman-Sri Lanka 

Broadcasting 

Corporation 

No Related Party 

Transaction 

No.255/B11, 

Torrington Garden 

Torrington Avenue, 

Colombo 07. 

 

06 Mr.Asoka Serasinghe Board Member 

Chairman- 

National Film 

Corporation 

 

 

No Related Party 

Transaction 

No.30, 

School Avenue, 

Kalubowila. 

 

07 Mr. Chandrapala 

Liyanage 

Director General No Related Party 

Transaction 

43/23A, 

Pepiliyana Mawatha, 

Kohuwela. 

 

08 Mr. Gamini 

Somachandra 

Rasaputthra 

Chief Executive 

Officer 

No Related Party 

Transaction 

"Wanamalee" 

Old Road, Barawakumbuka 

. 
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09 Mr. Rohan 

Sarathchandra Perera 

Deputy Director 

General 

(Engineering) 

 

No Related Party 

Transaction 

24, 

Sri Sumangala Road, 

Ratmalana. 

 

10 Mr. M.S.Dalugoda Chief Accountant 

 

 

No Related Party 

Transaction 

No:24/3B,  

1
st
 Cross Street, 

Pagoda Road,Nugegoda. 

 

11 Mr. P.B.G Sumedha 

Athulasiri 

Deputy Director 

General 

(Production Service) 

 

No Related Party 

Transaction 

234/J, 

Kadurugahawatta lane, 

Kottikawatta. 

 

12 Mr.Nishantha 

Ubayawansa 

Deputy Director 

General 

( General 

Programmes) 

 

No Related Party 

Transaction 

71E, 

Ihalagama,  

Gampaha. 

 

13 Mr.G.C.Roshan Director 

(Administration) 

 

No Related Party 

Transaction 

723/2/3, 

Lake Terrace, 

Athurugiriya. 

 

14 Mr. N.A.I.N.K. 

Nissanka 

Director 

(News & Current 

Affairs) 

 

No Related Party 

Transaction 

366C 10,                                                                                                

Meegahawatte, 

Suhadapura, 

Horana Road, 

Gonapola. 
 



 387 Annual Report 2014 
 

15 Mr.Sanath Daluwatte Director (Marketing ) 

 

No Related Party 

Transaction 

No.128, 

Alwis Town, 

Wattale. 
 

16 Mrs.Eirin Wijekoon Director 

Educational 

Programme) 

 

No Related Party 

Transaction 
29, 

U.E.Perera 

Mawatha, 

Rajagiriya. 
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Sri Lanka Rupavahini Corporation 

Notes to the financial statements 

 

 

 

  

        

  

Note 

  

  

2014 

 Rs.  

2013 

 Rs.  

1 Revenue     

  
Sale of TV time - channel 1 

               

1,428,421,321  

                 

  1,622,049,189  

  
Sale of TV time - channel Eye 

                   

328,932,740  

                     

 221,848,566  

  
Sale of TV time - contra deal 

                     

46,566,500  

                       

  80,022,125  

  
N.B.T on sale of TV time 

                     

29,757,120  

                         

31,944,567  

  
 Total Revenue 

               

1,833,677,681  

                   

1,955,864,447  

2 Other operating income     

  
Production income 

                     

87,345,686  

                        

 90,131,922  

  
Investment income (Please refer table 8) 

                     

32,176,410  

                     

    50,484,233  

  
Transfer fees 

                           

731,788  

                          

 1,034,018  

  
Profit on disposals-property plant & 

equipment 

                                   

999  

                              

 439,858  

  
Rent from canteen 

                             

39,000  

                                

36,000  

  
Departmental fines 

                       

1,512,342  

                           

1,445,872  

  
Interest on loans to employees 

                       

6,838,119  

                           

6,532,566  

  
Miscellaneous income 

                       

3,339,997  

                           

6,843,085  

  
Amortization of foreign aid  

                     

15,903,664  

                         

15,903,664  

  
Non-refundable tender deposits 

                           

292,475  

                               

357,232  

  
Registration fees 

                           

196,968  

                               

171,993  

  
Sale of programme material 

                       

2,717,919  

                           

4,062,519  

  

Registration fee - TV dealers 

                                

4,000  

                                 

19,030 

  

  
 

Utilization of SLRC facilities ( foreign) 

                       

1,055,495  

                          

 1,084,498  
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Utilization of SLRC facilities (local) 

                       

5,974,963  

                        

 10,781,615  

  
Sale of Books -Dayata kirula 

                           

325,759  

                             

  575,775  

  
Income from Diploma Course 

                           

975,684  

                                      

    -    

  
Sale of Nanamihira Question Papers 

                       

3,612,254  

                          

 3,008,967  

  
Sale of magazine 

-  
                                  

2,411  

  
Commercial promotional income 

                           

136,804  

                         

  5,306,357  

  
Exchange Gain 

                                   

585  

                                         

98  

  
Other charges - clients 

                                       

-    

                              

 471,005  

  
Government grant 

                                       

-    

                        

   9,000,000  

  
 Total other operating income 

                   

163,180,910  

                      

207,692,717  

        

3 
Cost of sales 

    

        

  Programme expenses     

3.1 
Educational programme expenses 

    

  
Artiste fees 

                       

6,459,530  

                          

 7,213,447  

  
Refreshments  

                                 

1,781,234  

                           

2,600,517  

  
Make-up materials 

                           

171,963  

                              

 292,869  

  
Incidental expenses 

                           

462,106  

                               

426,177  

  
Graphic material 

                                

3,357  

                                

 65,729  

  
Stage design 

                       

2,511,820  

                           

3,528,342  

  
Video cassettes & tapes 

                           

591,045  

                               

932,128  

  
Hire of transport facilities 

                           

337,380  

                              

 724,000  

  
Hire of equipment facilities 

                       

3,203,498  

                           

1,768,189  

  
Hire of facilities (Theatre/Audio) 

                           

895,153  

                           

1,755,655  

  
Hire of sound equipment 

                     

258,500.00  

                                 

69,843  
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Electricity 

                             

11,800  

                                 

36,000  

  
Fuel for motor vehicle 

                                

9,993  

                                   

       -    

  
Fuel for generator 

                             

10,000  
-  

  
Lodging 

                       

3,163,480  

                           

3,224,707  

  
Still photographs 

                                

1,000  

                                         

-    

  
Traveling & subsistence 

                       

1,598,155  

                          

 1,887,619  

  
Purchase of copy/ production/ TV right 

                       

4,830,000  

                                         

-    

  
Premises  

                                

4,000  

                                 

55,500  

  
Special event   

                       

1,441,825  

                           

1,964,000  

   Education Programme Expenses 27,745,839  26,544,722  

 
 

  

  
Channel eye 

    

  
Artiste fees 

                       

5,583,483  

                           

4,763,625  

  
Previewing & monitoring chargers 

                                       

-    

                                 

10,000  

  
Refreshment  

                           

629,450  

                               

246,780  

  
Hire of equipment/transport 

                       

1,488,500  

                           

1,736,750  

  
Hire of sound equipment 

                             

98,300  

                           

1,030,600  

  
Electricity 

                             

13,000  

                                         

-    

  
Incidental expenses 

                           

379,968  

                              

 477,869  

  
Traveling & subsistence 

                           

604,931  

                               

450,400  

  
Still photographs 

                             

50,000  

                                     

     -    

  
 

Stationery 

 

-  

                                   

1,160  

  
 

Procurement of programme material - foreign 

                     

27,490,946  

                        

25,239,343  

  
Lodging 

                           

963,375  

                               

557,600  

  
Video cassettes & tapes 

                           

184,262  

                             

  243,756  
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Rent of antenna tower at SLBC 

                       

3,575,476  

                           

3,524,694  

  
 

Reimbursement of electricity charges SLBC  

                       

2,167,539  

                          

 2,101,026  

  
Stage design/sets 

                           

725,595  

                                 

79,464  

  
Hire of facilities (Theatre/Audio) 

                           

683,016  

                                    

      -    

  
Premises 

                             

20,000  

                                   

3,000  

  
Special event   

                           

800,000  

 

-  

  
Special Payment English News 

                           

621,600  

                                       

   -    

  
Graphic materials 

                                

3,357  

                                         

-    

  
Channel Eye Programme Expenses 46,082,798 40,466,067 

3.2 General programme expenses 
    

  
Artistes fees 

                     

23,709,816  

                         

29,093,396  

  
Previewing & monitoring charges 

                           

303,200  

                               

449,900  

  
Refreshment allowance 

                       

3,383,033  

                          

 4,337,515  

  
Purchase of copy/ production TV right 

                   

187,805,137  

                   

   128,465,381  

  
Stage & design/ sets/ props 

                       

2,131,046  

                         

  1,795,633  

  
Make-up materials 

                           

124,171  

                              

 292,869  

  
Video cassettes & tapes 

                       

2,561,349  

                         

  1,608,847  

  
Graphic & animation materials 

                                

2,793  

                                 

65,729  

  
Still photographs 

                             

95,587  

                                

 65,426  

  
Hire of equipment facilities 

                       

7,504,385  

                          

 6,993,405  

  
Incidental expenses 

                       

2,199,250  

                           

2,225,489  

  
Procurement  programme  materials - foreign 

                       

8,121,142  

                          

 8,665,371  

  
Traveling & subsistence 

                       

3,633,177  

                           

3,194,493  

  
Special event 

                                       

-    

                               

181,311  
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Lodging 

                       

5,564,664  

                           

5,506,148  

  
 

Electricity 

                         

251,907  

                               

384,133  

  
Hire of facilities (Theatre/Audio) 

                       

1,781,455  

                          

 1,095,311  

  
Hire of sound equipment 

                           

619,350  

                          

 1,405,500  

  
Hire of transport 

                           

790,100  

                          

2,013,453  

  
Fuel for generator 

                             

14,520  

                                         

-    

  
Premises 

                           

471,845  

                               

628,328  

  
Satellite cost 

                                

2,400  

                                        

  -    

  
General programme expenses 

                   

251,070,327  

                      

198,467,637  

3.3 News programme expenses     

  
Payments to news readers/ editors 

                       

6,212,300  

                       

    6,419,135  

  
News gathering  - Local 

                     

21,607,500  

                        

 19,763,900  

  
News gathering  - Foreign 

                       

4,651,589  

                           

4,393,215  

  
Incidental expenses 

                           

549,477  

                               

352,598  

  
Satellite & related charges. - Foreign 4,652,217                       

                          

2,359,536  

  
ABU's fixed & variable charges 

                       

2,912,048  

                         

  4,220,157  

  
Current affairs (block vote) 

                                

3,357  

                                 

65,729  

  
Transport news vehicle 

                     

11,418,728  

                         

12,040,413  

  
Web streaming service 

                       

2,095,658  

                          

 2,357,148  

  
Video cassettes & tapes 

                           

456,721  

                         

  1,045,225  

  
Refreshment allowances 

                       

1,534,726  

                          

 2,139,064  

  
Design/news sets 

                           

178,187  

                                  

 3,927  

  
 

Artistes fees 

                     

29,399,070  

                         

37,930,161  

  Hire of equipment facilities 23,842,142 

 

20,609,643 
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Hire of sound equipment 

                           

832,806  

                          

 2,812,500  

  
Traveling & subsistence  

                       

2,631,850  

                           

2,294,468  

  
Premises (current affairs) 

                       

2,142,207  

                                     

     -    

  
Lodging 

                       

2,745,040  

                           

2,579,500  

  
Sets/props (current affairs) 

                       

6,424,401  

                          

 7,740,065  

  
Hire of transport facilities(current affairs) 

  
                           

2,993,700  

  Hire of facilities (Theatre/Audio)(current 

affairs) 

                       

1,134,223  

                           

1,164,535  

  
Still photographs(current affairs) 

                           

110,000  

                               

100,000  

  
Fuel for motor vehicle 

                             

20,000  
-  

  
Live streaming 

                       

1,656,000  

                          

 1,656,000  

  
Special events 

                       

3,875,027  

                           

1,355,771  

  
 News Programme Expenses 

                   

131,085,274  

                    

  136,396,389  

3.4 Commercial production expenses     

  
Artistes fees 

                           

856,420  

                              

 867,000  

  
Refreshment allowance 

                           

281,180  

                               

115,510  

  
Stage & Design/Sets/Props 

                       

1,217,048  

                              

 554,300  

  
Hire of equipment facilities 

                       

1,993,204  

                            

   493,960  

  
Incidental expenses 

                             

20,500  

                                  

 1,800  

  
Traveling & subsistence 

                           

425,466  

                             

  196,207  

  
Lodging & premises 

                           

621,000  

                               

456,000  

  
Hire of sound equipment 

- 
                                 

20,000  

  
Video cassettes & tapes 

                           

213,549  

                               

191,363  

  
Special events 

                             

43,000  
-  

  
 Commercial Production Expenses 

                       

5,671,367  

                      

     2,896,139  
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3.5 Other production expenses     

  
Salaries & other allowances (For production 

staff) 
    

  
Salaries/ allowances - Permanent staff 

                   

289,676,355  

                      

263,789,780  

  
Salaries/ allowances - Contract staff 

                     

27,431,804  

                        

 23,337,474  

  
Salaries/ allowances - Relief staff 

                     

12,225,733  

                        

 13,011,855  

  
Overtime 

                   

129,014,136  

                     

 113,827,792  

  
Corporation share of  EPF 

                     

44,626,433  

                         

41,252,981  

  
Corporation share of  ETF 

                       

8,920,606  

                           

8,239,787  

  
Holiday pay 

                     

30,719,107  

                        

28,292,464  

  
Week-end payment for executive 

                       

4,456,163  

                           

4,422,113  

  
Hardship/ altitude/ heavy duty 

                       

4,800,709  

                         

  4,714,991  

  
Duty officers/ engineers fees 

                       

1,218,413  

                         

  1,122,750  

  
Meal allowance -Non executive 

                       

7,576,875  

                          

 7,342,391  

  
Incentive allowance 

                     

25,034,686  

                        

 24,649,538  

  
Transport allowance  

                     

15,047,464  

                        

 15,788,537  

  
Encashment  medical leave 

                     

15,691,001  

                        

 15,179,082  

  
Bonus 

                     

33,992,711  

                        

 33,233,389  

  
Electricity - Head office (75%) 

                     

89,998,685  

                       

  83,763,157  

  
Fuel for generator 

                       

1,380,855  

                         

  1,883,404  

  
Running expenses (75%) 

                     

16,619,155  

                         

14,986,491  

  
Repairs & maintenance - Equipment 

                       

8,642,029  

                         

12,219,385  

  
Tax on foreign programmes 

                       

1,967,500  

                               

427,500  

  
Commercial contra expenses 

                     

49,112,441  

                      

104,335,844  

  Frequency chargers 4,411,693 

 

4,384,061 
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Transmission Tower Rental 

                       

1,931,678  

                         

  2,218,229  

  
Colombo -Palali link  for video transmission 

                       

1,133,330  

                           

1,408,786  

  
Rental for fiber optic link 

                           

112,882  

                                

          -    

  
Hiring of third party infrastructure 

                           

353,825  

                             

  272,378  

  
  

                   

826,096,265  

                     

 824,104,158  

3.6 Depreciation     

  
Depreciation 

                   

104,135,532  

                      

110,728,564  

  
Total Cost of Sales 

               

1,391,887,402  

                 

  1,339,603,675  

 

4 Distribution expenses 
    

  
Agency commission 

                   

223,089,962  

                  

    247,371,796  

  
Promotional expenses 

                     

23,442,840  

                         

  9,593,213  

  
Bad debts provision 

    

  
Employee 

                           

111,122  

                                

65,163  

  
Sundry  

                             

44,084  

                           

 (250,225) 

  
Clients 

                       

6,882,456  

                         

(9,379,454) 

  
 Distribution Expenses 

                   

253,570,463  

                      

247,400,493  

5 Administrative expenses     

  
Members remuneration 

                       

1,563,479  

                          

 1,487,100  

  
Salaries/ allowances - permanent staff 

                     

96,558,785  

                         

87,929,927  

  
Salaries/ allowances - contract staff 

                       

9,143,935  

                          

 7,779,158  

  
Salaries/ allowances - relief staff 

                       

4,075,244  

                         

  4,337,285  

  
Overtime 

                     

43,004,712  

                        

 37,942,597  

  
Corporation share of  EPF 

                     

14,875,478  

                         

13,750,994  

  
Corporation share of  ETF 

                       

2,973,535  

                           

2,746,596  

  
Holiday pay 

                     

10,239,702  

                           

9,430,821  
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Week-end payment for executive 

                       

1,485,388  

                         

  1,474,038  

  
Hardship/ altitude/ heavy duty 

                       

1,600,236  

                           

1,571,664  

  
Duty officers/ engineers fees 

                           

406,138  

                             

  374,250  

  
Membership fees for professional executives 

                             

26,016  

                                 

70,029  

  
Meal allowance -Non executive 

                       

2,525,625  

                           

2,447,464  

  
Incentive allowance 

                       

8,344,895  

                          

 8,216,513  

  
Transport allowance  

                       

5,015,821  

                          

 5,262,846  

  
 

Encashment  medical leave 

                       

5,230,334  

                          

 5,059,694  

  
Incentive gratuity & compensation 

                           

375,000  

                              

300,000  

  
Bonus 

                     

11,330,904  

                       

 11,077,796  

  
Staff welfare 

                             

55,116  

                              

 130,500  

  
Recreation 

                           

196,700  

                              

 110,000  

  
Uniforms to staff 

                             

59,250  

                              

 100,925  

  
Premium -  medical insurance scheme 

                     

30,760,681  

                         

29,359,410  

  
Premium for accident & life insurance 

                       

1,113,279  

                             

  957,416  

  
Traveling & subsistence - Local 

                       

2,586,870  

                           

2,219,466  

  
Traveling & subsistence - Mileage allowance 

                       

4,143,246  

                          

 4,310,451  

  
Traveling & subsistence - foreign 

                     

16,887,496  

                           

5,911,159  

  
Incidental expenses - Foreign travel 

                       

1,278,811  

                             

  344,009  

  
Corporation refreshment/ entertainment 

                       

2,486,256  

                          

 1,563,252  

  
Rent, rates & taxes 

                     

15,397,605  

                       

  15,496,073  

  
Electricity & power 

                     

29,999,562  

                         

27,921,052  

  
Telephone including rental 

                     

10,143,923  

                           

9,204,848  

  
Security service 

                     

12,146,250  

                      

   13,050,000  

  Postage                                                          
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943,884    827,691  

  
Printing & stationary 

                       

9,006,784  

                           

8,777,705  

  
Newspapers & periodicals 

                       

2,128,433  

                           

2,309,175  

  
Office requisites 

                       

1,369,264  

                          

 2,388,430  

  
Losses on disposal -Property plant & 

equipment 

                             

63,915  

                            

3,040.00  

  
Exchange losses 

                             

21,088  

                         

179,718  

  
Sundry expenses 

                       

6,514,899  

                          

 5,993,102  

  
Advertisement- Tender & recruitment 

                           

974,615  

                           

1,746,393  

  
 

Compensation for court cases 

                           

125,890  

                                  

        -    

  
Running expenses of  motor vehicles 

                       

5,539,718  

                          

4,995,497  

  
Hire of  motor vehicles 

                     

10,240,021  

                           

7,215,391  

  
Insurance - building & other assets 

                       

7,397,778  

                           

5,184,466  

  
License &  insurance  motor vehicle 

                       

1,942,955  

                          

 1,549,004  

  
Repairs & maintenance - building 

                       

8,055,893  

                         

11,094,168  

  
Repairs & maintenance - Garden 

                       

1,459,359  

                          

 1,482,867  

  
Repairs & maintenance - Other assets 

                           

981,253  

                          

 1,258,863  

  
Water 

                       

3,509,379  

                          

 3,125,001  

  
Web hosting/Internet lease line 

                       

6,532,806  

                          

 6,470,473  

  
Computer requisites 

                                   

720  

                                   

6,925  

  
License fee for Microsoft product & other 

expenses 

                           

325,000  

                              

 323,400  

  
Seminar & training prgramme - General 

                           

866,676  

                              

 322,675  

  
Anniversary  celebration  

                       

1,255,325  

                           

1,490,177  

  
Public addressing system charges/ rental 

                             

94,313  

                              

 164,976  

  

Repairs of  motor vehicles 

                       

6,578,840  

                         

10,270,389 
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Publicity & propaganda 

                           

190,648  

                             

  422,771  

  
Training expenditure - internal 

                       

1,668,601  

                           

1,277,417  

  
Survey &  research expenses 

-  
                                         

-    

  
Donation 

                           

683,150  

                         

 1,300,150  

  
National events 

                       

2,518,539  

                         

  1,336,126  

  
Print of Nana Mihira question Paper  

                       

2,678,571  

                                 

         -    

  
GHOGM Expenses 

                           

676,470  

                      

     4,798,523  

  
Subscription fees(Contribution to AIBD) 

                       

2,468,521  

                           

4,950,094  

  
Depreciation 

                     

49,382,768  

                      

   49,903,130  

  
N.B.T 

                     

36,820,433  

                        

 39,117,289  

  
  

                   

519,046,780  

                     

 492,222,353  

  
Interest Charges  for benefit obligation 

                                       

-    

                        

 23,758,779  

  
 Administrative Expenses 

                   

519,046,780  

                    

  515,981,132  

 

6 Financial & other charges 
    

  
Bank charges 

                           

803,505  

                          

 1,113,289  

  
Bank interest - OD 

                       

8,385,155  

                          

 1,669,908  

  
Lease interest (Vehicle loan) 

                       

2,441,330  

                          

 3,700,623  

  
Audit fees 

                           

350,000  

                             

 350,000  

  
Legal fees 

                       

2,329,673  

                           

4,749,097  

  
Stamp duty 

                             

38,485  

                                

 51,800  

  
Financial & other write offs 

                           

158,468  

                                

          -    

  
Consultancy & Other Prof. Chg 

                           

328,096  

                        

   1,068,700  

  

 

 

 Financial and Other Chargers 14,834,711  

                      

 

   12,703,416 
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7 
Taxation 

 
    

  
Profits & Income exempt from tax 

     

  
Re-invest treasury bill income 1/9 

                       

1,483,739  

                          

2,419,050  

  
Recognized  Actuarial Gain/ Loss 

                                       

-    

                         

19,912,273  

  
  

                       

1,483,739  

                    

     22,331,323  

  
Profit/(loss) for the year ending  

                

(182,480,765) 

                         

47,868,447  

  
Depreciation 

                   

153,518,300  

                     

 160,631,695  

  
Interest paid 

                     

10,826,485  

                           

5,370,531  

  
 

Corporation entertainment  

                       

2,486,256  

                          

 1,563,252  

  
Publicity & propaganda (25% Disallowable) 

                             

47,662  

                              

105,693  

  
Donations 

                           

683,150  

                          

 1,300,150  

  
Commercial promotional expenses (25% 

Disallowable) 

                       

5,860,710  

                           

2,398,303  

  
Contra expenses (50% Disallowable) 

                     

24,556,221  

                      

   52,167,922  

  
Profit/loss on disposal 

                             

62,916  

                            

(436,818) 

  
Tax gain /loss on disposal 

                           

(69,019) 

                               

411,051  

  
Anniversary celebration 

                       

1,255,325  

                          

 1,490,177  

  
Provisions for gratuity 

                                       

-    

                        

 23,758,779  

  
Gratuity paid 

                     

(6,771,266) 

                        

 (4,865,307) 

  
Provisions for bad debts-Sundry 

                             

44,084  

                           

 (250,225) 

  
Provisions for bad debts-Clients 

                       

6,882,456  

                         

(9,379,454) 

  
Provisions for bad debts-Employees 

                           

111,122  

                                 

65,163  

  
Specific bad debts write off  

                           

158,468  

                                    

      -    

  
Interest income 

                   

(32,176,410) 

                     

 (50,484,233) 

  Other income         (25,909,876) 

                      

(35,392,665) 
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Grant for capital items 

                                       

-    

                        

 (9,000,000) 

  
Capital allowances  

                

(219,136,781) 

                   

 (198,640,489) 

  
Amortization of foreign aid 

                   

(15,903,664) 

                     

 (15,903,664) 

  
Business profit/(loss) 

                

(275,954,628) 

                     

 (27,221,692) 

  
Interest income 

                     

30,692,671  

                        

 48,065,184  

  
Other income 

                     

25,909,876  

                        

 35,392,665  

  
Total statutory income 

                     

56,602,547  

                         

83,457,848  

  
35% from net profit allowable losses b/f 

                   

(19,810,891) 

                     

 (29,210,247) 

  
Interest paid 

                                       

-    

                                   

      -    

  
Assessable income 

                     

36,791,656  

                         

54,247,601  

  
Qualifying payments 

                           

(15,000) 

                            

(500,000) 

  
Taxable income 

                     

36,776,656  

                        

 53,747,601  

        

  
Tax amount ( 28% ) 

                     

10,297,464  

                         

15,049,328  

  
Income tax liability 

                     

10,297,464  

                         

15,049,328  

  
Deferred tax 

                   

(17,646,368) 

                         

16,269,194  

  
Income tax 

                     

(7,348,904) 

                         

31,318,522  
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 Note  
 Balance as at 

01/01/2014  
 Additions  Adjustment  Disposals  

 Balance as at 

31/12/2014  

Land 
            

7,660,503  

                      

-    
                   -    

                        

-    

            

7,660,503  

 

Building 

        

 259,330,888  

          

6,386,774  

                

    -    

                        

-    

        

265,717,662  

 

Furniture & Fittings 

           

48,060,233  

           

3,312,036  

                    

-    

                      

   -    

          

51,372,269  

 

Plant & Equipment 

    

  

2,787,165,173  

       

144,355,694  

                  

  -    

                

(5,391) 

     

2,931,515,476  

 

Office Equipment 

           

49,526,377  

           

1,744,374  
                   -    

                        

-    

          

51,270,751  

 

Electrical Equipment  

            

 7,494,304  

              

161,095  
                   -    

                        

-    

          

   7,655,399  

 

TV Sets 

           

22,419,903  

           

1,363,878  
                   -    

            

(197,672) 

          

23,586,109  

 

Library Stocks 

            

 2,140,328  

                

18,971  
                   -    

                        

-    

             

2,159,299  

Loose Tools & 

Accessories 

           

  3,764,478  

              

184,680  
                   -    

                        

-    

            

 3,949,157  

 

Computer 

           

99,035,463  

            

7,775,776  
                   -    

                        

-    

        

106,811,239  

 

Other Assets 

             

4,124,456  

              

222,054  
                   -    

                        

-    

            

4,346,510  

 

Accounting 

Software 

             

9,298,190  

                

96,000  
                   -    

                        

-    

            

9,394,190  

Equipment For NTV 
                 

33,159  

                        

-    
                   -    

                        

-    

                 

33,159  

 

Motor vehicle 

         

102,461,866  

                        

-    
                   -    

                        

-    

       

102,461,866  

Musical Instrument 
               

170,037  

                        

-    
                   -    

                        

-    

               

170,037  

Caravan Equpment 
               

162,142  

                        

-    
                   -    

                        

-    

               

162,142  

Security Equipment 
            

2,169,763  

                        

-    
                   -    

                        

-    

            

2,169,763  

JAICA Project 
          

66,773,685  

                        

-    
                   -    

                        

-    

          

66,773,685  

Container       1,052,000  
                        

-    
                   -    

                        

-    

            

1,052,000  

Total Value of 

Assets 

     

3,472,842,947  

       

165,621,332  
                   -    

            

(203,063) 

     

3,638,261,216  

 

Property, Plant & Equipment 
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  Note  
Balance as at 

01/01/2014 

 Depreciation 

for the year   

 

Adjustment  
 Disposals  

 Balance as at 

31/12/2014  

Land - 
                        

-    
                   -    

                        

-    

                         

-    

 

Building 

 

104,877,813 

           

5,219,518  
                   -    

                        

-    

        

110,097,331  

Furniture & Fittings 28,152,192 
           

3,842,788  
                   -    

                        

-    

          

31,994,980  

Plant & Equipment 2,489,586,188 
       

104,135,532  
                   -    

                

(2,874) 

     

2,593,718,846  

Equipment For NTV 26,527 
                  

6,631  
                   -    

                        

-    

                 

33,158  

Office Equipment 43,741,442 
           

1,581,496  
                   -    

                        

-    

          

45,322,938  

Electrical Equipment  7,431,116 
                

83,206  
                   -    

                        

-    

            

7,514,323  

TV Sets 20,093,927 
           

1,034,799  
                   -    

            

(123,382) 

          

21,005,344  

Library Stocks 2,050,347 
                

52,134  
                   -    

                        

-    

            

2,102,481  

Loose Tools & 

Accessories 
2,756,033 

              

218,032  
                   -    

                        

-    

            

2,974,065  

Computer 71,996,052 
         

10,307,819  
                   -    

                        

-    

          

82,303,871  

Other Assets 3,125,902 
              

372,452  
                   -    

                        

-    

            

3,498,354  

Accounting Software 6,225,172 
           

1,176,423  
                   -    

                        

-    

            

7,401,594  

Motor vehicle 86,067,787 
         

12,096,893  
                   -    

                        

-    

          

98,164,680  

Musical Instrument 170,028 
                        

-    
                   -    

                        

-    

               

170,028  

Caravan Equpment 162,140 
                        

-    
                   -    

                        

-    

               

162,140  

Security Equipment 2,169,761 
                        

-    
                   -    

                        

-    

            

2,169,761  

 

JAICA Project 

 

13,354,737 
     13,354,737                     -    

                        

-    

          

26,709,474  

 

Container 

 

33,091 

                

35,840  
                   -    

        

                 -    

                  

68,931  

Total Depreciation 
 

2,882,020,254 

       

153,518,300  
                   -    

            

(126,256) 

     

3,035,412,297  

 

 

Depreciation 
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Net book value of assets 

            Rs. 

8 Note Balance as at 

2014.01.01 

 

Balance as at  

2014.12.31 

 

 At Cost 3,472,842,947 3,638,261,216 

 Depreciation (2,882,020,254) (3,035,412,297) 

 Total Carrying amount of Property, Plant & 

Equipment 

590,822,693 602,848,919 

 

Work-in progress  

            Rs. 

8 Note Balance as at 

2014.01.01  

Additions Transfers Balance as at 

2014.12.31  

 Work-in progress 3,815,904 4,269,658 (7,770,385) 315,176 

 

 

            Rs. 

8 Note Balance as at 

2014.01.01  

Balance as at 

2014.12.31  

 Total Carrying amount of Property, Plant 

& Equipment 

590,822,693 602,848,919 

 Work-in Progress 3,815,904 315,176 

 Total 594,638,597 603,164,095 
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Sri Lanka Rupavahini Corporation 

Notes to the financial statements 

 

 

 

 

 
 Note   

 2014.12.31 

Rs. 

2013.12.31 

Rs. 

9 Intangible assets     

 Purchase of teledrama      147,654,299            148,614,535  

 In-house production teledrama        36,807,776               35,828,846  

 In-house production - others        29,380,676               20,737,482  

 Programe material foreign        29,621,936               27,277,479  

 Local programmes(Not telecast)           2,989,847                 7,200,060  

 Local programmes (Work- In Progress)                          -                   2,070,127  

  Intangible Assests      246,454,534            241,728,529  

       

10 Held to maturity financial assets     

 Fixed deposits (Bank Of Ceylon)      117,091,257            198,727,501  

 Fixed deposit ( State Mortgage & 

Investment Bank) 
       18,723,317                16,967,211  

  Held to maturity      135,814,574            215,694,712  

       

11 Stocks     

 Printing & stationary           3,168,216                 4,081,613  

 Spare parts - ENG I        18,052,749               18,052,749  

 Spare parts - ENG II      176,784,325            175,922,296  

 Spare Parts ENG & ENGINERING              268,086                                -    

 Graphics material                 75,891                       76,455  

 Make-up material           1,430,709                 1,902,467  

 Building material                 62,448                       27,420  

 Motor vehicle material           2,535,098                 2,403,924  
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 Diesel stocks           1,556,886                 1,218,470  

 Office requisites(exluding printing & 

stationary) 
                34,315                       27,090  

 Miscellaneous items              146,733                       72,520  

 Cassettes & tapes (blank) in main stores           2,357,006                     479,056  

 Electrical consumables               284,315                     808,326  

 Cassettes & tapes (library)           3,221,250                 2,304,008  

 Recorded cassettes              278,113                     311,500  

 TV sets                          -    34,998    

  Stocks      210,256,140            207,722,893  

       

12 Trade receivables     

 Client debtors      563,449,868            580,630,658  

 Returned Cheques                 56,190                                -    

 Less : Impairment of client debtors      (71,041,991)           (64,162,205) 

   Trade receivables      492,464,068            516,468,453  

       

13 Loans & other receivables     

13.1 Treasury bills     

 Treasury bills      181,538,877            211,815,715  

       

13.2 Debtors - Employees     

 TV loan - others                 40,568                       42,065  

 Distress loan      104,290,603            104,989,861  

 Festival advance              368,550                     381,300  

 Transport loan        57,173,155               50,651,041  

 Special loan        27,513,046               22,546,775  

 Other loan              195,000                     276,428  

 Textile loan           2,758,671                 2,929,671  

 Housing loan        51,631,199               46,737,242  

  

Debtors - Employees 

 

     243,970,792  

          

 228,554,383  
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 Less : Impairment of loan debtors            (252,372)                 (141,250) 

        243,718,420            228,413,133  

 Loan & other receivable      425,257,298            440,228,849  

14 Other receivables     

14.1 Advances & deposits     

 State Mortgage & Investment 

Bank(Housing loan fund) 
          6,946,813                 7,664,740  

 Goods in transit           3,048,471               42,550,185  

 Advance to suppliers - (Local purchases 

Institutes) 
          3,631,577                 1,309,750  

 Advance to suppliers -For programme 

production 
          1,495,005                     428,069  

 Advance to employees- Miscellaneous           1,516,183                     580,918  

 Advance to employees - Programme           4,420,013                 1,998,780  

 Deposits for services - Refundable           4,302,254                 4,199,754  

 Stamp IMP - Administration division                 34,940                       17,055  

 Advance for room charges           1,375,250                     462,000  

 Advance on foreign purchase - Spares 

parts 
       13,154,488                 1,633,537  

 Advance to contractors                          -                       450,000  

 Withholding tax (WHT) deducted at 

source 
       38,773,827               38,347,986  

 Advance to employees - Purchase           1,300,492                     903,989  

 Tax- Economic Service Charge (ESC)                          -                 12,019,382  

  Advance and Deposits        79,999,312            112,566,146  

14.2 Sundry debtors     

 Miscellaneous  debtors               823,936                     511,337  

 Recoverable from retired / resigned 

employees 
             111,684                     111,684  

 Income receivables (From inland revenue 

& other) 
       24,765,148               22,247,221  

 Income receivables - Investment income           6,132,735               13,966,740  
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 Staff debtors - Sundries                 70,627                       47,498  

 Insurance corporation  medical scheme              230,129                     441,039  

 Coin adjustment                 32,468                       33,032  

 Lease interest suspense A/C           1,034,182                 3,475,512  

 Sundry debtors        33,200,909               40,834,062  

 Less : Impairment of sundry  debtors      (18,622,566)           (18,578,482) 

          14,578,343               22,255,580  

 Other receivables        94,577,655            134,821,726  

       

15 Cash, bank balance & deposits as call     

 BOC savings A/C                 57,733                       55,473  

 Bank balance BOC Torrington Branch           1,673,346                 1,872,806  

  Cash, bank balance and deposits as call           1,731,079                 1,928,280  

       

       

16 Retirement benefit obligation -Gratuity     

 Retirement benefit obligation -Gratuity      131,831,313            138,621,178  

   Retirement benefit obligation -Gratuity      131,831,313            138,621,178  

 
 

    

17 Trade payables      

 Creditors client        43,101,050               47,015,473  

 Agency commission payable        58,636,554               54,624,263  

 Client transfer / refunds           1,030,952                     681,952  

  Trade payables      102,768,557            102,321,689  

       

18 Other financial liabilities     

 Accrued expenses        58,460,686               52,684,574  

 Unclaimed salaries & wages              181,350                     119,920  

 Retention - contract              207,489                     870,999  

 Security - contract & suppliers                 69,241                 1,779,241  

 Creditors control           7,921,211                 6,593,972  

 Cancelled cheques - corporate           4,695,010                     261,441  
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 Artists fee payable (cancelled cheques)              225,161  331,684  

 Retention - SLRC employees                   7,000                         7,000  

 SLBC                 24,405  16,770  

 Pre reciepts           4,445,176                                -    

 Tender deposits (Refundable)              552,314                     532,855  

 Salaries payable        43,999,697  40,121,527  

 Fund for Rupavahini museum                 10,002                       10,002  

 CIR stamp duty                 18,925                       58,484  

 Ministry of state           1,093,810                     962,559  

 Provision for fine on gratuity                 73,745                       73,745  

 Miscellaneous payable - Suwa sahana                 73,574  73,574  

 Provision for dividend ( to the 

government) 
       32,368,342               33,195,838  

  Other financial liabilities      154,427,137            137,694,185  

       

19 Other payables     

 Retention with holding tax           1,548,315                 1,548,315  

 Provision for income tax        10,297,464               15,049,328  

 VAT control A/C           3,648,370                 6,672,894  

 Retention with holding turnover tax                   4,397                         4,372  

 PAYE tax           1,740,960                 1,513,306  

  Other payables        17,239,505               24,788,215  

       

20 Bank overdraft -     

 Bank overdraft -BOC Torrington Branch                          -                                  -    

 Bank overdraft -BOC corporate branch      135,658,642               45,780,210  

  Bank overdraft -BOC corporate branch      135,658,642               45,780,210  

       

21 Finance leases     

21.1 Finance leases payable current portion           1,528,966               13,260,468  

21.2 Finance leases payable non-current portion        12,953,126               14,482,092  

   Finance leases        14,482,092               27,742,560  
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The Chairman, 

Sri Lanka Rupavahini Corporation 

 

Report of the Auditor General on the Financial Statements of the Sri Lanka Rupavahini 

Corporation for the year ended 31 December 2014 in term of Section 14 (2) (c) of the 

Finance Act, No. 38 of 1971   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

The audit of financial statements of the Sri Lanka Rupavahini Corporation for the year ended 

31 December 2014 comprising the statement of financial position as at 31 December 2014, 

the income statement, statement of changes in equity and cash flow statement for the year 

then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory 

information, was carried out under my direction in pursuance of provisions in Article 154 (1) 

of the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka read in conjunction 

with Section 13(1) of the Finance Act, No. 38 of 1971 and Section 16(3) of the Sri Lanka 

Rupavahini Corporation Act, No. 6 of 1982. My comments and observations which I consider 

should be published with the Annual Report of the Corporation in terms of Section 14(2)(c) 

of the Finance Act appear in this report. A detailed report in terms of Section 13(7) (a) of the 

Finance Act was furnished  to the Chairman of the Corporation on 07 July 2015. 

 

 

1.2 Management’s Responsibility for the Financial Statements 

  

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial 

statements in accordance with Sri Lanka Accounting Standards and for such internal 

control as the management determines is necessary to enable the preparation of 

financial statements that are free from material misstatements whether due to fraud or 

error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 410 Annual Report 2014 
 

1.3      Auditor’s Responsibility 

 

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my 

audit. I conducted my audit it accordance with Sri Lanka Auditing Standards 

consistent with International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI 1000 – 

1810). Those Standards require that I comply with ethical requirements and plan and 

perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 

statements are free from material misstatements. 

 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts 

and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the 

auditor‟s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of 

the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk 

assessments, the auditor considers internal control relevant to the Corporation‟s 

preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit 

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 

expressing an opinion on the effectiveness of Corporation‟s internal control. An audit 

also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the 

reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating 

the overall presentation of financial statements. Sub-sections (3) and (4) of Section 

13 of the Finance Act, No. 38 of 1971 give discretionary powers to the Auditor 

General to determine the scope and extent of the audit. 

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to 

provide a basis for my qualified audit opinion. 

 

1.4 Basis for Qualified Opinion 

My opinion is qualified based on the matters described in paragraph 2.2 of this report.  
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2. Financial Statements 

 

2.1 Qualified Opinion 

In my opinion, except for the effects of the matters described in paragraph 2.2 of this 

report the financial statements give a true and fair view of the financial position of 

the Sri Lanka Rupavahini Corporation as at 31 December 2014 and its financial 

performance and cash flows for the year then ended in accordance with Sri Lanka 

Accounting Standards. 

 

2.2  Comments on Financial Statements 

 

2.2.1     Sri Lanka Accounting Standards 

Instances of action taken without complying with the Standards are given below. 

(a) According to the Sri Lanka Accounting Standard No.02 (LKAS-2) the stocks 

should be valued at the net realisable value or the cost whichever is lower and 

shown in the financial statements, Nevertheless, the Corporation had shown 

the stock at cost amounting to Rs.210, 256,140 instead of estimating the net-

realizable value of the stock.  A non-moving stock older than 10 years valued 

at Rs.18, 052,749 had been included in that stock. 

 

(b) According to the Sri  Lanka Accounting Standard No.08 (LKAS-8)the errors 

relating to prior periods, should be shown as revision to the comparative 

figures given for the period in which the  error occurred in the first set of 

financial statements approved for issue after the detection of the errors.  

Nevertheless, an expenditure of Rs.14, 455,280 incurred under the retreading 

agreements in the preceding year had been adjusted to the statement of 

changes in equity of the year under review. 
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(c) Even though the particulars of fully depreciated assets which are being used 

for operations at present should be disclosed in the financial statements in 

terms of the Sri Lanka Accounting Standard No.16 (LKAS-16), 369 items of 

fully depreciated assets costing R.2,530,748,888 which are being used for 

operations at present had not been disclosed in the financial statements. 

 

(d) Even though a sum of Rs.46, 566,500 received from the transactions 

executed under retrading agreements had been recognised as income of the 

year under review in the recognition of income from the supply of services 

in terms of the Sri Lanka Accounting Standard No.18 (LKAS – 18), the 

expenditure incurred in completing those transaction had not been 

identified and adjusted in the financial statements. 

 

(e) The Corporation had not taken action in terms of the Sri Lanka Accounting 

Standard No.39 (LKAS-39) to compute the investment of Rs.1, 104,000 

made by the Corporation in a News Paper Company of the Government, at 

fair value, by indentifying the decrease or the increase in value of investment 

and   for the adjustment thereof in the financial statements. 

2.2.2 Accounting Differences 

The following observations are made. 

(a) A sum of Rs.7, 750,720 receivable from a Private Television Institution for 

the transmission facilities from the Kokavil Transmission Tower made 

available by the Corporation without entering into an agreement had not 

been included in the financial statements as income receivable. 

(b) Even though the Corporation had not rendered the transmission work in 

connection with the sum of Rs.9, 344,832 received by the Corporation from 

a State Institution for publicity work, that amount had been brought to 

account as income for the year under review and paid a sum of Rs.658,500 

as agency commission thereon despite the existence of the liability for the 

refund of that amount.  
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2.2.3 Unexplained Differences 

Even though the client debtor balances according to the financial statements  

for the  year under review totaled Rs.563,449,868 the total of the balances of 

the corresponding Schedule of Client Debtors totaled Rs.563,266,849 and as 

such a difference of Rs.183,019 was observed between the financial 

statements and the Schedule of Debtors. 

2.2.4 Lack of Evidence for Audit 

The accuracy of the following transactions could not be established due to the 

non-submission of the audit evidence relating thereto. 

 (a) The detailed schedule for the work –in-progress amounting to  

  Rs.132,125. 

 (b) Even though stocks of cassettes and tapes (Library) and the recorded   

  cassettes had been shown in the ledger accounts at Rs.3,221,250 and 

  Rs.278,113 respectively, the stock verification reports which contain 

  their value had not been furnished to audit to establish the accuracy of 

  the value thereof.    

2.3 Accounts Receivable and Payable  

The following observations are made. 

           (a) Client-Debtors – Sale of Airtime on Credit 

 (i) Out of the client debtors amounting to Rs.563,449,868 the   

impairment adjustments as at 31 December of the year under 

review amounted to Rs.71,041,991 or 13 per cent.  It was 

observed that such position had an adverse effect on the 

liquidity of the Corporation. 

 

(ii) According to the credit policy on the grant of credit facilities to 

the client debtors, the debts should be recovered within a period 

one month.  Nevertheless, the debtors out of those older than 
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one month represented 72 per cent of the total debtors or 

Rs.409, 475,448 and the debtors older than three months 

represented 19 per cent or Rs107, 951,654 of the total debtors.  

In addition, the debtors older than three years and five years out 

of the total debtors amounted to Rs.10, 554,683 and Rs.66, 

250,180 respectively. 

(iii) Out of the client debtors, a sum of Rs.53, 886,160 represented 

irrecoverable debtors balances or those subject to prescription 

and legal action had been taken only in respect of a sum of 

Rs.24, 405,255. 

(iv) According to the Corporation policy on the recovery of money 

on normal trade agreements, action should be taken to issue 

invoices and affect recovery after the supply of the full airtime.  

It was observed in audit that such policy had an adverse effect 

on the recovery of debts receivable by the Corporation. 

(b) Sundry Debtors 

 Even though action should have been taken to lodge a tax appeal for 

the recovery of a sum of Rs.17,858,971 recoverable from the 

Department of Inland Revenue, the Corporation had not taken action 

accordingly. 

(c) Advances 

According to the staff announcements of the Corporation, advances 

obtained should be settled within 14 days after the completion of the 

programme concerned.  Nevertheless, advances amounting to Rs.6, 

000,313 obtained during the year under review had not been settled 

even by 05 June 2015. 
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2.4 Non-compliance with Laws, Rules, Regulations and Management Decisions 

Non-compliance with following laws, rules, regulations and management decisions

 were observed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference to Laws, Rules, 

Regulations and management 

Decisions 

----------------------------------------- 

 

Non- compliance 

 

----------------------- 

(a) Sri Lanka Rupavahin 

Corporation Act, No.6 of 

1982 

 

 

 

(b) Establishment Code of the

 Democratic Socialist 

 Republic of Sri Lanka 

------------------------------ 

Section 7.1 of Chapter II 

 

 

 

Even though the provision for the 

appointment of a Working Director is not 

provided for in the Act, appointments had 

been made in two instances during the year 

under review and salaries and allowances 

amounting to Rs.545, 402 had been paid. 

A person whose services had been 

terminated after a disciplinary inquiry had 

been recruited on contract basis for a 

period of 06 months for the post of 

producer of the Corporation by the 

Director General without the approval of 

the Board of Directors and had paid a sum 

of Rs.246, 665 as salary and allowances 

and bonus for the period from August 

2014 to February 2015 
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(C)Financial Regulation of  the 

Democratic Socialist  Republic 

of Sri Lanka 

 ----------------------------- 

(i) Financial Regulation 71(1) 

 

 

 

 

 

 

(ii) Financial Regulations 105 to 

110 

 

 

(iii) Financial Regulation - 155 

 

(iv) Financial Regulations 156 (3) 

and 446(2) 

 

 

 

 

(v) Financial Regulation 156(6) 

 

 

 

 

 

 

 

Whatever the sources of funds, the creation of 

new allowances or revision of existing 

allowances should have the prior approval of 

the Deputy Secretary to the Treasury. 

Nevertheless, a sum of Rs. 21,532,320 had been 

paid to 188 officers during the year under 

review as fuel and transport allowances without 

taking action accordingly. 

Even though 15 motor vehicles had met with 

accidents in 16 instances during the year under 

review, action in terms of the Financial 

Regulations had not been taken 

Replies to 12 audit queries issued had not been 

furnished. 

The signature of an authorized officer had not 

been written in connection with entering into 

1,866 transactions amounting to Rs.194, 

002,129 in the cash book. This included 184 

transactions totalling Rs.179, 873,550. each 

valued over the Limit of Rs.100,000. 

Even though all accounting documents, books, 

records, registers, etc., Should be held in proper 

custody and in proper order and condition, until 

they are duly disposed, the portions of the 

payment Cash Book of the Corporation, relating 

to the entries of a day had been made by an 

officer in an unclear and distorted manner. 
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(vi) Financial Regulation 371(2) 

(c) and the Staff Information 

No.964 (Supplement 04) of 

the Sri Lanka Rupavahini 

Corporation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vii) Financial Regulation 

 757(a) and (b) 

 

 

(i)  Even though the ad hoc sub-imprests 

should be settled immediately after the 

completion of the purpose for which it 

was given and within 14 days after the 

completion of the programme, the 

settlement of ad hoc sub-imprests 

totalling Rs.1, 737,750 relating to 26 

instances had been settled after delays 

ranging from 03 days to 75 days since 

the completion of the respective 

purposes. 

 

(ii) The unsettled advances as at 31 

December of the year under review 

totaled Rs. 1,375,250 and out of that 

advances amounting to Rs.1,033,250 

granted in 15 instances had not been 

settled even by 30 March 2015. Periods 

ranging from 62 days to 127 days had 

elapsed since granting those advances. 

 

(iii)Advances amounting to Rs.158,250 

granted in 09 instances had been settled 

without being issued for any purpose 

after retaining the money over periods 

ranging from 1 day to 60 days. 

 

The stock of spare parts costing Rs.194, 

837,074 of the Engineering Division had not 

been included in the Annual Stock Verification. 
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(d)  Letter No. MF/TR/1/2003 

dated 28 March 2003 of the 

Secretary to the Ministry of 

Finance 

 

(e)   Public Enterprises Circular 

No. PED/12 of 02 June 

2003 

(i) Section 6.5.1 

 

 

 

 

 

(ii) Section 8.3.5 

 

 

 

(f)  Public Enterprises Circular 

No. PED/50 of 28 July 2008 

and the Public 

Administration Circulars 

No.14/2008 of 26 June 2008 

and No.22/99 of 08 October 

1999. 

(g) Public Administration 

Circular No.13/2008 (iv) of 

09   February   2011 

       

Overpayment of hire charges amounting to 

Rs.915, 000 exceeding the maximum monthly 

hire charge had been made for 04 hired motor 

vehicles. 

 

 

 

Even though the draft Annual Report for the 

year under review should have been presented to 

the Auditor General within 60 days, after the 

close of the financial year, it had not been so 

done. 

 

Motor vehicles had been allocated to 02 officers 

not entitled to official motor vehicles and the 

value of fuel supplied amounted to Rs.514, 880. 

 

Contrary to the Circular instructions, a sum of 

Rs. 7,222,800 had been paid as motor vehicle 

and fuel allowance during the year under review 

to 13 officers 

 

 

The value of fuel supplied to five officers 

exceeding the monthly limit on fuel amounted to 

Rs.1, 194,390 
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2.5 Transactions not supported by Adequate Authority 

A sum of Rs.3, 454,279 had been paid to a private firm for the transmission of the 

National Television to foreign countries though the satellite technology in December 

of the year under review considering as an urgent requirement deviating from 

Procurement Procedure and without obtaining the concurrence of the Ministry of 

Finance as prescribed by the Cabinet of Ministers and without entering into a written 

agreement. 

 

3. Financial Review 

3.1 Financial Results 

According to the financial statements presented, the pre-tax loss of the Corporation 

for the year ended 31 December 2014 amounted to s.182,480,765 as against the pre-

tax profit of the preceding year amounting to Rs.47,868,447, thus indicating a 

deterioration of Rs.230,349,212 or 481 per cent in the financial result.  The decrease 

of the income for the year under review as compared with the preceding year by 8 per 

cent and the increase of expenditure by 3 per cent had been the main reasons for such 

deterioration. 

3.2 Analytical Financial Review 

Even though the pre-tax loss of the Corporation for the year under review amounted 

to Rs.182,480,765, it was observed that the loss would increase by 17 per cent to 

Rs.212,839,709 by the reversal of the adjustment of Rs.15,903,664 made to the 

income due to the adoption by the capital approach as specified in Sri Lanka  

Accounting Standard 20 and the adjustment of Rs.14,455,280 made to the prior year 

contra agreement expenditure in the  equity statement.  Comparatively, the profit of 

Rs.47, 869,000 for the preceding year had decreased to Rs.22,965,000 due to the 

adjustments made in the preceding year. 
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3.3 Legal Action Instituted Against by the Corporation 

 The following observations are made. 

(a) External parties had filed 10 cases against the Corporation and the staff of the 

Corporation had filed 06 cases as at 31 December of the year under review. A sum of 

Rs.1,151,320 had been paid during the year under review as lawyers‟‟ fees in 

connection with those cases.  The compensation claimed by the plaintiffs under 06 

cases filed by the external parties amounted to Rs.1, 270,000,000. 

(b) The Corporation had filed 27 cases against external parties and a sum of Rs.1, 

340,735 had been received in connection with 05 of those cases.  One case had been 

dismissed due to prescription of action.  The Corporation expects to recover Rs.16, 

904,142 from the balance 21 cases.  A sum of Rs.766, 490 had been paid in the year 

under review as lawyers‟ fees relating to those cases. 

 

3.4 Working Capital Management  

The Corporation had to obtain Bank overdraft facilities due to the no-operation of a 

proper working capital management mechanism and the inefficient debt collection.  

The overdraft interest paid during the year under review amounted to Rs.8,385,155 

and the overdraft balance as at 31 December of the year under review according to the 

cash book amounted to Rs.135,658,642. 
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4. Operating Review 

4.1 Management Inefficiencies 

The following observations are made. 

(a) The Corporation had entered into and implemented contra agreements with other 

media institutions with the objective of broadcasting of contra agreements mutually 

with such media institutions. The following matters relating to the implementations of 

these agreements were observed in audit. 

(i) The value of airtime allocated during the year under review to the newspaper 

companies without entering into written agreements amounted to 

Rs.68,366,257 and newspaper advertisements amounting to Rs.44,128,126 had 

been published in lieu thereof.  The Corporation had not paid attention for the 

publication of newspaper advertisement in a manner beneficial to the 

Corporation.  As such it was observed that the procurement of services 

through contra agreements had not been managed in a more profitable and 

efficient manner. 

(ii) The files relating to the publication of press advertisements published had not 

been maintained properly to enable  the checking of the accuracy of the 

invoices furnished by the newspaper company for the advertisements 

published.  As such the accuracy of the expenditure of Rs.46,566,500 relatilng 

to the contra agreements could not be examined. 

(iii) Even though the monthly accounts relating to all contra agreements entered 

into by the Corporation should be issued by both parties,  it had not been so 

done.  The monthly accounts of 09 months of the year under review relating to 

04 newspaper companies had not been obtained even by the end of April 2015. 

(b) Even though a sum of Rs.1, 104,000 had been invested in the Lanka News Institute in 

the years 1985 and 1992 no dividends had been received up to the year under review.   

Nevertheless the Corporation continued to hold that investment. 
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(c) Even though the number of telecasting of the teledramas/progrmmes purchased from 

outside parties had been further remaining, a sum of Rs.50,531,902 relating to 19 

teledrmas/programmes had been written off as expenditure during the year under 

review due to the failure to telecast the number of times within the agreement periods. 

 

(d) Out of the sundry debtors of the Corporation amounting to Rs.33,200,909 provision 

amounting to Rs.18,622,566 or 56 per cent thereof had been made for its impairment 

value and as such it was observed that the debt recovery control  of the Corporation is 

at a weak level.  That balance included recoverable debts existing between 01 to 09 

years amounting to Rs.146,863, a sum of Rs.111,684 recoverable from retired 08 

resigned employees of the Corporation existing between 5 to 7 years, a sum of 

Rs.542,554 receivable from a foreign television institution, a sum of Rs.17,858,971 

receivable from the Department of Inland Revenue and a sum of Rs.558,602 

receivable from insurance companies in connection with reimbursement of medical 

bills. 

 

4.2 Operating Inefficiencies 

 The following observations are made. 

(a) Even though a sum of Rs.5, 743,015 had been spent in the year under review on the 

National Television (NTV) which commenced transmissions in the year 2009 without 

carrying out a feasibility study,  it had not earned any income. 

(b) Eighteen officers who had borrowed 723 cassettes form the library up to the end of 

the year under review had not returned the cassettes.  Out of those, 412 cassettes had 

been issued by the library prior to the year 2013. 
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4.3 Transactions of Contentious Nature 

 The following observations are made. 

(a) (I) During the course of a  Presidential Election, the Corporation had 

 supplied free airtime valued Rs.34,719,750  to a certain Presidential 

 Candidate and that value represented 60 per cent of the paid airtime 

 obtained by the Candidate.  Similarly, that candidate had been given 

 airtime amounting to Rs. 3,286,750 under the sponsorship of a State

 Institution.  In addition, the particular candidate concerned only had 

 been allowed 50 per cent discount for publicity done on paid airtime 

 and its value was Rs.9,088,600. 

(ii) Similarly, the Corporative had failed to transmit advertisements valued 

at Rs.5, 202,750 relating to the Presidential Election.  Even though a 

sum of Rs.1, 000,000 had been received for advertisements, the money 

had to be refunded due to non-allocation of airtime. 

(b) According to a test check of transmission of programs, airtime of 2,602 

minutes valued at Rs.2, 146,650 had been scheduled as Corporation 

Programmes without entering into agreements,  for the promotional work of a 

Presidential Candidate. 

 

4.4 Apparent Irregularities 

 The following observations are made. 

(a) A sum of Rs.990,000 had been spent on a nominal marketing promotion 

program not approved by the Corporation without following the Procurement 

Process. The goods relating to that expenditure had not been received even by 

30 April 2015. 

(b) Two used transmitters which would not match with the future technology 

changes had been purchased for Rs,16,928,653 on an agreement with 

conditions disadvantageous  of the Corporation. 
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(c) The contract for the renovation of internal roads for which money had not 

been allocated in the budget had been awarded for Rs.5,617,377 without 

inviting competitive quotations.  Even though action had been taken for the 

recovery from the contractor a sum of Rs.116,171 paid for work not executed 

pointed out by audit, the contract had been awarded at prices more than 60 

percent the standard prices for road construction works of the Western 

Provincial Council or an excess of Rs.1,882,440.  Action had not been taken 

for the recovery of that loss from the parties responsible. 

 

4.5 Resources given to other Government Institution 

 The following observations are made. 

(a) six officers recruited by the Corporation on contract basis and released for 

service in the Ministry had been paid salaries and allowances and overtime 

amounting to Rs.3,073,361 and Rs.1,406,360 respectively during the year 

under review without obtaining reimbursement of such expenditure. 

(b) Even though it had been decided to obtain reimbursement of the sum of 

Rs.188,140 spent on the hired motor vehicle for the duties of the Chairman of 

the Television Training Institute, it had not been brought to account. 

(c) Two vans of the Corporation had been released to the Ministry of Mass Media 

during November and December of the year under review while a van and a 

jeep of the Presidential Secretariat had been obtained by the Corporation 

during the last quarter of the year under review. 

(d) The Corporation had given 06 media equipment to the Presidential Media Unit 

and the value of 03 of those equipment amounted to Rs.1,823,079. 

 

 

 

 



 425 Annual Report 2014 
 

4.6 Idle and Underutilized Assets 

 The following observations are made. 

(a) An Automatic Barcode System costing Rs.1,734,000 had been purchased in 

the year 2005 for the computerization of the activities  of the Rupavahini 

Audio Visual Library to ensure proper and efficient performance of its 

activities.  Several parts and the Electronic Cassettes Protection System of that 

system had been idling and action in being taken at present for their disposal. 

(b) Spare parts of the Engineering Division valued at Rs.18,052,749 remained as 

non-moving stocks over periods exceeding 10 years.  Those had not been 

subjected to an annual stock verification. 

 

4.7 Delayed Projects 

Even though a sum of Rs183,051 had been spent in the years 2005 and 2006 as 

consultancy fees and soil tests in connection with the construction works of the News 

Division, the relevant construction works had not been commenced. 

4.8 Personnel Administration 

Even though the approved cadre of the Corporation had been 985, the actual staff as at 

the end of the year under review had been 996. An excess of 32 officers in the Groups 

HM and MM were observed.  Sixty three persons had been deployed in service on 

casual/temporary basis which are not included in the approved cadre. 

4.9 Motor Vehicle Utilization 

  The following observations are made.. 

(a) Even though a sum of Rs.695,604 had been spent on carrying out repairs to 05 

motor vehicles out of 16 which had met with accidents in the year under 

review, a sum of Rs.669,620 only had been received as insurance indemnity. 

Further, Action had not been taken to carry out repairs and obtain insurance 

indemnity in 11 instances or for the recovery from the parties responsible. 
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(b) The transport  fleet of the Corporation comprised of 47 corporation motor 

vehicles and 17 motor vehicles procured on hire basis.  Ten motor vehicles 

had been allocated to officers.  The total running kilometers during the year 

had been 1,581,023 comprising 1,004,908 kilometers run by the motor 

vehicles of the Corporation and 576,115 kilometers  run by motor vehicles 

procured on hire basis.  The expenditure on fuel and maintenance during the 

year under review amounted toRs.22,158,873 or and Rs.8,521,794 

respectively and as such expenditure on fuel and maintenance per kilometer 

amounted to Rs.19.41.  A sum of Rs.23,135,387 had been paid during the year 

under review for the motor vehicles procured on hire basis. 

(c)  Five Motor vehicles had not been run during ;the year.  A motor cycle issued 

without fuel to  a Driver had not been returned to the Corporation even by the 

date of audit. 

5. Accountability and Good Governance 

5.1 Action Plan 

 The following observations are made. 

 (a) The Action Plan had not been prepared in accordance with the Public Finance 

 Circular No. 01/2014 of 17 February 2014. 

(b) A sum of Rs.206 million had been allocated from the capital budget for the 

year under review for the rehabilitation and modernization  of the sound 

studios and the external transmission facilities, nevertheless, according to the 

Progress Report prepared for the year ended 31 December under review, none 

of the projects of this section had been completed.  Out of the 12 projects 

scheduled for completion during the year, 07 projects had not even been 

commenced. 
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(c) A sum of Rs.89 million had been allocated from the budget for the year under 

review for 07 capital projects of the Main Control Room scheduled for 

completion during the year.  Out of that, 04 projects valued at Rs.55 million 

had been commenced during the year.  Out of the projects commenced the 

physical progress of 02 projects had been at 50 per cent level and the physical 

progress of the other 02 projects had been 10 per cent.  Action had not been 

taken for the commencement of 03 projects valued  at Rs.34 million. 

(d) A sum of Rs 54 million had been allocated from the capital budget for the year 

under review for 4 Projects for the development of the existing transmission 

network. Out of those, one project had been completed while two other 

projects had not even been commenced.  The physical progress of a project 

costing Rs.29 million as at 31 December of the year under review had been 

only 20 per cent. 

(e) Even though two projects costing Rs.60 million had been planned under the 

capital budget of the year under review for the construction  of the New Studio 

and Server Room under the Rupavahini Building Development  Projects, 

action had not been taken during the year at least for the commencement of the 

project. 

(f) A sum of Rs.8 million had been allocated from the capital budget for the year 

under review for 02 projects for effecting improvements of the Information 

Technology of the Corporation.  Action had not been taken for the 

commencement of one of those projects while the physical progress of the 

other project had been 20  per cent. 

 

5.2  Internal Audit 

An Internal Audit Unit has been established in the Corporation and it had issued 18 

Internal Audit Queries and Reports in the first half year and 18 Internal Audit Queries 

and Reports in the second half year.  But action had not been taken to rectify the 

matters pointed  out in those queries and reports. 
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5.3 Budgetary Control  

Significant variances were observed between the budgeted income and expenditure 

and the actual income and expenditure, thus indicating that the beget had not been 

made use of as an effective instrument of management control. 

 

6. Systems and Controls 

Deficiencies in systems and controls observed during the course of audit were brought 

to the notice of the Chairman of the Corporation from time to time.  Special attention 

is needed the respect of the following areas of control. 

 (a) Debtors/Creditors Control 

 (b) Budgetary Control 

 (c) Accounting  

 (d) Staff Loans 

 (e) Grant  of Advances 

 (f) Contra Agreements 

 (g) Sale of Airtime and Revenue Collection 

 (h) Personnel Management 

 (i) Debt Collection 

 

 

W P C Wickramaratne 

Acting Auditor General 


