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ගරු ජනමාධ්ය  හා ප්ර/වත්ති අමාත තුමා වවතටයි 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ සභාපිවරයා හා සාමාජිකයන් වන අප 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනව්ත 

14 (1) වගන්ිය යටව්ත 2015 වර්ෂය සඳහා වන වාර්ෂික වාර්තාව වේ සමඟ ඉදිරිප්ත කරමු. 

ගිණුේ වාර්තා ද අමුණා ඇත. 

 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව වවනුවවන් 

 

  

නීතීඥ රවී ජයවර්ධ්යන 

සභාපි 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

නිදහස් චතුරශ්රාය 

වකොළඹ 07  
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දැක්ම 

ඇසිදිසි මාධ්ය වේ නිබඳ ශ්රී  ලාංවක්ය මුද්රාාව 

 

වමවහවර 

දැනුම විවනෝදය අධ්ය ාපනය සපිරි කාවලෝචිත අර්ථපූර්ණ ප්ර/ිභාසේපන්න වැඩසටහන් 

කැපවීවමන් යුතුව එක්ස්තව නිර්මාණය කර නව තාක්ෂණවයන් ඔප්නංවා සිවුවදස විසිරි ශ්රී  

ලාංකිකයන්වේ අවප්ක්ෂා අභිබවමින් විසුරුවා හැරීම. 

 

ඉලක්ක   

 රූපවාහිනී වැඩසටහන්වල ආකතිමය වවනසක්ේ තුළින් ආකර්ෂණීයභාවය 

විවිධ්ය්තවය හා අර්ථපූර්ණභාවය වැඩි දියුණු කිරිම. 

 

 න ව තාක්ෂණික ක්රවම වයොදා ගනිමින් පර්වේෂකයින් වවත පහසුවවන් ළඟාවීම. 

 

 ආයතනවේ වභෞික හා මානව සේප්ත ඵලදායි වලස වැඩි දියුණු කිරීම. 

 

 ආයතනයට අිවර්ක ආදායේ  උ්තපාදන මාර්ග හඳුන්වාදීම. 

 

 තරඟකාරී්තවයට ගැලවපන පරිදි ආයතනවේ ව වසථ්ාපිත රාමුව සංව ෝධ්යනය 

කිරීම. 
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පටුන 

 

සභාපිතුමාවගන්      06 

සංසථ්ා අධ්ය ක්ෂ ම්ඩඩලය     07 

වජ ෂඨ් කළමනාකාරි්තවය     08 

සේමානනීය ජයග්රකහණ     09 

වැඩසටහන් අං ය       13 

අධ්ය ාපන වැඩසටහන් අං ය    19 

ප්ර/වත්ති හා කාලීන සිදුවීේ අං ය    23 

නිෂප්ාදන වසේවා අං ය     26 

ඉංජිවන්රු අං ය      35 

අවලවි අං ය       42 

පරිපාලන අං ය      44 

මුදල් අං ය       56 

අධ්ය ක්ෂවරුන්වේ වගකීේ පිළිබද ප්ර/කා නය  57 

මූල  වාර්තාව      58 

 

විගණන වාර්තාව      108 
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සභාපිතුමාවගන් 

 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ 2015 වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිප්ත කිරිමට ලැබීම පිළිබඳව සභාපිවරයා වලස 

මම අි යින් සතුටු වවමි. 

2015 වසර වමරට සමාජ වේ පාලන හා ආර්ථික ක්වෂේත්රශයට ඉතාම වැදග්ත වුවකි. වමරට ප්ර/ධ්යාන 

වේ පාලන පක්ෂ වදක එක්ව එකම අරමුණක් වවනුවවන් ජනාධිපිවරයකු  හා යහපාලන රාජ  

ක්රිායාවයකයක් හිහිකර ගැනීම  ට වහේතුවයි. 

එය මාධ්ය  ක්වෂේත්රශයටද නවමු අ්තදැකීමක් විය. විව ේෂවයන් රාජ  මාධ්ය   ආයතනයකට පක්ෂ බැදීේ වයකන් 

වතොරව නිදහවසේ කටයුතු කිරීමට ලැබුණු අවස්ථාවකි. 

එම නිදහස යහප්ත වලස ප්ර/වයෝජනයට ගනිමින් ජාිකමය අභිලාෂයන්  මූයකක කර ගනිමින් වඩා්ත වහොඳ 

මාධ්ය  භාවිතාවකට අව   පසුහිම සකසා ගැනීමට අපට හැකි විය. වමය වමරට වප්ර/ේක්ෂකයන් ලැ  

ජයග්රකහණයකි. ආයතනික ව වයන් පැවි නාස්ිකාර වියදේ හා මූල  අක්රවමිකතා අවම කරමින් මූල  

විනයක් ඇි කිරීමට හැකි විය. කාර්ය ම්ඩඩලවේ අසහනයට වහේතු වූ වනොවිසඳුණු  දීර්ඝකාලීන ගැටළු 

රැසක්ම විසඳීමටද  හැකිවීම අප ලැ  ජයග්රකහණයකි. 

වමම කාර්යයන් වඩා්ත වහොඳින් ඉටු කිරීමට හැකිවුවේ ගරු ජනාධිපිතුමාවගන් ගරු අගමැිතුමාවගන් හා 

ගරු ජනමාධ්ය   අමාත තුමාවගන් ලැබුණු නිදහස හා සහාය වහේතුවවනි. එවමන්ම අමාත ාං  

වල්කේතුමන් වමන්ම අධ්ය ක්ෂ ම්ඩඩලයවේ වනොමද  සහය වහේතුවවනි. 

සංස්ථා කාර්ය ම්ඩඩලවේ කැපවිම හා සහාය වනොවන්නට වේ කිසිවක්  ඉටුකළ  වනොහැකි වනු ඇත. 

ඔවුන්ට මවේ ස්තුිය පුදකිරීමට වමය අවස්ථාවක් කර ගනිමි. වප්ර/ේක්ෂකයන්වේ ඉහළ රසඥතාවය 

වර්ධ්යනය කර ගනිමින් වඩා්ත අර්ථව්ත හා වි ව්ාසනීය යහප්ත මාධ්ය  භාවිතාවක් තුළින් අපවේ 

විශිෂ්ට්තවය තහවුරු කර ගැනීම අපවේ අවප්ක්ෂාවයි.   

 

 

නීතීඥ රවී ජයවර්ධ්යන 

සභාපි 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 
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සංස්ථා අධ්ය ක්ෂ ම්ඩඩලය 

 

2015 වර්ෂවේ සංස්ථා අධ්ය ක්ෂ ම්ඩඩලය වහබ වු සාමාජිකයින්  පහත දැක්වේ. 

 ආචාර්ය වසෝමර්තන දිසානායක   - සභාපි / සංස්ථා ම්ඩඩල සාමාජික -    

          2015.08.04 වන දින   දක්වා 

 

 නීතීඥ රවී ජයවර්ධ්යන මහතා   -  සභාපි - ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

 

 එේ.ඩී මහින්දපාල මහතා   -  වජ ෂ්ඨ සිනමා කැමරා අධ්ය ක්ෂ  

 

 බුේධ්යදාස ගලප්ප්ති මහතා   -  ප්ර/වීණ සාහිත ධ්යර  

 

 නීතීඥ දීපාල් චන්ද්රාර්තන මහතා   -  සභාපි -  ජාික චිත්රශපට සංස්ථාව 

 

 නීතීඥ නන්ද මුරු්තවතට්ටුවේගම මහතා  -  සභාපි - ශ්රී  ලංකා වනවන් විදුයක සංස්ථාව 

 

 ිස්ස වහේවාවිතාන මහතා   -  වල්කේ - අධ්ය ාපන වසේවා අමාත ාං ය 

 

 ගීතා විමලවීර වමනවිය    -  අිවර්ක අධ්ය ක්ෂ ජනරාල් / ජාික අයවැය  

        වදපාර්තවේන්තුව / මුදල් අමාත ාං ය 

 

(වමම වර්ෂය තුළ සංස්ථා අධ්ය ක්ෂ ම්ඩඩලය 09 වතාවක් රැස් වී ිවේ. 
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2015 වර්ෂවේ වජ ෂ්ඨ කළමනාකාරි්තවය 

 

 සභාපි      -   නීතීඥ රවී ජයවර්ධ්යන මහතා  

 අධ්ය ක්ෂ ජනරාල්    -   මහාචාර්ය සුනිල්  ාන්ත  මහතා 

 නිවයෝජ  අධ්ය ක්ෂ ජනරාල්( නිෂ්පාදන වසේවා) -  නි ාන්ත උභයවං  මහතා 

 නිවයෝජ  අධ්ය ක්ෂ ජනරාල් (ඉංජිවන්රු) -  වරොහාන් වපවර්රා මහතා 

 නිවයෝජ  අධ්ය ක්ෂ ජනරාල් (නිෂ්පාදන වසේවා) -  සුවේධ්ය අතුලසිරි මහතා 

 අධ්ය ක්ෂ (පරිපාලන)    -   පායකත වක් විවේසිංහ මහතා 

 අං  ප්ර/ධ්යානී (විවිධ්ය වැඩසටහන්)   -   විමලර්තන අදිකාරි මහතා 

 අධ්ය ක්ෂ (ප්ර/වත්ති)    -   ෂර්යක අනිල් ද සිල්වා මහතා 

 අධ්ය ක්ෂ (අධ්ය ාපන වැඩසටහන්)  -   එරින් විවේවකෝන් මිය 

 අධ්ය ක්ෂ (පර්වේෂණ හා පුහුණු)   -   ටී.එේ.ජී චන්ද්රාවසේකර මහතා 

 අධ්ය ක්ෂ (සැපයීේ)    -   ජී.පී.ජී ිස්ස මහතා 

 අධ්ය ක්ෂ (ඉංජිවන්රු)    -   පායකත ගාල්ලවේ මහතා 

 අධ්ය ක්ෂ (හඬකැවීේ)    -   අතුල රන්සිරිලාල් මහතා 

 ප්ර/ධ්යාන අභ න්තර විගණක   -    පායකත කුලසිංහ මහතා 

 ප්ර/ධ්යාන ඉංජිවන්රු    -   කපිල දසනායක මහතා 

 අධ්ය ක්ෂ (අවලවි)        -   සන්ත දළුව්තත මහතා  

 ප්ර/ධ්යාන ගණකාධිකාරි (වැ.බ)   - ඒ.එච්. .ආර්.පී එදිරිසිංහ මිය 
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සේමානනීය ජයග්රකහණ 

අංකය වැඩසටහන හිමි වූ සථ්ානය / සේමානය / 
ඇගයීම 

සේමානලාභී 

ජනාධිපි සේමාන උවළල 
 
1 වනවන් හමුදා පාපැදි සවාරිය වහොඳම ක්රීදඩා වැඩසටහන ක්රීදඩා ඒකකය 

සුමි සේමාන උවළල 
 
 
2 

 
රජත සර 

 
වහොදම සංගීත වැඩසටහන අජි්ත ජයවීර 

 
3 

  
වහොඳම ප්ර/වත්ති නිවේදිකා සුවන්ත්රශා කුමාරි 

 
4 

 
ඉසිවරුණ වටයක නාට  

 
ජුරිවේ විව ේෂ ඇගයීේ  
 

විමලර්තන අදිකාරි 

 
5 

 
වකොළඹ අහස වටයක නාට  

වහොදම වටයක නාට  ගීතය 
සුමි සේමාන උවළල - 2015 සමන් වලනින් 

6 වකොළඹ අහස වටයක නාට  ජුරිවේ විව ේෂ සේමානය 
සුමි සේමාන උවළල - 2015 වවොල්ගා කල්පනී 

 
7 

 
වකොළඹ අහස වටයක නාට  

ඇන්කර් සුමි  ළමා තරුව 
සුමි සේමාන උවළල - 2015 විරාේ මධුෂාන් 

 
8 

 
කාචරගාම වාර්තා වැඩසටහන 

වහොදම වාර්තා වැඩසටහන- 
නිර්වේශිත සුමි සේමාන 
උවළල - 2015 

අතුල පීරිස් 

රාජ  සේමාන උවළල 

 
9 

 
කදා වළලු 

වහොඳම රූපවාහිනී ප්ර/සාංගික 
වැඩසටහන අතුල රන්සිරිලාල් 

 
10 

 
සියාතු සීයා 

 
වහොඳම පූරක පටය අතුල රන්සිරිලාල් 

 
11 

 
කුමර ගී 

 
ජූරිවේ විව ේෂ ඇගයීම අතුල රන්සිරිලාල් 

 
12 

 
අකුණු අනතුරු වලකමු 

 
වහොදම ප්ර/චාරක දැන්වීම අතුල රන්සිරිලාල් 

 
13 

 වහොඳම සිංහල ප්ර/වත්ති 
නිවේදිකා 

නි ාදි රුවන්මලී 
බ්ඩඩාරනායක 
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14 වේං අවප් ඉස්වකෝවල් විව ේෂ ජූරි සේමානය මාලතී වීරසිංහ 

 
15 අයකයාට යකයුමක් ගීතය 

වසවර් විශිෂ්ටතම ගීත 
දතෂ කරණය 

වේවිකා කුමාරසිංහ 
විවනෝෂා 

කිරිවන්වදණිය 
 
16 
 

භාව තීර්ථ වටයක චිත්රශපට 
මාලාවේ සාක්ෂිය වටයක 
චිත්රශපටය 

 

නිර්මාණශීයක අධ්ය ක්ෂණය 
උවදසා 
රාජ  සේමාන උවළල - 2015 
 

සන්තුස යකයනවේ 

 
17 

භාව තීර්ථ වටයක චිත්රශපට 
මාලාවේ සාක්ෂිය වටයක 
චිත්රශපටය 

 

ිර රචනය උවදසා 
රාජ  සේමාන උවළල - 2015 
 

 
රසික සුරවිර ආරේචි 

 
18 

භාව තීර්ථ වටයක චිත්රශපට 
මාලාවේ සිකුරාදා සවස එන්න 
වටයක චිත්රශපටය 

 

ආවලෝකකරණය උවදසා 
රාජ  සේමාන උවළල - 2015 
 

 
නන්දවසේන රාජපක්ෂ 

 
19 භාව තීර්ථ වටයක චිත්රශපට මාලාව 

 

නිර්මාණශීයක සංස්කරණය 
උවදසා 
රාජ  සේමාන උවළල - 2015 
 

 
දිමුතු කුරුප්පු 

 
20 

භාව තීර්ථ වටයක චිත්රශපට 
මාලාවේ සිකුරාදා සවස එන්න 
වටයක චිත්රශපටය 

කැමරාකරණය උවදසා 
රාජ  සේමාන උවළල - 2015 
 

 
අව ෝක ජයවසේකර 

 
21 භාව තීර්ථ වටයක චිත්රශපට මාලාව 

 

 
ජුරිවේ විව ේෂ සේමානය 
රාජ  සේමාන උවළල - 2015 
 

ජාික රූපවාහිනිය 

 
22 වකොළඹ අහස වටයක නාට  

වහොදම වටයක නාට  ගීත රචනය - 
නිර්වේශිත 
රාජ  සේමාන උවළල - 2015 

ගයා රම  අල්විස ්

 
23 උඩු සුළඟ වටයක නාට ය 

වහොදම සංස්කරණය 
රාජ  සේමාන උවළල - 2015 

විරංග කැටිවපආරච්චි 

 
24 උඩු සුළඟ වටයක නාට ය 

වහොදම අංග රචනය 
රාජ  සේමාන උවළල - 2015 

බුවවනක රණවක 

 
25 උඩු සුළඟ වටයක නාට ය 

වහොදම  ේද පටිගතකරණය 
රාජ  සේමාන උවළල - 2015 

ඉන්දික පුෂ්පකුමාර 

 
26 හිවසෝවරුන්වේ ජනපදය වහොඳම වාර්තා වැඩසටහන නාමල් ප්ර/සන්න 

 
27 පුරාවිද ා රසවතා 

 
වහොදම අධ්ය ාපනික හා 
සංස්කතික වැඩසටහන 

නාමල් ප්ර/සන්න 

 
28 ආයුවබෝ වේවා වහොඳම සඟරාමය වැඩසටහන සන්ධ්ය ා විතානවසේ 



 11   වාර්ෂික වාර්තාව 2015 
 

රයිගේ සේමාන උවළල 

 
29 හිරු සදු ආදවරයි වහොඳම  හඬ කැවීේ වැඩසටහන පී කුලර්තන 

 
30 

හිටිවයෝත වහොදට හැදී 
වදවිවයෝත නමට වදී. 

වහොඳම  ළමා වැ ඩසටහන  අතුල රන්සිරිලාල් 

 
31 මං ආසයි මට කියන්න 

වසවර් විශිෂ්ටතම අධ්ය ාපන 
වැඩසටහන 

ජානක සුජීව ජයවකොඩි 

 
32 
 

Feeling of Youth( වයොවුන් 
වසන්තය) 

වහොඳම සංගීත වැඩසටහන 
රංග වප්ර/ේමර්තන 
සුවන්ත්රශා කුමාරි 

 
33 මායකමා වහොඳම සඟරාමය වැඩසටහන සුමින්ද ිලකවසේන 

 
34 භාව තීර්ථ වටයක චිත්රශපට මාලාව 

 

වටයක නාට  මාලාව වවනුවවන් 
කුසලතා 
ඇගයීම 
රයිගම වටලීස් - 2015 

සන්තුස යකයනවේ 
ප්ර/මුඛ 

ක්ඩඩායම 

 
35 වන අයක ගැන කතාවක් වහොඳම වාර්තා වැඩසටහන පූජිත දිසානායක 

 
36 හිවසෝවරුන්වේ ජනපදය වහොඳම කාලීන වැඩසටහන නාමල් ප්ර/සන්න 

 
37 අරුම පුදුම වරෝද හතර වහොදම සේප්ර/වේෂක ජූඩ් යකයනවේ 

සේමාන සදහා  නිර්වේශිත වැඩසටහන්  

සුමි සේමාන 

අංකය වැඩසටහන සේමානය / ඇගයීම නිර්වේ වීම 

 
38 

ඉරිදා ආයුවබෝවන් -“ මා පිය 
වන්දනා” 

වහොඳම කාලීන වැඩසටහන 
ජයමිණී ඉවල්වපරුම 

ගේල්ත 

 
39 “රන්මිණි රන් ” වහොඳම වාර්තා වැඩසටහන එරංග හිදැල්ආරච්චි 

 
40 නැණ මිහිර විශිෂ්ටතම අධ්ය ාපන වැඩසටහන 

වේවිකා කුමාරසිංහ 
 

 
41 රූපාවවලෝකනය වහොඳම සඟරාමය වැ ඩසටහන සුවන්ත්රශා කුමාරි 
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රාජ  සේමාන 
 

අංකය වැඩසටහන සේමානය / ඇගයීම නිර්වේ වීම 

42 
“රන්මිණි රන් ” වහොඳම වාර්තා වැඩසටහන එරංග හිදැල්ආරච්චි 

43 Feeling of Youth( වයොවුන් 
වසන්තය) 

වහොඳම සංගීත වැඩසටහන 
රංග වප්ර/ේමර්තන 
සුවන්ත්රශා කුමාරි 

44 
මායකමා වහොඳම සඟරාමය වැඩසටහන සුමින්ද ිලකවසේන 

45 
රූපාවවලෝකනය වහොඳම සඟරාමය වැ ඩසටහන සුවන්ත්රශා කුමාරි 

 
රයිගේ සේමාන 
 
අංකය වැඩසටහන සේමානය / ඇගයීම නිර්වේ වීම 

 
46  

වහොඳම සිංහල ප්ර/වත්ති 
නිවේදිකා 

නි ාදි රුවන්මලී 
බ්ඩඩාරනායක 

 
47 ජාික පාසල - වසන්ත සමය විශිෂ්ටතම අධ්ය ාපන වැඩසටහන මංගලා විජයර්තන 

 
48 හුරු බුහුටි වහොදම ළමා වැඩසටහන නාලනී ධ්යර්මර්තන 

 
49  

වහොඳම  සිංහල ප්ර/වත්ති 
නිවේදිකා 

සුවන්ත්රශා කුමාරි 

 
50 Battle of The Band වහොඳම සංගීත වැඩසටහන නිපුණ රාජපක්ෂ 

 
51 අංගේවපොර වහොදම ක්රීදඩා වැඩසටහන චන්දන වසවනවිර්තන 

 
Gold Panda Awards 

 
52 වන අයක ගැන කතාවක් ජූරිවේ විව ේෂ සේමාන පූජිත දිසානායක 
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වැඩසටහන් අං ය 
 

නාට  ඒකකය  
___________________________________________________________________ 
 

නාට  ඒකකවේ අරමුණු 

01.  එදිවනදා විකා ය වන රූපවාහිනී වැඩසටහන් අතරින් ජනප්රි_යතම අංගයක් වන වටයකනාට  

ක්වෂේත්රශ වේ පුවරෝගාමීන් වලස වටයකනාට  කලාවේ ප්ර/මිි ආරක්ෂා කරමින් වප්ර/ේක්ෂක රසඥතාව 

දියුණු කිරිම උවදසා උසස් ඒකාංගික හා ප්ර/ාසාංගික වටයක නාට , නිර්මාණය කිරීම. 

02. ක්වෂේත්රශයට හැකි පමණින් නව නිර්මාණ හඳුන්වාදීම සහ නව ශිල්පීන් හඳුන්වාදීම සහ නව ශිල්පීන් 

හදුන්වාදීම. (වල්ඛකයන්, රංගශිල්පීන් සහ සංගීතඥයින් වැනි) 

03. රූපවාහිනි වටයකනාට  කලාවට පාදක වු කලාවන් වන වේදිකා නාට , සිනමාව යන මාධ්ය  

ක්වෂේත්රශවල ද සමගාමී වර්ධ්යනය සඳහා පිටිවහලක් වීම. ( අන්තර් මාධ්ය  වපෝෂණය ) 

40. අනාගතවේ දී රූපවාහිනි වටයක නාට  කලාව අන්තර් ජාික තලයකට වගන ඒම සඳහා කටයුතු 

කිරීම. 

05. රාජ  නාට  උවළල, රාජ  සිනමා උවළල, රාජ  සංසක්තික උ්තසව, ජාික උ්තසව සජීව විකා  

හා වවන්ත කලා ප්ර/සංග ආවරණය තුළින් ජාික මට්ටවේ වසේවා ඉටු කිරිම. 

06.  රූපවාහිනි සංස්ථාවට බැවඳන නවක ශිල්පීන් හා මාධ්ය  ක්වෂේත්රශයට අවතීර්ණ වීමට  රූපවාහිනි 

සංස්ථාවේ පුහුණුව හා මග වපන්වීම අවප්ක්ෂා කරනු ලබන ශිල්පීන් පුහුණු කිරිම. 

07. ප්ර/වීණ කලාකරුවන් උවදසා උපහාර වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරිම. 

08.  රූපවාහිනි වප්ර/ේක්ෂකයා වටයකනාට  භාවිතය තුළින් ආනන්දවයන් ප්ර/ඥාව කරා වමවහයවීම. 

 

2015 වසර තුළ විව ේෂවයන් සිදු කළ කාර්යයන් සහ ව ාපති 

1. නයකන් මාපිටිය අධ්ය ක්ෂණය කළ “ඉඩවදන්න’’ වටයක නාට  වකොටස් 35ක් 2015.02.21 සිට    
 2015.06.14 දක්වා විකා ය විම. 

2. වමොහාන්ජි රංගනා්ත අධ්ය ක්ෂණය කළ “හිරු දරුවවෝ’’ වටයක නාට  වකොටස් 49 ක් 2015.01.26 
සිට   2015.04.21 දක්වා විකා ය විම. 
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3. රංග බ්ඩඩාරනායක අධ්ය ක්ෂණය කළ “භාවාන්තර’’ වටයක නාට  වකොටස් 37ක් 2015.01.10 සිට 
2015.02.14 දක්වා විකා ය විම. 

4. අතුල පීරිස් අධ්ය ක්ෂණය කළ “පිංකම’’ අවුරුදු ඒකාංගික වටයක නාට  - 2015.04.14 විකා ය විම. 
 

5. සන්තුස යකයනවේ අධ්ය ක්ෂණය කළ “නැවතුේවපොල’’ වවසක් ඒකාංගික වටයක නාට  - 2015.05.03 
විකා ය විම. 

 
6. රූපවාහිනි රාජ  සේමාන උවළල සහ සුමි සේමාන උවළල රූපවාහිනි නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කිරීම. 

 
7. වාසුළිය සහ රිදේහිට්, නුගවසවන, ඉරිදා ආයුවබෝවන් හා රූ. Com යන වැඩසටහන් සජීව විකා  

පව්තවාවගන යාම. 
 

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

 

සංගීත ඒකකය    
___________________________________________________________________ 

සිපතා විකා ය වු වැඩසටහන් 

1. සුසර දැහැන  -   ප්ර/වීණ ශිල්පීන් වදවදවනකු ජනප්රි_ය ගීත ගායනා කිරීම. 

2. සිහිනයකි රෑ   -  ප්ර/බුේධ්යයකු විසින් වතෝරනු ලබන ජනප්රි_ය ගීත සමූහයක් ජනප්රි_ය   

                   ගායකයකු විසින් ගායනා කිරීම. 

3.රජත සර  -    සේභාව  සංගීතාංග 

4. රිදේ චැට්  -  තාරුණ වේ හඬ 

5. ඉරිදා ආයුවබෝවන් 

6. නුගවසවණ 

7. පාරමිතා  -  වපෝදා සජීව ගීත විකා ය 

8.  විව ේෂ න්තතල් වැඩසටහන 

 

විව ේෂිත වැඩසටහන් 

සැලළිහිණි රාත්රිෂය සජීව ගීත ප්ර/සංගය -  වනළුේ වපොකුණ රඟහවල් දී රූගත වකොට    

       විකා ය විය. ප්ර/වීණ  ගායන ශිල්පීහු     

       සිේවදවනක්   සහභාගි වූහ. 
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ක්රීදඩා ඒකකය    
___________________________________________________________________ 

වේශීය සහ විවේශීය ව වයන් සිදුවන ක්රීදඩා ඉසේ අළලා නිෂ්පාදනය කරන ලද ක්රීදඩා විසිතුරු වැඩසටහන 

සිපතා විකා නය වේ. 

මීට අමතරව 2015 වසර තුළ සජීව වලස විකා ය කර ඇි වැඩසටහන් 

1. Air Force Cycle Race 

2. Cricket World Cup - 2015 

3. Brandix Volly Ball  - 2015 

4. Rupavahini Volly Ball - 2015 

5. Foxhill Super Cross - 2015 

6. Bradby Shield - 1 st  Leg Pallekale 

7.  Bradby  Sheild - 2 nd Leg Colombo 

8. Ceat Tarmac Championship -2015 

9. Singer School  Rugby - 2015 

10.Pakistan Tour of Sri Lanka (Cricket) 

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

12. Gunner Super Cross 

13. Milo Presidents Trophy Rugby Final - 2015 

14. Mobitel Cricket Chat 

15. Ceat Termac Championship 2nd Leg 

16. Sigiri Rally Cross - 2015 

17. 93rd
  National Athlatic  Championship 

18. India Tour of Sri Lanka (Cricket) 

පහත සදහන් වැඩසටහන් නිෂප්ාදනය කර විකා ය විය. 

1. Sunday Observer Mobitel School boy Cricket Awards 

2. Japan New Year Festival 

2015 වසර තුළ ක්රීදඩා ඒකකවේ වනවන් පැය 1,065.7   ක ක්රීදඩා වැඩසටහන් විකා ය කර ිවේ. වමම වනවන් 

කාලය අයි නායකකාව තුළින් වනවන් පැය  963.7   සහ රූපවාහිනිය තුළින් වනවන් පැය 102 වවයි. 
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හඬකැවීේ  ඒකකය 

_________________________________________________________________ 

2015  වසර තුළ විව ේෂවයන් සිදු කළ කාර්යයන් සහ ව ාපති 

 ජපන් වැඩසටහන් 449 ක් ලබා ගැනීවේ ව ාපතිය ක්රිායා්තමක කිරීම. (මියකයන 58) 

 ප්ර/ි පාර් වීය අරමුදල් ව ාපතිය ක්රිායා්තමක කිරීම. (මියකයන 42) 

 වකොරියානු තනාපි කාර්යාලවේ ඉල්ලීම මත වකොයිකා ස්වේච්ඡා වසේවාවන් පිළිබඳ     වාර්තාමය 

වැඩසටහන්  21 ක් ේවිභාෂිකව නිෂ්පාදනය හා විකා ය කිරීම.  

 ජයිකා ව ාපතියක් වලස ආපදා කළමනාකරණය පිළිබදව වකටිපූරක පට සකසමින් ගංවතුර, 

සුනාමි හා අකුණු අවදානම පිළිබඳ  ජනතාව දැනුව්ත කිරීම. 

 ධ්යේමපදය, වලෝවැඩසඟරාව ආශ්රිුතව සජීවකරණ පූරකපට  සකසමින් විකා ය කිරීම. 

 හිනා හිනා , ජනකවි හා අන්දවර්වගන් පස්වසේ සජීවකරණ වැඩසටහන් සැකසීම. 

 සවස 6.30 වේලාව අඛ්ඩඩව පව්තවා ගනිමින්  වැඩසටහන් 237 ක් හඬ කවා විකා ය කිරීම. වේ 

වන විට රුපියල් මියකයන 450 ක පමණ ශූේධ්ය ලාභයක් ලබා ඇත.    

 රාත්රීි 9.00 වේලාව තුළ උප සිරැසි  වැඩසටහන් 109ක් විකා ය කිරීම. 

 සවස 4. 30 වේලාව තුළ කාටූන් වැඩසටහන් 120 ක් හඬ කවා  විකා ය කිරීම. 

 චිත්රශපට උපසිරැසි ගන්වා විකා ය කිරීම. 

 අයි නායකකාව වවනුවවන් වදමළ වටයකනාට  වැඩසටහන් 439 ක් උපසිරැසි ගන්වමින් විකා ය 

කිරීම. 

 වකොයිකා ශිෂ ්තව 60ක් ලබාගැනීවේ ව ාපාිය යාව්තකාලීන කිරීම. 

 යූ මැටික් පටවල රූප විටින් විට ප්ර/වත්ති අං යට හා වැඩසටහන් සඳහා ලබා දීම.  

 

වැඩසටහන් පරිපාලන ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

 වැඩසටහන් පරිපාලන ඒකකවේ මූයකක කාර්ය භාරය වනුවේ සංස්ථාවේ සියලුම නිෂ්පාදන අං  සහ ඒකක 

වලට අදාළ වැඩසටහන්වල පිරිවැය ඇස්තවේන්තු පරීක්ෂා කර ඒ සඳහා නිෂ්පාදන අංක නිකු්තකිරීවේ  සිට 

එම වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කර අවසන් වන වතක් සියලුම පරිපාලනමය කාර්යයන්  සහ වැඩසටහන් 

සඳහා අව   වසේවා සැපයීේ සබන්ීකකරණයයි.  
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2015/01/01 සිට 2015/12/31 දක්වා වැඩසටහන් පරිපාලන ඒකකය මඟින් විවතත කරන ලද යකපිවගොනු 

සංඛ ාව 2084 කි. 

 

වමම යකපිවගොනු සංඛ ාව පහත පරිදි අං  අතර වබදී ඇත. 

විවිධ්ය වැඩසටහන් අං ය   -  767 

අධ්ය ාපන වැඩසටහන් අං ය  -  455 

ප්ර/වත්ති හා කාලීන සිදුවීේ අං ය -  404 

අවළවි අං ය    -    38 

චැනල් අයි    - 420    

     2084 

 

        

ආගමික ඒකකය  

___________________________________________________________________ 

ආගමික ඒකකය මගින් වබෞේධ්ය වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය වකවර්.සෑම පසවලොස්වක වපෝය දිනකම 

දිවයිවන් ප්ර/මුඛ ආගමික සිේධ්යස්ථානයක සිට සජීව වැඩසටහන් විකා ය වමම ඒකකය මගින් සිදු කරයි. 

දදනික උදෑසන ධ්යර්ම වේ නාව හා විව ේෂිත ධ්යර්මවේ නා  සහ සාකච්ඡා ද වමම ඒකකවයන් සිදු කරන 

කාර්ය අතරට එක්වේ. 

 

තරුණ වැඩසටහන් ඒකකය  

___________________________________________________________________ 

නම වැඩසටහන අන්තර්ගත 
විනීතා කරුණාර්තන ආලකමන්දාව 

වැඩසටහන්  - 12     
කලාවේ නව මං වසොයා ගිය විශිෂ්ටයන් පිළිබඳ 
වසොදුරු ආවර්ජනය වමමඟින් සිදු වකවර්.  

සුවන්ත්රශා කුමාරි රූපාවවලෝකනය              
- 48 

වේශීය සහ විවේශීය සිනමාව සහ කලාකරුවන් 
පිළිබද වතොරතුරු ඇතුළ්ත වැඩසටහනකි. 

නිපුන රාජපක්ෂ සිකුරාදා නුගවසවණ       
- 49 

උවේ කාලවේ නිවවසේ රැදී සිටින කාන්තාවන්ට 
අව   දැනුම, අවවබෝධ්යය, විවනෝදාස්වාදය ලබා 
දිම.   
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සුමින්ද ිලකවසේන බ්රිහස්පින්දා නුගවසවණ   
- 49 
 
 
මායකමා                             
- 06      

උවේ කාලවේ නිවවසේ රැදී සිටින කාන්තාවන්ට 
අව   දැනුම, අවවබෝධ්යය, විවනෝදාස්වාදය ලබා 
දිම.   
 
වදස් විවදස් තාක්ෂණික නව නිපයුේ සහ 
විද ා්තමක වතොරතුරු වම මඟින් ඉදිරිප්ත කරයි. 

රංග වප්ර/ේමර්තන ලංකා බැංකු රන්කැකුළු 
ශිෂ ්තව වැඩසටහන 
ජාික තරුණ දිනය 
ර්තනාවලී අභිමන් 
මියැසි වි ාකා 
තරුණ තරුණියන්ට ක්රීදඩා 
භා්ඩඩ ලබා දිම. 
ජාික ම්තද්රාව  නිවාරණ 
වැඩසටහන  

 

රංග වප්ර/ේමර්තන සහ 
සුවන්ත්රශා කුමාරි 

Feeling of Youth තාරුණ  ඉලක්ක වකොට ග්ත සංගිතමය 
වැඩසටහනකි. 

 
චූලාංගනී හපුහින්න හැඩ සහ වැඩ ඵලදායිතාව තුළින් සමාජ සහ පුේගල සංවර්ධ්යනය 

ඉලක්ක කරග්ත වැඩසටහනකි 

 
චාමර විවේසිංහ උතුවර් තාරුණ  උතුවර් යුේධ්යවයන් පී ඩා විඳි තරුණ තරුණියන් 

පිළිබඳ වාර්තා වැඩසටහන් මාලාවකි. 

 

ප්ර/ාවේශීය බැංකු වර්ණ ප්ර/දාවනෝ්තසවය, අස්ගිරි මහනාහිමියන්වේ ආදාහන පූවජෝ්තසවය වමන්ම විවිධ්ය 

රටවල ජාික දින පණිවුඩ වැඩසටහන් ද වමම ඒකකය මඟින් නිෂ්පාදනය වකොට ඇත. 

 

වැඩසටහන් ඉදිරිප්ත කිරීවේ ඒකකය   
___________________________________________________________________ 

වැඩසටහන් ඉදිරිප්ත කිරීවේ ඒකකවේ මූයකක අරමුණ රූපවාහිනී ,  වන්ත්රශා  සහ චැනල් අයි නායකකාවල 

එදිවනදා වැඩසටහන් වපළගැස්ම ක්රවමව්තව පව්තතාවගන යාමයි.වමම ඒකකය මඟින් වටයකනාට  

අවනකු්ත වැඩසටහන් ප්ර/චාරයට අව   වකටිපූරක නිර්මාණය කිරීමද සිදු කරනු ලබයි. එවමන්ම පිටින් 

වගවනන වැඩසටහන් ප්ර/චාරයට වපර නැවත නැරඹීේ කටයුතු සිදු කරනු ලබන්වන් ද වමම ඒකකය මඟිනි. 

අවනකු්ත තරඟකාරී නායකකා හා සසදා පවුවල් සැමට සුදුසු සමබර  වැඩසහන් වපළගැස්මක් ඉදිරිප්ත කිරීම 

වමම ඒකකය මගින් සිදු කරනු ලබයි.   
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අධ්ය ාපන වැඩසටහන් අං ය 

අධ්ය ාපන වසේවා ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

අධ්ය ාපන වැඩසටහන් අං වේ අධ්ය ාපන වසේවා ඒකකය  2015 වර්ෂවේ අ.වපො.ස (උසස් වපළ) අ.වපො.ස 

(සා.වපළ) හා ශිෂ ්තව විභාගයට මුහුණවදන ූදදරුවන් වවනුවවන් විෂයානුබේධ්ය විධිම්ත වැඩසටහන් 

විකා ය කළ අතර  ට අමතරව වනොවිධිම්ත , අේධිම්ත හා සඟරාමය වැඩසටහන් ගණනාවක් ද විකා ය 

කවල්ය. 

 

ජාික පාසල - අ.වපො.ස (උසස ්.වපළ) 

ේද ා කලා හා වානිජ විෂය ධ්යාරාවන්ට අදාළ විෂයයන් 09ක් සිවේ සෑම දිනකම විකා ය කරන ලදී. 

විද ා විෂයයන්              වානිජ  විෂයයන්              කලා විෂයයන් 

ජීව විද ාව   ගිණුේකරණය   සිංහල භාෂාව 

රසායන විද ාව   ව ාපාර අධ්ය යනය  වේ පාලන විද ාව 

සංයුක්ත ගණිතය  ආර්ථික විද ාව   වභෞික විද ාව 

 

වමහිදී වමම විෂයන් නිෂ්පාදනය කර විකා  ය කිරිවමන් අනතුරුව ජාික පාසල වවේ අඩවිවයන් 

ූදදරුවන්ට නැවත බලා ගැනිමට අවස්ථාව  සලසන ලදී. වමය ශිෂ  ශිෂ ාවන් අතර ජනප්රි_ය වැඩසටහනක් 

බවට ප්තව ිවේ.  

එවසේම වමම විෂයයන් වතෝරා ගන්නා ලේවේ විභාග වදපාර්තවේන්තුවේ උපවදස් පරිදි වැඩිම සිසු දරුවන් 

පිරිසක් වපනි සිටින විෂයයන් අතුරින් අනුපිළිවවළටය.    

ජාික පාසල - අ.වපො.ස(සා .වපළ) 

2015 වදසැේබර් මස අ.වපො.ස(සා .වපළ) විභාගයට වපනී සිටින දුදරුවන් වවනුවවන් ප්ර/ධ්යාන විෂයයන් 

05ක් සිවේ දිනවල උදෑසන කාලවේදී  2015 ජනවාරි මාසවේ සිට  නිෂ්පාදනය කර විකා ය කරන ලදී. 

මීට අමතරව එම වැඩසටහන් ඩීවීඩී ගත කර අවළවි කිරිමටද කටයුතු වයොදන ලදී. ජාික පාසල 

අ.වපො.ස(සා .වපළ) වැඩසටහන් වපොදුවේ සාමාන  වපළ සිසු ූදදරුවන් අතර වඩා්ත ජනප්රි_ය විය. 

 

පුංචි අවප් නැණ මිහිර ශිෂ ්තව වැඩසටහන් මාලාව හා නැණ මිහිර ශිෂ ්තව ජයමග - 2015 

2015 අවගෝස්තු මාසවේ පස්වන වශ්රාේණිවේ ශිෂ ්තව විභාගයට වපනී සිටින සිසු ූදදරුවන් වවනුවවන් සෑම 

සදුදා දිනකම සවස විකා ය කළ නැණමිහිර ශිෂය්තව වැවසටහන් මාලාව ූදදරුවන් හා වදමාපියන් අතරද 

ජනප්රි_ය ශිෂ ්තව වැඩසටහන් මාලාවක් විය. 
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එම වැඩසටහන හා සමගාමීව සකස් කළ 2015 නැණ මිහිර ශිෂ ්තව ජයමග ප්ර/ ්වනෝ්තතර සංග්රකහයද 

එකවසේ ජනප්රි_ය විය. එහි කට්ටල 30,000  ක් අවළවිවයන් ලක්ෂ 38 කට අධික ශුේධ්ය ලාභයක් ආයතනයට 

ලබා ගැනිමට හැකිවිය. 

රිවිදින අරුණැල්ල 

ද කයකට්ත වැඩි කාලයක් පුරා විකා ය වූ රිවිදින අරුණැල්ල වැඩසටහන වේශීය වමන්ම විවේශීය 

ඇගයීමට පාත්රශ වූ ශ්රී  ලාංකික වගොවි ජනතාව අතර වමන්ම පාසල් සිසුන් අතරද ජනප්රි_ය කතෂිකාර්මික 

වැඩසටහනකි. 

ඈත එපිට ගේමානවල වගොවි ජනතාවවේ ජිවන රටාවට ගැලවපන වගවතු වගාවන් වමන්ම නාගරික මහල් 

නිවාස කුඩා පරිමාණ හිේකඩක වගව්තතක් සාදා ගන්නා ආකාරයද ප්ර/ාවයෝගික අ්තදැකීේ තුළින් දැනුව්ත 

කිරීම  වමම වැඩසටහවන් විව ේෂ්තවයකි.වේශීය සේමාන 08 කින් පිදුේ ලැ  රිවිදින අරුණැල්ල 

වැඩසටහන වනදර්ලන්තය හා ජපානය යන රටවයකන්ද ඇගයීේ ලැහිය.       

සුක්කානම 

සිවේ සෑම ඉරුදිනකම දහවල් 12.00 සිට 12.30 දක්වා විකා ය වූ වමම වැඩසටහන මඟින් රථවාහන හා 

එහි ක්රිායාකාරි්තවය පිළිබඳව දැනුමක් ලබා වදන ලද  අතර වමෝටර් රථ නිෂ්පාදනවේ  නව වසොයාගැනිේ හා 

නව නිපැයුේද  ඉදිරිප්ත කරන ලදී. තරුණ  වප්ර/ේක්ෂකයන්  අතර වමය ජනප්රි_ය වැඩසටහනක් විය. 

රංගභූමි  

ප්ර/ ස්ත වේදිකා නාට  හා වහොඳම පාසල් වයොවුන් වේදිකා නාට  රූපවාහිනී වප්ර/ේක්ෂකයින්ට නරඹා 

රසවිදීමට අවස්ථාව සලසා වදමින් , විෂය ප්ර/වීණයන්   සේබන්ධ්ය කර ගනිමින් වේශීය විවේශීය නාට  

කලාව පිළිබදව වපොදු වප්ර/ේක්ෂකයා දැනුව්ත කිරිම වමන්ම නාට  හා රංගකලාව විෂය හදාරනු ලබන 

දුදරුවන්හට වේදිකා නාට  පිළිබදව අධ්ය ාපනික දැනුමක් ලබා දීම සදහා සෑම ඉරුදිනකම උදෑසන 10.00 

සිට 11.00 දක්වා විකා ය කරන ලදී. වමම වැඩසටහන් මාලාව ද වප්ර/ේක්ෂකයින් හා පාසල් සිසුදරුවන් අතර 

ජනප්රි_ය වූ වැඩසටහනකි.    

රස වමොවහොත 

ඉරිදා දිනවල සවස්වරුවේ නිවවසේ රැදී සිටින වප්ර/ේක්ෂකයින්ට රසවින්දනය ලබාදීමට  ඉදිරිප්ත කරන   

සංගීතමය සඟරාමය වැ ඩසටහනක් වලස රසවමොවහොත හැදින්විය හැක. ඉරිදා දින සවස 3.00 සිට 4.00 

දක්වා වමම වැඩසටහන විකාහය වේ. 

අකුර 

ශ්රී  ලාංකික තරුණ පරපුර  අමතන  අධ්ය ාපනික සඟරාමය වැඩසටහනක් වලස එළිදැක්වුනු අතර සමාජය 

වදස වවනස් වු දැක්මකින් බැලීමට වප්ර/ේක්ෂකයා  නැරුරු කරවීමට උ්තසහ දැරූ සේප්ර/දායික මතවාදවයන් 

ඔේබට ගිය වැඩසටහනක් වලස දැක්විය හැක. ඉරිදා දිනවල  සවස 6.00 සිට 6.30 දක්වා විකා ය විය. 
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මං ආසයි මට කියන්න 

විව ේෂවයන් ළමුන් සදහා නිෂ්පානය වකවරන වමම වැඩසටහන් මාලාව වපොදු වප්ර/ේක්ෂකයා අතරද ජනප්රි_ය 

වැඩසටහන් මාලාවක් බව ඒ සදහා වේශීය සේමාන ත්රිෂ්තවයක්  ලැබීවමන් වමොනවට පැහැදියක වේ. 

දුදරුවන් සමග කරන ක්රිායාකාරකේ තුළින් වසෞන්දර්යා්තමක වැඩසටහනකින් වප්ර/ේක්ෂකයා දැනු්ත කිරීම 

වමම වැඩසටහවන් ඇි විව ේෂ්තවයකි 

Living at Out Side. 

අප්ර/කටව ජීව්ත වන සමාජයට විව ේෂ කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන මිනිසුන්වේ ජීවන චරිතය වටා සත  සිදුවීේ 

වයකන් නිෂ්පාදනය කරන වැඩසටහනකි.   

 

ළමා වැඩසටහන් ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

දදනිකව පස්වරු 5.00 සිට 6.00 දක්වා ළමා වැඩසටහන්  විකා ය වේ. සුපුරුදු වැඩසටහන් වලට අමතරව 

පහත සඳහන් විව ේෂ ව ාපතිද ක්රිායා්තමක වේ. 

 ඒ බී යූ ළමා නාට ය නිෂ්පාදනය කිරීම. -  අධ්ය ක්ෂණය සුරනිමල ජිවන්න්ද්රාසිංහ වමය       

වාර්ෂිකව ඉටු කරන ව ාපතියකි. වමවර නිර්මාණය “වසල්ලේ බඩු” මැවයන් ඉදිරිප්ත කළ අතර 

එය රටවල් 10ක  සාර්ථකව විකා ය විය. 

 

 මුතුහර දිදුලණ මිණි මුතු අවසන් මහා තරඟාවයකය - අධ්ය ක්ෂණය උදාන්ත කමල්              

වනණිලක 

 වමම තරඟාවයකවයන් වජ ෂ්ඨ සහ කනිෂ්ඨ අං වයන් දරුවන් වදවදවනක් ජයග්රකහණය කළ අතර 

ඔවුන් වදවදනා වවත ඕස්වෙයකයාවේ අධ්ය ාපන සංචාරයක් ලබාදීමට හැකියාව ලැබුණි.වේ සඳහා 

ඕස්වෙයකයාවේ සිඩ්නි / වමල්බන් මුතුහර ළමා  සමාජය වල අනුග්රකහය ලබා වදන ලදී. 

 

2015 ළමා දිනය 

 වමය සාර්ථකව පැවැ්තවූ අතර වැඩිම වාර්තාගත ආදායමක් (රුපියල් ලක්ෂ 79) සංස්ථාව වවත උපයා 

දීමට හැකියාව ලැබුණි.   
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වාර්තා හා විචිත්රශාංග ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

වාර්තා වැඩසටහන් ඒකකවේ  ප්ර/මුඛතම රාජකාරිය වන්වන් වාර්තා වැඩසටහන් නිෂ්පාදනයයි. ඒ අනුව 

සෑම ඉරිදාවකම රාත්රිෂ 7.30 ට ධ්යාරා නමින් වාර්තා වැඩසටහන් මාලාවක් පව්තවාවගන යනු ලබයි. ඒ සඳහා 

ඒකකවේ  සියලුම නිෂ්පාදකවරු වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කරි. 

මීට අමතරව සඟරාමය වැඩසටහන් , ප්ර/ ්න විචාරා්තමක වැඩසටහන් විවිධ්ය සමාජ ස්තකාරක වැඩසටහන් ද 

නිෂ්පාදනය කරනු ලබයි.  

ඒ අනුව පහත වැඩසටහන් වමම  ඒකකවයන්  නිෂ්පාදනය වකවර්. 

 ධ්යාරා වාර්තා වැඩසටහන් මාලාව සෑම ඉරිදා දිනකම රාත්රීි 7.30 ට විකා ය වකවර්. 

 අරුම පුදුම වරෝද හතර සඟරාමය වැඩසටහන ඉරිදා රාත්රීි 9.00 සිට 9.30 දක්වා විකා ය   වේ. 

නාමල් සූරියබ්ඩඩාර හා චන්දන වසවනවිර්තන  නිෂ්පාදනය කරනු ලබන වමම වැඩසටහන  

LMRB වාර්තා අනුව  රූපවාහිනී සංස්ථාව විකා ය කරන වැඩසටහන් අතර ප්ර/මුඛ ස්ථානයක පවතී. 

 ආයුවබෝවේවා සගරාමය වසෞඛ  වැඩසටහනක් වන වමම වැඩසටහන සෑම බ්රිහස්පින්දාවකම 

ප.ව 6.00 ට විකා ය වේ. 

 සුදසුන හා සුපුවත කවතෝයකක හා ක්රිාස්ියානි සඟරාමය වැඩසටහන් වන අතර සෑම මසකම අවසන් 

ඉරිදා ප.ව 6.00 ට විකා ය වේ. රංජුල වසේනාීකර වමම වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කරයි. 

මීට අමතරව පූර්ණ අනුග්රකාහක වැඩසටහන් ව වයන් වමම වර්ෂය තුළ නිෂ්පාදනය කරන ලද 

වැඩසටහන් පහත පරිදි වේ. 

1. Econ Icon ප්ර/ ්ණ විචාරා්තමත වැඩසටහන ශ්රී  ලංකා මහ බැංකුවේ අනුග්රකාහක්තවය යටව්ත 

පව්තවනු ලැ වකි. 

2. ව වසාය සංවර්ධ්යන  අධිකාරිය අනුග්රකාහක්තවය යටව්ත  “ව වසාය උදානය” වැඩසටහන 

නිෂ්පාදනය කරනු ලබන අතර ඉරිදා රාත්රීි 7.00 විකා ය වේ. වමය පූජිත දිසානායක සහ විජිත 

කලුආරච්චි යන  මහ්තවරු නිෂ්පාදනය කරි.  

3. කුස්වල වවද හාමුදුරුවන්වේ අනුග්රකාහක්තවය යටව්ත නිෂ්පාදනය කරනු ලබන “ දිව ඔසු ” ඉරිදා 

ප.ව 4.30 ට විකා ය වේ. 

4. “පණවමන් සුරකිමු” සමාජ ස්තකාරක වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කරන ලේවේ වාර්තා වැඩසටහන් 

ඒකකය මගිනි.දරුවන් අපවයෝජනයට ප්තවීම පිටු දැකීම්ත සමාජය දැනුව්ත කිරීම්ත  වමම 

වැඩසටහවන් අරමුණයි. පැය 12ක අඛ්ඩඩ සජීව විකා යක් සිදුකළ පළමු වැඩසටහන වන්වන්   

“පණවමන් සුරකිමු” ජාික සමාජ ස්තකාර ව ාපතියයි. 
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ප්ර/වත්ති හා කාීනන සිදුවීේ අං ය 

ප්ර/වත්ති  ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

වනණා්තමක  හා ආකර්ෂණීය බවින් යු්ත ප්ර/වත්ති විකා යන් පව්තවාවගන යාම ප්ර/ධ්යාන අරමුණ  විය. 

නගරය වමන්ම ගම වක්න්ද්රා කරග්ත ප්ර/වත්ති විකා ය කිරීම සිදු වකරිණි. එහිදී අපවේ ප්ර/වත්ති 

නිෂ්පාදකයින් වමන්ම  ප්ර/ාවේශීය වාර්තාකරුවන් වයොදා ගැනීමද සිදු විය. 

වේ අතර ගවේෂණා්තමක ප්ර/වත්ති සඳහා වැඩි ඉඩක් වවන් වකරිණි.ග්රකාහකයින්ට වඩා්ත ආකර් ණීය 

මට්ටමින් ප්ර/වත්ති ඉදිරිප්ත කිරීම සදහා පහත සදහන් ක්රිායාමාර්ග ගනු ලැහිය. 

ප්ර/වත්ති ඉදිරිප්ත කරනු ලබන පසුතලය නව අරුතකින් සැකසුණි. දැනට සිටින නිවේදක නිවේදිකාවන්ට 

පර්වේෂණ හා පුහුණු අං ය සමග සේබන්ීකකරණවයන්  ප්ර/ාවයෝගික පුහුණුවීේ ලබාදීම, වැඩමුළු 

පැවැ්තවීම සිදු විය. 

ප්ර/වත්ති නිෂ්පාදකයින් සදහා ඉහල මට්ටවේ විෂය දැනුම හා ප්ර/ාවයෝගික  පුහුණුවීේ ලබාදීමද සිදුවිය  

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

දමිළ ප්ර/වත්ති වප.ව 8.25 සිටප.ව  5.25 දක්වා පැවයන් පැය 

ඉංග්රී්සි ප්ර/වත්ති  දහවල් 12.00 ට 

වප.ව  7.55 සිට පස්වරු 5.55 දක්වා පැයකට වරක් විනාඩි 5 බැඟින් සිංහල ප්ර/වත්ති විකා ය වකරිණි. 

ප්ර/ධ්යාන ප්ර/වත්ති විකා  06 යි 

දහවල් 12.30 -  සිංහල 

රාත්රීි 8.00  - සිංහල 

දහවල් 1.30 -  වදමළ 

රාත්රීි 7.00  - වදමළ 

රාත්රීි 9.00  - ඉංග්රී්සි 

NTV 12.00 -  News 

දත්රශභාෂා ප්ර/ධ්යාන ප්ර/වත්ති විකා යන් 06 සදහා  පැය 03 කට ආසන්න කාලයක් වවන්කර ඇත. දදනිකව 

පැය 4.30 ක පමණ කාලයක් ප්ර/වත්ති සදහා වවන් වකරිණි. 
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මීට අමතරව සෑම දිනකම උදෑසන 5.55 සිට 6.25 දක්වා කාලීන හා විවදස් ප්ර/වත්ති වවනුවවන් දදනිකව 

විනාඩි 30 බැගින් වවන් විය. 

 වේ අනුව මාසයකට සියලු ප්ර/වත්ති විකා  වවනුවවන් පැය 105 කට ආසන්න ප්ර/මාණයක් වවන් කර 

ිබුණි. 

වමයට  අමතරව විව ේෂ අවස්ථාවලදී විව ේෂ විකා යන්  සඳහා අිවර්ක කාලයක් වයොදා ගැනීම ද සිදු විය. 

විව ේෂ මැිවරණ විකා  පව්තවාවගන යාමද සිදු විය. 

මාසයකට ප්ර/වත්ති කැමරා ඒකකය මගින් පටිගත කරනු ලබන ප්ර/වත්ති ආවරණ සංඛ ාව 350 ක් පමණ 

විය. ඒ සදහා කැමරා වයදවුේ පත්රශවලට අනුව ඇස්තවේන්තු ගත මුදල රුපියල් ලක්ෂ 07 කි. මීට අමතරව 

ප්ර/ාවේශීය වාර්තාකරුවන්වගන් ලබා ගන්නා ප්ර/වත්ති දිනකට 20ක් පමණ විය. ඒ අනුව දිනකට ප්ර/ාවේශීය 

වාර්තාකරුවන් සදහා වැය වු මුදල රුපියල් 35,000.00කි. එය මාසයකට දසලක්ෂ පනස් දහසකි.    

 

කාලීන සිදුවීේ ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

රූපවාහිනී නායකකාවක අත ව   කාර්ය භාරයක් වන වේ පාලන ආර්ථික ඇතුළු කාලීන ත්ත්තවයන්  

පිළිබඳ වූ වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය වමම ඒකකවේ කාර්ය භාරයයි.  

ඒ අනුව වමවතක් පව්තවාවගන ආ අද , ප්තතර සිරස්තල , ආයුවබෝවන් , දදනික වැඩසටහන් වමන්ම 

ව ාපාරික වලෝකය  ,ඇ්තත නැ්තත ,  නිදා ආයුවබෝවන්, ිරසාර වැඩසටහන්  අඛ්ඩඩව නිෂ්පාදනය 

වකරිණි. 

 ට අමතරව රසවමොවහොත, ආයුවබෝවේවා, ඒ ඒ Cult , රටා, වැනි සඟරාමය වැඩසටහන් ද විකා ය 

වකරිණි. 

මහජන නිවයෝජිතයන් ශ්රී  ලංකා පාර්යකවේන්තුවේ මාසික සැසිවාරයන් තුළ සිදුවකවරන සංවාද පිළිබඳව 

ජනතාවට වතොරතුරු දැනගැනීවේ අයිිය වවනුවවන් විකා ය වකවරන පාර්යකවේන්තු සැසිවාර පැය 

වදකක් සජීව විකා ය නිෂ්පාදනය කිරීම.   

ජාික වමන්ම ජාත න්තර ව වයන් වැදග්තකේ සහිත ඉසේ හා අිගරු ජනාධිපිතුමාවේ 

සහභාගි්තවවයන් සිදුවන දැවැන්ත ජාික උ්තසව සජීව ආවරණ කටයුතු සිදු වකරිණ. 

කාලීන සිදුවීේ ඒකකවේ වදමළ වැඩසටහන් මඟින් රූපවාහිනී වන්ත්රශා නායකකාව සඳහා වදමළ භාෂාවවන් 

දිනපතා  Naledugalil Indru පුව්තප්ත සිරස්තල  වැඩසටහන ද  රජවේ සංවර්ධ්යනය පිළිබඳව සාකච්ඡා 
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කිරීම සදහා  Vidiyaiai Nokki වැඩසටහනද  Kandathum Kattathum නමින් සිපතා සඟරාමය 

වැඩසටහනද  Ulagavalam වලෝක වේ පාලන වැඩසටහනද විකා ය කරයි. 

සි අන්තවේදී   Sadurangam පැය 01 ක වේ පාලන සංවාද වැඩසටහනද  Vilayattu Manjari ක්රීදඩා 

වැඩසටහනක්ද මීට අමතරව කායකන ව වයන් වැදග්ත වන වදමළ භාෂාවවන් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන 

විව ේෂ වැඩසටහන් හා ජනාධිපිතුමාවේ විවේ  සංචාර සහ ජාික අවස්ථා සේබන්ධ්ය වතොරතුරු වදමළ 

භාෂාවවන් නිෂ්පාදනය කරනු ලබයි. 
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නිෂ්පාදන වසේවා අං ය 

පටිගත කිරීේ හා නිෂප්ාදන වසේවා ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

සංස්ථාව නිෂ්පාදනය කරනු ලබන මැදිරි සහ බාහිර වැඩසටහන් සඳහා නිර්මාණා්තමක වසේවා දායක්තවය 

ලබාවදන්නන් වලස ඉදිරිවයන්ම සිටින්වන් නිෂ්පාදන වසේවා අං යයි.නිවයෝජ  අධ්ය ක්ෂ ජනරාල් 

(නිෂ්පාදන වසේවා) වේ අීකක්ෂණය යටව්ත පව්තවාවගන යන වමම අං ය කැමරා, හඬ පටිගතකිරීේ හා 

බහු කැමරා, ආවලෝකකරණ, වේෂ නිරූපන, මාධ්ය  රූප, විව ේෂ මාධ්ය  රූප, පසුතල,  . එප්. පී. උපකරණ, 

රජත මැදිරිය සහ   . එප්. පී. සහායක යන ඒකක දහයකින් සමන්විත වේ. 

වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය සහ සජීව විකා යන් සඳහා වැයවන විදුයක බලය අවම කිරීම සහ ප්ර/වාහන වියදේ 

අවම කරගැනීමට රජත මැදිරිය ඍජුව දායක්තවයක් දක්වයි. 

ඉතා සීමිත ශිල්පීන් පිරිසක වේ දායක්තවය සහිත අඩු වියදේ ක්වෂේත්රශ ක්රිායාවයකය2015 වසර තුලදී්ත 

සාර්ථකව ක්රිායා්තමක විය.වමම බාහිර විකා  රථය මගින් 2015 වසර තුල පටිගතකිරීේ සහ සජීව විකා  

95 ක් නිමවා ඇත. තව ද HD තාක්ෂණවයන් රූ ගත කිරීමට අව   මුයකක පහසුකමි ද අප සතුව ඇත. 

 

පටිගත කිරීමි සහ නිෂෂ්ාදන වසේවා බාහිර විකා  ඵක්කය 

___________________________________________________________________ 

ශිල්පීන් 13 වදවනකු වගන් සමන්විත වමම ඵ්කකය නිවයෝජය අධ්ය ක්ෂ(පටිගත කිරිමි) යටව්ත 

අීකක්ෂණය වේ. නිෂ්පාදන වසේවා බාහිර විකා  රථය මගින් කරනු ලබන සජීව විකා  සහ පටි ගත කිරීේ 

වල  ේද පරිපාලනය, ශ්රාව  සංකලනය ඇතුළු සියළුම තාක්ෂණික කටයුතු වමවහය වීම සහ සංසථ්ාව 

විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන තනි කැමරා භාවිතවයන් කරනු ලබන සියලු ක්වෂේත්රශ වැඩසටහන් සඳහා 

 ේද සංකලනවයන් දායක වේ. 

2015 වසර තුල වැඩසටහන් 1926 කට අධික සංඛ ාවකට සහ නිෂ්පාදන වසේවා බාහිර විකා  රථය වයොදා 

ගනිමින් කරනු ලබන සජීව සහ සජීව රූගත කිරීේ 95කට නිර්මාණමය දායක්තවය ලබා දී ඇත. 

2015 වසවර් දී SONY PMW400 වර්ගවේ  කැමරා 2ක් නිෂ්පාදන වසේවා රථවේ කැමරා සංචිතයට එකතු 

කර ගැනීමට හැකි වු අතර,  SONY MCS-M8 වර්ගවේ දත   සංකලන යන්ත්රශයක් ද එකතු කර ගැනීමට 

හැකි විය. වමමගින් සංසථ්ාව විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන වැඩසටහන් වල තාක්ෂණික වනණා්තමක බව 

ඉහළ දැමීමට හැකි විය. 

නව රජවේ වසේවක ඇස්තවේන්තුවට අනුව  ේද සංකලන නිර්මාපකයින් 20 වදවනකු සඳහා තනතුරු 

පුරප්පාඩු පවතී. තවද පර්වේෂණ හා පුහුණු කිරීේ ඒකකය සැලසුේ කරන බාහිර හා අභ න්තර 

අයදුේකරුවන් සඳහා වන පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සේප්ත දායක්තවය ලබා දී ඇත. 
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ආවලෝකකරණ ඒකකය  

___________________________________________________________________ 

නිවයෝජ  අධ්ය ක්ෂවරවයකු යටව්ත  ක්රිායා්තමක වන ආවලෝකකරණ ඒකකය සංස්ථාව මගින් ඉටු කරන 

ලබන සියළුම ක්වෂේත්රශ නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා දායක වේ. 2015 වසර තුල වැඩසටහන් 1926 කට අධික 

සංඛ ාවක්  සහ නිෂ්පාදන වසේවා අං වේ බාහිර විකා  රථවයන් නිෂ්පාදන කරනු ලබන වැඩසටහන් සහ 

සජීව වැඩසටහන් 95 කට ශිල්පී දායක්තවය ලබා දී ඇත. 

වසේවක ඇස්තවේන්තුව අනුව ආවලෝකකරණ ශිල්පීන් 15 වදනකු සිටිය යුතු අතර දැනට වමම ඒකකය 

පව්තවාවගන යනු ලබන්වන් වජ ෂ්ඨ ආවලෝකකරණ ශිල්පීන්  05 වදනකු, ආවලෝකකරණ ශිල්පීන්  03 

වදනකු විසිනි. වමවැනි ශිල්පීන් හිඟයක් පවිේදී නිෂ්පාදන 1926 කට සහ බාහිර සජීව වැඩසටහන් 95 කට 

අධික ප්ර/මාණයකට දායක වී ඇත. සංස්ථාවේ පුහුණු ඒකකය මගින් සංවිධ්යානය කරනු ලබන අභ න්තර සහ 

බාහිර ශිල්පීන්  සඳහා වන පුහුණු පාඨමාලාවන්හි ආවලෝකකරණ පුහුණු කටයුතු සැලසුේ කිරිම සහ සේප්ත 

දායක්තවය සැපයීම සිදු වකවර්. 

 

 

 .එන්.ජී ඒකකය 
___________________________________________________________________ 

වමමගින් කැමරා උපකරණ, පටිගත කිරීවේ උපකරණ  සහ ආවලෝකකරණ උපකරණ නිකු්ත කිරීම සහ 

නඩ්තතු  කිරීම සිදු කරනු ලබයි.මීට අමතරව වමම නිලධ්යාරීන් විසින්ම එකලස් කරන ලද බාහිර විකා  

රථයක් පව්තවාවගන යනු ලබයි. රුපියල් මියකයන තුන්දහසකට අධික වටිනාකමක් ඇි උපකරන  වමහි 

ඇි අතර වමය අඛ්ඩඩව පව්තවාවගන යෑම සදහා ඒකක ප්ර/ධ්යානීවයක් සහ නිළධ්යාරීහු වදවදවනකු සිටිි.   

 

 

කැමරා ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

නිෂ්පාදන වසේවා අං වේ කැමරා ශිල්පින් විසින් 2015 වසවර් සාර්ථකව ඉටු කරන ලද කාර්යයන් අතර,3G 

තාක්ෂණය වයොදා ගනිමින් යතුරු පැදී සහ වහයකවකොප්ටර් යානා වල සිට අඛ්ඩඩව සිදු කරන ලද පාපැදි 

සවාරි, වේශීය සහ විවේශීය ප්ර/වත්ති සහ ජාත න්තර ක්රීදඩා උ්තසව සජීව විකා ය කිරීම ද වේ අතර වේ. 

තවද, වේශීය ක්රිාකටි තරඟ, රේහි තරඟ, වමෝටර් රථ ධ්යාවන තරඟ, වටයක නාට , වාර්තා, ළමා නාට , 

සංගීත, තරුණ හා කාලීන සිදුවීමි වැනි වැඩසටහන් රාශියකට ම නිර්මාණ දායක්තවය ලබා දී ඇත. ප්ර/ධ්යාන 

මැදිරි 3 ක සහ  ට අමතරව රජත, හඬ කැවීමි, ක්රීදඩා යන මැදිරි වල නිර්මාණ සඳහා වසර පුරාම දායක්තවය 

ලබා දී ඇි අතර, බාහිර විකා  රථ 3 ක සහ EFP කැමරා 10ක් උපවයෝගී කර ගැනීවමන් කරනු ලබන 

වැඩසටහන් සඳහා පුර්ණ දායක්තවය ලබා දී ිවේ. 
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පසුගිය වර්ෂ වලට සාවප්කෂව 2015 වර්ෂයට ලැහිය  යුතු තාක්ෂණික උපකරණ ඉල්ලුේ කළ ද, කිසිම 

උපකරණයක් වනො ලැබුණු අතර, එවහයින් ඉදිරිවේ දී HD තාක්ෂණයට මුහුණ දීවේ දී දුෂ්කරතා වලට 

මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇත. 

 

වේ නිරූපන ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

වේ  නිරූපන ඒකකය සහකාර අධ්ය ක්ෂ වේෂ නිරූපන ඇතුළුව වේෂ නිරූපන ශිල්පීන් 13 වදවනකුවගන් 

සමන්විත වන අතර රූපවාහිනි සංසථ්ාවේ නිෂ්පාදනය වන සෑම වැඩසටහනකට ම අත ාව    වන 

ඒකකයකි. 

උදෑසන විකා ය වන වැඩසටහවන් සිට රාත්රිෂ දක්වා විකා ය වන  සෑම වැඩසටහනකට ම වේ  නිරූපනය 

අත ාව  වේ. ප්ර/ධ්යාන ව වයන් ප්ර/වත්ති ඇතුළුව දිනපතා වැඩසටහන් සඳහා ද, වටයක නාට , සංගීත 

වැඩසටහන්, අවුරුදු චාරිත්රශ, වවසක් උ්තසවය, වපොවසොන් උ්තසවය සහ න්තතල් විව ේෂ වැඩසටහන් සඳහා 

ද වේ  නිරූපන ඒකකවේ වසේවය ඉතා ම අත ාව   වේ. 

සෑම දිනක ම විව ේෂ වැඩසටහන් වලට අමතරව ප්ර/වත්ති නිවේදක නිවේදිකාවන් ඇතුළුව අවම ව වයන් 

100 වදවනකුට ආසන්න ප්ර/මාණයක් වේ  නිරූපනය කරනු ලැවේ. 

 

පසුතල නිර්මාණ ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව මගින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන මැදිරි සහ බාහිර පටිගත කිරීේ සහ සජීව 

සියළුම වැඩසටහන්වල ආයතනික අනන තාව ඉහළ මට්ටමක පව්තවා ගනිමින් වනණා්තමක භාවවයන් 

යුතු උසස් වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය සඳහා  අව  වන පසුතල නිර්මාණය  සහ කලා අධ්ය ක්ෂණ 

කටයුතුවයකන් දායක්තවය ලබාදීම වමම ඒකකවේ ප්ර/ධ්යාන අරමුණ සහ කාරයභාරය වේ. 

 

 

2015 වසවර් විව ේෂ පසුතල වයදවුේ 

ප්ර/ධ්යාන මැදිරි 1,2,3සහ රජත මැදිරි  

පසුතල වයදවුේ සහ ඉව්ත කිරීේ  2050 ක් පමණ 

 සැලළිහිණි රාත්රිෂය සංගීත ප්ර/සංගය (පසුතල නිර්මාණ)  වනළුේ වපොකුණ 

 ජනාධිපිවරණ හා මහා මැිවරණ පසුතල නිර්මාණ   02 
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 ඒකාංගික නාට ය (වපෝය නාට )     11 

 ළමා නාට         01 

 අවුරුදු ඒකාංගික නාට        01 

 වවසක් ඒකාංගික නාට       01 

 න්තතල් නාට         01 

 සිංහල අවුරුදු මුහුර්ත උවළල (පසුතල) රජත මැදිරිය   

 ඉරිදා ආයුවබෝවන් පසුතල නිර්මාණය 

 පිවයෝ රිදේ චැට් පසුතල නිර්මාණය 

 Alert පසුතල නිර්මාණය 

 පණවමන් සුරකිමු පසුතල නිර්මාණය 

 

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

 අලු්තම පිටුව / Today  උදෑසන ප්තතර වැඩසටහන 

 33 වන සංව්තසර විව ේෂ පිරි්ත ම්ඩඩප පසුතල 

 “අවප් අවුරුේද ” ළමා වැඩසටහන පසුතලය 

 ජාික අවුරුදු උදානය  (සිංහල)  - කුරුණෑගල 

 ජාික අවුරුදු උදානය  (දමිළ)  - කියකවනොච්චිය 

 වසන්ත උදානය  - නුවරඑළිය 

 ව ාපාරික කිරුළ පසුතල නිර්මාණය 

 රණවිරු රියල් ස්ටාර්  Mission 5 පසුතල නිර්මාණය 

 සන්සුන් වපොවසොන් නමසක්ාරය - තන්ිරිමලය 

 “සිහිනයකි රැ ” පසුතල නිර්මාණය 

 හුරු බුහුටි පසුතල නිර්මාණය 

 “ වේදිකාව ” වැඩසටහන් පසුතල නිර්මාණය 

 “ ජනම්ඩඩලී ” පසුතල නිර්මාණය 

 Veilichcham දමිළ  වේ පාලන වැඩසටහවන්  පසුතලය 

 2015 රූ එන්ටර්වට්න්මන්ට් අවළවි කුටිය නිර්මාණය 

 මුතුහර දිදුලන මිණිමුතු පසුතල නිර්මාණය 

 ගාලු සමය පසුතල නිර්මාණය  

 සුන්දර නුවර එළිය පසුතල නිර්මාණය 

 පුංචි අපි්ත කෑම හදමු පසුතල නිර්මාණය 

 අවප් පැය පසුතල නිර්මාණය 

 සිසුදේ සැරිය පසුතල නිර්මාණය 



 30   වාර්ෂික වාර්තාව 2015 
 

 “අනාගත අස්වැන්න” පසුතල නිර්මාණය 

 “වගපැල”  පසුතල නිර්මාණය 

 “ගී තරු මල් ”  පසුතල නිර්මාණය 

 “ගී සර වෑවහන න්තතල” පසුතල නිර්මාණය 

 න්තතල් කැවරොල් රථ හැඩගැන්වීම 

 විව ේෂ න්තතල් පසුතල නිර්මාණය 

 

මාධ්ය රූප හා සජීවිකරණ ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

ජාික රූපවාහිනිය වප්ර/ේක්ෂකයින් අතරට වගවනන සියලුම වඩසටහන්වල මාධ්ය රූප කටයුතු නිර්මාණශීයක 

වලස නිම කිරීම මාධ්ය රූප ඒකකවේ ශිල්පීන්වේ කාර්ය භාරය වේ.පූර්ව ප්ර/චාරක පට ව්තමා නිර්මාණ 

වමන්ම වැඩසටහනට අව    මාධ්ය රූප  ේවිමාන ත්රිෂමාන සජීවිකරණයන් සමඟ ආකර් නීය වලස නිම 

කිරීම මාධ්ය රූප ශිල්පීන්වේ කාර්ය භාරය වේ. වදස් විවදස් සේමාන ලබන සියලුම වැඩසටහන් මාධ්ය රූප 

හා සජීවිකරණ නිර්මාණවයකන් කලා්තමක වලස වපෝෂණය කිරීම සඳහා මාධ්ය රූප ශිල්පීහු ප්ර/ ංසනීය 

වසේවාවක් ඉටු කරි. 

අධ්ය ාපනික වැඩසටහන් , ළමා අං වේ වැඩසටහන් , නාට  ඒකකවේ වැඩසටහන් ,සංගිත ඒකකවේ 

වැඩසටහන් , වාර්තා වැඩසටහන් වමන්ම ආගමික වැඩසටහන්  ද මාධ්ය රූප වවින් නිර්මාණ ස්තකාර 

ලැ  වැඩසටහන් අතර වේ. 

අවළවි අං වේ ප්ර/වර්ධ්යනය වවනුවවන්ද මාධ්ය රූප ඒකකය  විව ේෂ කාර්ය භාරයක් ඉටුකර ඇත.      
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පුසත්කාලය 

___________________________________________________________________ 

අධ්ය ක්ෂ ජනරාල්තුමා යටව්ත පුස්තකාලය ප්ර/ධ්යාන ඒකකයක් ව වයන් රාජකාරි පව්තවාවගන යයි. වමහි 

කාර්ය ම්ඩඩලය 18 ක් පමණ වේ.සංස්ථාවේ නිෂ්පාදන ක්රිායාවයකයට වසේවා සැපයීම සදහා පුසත්කාලය 

වි ාල වසේවාවක් ඉටු කරයි. එහිදී විවිධ්ය අව  තා යටව්ත වැඩසටහන් නිෂ්පාදනවේ සිට විකා ය කර 

සංරක්ෂණය කිරීම දක්වා වූ සියලුම ක්රිායාවලීන් වමයට ඇතුළ්ත වේ. 

රූපවාහිනී පුස්තකාලය සාමානය පුස්තකාල වයකන් සුවිව ේෂි වේ. එනේ එහි පව්තවාවගන යනු ලබන 

වතොරතුරු මුද්රිතත හා ශ්රාව  දත   යන මාධ්ය ය වදවකන්ම නිෂ්පාදන ක්රිායාවයකයට දායක්තවය ලබාදීම්ත 

විව ේෂවයන් ශ්රාව  දත   මාධ්ය වයන් වතොරතුරු ලබාවදන පුස්තකාලයක් වීම්ත වමම සුවිව ේී  බවට වහේතු 

වේ.  

2015 වසවර් විව ේෂ ව ාපති      

 දැනට භාවිතවයන්  ඉව්තකර ඇි භාවිතයට ගත වනොහැකි කැසට්පට හා වට්ප් පට ඉව්ත කිරීවේ  

කටයුතු සිදු කිරීම. වමමඟින්  පුස්තකාලවේ ඇි අනව   තදබදයන්  සහ ඉඩකඩ සීමාවීේද 

අවම කර ගත හැකිය. 

 

 පැරණි තාක්ෂණය වයොදා වගන මුල් කාලවේ පිටප්ත කර ඇි සියළුම වැඩසටහන්              

(වාර්තා / සංගීත / ප්ර/වත්ති ) ආදී සියල්ල නව තාක්ෂණයට පිටප්ත  කිරිම ආරේභ කර ඇත. 

 Umatic 

 VTR   To XD Cam 

 Beta 

ඉහත පරිදි සියලුම වැඩසටහන් නිත  සංරක්ෂණය සදහා XD Cam තාක්ෂණයට පිටප්ත කිරීවමන් ඉදිරි 

වසර 50ක පමණ කාලයක් තුළ ඒවා සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමට හැකිවනු ඇත. 
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චැනල් අයි /  වන්ත්රශා නායකකා  

අයි නායකකාව 

________________________________________________________________ 

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

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

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

 Cafe Classics – සජීව සංගීත වැඩසටහන (පැරණි ඉංග්රී්සි ගීත) - අඟහරුවාදා  21.30 සිට 22.30 

 Dhamma & You – පටිගත කළ වබෞේධ්ය සාකච්ඡාමය වැඩසටහන - වපොවහොය දින  21.30 

සිට 22.30 

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

 Eye on world (පටිගත කළ සඟරාමය වැඩසටහන) - බ්රිහස්පින්දා  21.30 සිට 22.00 

 Law & Order  (පටිගත කළ නීිය පිළිබඳ  සාකච්ඡාමය වැඩසටහන) සිකුරාදා  21.30 සිට 

22.00 

 Business Today ( සජිව සඟරාමය වැඩසටහන) බදාදා  21.30 සිට22.30 

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

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

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

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

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

- සවස 21.30 

 Special Discussions – පටිගත කළ සාකච්ඡාමය වැඩසටහන් 
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වදමළ වැ ඩසටහන් ඒකකය / වන්ත්රශා නායකකාව 

___________________________________________________________________ 

වන්ත්රශා නායකකාව වමරට වදමළ කතා කරන වප්ර/ේක්ෂකයන් ඉලක්ක කරවගන වැඩසටහන් විකා ය කරයි.  

ඒ අනුව 2015 වසර තුළ විකා ය කරන ලද වැඩසටහන් පහත පරිදි වේ. 

 

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

 ලන්ච් ටයිේ මියුසික්   - සිවේ දිනයන්හි විකා ය වන සජීව සංගීතමය වැඩසටහනකි. 

 අධ්ය ාපන වැඩසටහන   - අ.වපො.ස (සා .වපළ) සහ අ.වපො.ස (උ.වපළ) සිසුන් වවනුවවන්          

         දිනපතා සජීව 

 සයිවනීදි    - සිපතා විකා ය වන හින්දු ආගමික වැඩසටහනකි  

 පට්ටේ පූචිගල්  - සිපතා විකා ය වන සජීව ළමා විවනෝදා්තමක වැඩසටහනකි. 

 පු්තතේ පුදු කදලයි -  සඟරාමය වැඩසටහනකි - සි අන්ත - සජීව 

 එේ 9.30   - සි අන්ත විකා ය වන සජීව වප්ර/ේක්ෂක ඉල්ලීේ සහිත    
       සංගීතමය වැඩසටහනකි 

 වකෝදඩ මදල  - සංගීත සඟරාමය වැඩසටහනකි 

 සමයාල් ගැලරි  - ඉවුේ පිහුේ වැඩසටහනකි 

 බ්රිලන්දාවනි   - සේභාව  සංගීතමය වැඩසටහනකි 

 ෆිල්ේ සිටි 11  -  වේශීය වකටි චිත්රශපට නිෂ්පාදන සේබන්ධ්ය සගරාමය   

      වැඩසටහනකි 

 වේශීය වටයක නාට   -  වදමළ වටයක නාට  - වේශීය 

විව ේෂ දිනයන් වවනුවවන් විකා ය කරන ලද වැඩසටන් 

 අලු්ත අවුරුදු සහ වන්ත්රශා  සංව්තසරය  

 දතවපොංගල්   - විව ේෂ සජීව සංස්කතික සහ සාේප්ර/දායික වැඩසටහන  

         රූපවාහිනී රජත මැදිරිවේ සිට        

 මාතවල් ව්තර් උ්තසවය  -  මාතවල් සිට සජීව විකා ය 

 මහා ශිව රාත්රීි දිනය   -  කැප්ටන් ගාර්ඩ්න්හි  සිට සජිව 

 සිංහල සහ හින්දු අලු්ත අවුරුේද -  කියකවනොච්චිවේ සිට සජීව 

 වවසක් උ්තසවය 

 වපොවසොන් උ්තසවය 

 නල්ලූර් වාර්ෂික ව්තර් උ්තසවය 

 වලෝක ළමා දිනය   -  රූපවාහිනී මැදිරිවේ සිට සජිව 

 දීපාවලී උ්තසවය   -  මානික්ක පිල්ලයාර් වකෝවිවල් සිට සජීව , පූජාව සහ  

      වීනා වාදනය සජීව විකා ය ජනාධිපි මැදුවර් සිට 

 න්තතල් දින වැඩසටහන       
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මුසය්කේ වැඩසටහන් ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

වන්ත්රශා අයි නායකකාව සහ එන්.ටී.වී අං ය යටව්ත  මුස්යකේ වැඩසටහන් ඒකකය ක්රිායා්තමක වේ. වමම 

ඒකකය නිවයෝජ  අධ්ය ක්ෂවරවයකු ,නිෂ්පාදකවරු වදවදවනකු, නිෂ්පාදන සහකාරවරවයකු සහ වජ ෂ්ඨ 

කළමනාකරණ සහකාරවරවයකුවගන්  සමන්විත වේ. වන්ත්රශා නායකකාව මගින් වේශිය සහ විවේශීය 

මුස්යකේ වැඩසටහන් විකා ය වකවර්. වමම වැඩසටහන් මුස්යකේ ප්ර/ජාව ඉලක්ක කර ගනිමින් නිෂ්පාදනය 

කරනු ලබන අතර ඉස්ලාේ ආගම සහ සංස්කතිය වඩා වහොඳින් එම ජනතාවට සමීප කරවීමට එමගින් 

කටයුතු කරනු ලැවේ. වමම ඒකකය  නිෂ්පාදනය කළ පහත වැඩසටහන් 2015 වර්ෂය තුළදී විකා ය 

කරන ලදී. 

 යා්තිදර 

 ඉදස වතන්ඩ්ර ල් 

 වන්ත්රශා එක්ස්ප්ර/ස ්

 නේම සන්වඩ් 

 

විව ේෂ වැඩසටහන් 
 

 රාමලාන් ඉෆ්තාර් 

 රාමලාන් උ්තසවය 

 හේජි උ්තසවය 

 මිලාදුන් නහි උ්තසවය 
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ඉංජිවන්රු අං ය 

___________________________________________________________________ 

සංස්ථාවේ වැඩසටසන් නිෂ්පාදනය හා විකා න කටයුතු උසස් අන්තර් ජාික තාක්ෂණික ප්ර/මිතීන් අනුව 

වනණා්තමකව කරවගන යාමට ඍජු දායක්තවයක් ඉංජිවන්රු අං වයන් ලැවේ.වමම අං ය ප්ර/ධ්යාන පාලක 

මැදිරිය, මැදිරි හා බාහිර විකා න , නඩ්තතු , වතොරතුරු තාක්ෂණය , විදුයක හා වායු සමීකරණ යන ඒකක 

වයකන් සමන්විත වේ. 

වමයට අමතරව විවිධ්ය ව ාපති හා උපවේ න වසේවා වබොවහෝ රජවේ ආයතනවල තාක්ෂණික 

අව  තාවන් පදනේ කරවගන සපයා ඇත. අංකන විකා න තාක්ෂණ ව ාපතිය යටව්ත ජපානවේ 

ISDBT සහ යුවරෝපීය DVB - T12 වභෞමික විකා න ක්රවම සඳහා පරීක්ෂණ විකා න කටයුතු වකොළඹ 

ප්ර/වේ වේ සිදු කරන ලදී. වමම වසවර් පැවි ජනාධිපිවරණය හා පාර්යකවේන්තු මැිවරණ රූපවාහිනි 

ප්ර/ිඵල විකා නය සඳහා ඉංජිවන්රු අං ය ප්ර/මුඛව කටයුතු කවළේය. ජාික වසේවාවක් වලස කාර්මික 

විද ාල වල ඩිප්වලොමා සිසුන්ට හා වි ්ව විද ාලවල ඉංජිවන්රු උපාධි අවප්ක්ෂකයන්ට වනොමිවල් 

වසේවාසථ් පුහුණුවද සපයන ලදී. 2015 වසර තුළ මාස 03 හා මාස 06 සීමාවන්ට යට්තව එවැනි සිසුන් 49 

වදවනක් සඳහා වසේවාසථ් පුහුණුව ලබා දී ඇත. 

රූපවාහිනි වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය සඳහා මැදිරි 5ක් ද, ජංගම බාහිර විකා න රථ 03ක් ද, උපවයෝගි වන 

අතර විකා නය සදහාරට පුරා සේවප්ර/ේෂණාගාර 11ක්  පිදුරුතලාගල , වදනියාය , සූරියකන්ද , හන්තාත ,   

,ප්රි_ේවරෝස් , නමුණුකුල , පලායක , පාදගල , වකොකාවිල් , බේබලපිටිය , වටොරින්ටන් යන ස්ථාන වල 

පිහිටුවා ඇත. වමයට අමතරව නව සේවප්ර/ේෂණාගාර වදකක් වමම වසර මුලදී වගොන්ගල සහ හුන්නස්ගිරිය 

යන ස්ථානවල පිහිටුවා ක්රිායා්තමක කරන ලදී. 

එවසේම රූපවාහිනි සංස්ථා  වැඩසටහන් ඩයවලොේ චන්ද්රිතකා ඔස්වසේද ( Dialog TV ) ශ්රී  ලංකා වටයකවකොේ 

පිවයෝ ටීවී ( PEO TV ) වසේවාව ඔස්වසේ සහ www: rupavahini.lk වවේ අඩවිය මඟින් අන්තර්ජාලය 

ඔස්වසේ ද වලෝකවේ ඕනෑම තැනක සිට නැරඹිය හැක. 

වමම අං ය නිවයෝජ  අධ්ය ක්ෂ ජනරාල් (ඉංජිවන්රු) යටව්ත පාලනය වේ. ඉහත සඳහන් කරන ලද ඒකක 

හා උප ඒකක මඟින් වසර පුරා පිරිනමන ලද විවිධ්ය වසේවා සංක්ෂිප්තයක් වලස පහත දැක්වේ. 

වමම සියලු වමවහයුේ , නඩ්තතු සහ ව ාපති කටයුතු ඉටු කිරීමට සිදුවූවේ ආර්ථික අර්බුධ්යය නිසා ි  

සීමිත පහසුකේ යටව්ත සහ අඩු වැටුප් මට්ටේ නිසා පැවි තාක්ෂණ නිලධ්යාරි හිඟය්ත සමඟින් බව සඳහන් 

කළ යුතු වේ. 

 වකවසේ නමු්ත , වනොවයකු්ත දුෂ්කරතාවයන් යටව්ත වුව්ත නිෂ්පාදන සහ විකා න කාර්යයන් ඉංජිවන්රු 

අං වේ නිලධ්යාරින්වේ කැපවිම සහ උ්තසහයන් සාර්ථකව ඉටුකිරීමට හැකි විය. 
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ප්ර/ධ්යාන පාලක මැදිරිය 

___________________________________________________________________ 

ප්ර/ධ්යාන පාලක මැදිරිය සංස්ථාවේ වකොදුනාරටිය බදු වන අතර ප්ර/ධ්යාන ව වයන් විකා යන් තුනක් දිනපතා 

පැය 38ක විකා යක් රූපවාහිනි , අයි  93නායකකාව සහ වන්ත්රශා නායකකාවන් විකා ය වකවර්.වමහි පසු 

නිෂ්පාදන සහ සංස්කරණ සඳහා වර්ඛීය වනොවන සංස්කරණ පේධ්යි 12ක් සහ වර්ඛීය සංස්කරණ 

පේධ්යියක් හඬ කැවීම සඳහා වවන් කර ඇත. 

2015 වර් ය තුළ නව ස්ථාපිත කිරීමි හා වැඩි දියුණු කිරීේ පිළිබඳ විස්තර පහත දැක්වේ. 

1. වදවන " Live u '' ග්රකහණය කිරීවේ පේධ්යියක් හදිසි වැදග්ත අවස්ථා සහ ප්ර/වත්ති විකා යන් සඳහා 

ස්ථාපිත කර ඇත. 

2. ඩිජිටල් සංස්කරණ පේධ්යි වවනුවට වර්ඛීය වනොවන  සංස්කරණ පේධ්යියක් ස්ථාපිත කර ඇත. 

3. ඩිජිටල් සංස්කරණ පේධ්යිවයන් ඉව්ත කරන ලද වකොන්වසෝලය චැනල් අයි / වන්ත්රශා නායකකා 

විකා ය කරනු ලබන ප්ර/ධ්යාන ස්විචයන් ( Master Switcher) සවි කර ඇත. 

4. 24 LED වමොනිටරයක් රූපවාහිනි චැනලවේ පැහැදියකව නැරඹීම ( Precise Monitoring) සඳහා 

ස්ථාපිත කර ඇත. 

 

දදනික විකා යන කාලයන් පහත සඳහන් පරිදි  විකා ය වකවර්. 

 රූපවාහිනි ( පළමු නායකකාව )       -     පැය 22 

 අයි / වන්ත්රශා (වදවන නායකකාව)     -      පැය 18 

සංස්කරණ කාලයන් පහත සඳහන් පරිදි  විකා ය වේ. 

 වර්ඛීය වනොවන (Premier )        -        13,000 පැය 

 වර්ඛීය වනොවන ( Avid)            -       56,000 පැය     

 වර්ඛීය (Beta Cam)                   -         3000 පැය 

 

මැදිරි වමවහයුේ  
 

සජීවි වැඩසටහන් වමන්ම වැඩසටහන් පටිගත කිරීේ සඳහා ද මැදිරි අංක i ,ii, iii,iv  (හඬ කැවීේ මැදිරිය ) 

හා රජත එළිමඑහන් මැදිරිය තුළ පහසුකේ සපසා ඇත. 

 

වසර 2015 දී සිදු කරන ලද වැඩසටහන් සංඛ ාව දළ ව වයන් පහත දැක්වේ. 
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 සජීව වැඩසටහන්                                  3992 

 සජීව ප්ර/ධ්යාන ප්ර/වත්ති ප්ර/කා                   2080 

 සජීව පැවයන් පැය ප්ර/වත්ති ප්ර/කා         2340 

 වලොතරැයි දිනුේ ඇදීේ                           2184 

 අධ්ය ාපන වැඩසටහන්                             676 

          එකතුව දළ ව වයන්                    11272 

 

   ප්ර/වත්ති ප්ර/කා  හැරුණු වකොට ඉහත වැඩසටහන් සඳහා දදනික සාමාන  සජීව විකා න කාලය පැය 14 ක්  

   වන අතර වමම කාර්යය භාර්යය අි යින් අවම කාර්යම්ඩඩලය මඟින් සිදු කර වගන යන ලදී. 

  

   මූල මය බාධ්යාවන් වහේතුවවන් 2015 වර් වේදී මැදිරි තුළ යාව්තකාලීන කිරීේ කිසිවක් සිදු වනොකරන ලදී. 

 

බාහිර විකා  ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

   බාහිර විකා  බස් රථ 2 හා මන්ද ධ්යාවන බස් රථය (Slow motion) භාවිතවයන් පසුගිය වසර තුළ බාහිර 

සජීව විකා න හා පටිපත කිරීේ 107 ක් සාර්ථකව සිදු කර ඇත.ජාික සිදුවීේ , සංගීත වැඩසටහන් , ක්රීදඩා 

තරඟ වැඩසටහන් , ආගමික වැඩසටහන් මීට ඇතුළ්ත වේ. 

 

         ඒ පිළිබඳ විසත්ර පහත දැක්වේ. 

         

 බාහිර විකා  බස් රථ - 01                                 පටිගත / සජීව විකා   27 (දින 51) 

 බාහිර විකා  බස් රථ - 02                                 පටිගත / සජීව විකා   67 (දින 118) 

   බාහිර විකා  බස් රථ -02+04 සමඟ Slow motion බස් රථය               13 (දින 30) 

                                                                            එකතුව                 107 

 

 ජනාධිපි මාධ්ය  ඒකකයට අය්ත බාහිර විකා  රථය උප වයෝගි කර ගනිමින් ඉංජිවන්රු කාර්යය 

ම්ඩඩලය සජීව වැඩසටහන් 08 ක් (දින 16 ) සිදු කර ඇත.    
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සේවප්ර/ේෂණ ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

     ගත වූ වසවර්  සේවප්ර/ේෂණ ඒකකවයන් පහත සඳහන් ප්ර/ධ්යාන කාර්යයන් ඉටු කරන ලදී. 

 

 දිවයින පුරා ඵලදායි ආවරණයක් සිදුවන පරිදි විකා නාගාර 10 කින් සමන්විත දීප ව ාප්ත 

වභෞික විකා න ජාලවේ වමවහයුේ හා නඩ්තතු කටයුතු ඉතා උසස් මට්ටවමන් පව්තවාවගන 

යාම. 

 

 දිවයිවන් විවිධ්ය ස්ථානවල සිට බාහිර විකා  136 ක් සඳහා සජීව සබැඳි පහසුකේ  සැලසුේ කිරීම 

හා ක්රිායා්තමක කිරීම.  

 

වමහිදී විකා  පිරිවැය අවම කිරීවේ අරමුවණන් අදාල බාහිර විකා  සථ්ානය , විකා  කාලය ආදී 

කරුණු සලකා ක්ෂදු තරංග උපකරණ (Microwave Links), චන්ද්රිතකා තාක්ෂණ 

උපකරණ(DSNG) වහෝ දුරකථන වසේවා සපයන සමාගේවලට  අය්ත ප්ර/කා  තන්තු ජාල (Fiber 

Optic Network) වැනි තාක්ෂණන් අතරින් වඩා්ත සුදුසු තාක්ෂණ ක්රවමවේදය තීරණය කිරීවමන් 

අනතුරුව සජීවි සේවප්ර/ේෂණ පහසුකේ සැලසුේ කිරීම හා ක්රිායා්තමක කිරීම සිදු කරනු  ලැබීය. 

 

 

 වේශීය හා විවේශීය මාධ්ය  ආයතන සඳහා ක්ෂදු තරංග සබැඳි උපකරණ හා අංකන චන්ද්රිතකා 

ප්ර/වත්ති රැස්කිරීවේ  උපකරණ කුයකයට දීවමන් රු.4,207,000.00 ක අමතර ආදායමක් 

උ්තපාදනය කරන ලදී. 

 

 වකොළඹ දිස්ත්රිෂක්කය සඳහා UHF තරංග කලාපය ඔස්වසේ බේබලපිටිය ටවර් වගොඩනැගිල්වල් 

සිට කරනු ලැබු සේවප්ර/ේෂණය වඩා වැඩි ප්ර/වේ යක් ආවරණය කිරීම සඳහා රාජගිරිවේ පිහිටි මීටර් 

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

 

 ශ්රී  ලංකාවට සුදුසු ඩිජිටල් රූපවාහිනි සේවප්ර/ේෂණ තාක්ෂණයක් තීරණය කිරීමට අදාලව ජපාන 

(ISDB-T)  හා යුවරෝපීය (DVB-T2) ඩිජිටල් තාක්ෂණික  ක්රවමවේදයන් මගින් සිදු කරන් ලැ  

පරීක්ෂණ විකා යක් සඳහා පහස්කේ සැපයීම හා සහභාගි වීම. 
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විදුයක හා වායු සමීකරණ ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

වකොළඹ මැදිරි සංකීර්ණවේ ස්ථාපිත කර ඇි පහත සඳහන් ප්ර/ධ්යාන විදුයක ජනක යන්ත්රශ , වායු සමීකරණ 

පේධ්යි හා බාහිර විකා  බස්රථ වල වායු සමීකරණ පේධ්යිවලට අමතර බාහිර විකා නාගාරවල ස්ථාපිත 

කර ඇි විදුයක ජනක යන්ත්රශ හා වායු සමීකරණ යන්ත්රශ වල නඩ්තතු කටයුතු හා වදෝෂ නිවරිදි කිරීමි විධිම්ත 

කාලසටහනකට අනුව සිදු කරනු ලැබීණි. 

 වකොළඹ මැදිරි සංකීර්ණය අසල ඇි 1250KVA හා 250KVA ඩීසල් විදුයක ජනක යන්ත්රශ 

 පිදුරුතලාගල ප්ර/ධ්යාන විකා නාගාරවේ ඇි 250KVA ඩීසල් විදුයක ජනක යන්ත්රශ 

 වගොන්ගල සහ වදනියාය විකා නාගාරවල ඇි 100KVA හා 70KVA ඩීසල් විදුයක ජනක යන්ත්රශ 

 මැදිරි සංකීර්ණවේ මධ්ය ම වායු සමීකරණ පේධ්යිය 

 වායු සමීකරණ ( Split type) යන්ත්රශ 180 ක් 

 බාහිර විකා න රථවල වායු සමීකරණ පේධ්යි 

 අඛ්ඩඩ විදුයක සැපයුේ පේධ්යි 

 නව වායු සමීකරණ යන්ත්රශ ( Split type)  06 ක් හඬකැවිේ මැදිරිය හා මැදිරි අංක 03 ආයකන්දය 

ඇතුළු විවිධ්ය ස්ථාන 

 බාහිර විකා  බස් රථ  02 හි වායු සමීකරණ  පේධ්යිය අලුවතන් අලු්තවැඩියා කිරීම. 

 මධ්ය ම හ වායු සමීකරණ  පේධ්යිවේ සිසිල් ජලය ගමන් කරන නල  පේධ්යිය අලුවතන් තාප 

පරිවාරණය කිරීම. 

 

 

නඩ්තතු ඒකකය - 1 ( පේධ්යි හා උපකරණ නඩ්තතු කටයුතු) 

___________________________________________________________________ 

 ප්ර/ධ්යාන පාලක මැදිරිය , මැදිරි හා බාහිර විකා න බසර්ථ වල ස්ථාපනය කර ඇි උපකරණ 

හා පේධ්යි වල වදෝෂ නිවාරණ නඩ්තතු කටයුතු ඉටු කරනු ලබයි. 

 සංස්ථාවේ සියලුම අං  හා ඒකක සඳහා දුරකථන පහසුකේ ස්ථාපනය කිරීම හා ඒවාවේ 

නඩ්තතු  කටයුතු සිදු කිරීම. 

 වටයකවප්ර/ොේටර් කටයුතු. 
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2015 වර්ෂය තුළ නඩ්තතු - 1 ඒකකය මගින් ඉටු කරන ලද සුවිව ේෂ කාර්යය පහත දැක්වේ. 

1. ප්ර/ධ්යාන අලු්තවැඩියා කටයුතු - 192 
 

2. වටයකවප්ර/ොේටර් පහසුකේ ලබා දීම 

වමම පහසුකේ ඇමරිකා එක්ස්තජනපදවේ රාජ  වල්කේ, ඉංදියා අගමැිතුමා හා හිටපු 

ජනාධිපිතුමාට ලබා දී ඇත. 
 

 

3. නඩ්තතු කාර්යය ම්ඩඩලය මගින් ඉටු කරන ලද බාහිර විකා න ආවරණ - 72 

මීට සේමාන උවළලවල් , ක්රීදඩා තරඟ ආවරණ  , සංගීත සංදර් න , ආලමික උ්තසව , ජාික 

උ්තසව හා මැිවරණ ප්ර/ිඵල විකා න ඇ්තළ්තය. 

 

4. දුරකථන පේධ්යිය ආශ්රිුත අලු්තවැඩියා කටයුතු - 195 

නව දුරකථන ස්ථාපිත කිරීම - ප්ර/වත්ති අං ය , නීි අං ය, නීි ඒකකය , මැදිරි අංක 03 , 

සනීපාරක්ෂක ඒකකය හා කාර්මික නඩ්තතු ඒකකය 

- සභාපි කාර්යාලය සඳහා නව ෆැක්ස් යන්ත්රශයක් සවි කිරීම. 

- අධ්ය ාපන ඒකකය සඳහා අලුින් PEO TV සේබන්ධ්යතවයක් ලබා දීම. 

- ප්ර/ධ්යාන පාලක මැදිරිය සදහා නව ADSL  සේබන්ධ්යතවයක් ලබා දීම. 

 

5. වි     ව ේෂ රාජකාරි 

- ග්රකැපික් - 2 ඒකකවේ උපකරණ වි     ව ේෂ ඒකකවේ ස්ථාපිත කිරිම 

- ගාලු සමය හා දරුසම්ාන් මුසුයකේ විද ාලවේ රූපවාහිනි ප්ර/දර් න කුටි සවිකිරිම හා ප්ර/දර් නය  

- ජනාධිපිවරණවේ ප්ර/තඵල විකා ය 

- මහ මැිවරණවේ ප්ර/ිඵල විකා ය 

- මැදිරි අංක 3 හි ක්රීදඩා මැදිරිය , 2015 වලෝක කුසලාන රේහි තරගාවයකය , 2015   ICC වලෝක 

කුසලාන ක්රිාකට් තරඟාවයකය හා වනවන් හමුදා සයිකල් වර්ස් සදහා සැකසිම 

 

6. නව කැමරා ප්ර/ධ්යාන පාලක මැදිරිය හා ප්ර/වත්ති අං ය ඉදිරිපස සවි කිරීම 
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නඩ්තතු ඒකකය - 2 ( ක්වෂේත්රශ උපකරණ හා නිෂප්ාදන වසේවා අං යට අදාල  බාහිර විකා  
බස ්රථවේ නඩ්තතු කටයුතු) 

__________________________________________________________________ 
 

 

 විද_්ත ප්ර/වත්ති රැස් කිරීවේ උපකරණ , විද_්ත ක්වෂේත්රශ නිෂ්පාදන උපකරණ හා නිෂ්පාදන වසේවා 

ඒකකයට අදාල බාහිර විකා  බස් රථවේ සියලුම උපකරණ වල වදෝෂ නිවාරණ හා නිවැරිදි 

කිරීවේ නඩ්තතු කටයුතු වමම ඒකකය මගින් සිදු  වකවර්. කැේවකෝඩර් දත   , ශ්රාව  සංකලන 

පුවරු , දතෂ  නිරීක්ෂණ ිර , ශ්රාව  අීකක්ෂණ උපකරණ , අව්ත වගන යා හැකි වීඩිවයෝ කැසට් 

පටිගත කරන යන්ත්රශ , මයිවක්රවොවෆෝන් , ශ්රාව  වර්ධ්යක , විද_්ත වකෝෂ , විද_්ත වකෝෂ ආවරෝපක , 

ප්ර/ත ාවර්ථ - සරල ධ්යාරා , පරිවර්තක , ආවලෝකකරණ උපකරණ හා රැහැන් වේ අතර වේ. 

 නව උපකරණ මිලදී ගැනීම සදහා තාක්ෂණික  ක තාවය ඇගයීමට ලක් කිරීම සිදු වේ. 

 ප්ර/ිසේපාදන ක්රිායාවයකය සදහා තාක්ෂණික පිරිවිතර සකස් කිරීම හා තාක්ෂණික ඇගයුේ කමිටු 

වාර්තා සකස් කිරී 
 

 අලුින් මිලදී ගන්නා ලද උපකරණ ත්තව පරීක්ෂණයට ලක් කිරීම සහ ස්ථාපනය කිරීම 

 

 2015 වසවර් ඉටු කරන ලද වසේවා පිළිබඳ සංඛ ා්තමක විසත්රයක් පහත දැක්වේ 

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

 අව්ත වගන යා හැකි දත   / ශ්රාව  පටිගතකරණ  
                                       :              වදෝෂ නිවාරණ නඩ්තතු කටයුතු                  -11  
                                                      විව ේෂ නඩ්තතු කටයුතු                              - 03 
                                                      වදෝෂ නිවැරිදි කිරීවේ නඩ්තතු කටයුතු         -04 
     

 කැමරා කාච                       :               වදෝෂ නිවැරිදි කිරීවේ නඩ්තතු කටයුතු         -10 
     

 දත   නිරීක්ෂක ිර            :               වදෝෂ නිවැරිදි කිරීවේ නඩ්තතු කටයුතු         -09       

 ශ්රාව  උපකරණ                       :         වදෝෂ නිවැරිදි කිරීවේ නඩ්තතු කටයුතු           -07 
 

 සරල ධ්යාරා සැපයුේ හා විද_්ත වකෝෂ ආවරෝපක 
                                            :         වදෝෂ නිවැරිදි කිරීවේ නඩ්තතු කටයුතු          -09 
 

 ආවලෝකකරණ උපකරණ        :        වදෝෂ නිවැරිදි කිරීවේ නඩ්තතු කටයුතු            -29 
      

 දුරකථන දිවන ලබා දීම                                                                                            - 20 
 

 දුරකථන වදෝ  නිවැරිදි කිරීම                                                                               -100 
 

 CCTV කැමරා සවි කිරීම                                                                                       -10 
 

 අලු්ත උපකරණ තාක්ෂණික ත්තව පරීක්ෂාව                                                          -10 
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වතොරතුරු තාක්ෂණ හා සන්නිවේදන ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

රූපවාහිනි සංසථ්ාවේ පරිගණක ජාලය හා එයට සේබන්ධ්ය උපාංග නඩ්තතු හා මතදුකාංග යාව්තකාලීන 

කිරීම වමම ඒකකවේ කාර්යය භාර්යය යි. පරිගණක 295 ක් මුද්රාණ යන්ත්රශ 90 ක් හා පරිගණක සර්වර් 15 ක් 

වවේ හා වේල් ඇතුල්තව පූර්ණ නඩ්තතු හා අලු්තවැඩියා වදෝ  නිරාකරණය ද පැමිණීේ පිටවීේ වේලා 

සටහන් මතදුකාංගය සේබන්ධ්යව ද වමම ඒකකය මගින් සිදු කරයි. තව ද ප්ර/ධ්යාන නායකකාවේ වවේ අඩවිය 

පව්තවා වගන යාම හා නඩ්තතු පණිවිඩ සේබන්ීකකරණය ද ඒකක සදහා අව   මතදුකාංග නිපදවීම ද සජීව 

ක්රීදඩා ඉසේ සදහා මතදුකාංග නිපදවීම හා සජීව විකා යන්ට සේබන්ධ්ය වතොරතුරු ඉදිරිප්ත කිරීේ ද වතොරතුරු 

තාක්ෂණය හා සන්නිවේදන ඒකකය විසින් සිදු කරනු ලබයි. 

 

පහත සඳහන් ක්රිායාකාරීන් පසුගිය වසර තුලදී ඉටු කරන ලදී. 

 රූපවාහිනි වවේ අඩවිය නැවත සැලසුේ කිරීම හා සකස් කිරිම. වේ සඳහා MS Content මතදුකාංගය 

භාවිතා කරන ලදී. 

 

 පාපැදි තරග , වමෝටර් රථ ධ්යාවන තරග , ක්රිාකට් , රගර් තරග සඳහා සහ ප්ර/ ්ණ විචාරා්තමක 

වැඩසටහන් , මැිවරණ ප්ර/ිඵල සඳහා මතදුකාංගය නිෂ්පාදනය. 

 

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

 

 On Demand Video Content සඳහා ගබඩා ධ්යාරිතාව වැඩි කිරිම. 

 

 ත්රීි භාෂා ප්ර/වත්ති වවේ අඩවි ප්ර/වත්ති ඒකකයට සකසා දීම. 

 

 අන්තර්ජාල විකා වේ ත්තවයන් වැඩි දියුණු කිරීම . 

 

 3G/4G තාක්ෂණය භාවිතා කර වීඩිවයෝ දන්ත ලබාවගන සජීව විකා  සඳහා භාවිතය ආරේභය. 

(වමෝටර් රථ ධ්යාවන තරග බයිසිකල් තරග) 

 

 නව ඇගියක සලකුණු යන්ත්රශ සවි කිරීම. (කැමරා සහිතව )  

 

 සමාජ ජාලා භාවිතය සඳහා පරිගණක භාවිතය පිළිබඳ වැඩමුළු පැවැ්තවීම. 

 

 පරිග ණක මුදණ  යන්ත්රශ ස්කෑනර් යන්ත්රශ හා ජාල උපකරණ වප වදෝ   නැි කිරීම හා නඩ්තතුව. 

 

 පරිගණක ජංගම දුරකථන මතදුකාංගය එයක දැක්වීම( Android හා Apple දුරකථනය සඳහා). 

 

 රූපවාහිනි වවේ අඩවිය ඔස්වසේ පසුගිය වැඩ නැරඹීමට හැකියාව ලබා දීම. 
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අවළවි  අං ය 

___________________________________________________________________ 

අවළවි අං වේ ප්ර/ධ්යානී අධ්ය ක්ෂ ( අවළවි) වේ. කළමනාකරණවයහි පහසුව සඳහා වමම අං  පහත 

ඒකකවයකන් සමන්විත වේ. 

 අවළවි ඒකකය 

 උපවල්ඛන ඒකකය 

 අවළවි ප්ර/වර්ධ්යන ඒකකය 

 ප්ර/චාරක හා මාධ්ය  ඒකකය 

 අවළවි වැඩසටහන් ඒකකය 

 පරිපාලන ඒකකය 

2015 වසවර් අවළවි අං ය රූපවාහිනි සහ චැනල් අයි නායකකාව වනවන් කාලය විකිණීවමන් ලබා ඇි 

සමස්ත ආදායම රුපියල් 2,007,169,283.20 වන අතර සමස්ත අරමුදල්  ගලා ඒම රුපියල්  

2,112,073,026.69 කි.  

 

2015 වසවර් ආදායම වර්ධ්යනය කරගැනීවමහිලා  පහත වැඩසටහන්  විව ේෂවයන් දායක වීඇත. 

 සිංහල හා වදමළ අලු්ත අවුරුේද 

 වවසක් වපොවසොන් උ්තසව 

 ICC වලෝක කුසලාන තරඟාවයකය 

 ක්රිාකට් තරඟ (ඉන්දියා ක්රිාකට් සංචාරය , පාකිස්තානු ක්රිාකට් , බටහිර ඉන්දියා ක්රිාකට්             

සංචාරය)  

 රේහි වලෝක කුසලාන තරඟාවයකය 

 ළමා දිනය 

 රණවිරු රියල් ස්ටාර් වැඩසටහන 

 වමෝටර් රථ ධ්යාවන තරගය 

 නල්ලූර් සජීව විකා ය 

ඉහත වැඩසටහන් අතරින්  සිංහල හා වදමළ අලු්ත අවුරුදු  වැඩසටහන හා සුන්දර නුවර එළිය සැළයකහිණි 

වසන්තය සඳහා රු 36,655,000.00 ක ඉහළ ආදායමක් ලබා   ගැනීමට හැකි විය. 

වසේවාදායකයින්වේ  ප්ර/වර්ධ්යන වැඩසටහන්  සංවිධ්යානය කර ප්ර/චාරය කිරීවමන් හා අනුග්රකහකයන්  ලබා 

ගැනීවමන් අමතර ආදායමක් ලබා ඇත. 
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වසේවා දායක ආයතන සමග මනා සේබන්ධ්යතාවයක් පව්තවාවගන යාම තුළින් වසේවාදායක යන්වගන් ලබා 

ගන්නා  වවළද දැන්වීේ නිවැරදිව උපවල්ඛන ගතකර විකා ය කිරිමට කටයුතු සලස්වා ඇත.ආදායේ 

ඉලක්ක සපුරා  ගැනීමට සහායවීම  උපවල්ඛන ඒකකවයහි කාර්ය භාරයයි. 2015 වසවර්දි   උපවල්ඛන 

ඒකකය විසින්  දැන්වීේ 187,767 ක් උපවල්ඛන ගත කර ඇත. 

 

තවද සංස්ථාවේ වැඩසටහන් අ ඩංවන ඩී.වී.ඩී පිටප්ත අවළවි කිරීම තුළින් රුපියල් 2,817,638.00 ක පමණ 

වාර්ෂික ආදායමක් උපයාවගන ිවේ. එවමන්ම නැණමිහිර  ශීෂ ්තව  ප්ර/ ්න පත්රශ කට්ටල අවළවි අං වයන් 

විකිණීවමන් පමණක් රුපියල් 5,213,800.00 ක ආදායමක් ලබාවගන ඇත. 

 

2015 වර්ෂය තුළදී රූපවාහිනිවේ විකා ය වූ වැඩසටහන්වල පිටප්ත සහ පුස්තකාල දර් න අවළවිවයන් 

ලැ  ආදායම 1,330,244.00කි. 

 

සුන්දර නුවරඑළිය සැළයකහිණි වසන්තය, සිරිලක පිරි අවුරුදු සිරි අවුරුදු උදානය, ගංගාරාම වවසක් 

කලාපය, තන්ිරිමවල් වපොවසොන් උ්තසවය, සුරිඳුණි කතරගම 2015,  T 20  ක්රිාකට් වලෝක කුසලාන 

තරගාවයකවේ රූපවාහිනී ප්ර/වර්ධ්යන ව ාපාිය , පණවමන් සුරකිමු සමාජ ස්තකාරක ව ාපතිය, න්තතල් 

කැවරොල් ගී ප්ර/සංග ආදී ප්ර/වර්ධ්යන කටයුතු සාර්ථකව නිම කරන ලදි. 

 

2015 වසර තුළ ද නායකකා ප්ර/වර්ධ්යන සහ රුපවාහිනී වැඩසටහන් ප්ර/චාරය සදහා මුද්රිතත මාධ්ය  ඔස්වසේ ප්ර/චාරක 

කටයුතු ප්ර/චාරක හා මාධ්යය ඒකකය මගින් දිය්ත වකරිණ. 

 

වර්ෂය පුරා  විධිම්ත සැලසුමක් යටව්ත අවළවි ප්ර/වර්ධ්යනය හා වප්ර/ේක්ෂක වර්ධ්යනය සදහා වමම ප්ර/චාරක 

දැන්විේ සිංහල, ඉංග්රී්සි හා වදමළ යන මාධ්ය වයකන් පළ වකරිණ. 

 

වලොතරැයි වැඩසටහන්, වසේවාදායක ප්ර/වර්ධ්යන වැඩසටහන් හා වසසු අවළවි වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය හා ඒ 

ඒ වැ ඩසටහන්වලට අදාළ පූර්ව ප්ර/චාරක පට සැකසීම අවලවි වැඩසටහන් නිෂ්පාදක ඒකකය මගින් සිදු 

වකවර්. තවද දිනපතා වලොතරැයි දිනුේ ඇදිවේ නිෂ්පාදන කටයුතු සිදුවන අතර පසුගිය වසවර් දිනුේ අදීවේ 

වැඩසටහන් 2190 ක් නිෂ්පාදනය කර ඇත.         
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පරිපාලන අං ය 
___________________________________________________________________ 

සංස්ථාවේ සියලුම පරිපාලන කටයුතු සභාපි  සහ අධ්ය ක්ෂ ජනරාල්වේ අීකක්ෂණය  යටව්ත පරිපාලන 

අං ය මගින් සිදු කරනු  ලබයි. පරිපාලන අං ය අධ්ය ක්ෂ (පරිපාලන ) යටව්ත පාලනය වේ. 

පරිපාලන අං ය යටව්ත ඇි ඒකක 

 පරිපාලන ඒකකය 

 මහජන සේබන්ධ්යතා හා පිළිගැනීවේ ඒකකය  

 වල්ඛනාගාරය 

 ප්ර/වාහන ඒකකය 

 ආරක්ෂක ඒකකය 

 පර්වේෂණ හා පුහුණු ඒකකය -   සභාපි සහ  අධ්ය ක්ෂ ජනරාල්වේ අීකක්ෂණය  යටව්ත 

 නීි හා පරිපාලන ඒකකය 

 සිවිල් ඉංජිවන්රු ඒකකය 

 අභ න්තර විගණන ඒකකය - සභාපිතුමාවේ  සතජු අීකක්ෂණය  යටව්ත 

 පුස්තකාලය 

පරිපාලන ඒකකය  සිදු කරන කාර්යයන් 

 සංස්ථාවේ සියලුම නිලධ්යාරීන්වේ වපෞේගයකක යකපිවගොනු පව්තවාවගන යාම. 

 සංස්ථා කාර්ය ම්ඩඩලය සඳහා නව නිලධ්යාරීන් බඳවා ගැනීම. 

 සංස්ථා නිලධ්යාරීන්වේ  උසස්වීේ, වාර්ෂික වැටුප් වැඩිවීම සහ ස්ථාන මාරුවීේ ලබාදීම. 

 ජනමාධ්ය  අමාත ං ය ඇතුළු බාහිර  ආයතන විසින් ඉල්ලුේ කරනු ලබන වතොරතුරු හා වාර්තා 

ලබා දීම. 

 සංස්ථාවේ සියලුම උ්තසව සංවිධ්යානය කිරීම. 

 සංස්ථාවේ නිලධ්යාරීන්වේ විනය පාලනය සේබන්ධ්ය රාජකාරි සිදු කිරීම. 

 විවේශීය පුහුණු පාඨමාලා , සේමන්ත්රශණ, සමුළු, රැස්වීේ, අධ්ය ාපන චාරිකා, වැඩමුළු, ආවරණ 

කටයුතු සදහා නිලධ්යාරීන් වයොමු කිරීම සේබන්ධ්ය රාජකාරි කටයුතු කිරීම. 
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 බාහිර ආයතනවල (අධ්ය ාපන හා වත්තතීය) ශිෂ යන්ට පුහුණුව සඳහා අවසථ්ාව සලසා දීම හා 

ඔවුන් අදාළ අං  වවත වයොමු කිරීම. 

 සංස්ථාවේ සියලුම නිලධ්යාරීන්වේ නිවාඩු , හදිසි අනතුරු නිවාඩු , ප්ර/සූත නිවාඩු, විව ේෂ හා රාජකාරි 

නිවාඩු, රටින් බැහැර වපෞේගයකක හා රාජකාරි නිවාඩු සේබන්ධ්ය රාජකාරි සිදු කිරීම. 

 සංස්ථා නිලධ්යාරීන්වේ සුභ සාධ්යනය  සදහා දවද  රක්ෂණ පහසුකේ, ණය  පහසුකේ ලබාදීම 

ඇතුළු  අවනකු්ත සුභසාධ්යන කටයුතු සිදු කිරීම. 

 සංස්ථා  නිලධ්යාරීන්වේ වසේවක අර්ථසාධ්යක අරමුදල හා වසේවා නියුක්ිකයින්වේ භාර අරමුදල් 

සේබන්ධ්ය රාජකාරි කටයුතු සිදු කිරීම. 

 නිල හැඳුනුේප්ත , නිල ඇඳුේ ලබාදීම සේබන්ධ්ය රාජකාරි කටයුතු කිරීම. 

 සංස්ථාවේ විවිධ්ය අං වලට අව   පානීය ජලය සහ පුව්තප්ත වගන්වීම හා වබදාහැරීම. 

 සංස්ථා දුරකථන හා තැපැල් සේබන්ධ්ය රාජකාරි කටයුතු කිරීම. 

2015 වර්ෂය අවසානවේ වසේවක සංඛ ාව පිළිබඳ වතොරතුරු   

වසේවා පදනම      වසේවක සංඛ ාව 

ස්ථීර කාර්ය ම්ඩඩලය      940 

වකොන්ත්රශා්ත කාර්ය ම්ඩඩලය     40 

වසේවා පැවරුේ  කාර්ය ම්ඩඩලය    24 

මුළු කාර්ය ම්ඩඩලය      1004 

අනුමත  කාර්ය ම්ඩඩලය      985 

2015 වර්ෂවේ නව බඳවා ගැනීේ 

ස්ථිර පදනම මත      13 

වකොන්ත්රශා්ත  පදනම මත      09 

වසේවා පැවරුේ පදනම මත     16 

මුළු බදවා ගැනීේ      38 
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2015 වර්ෂවේ විශ්රාාම යාම සේබන්ධ්ය වතොරතුරු 

2015 වර්ෂවේ විශ්රාාම ලැ  නිලධ්යාරීන් සංඛ ාව   03 

 

රක්ෂණ ප්ර/ිලාභ 

2015 වසවර් ජනවාරි 01 දින සිට වදසැේබර් 31 දින දක්වා කාලය සඳහා සංස්ථාව ගිවිසග්ත දවද  

රක්ෂණාවරණය, ගිනි රක්ෂණය  හා සියලු අවදානේ රක්ෂණ ක්රවම ක්රිායා්තමක වකරිණි. 

එ මගින්; 

 වරෝහල්  හා සැ්තකේ රක්ෂණ ආවරණය( වන්වාසික වරෝහල් හිල්ප්ත,  ඇස්ක්ඩනාඩි 

හිල්ප්ත) 

 අසාධ්ය  වරෝග රක්ෂණය 

 හදිසි අනතුරු රක්ෂණය 

 ගිණි රක්ෂණය හා සියලු අවදානේ රක්ෂණ  යන ක්වෂේත්රශ ආවරණය වේ. 

2015 වර්ෂවේ වමම සංසථ්ාවේ නිලධ්යාරීන් සහභාගි වු විවේ  නිල සංචාර 

විවේ  ගමන් අවසථ්ා    සහභාගි වු නිලධ්යාරීන් සංබ ාව 

පුහුණු පාඨමාලා       12 

රැස්වීේ හා සේමන්ත්රශණ      45    

රාජ  නායක නිල සංචාර සහ ආවරණ කටයුතු   19  

 

උ්තසව සාංව්තසරික කටයුතු 

 2015 වර්ෂවේ වයදුණු රූපවාහිනී 33 වන සංව්තසරය වවනුවවන් පැවැි පිරි්ත පිංකම සහ 

දානමය පිංක ම වපබරවාරි මස 14 සහ 15 සිදු කිරීම. 

 වසර 20ක වසේවා කාලයක් සේපූර්ණ කළ සංස්ථා නිලධ්යාරීන් සඳහා රන් ිළිණ ප්ර/දානය.  

 රූපවාහිනී සංස්ථා නිලධ්යාරීන්වේ සහභාගි්තවවයන් වාර්ෂික අලු්ත අවුරුදු උ්තසවය ක්රීදඩා 

සංගමය හා එක්ව සංවිධ්යානය කිරීම.  
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මහජන සේබන්ධ්යතා හා පිළිගැනීවේ ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

2015 වසවර්දී ආයතන 739 කට අය්ත පුේගලයන් 84632 ප්ර/මාණයක් රූපවාහිනී සංසථ්ාව නැරඹීමට 

පැමිණ ඇි අතර වමොවුන්වගන් බහුතරය පාසල් සිසු සිසුවිවයෝවවි. අවනක් වකොටස ත්රිෂවිධ්ය හමුදාවට හා 

ග්රකාමිය විවිධ්ය සංවිධ්යානවයකන් පැමිනි අයවවි. වමොවුන්ට අව   කරන පහසුකේ හා මාර්වගෝපවේ ක්තවය 

ලබා දී ඇි අතර සංස්ථාවේ විවිධ්ය අං  මගින් ඉටුවන කාර්යයන් හා රූපවාහිනීය  වප්ර/ේක්ෂකයා දක්වා  

වප්ර/ේරණය වන ආකාරය ගැන මනා දැනුමක් ඔවුන්ට ලබාදිම වමමඟින් සිදුවේ.     

 

ප්ර/වාහන ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාවේ දදනික ප්ර/වාහන රාජකාරි වන ප්ර/වත්ති පටිගත කිරිේ, වැඩසටහන් පටිගත 

කිරීේ, ඉසේ සමීක්ෂණ කටයුතු සහ වකොළඹින් බැහැරව  ඇි ප්ර/ිවිකා න මධ්ය සථ්ානයන්හි අව  තා මත 

ප්ර/වාහන පහසුකේ සැපයීම සහ  සංස්ථාවේ අවනකු්ත රාජකාරි සදහා ප්ර/වාහන පහසුකේ සැපයීම වමම 

ඒකකවේ ප්ර/ධ්යාන කාර්යය වේ. 
 

වමම ඒකකවේ කාර්යම්ඩඩලය 61 කි. රූපවාහිනි සංස්ථාවට අය්ත වාහන 04 ක් සහ කුලී පදනම මත 

ලබාග්ත වාහන 09 ක් උපවයෝගී කර ගනිමින් ඉහත අව  තා  සපුරා දීමට කටයුතු කර ිවේ. 

 

ඒ අනුව යවථෝක්ත වර්ෂය තුළ වාහන ධ්යාවනය කර ඇි දුර ප්ර/මාණය කි.මි.23,4632,1 ක් වු අතර, ඉන් 

කි.මි.936,179 ක් සංස්ථා වාහනවයකන්ද, කි.මි.296,948 ක් පුේගයකක වාහනවයකන්ද ධ්යාවනය කර ිවේ. 

වමය පසුගිය වසවර් ධ්යාවනය කර ඇි කි.මි සංඛ ාව හා සසඳා බැලීවේදී කි.මි.0443001 ක අඩු වීමකි. 

 

සංස්ථා වාහන  04 ක් වසරක ධ්යාවනය සඳහා ඉන්ධ්යන වියදම වලස රු 12,079,835 ක මුදලක් සහ කුලී 

පදනම මත ලබාග්ත  වාහන 09 ක් සඳහා කුයකය වලස රු12,631,291.26 ක මුදලක් වැය වී ඇත. 
 

සංස්ථා වාහනවල අළු්තවැඩියා  වි ාල ප්ර/මාණයක් සංස්ථා ගරාජය තුළ ඉටු කිරීවමන් වඩා්ත වි ්වාසදායක 

නඩ්තතු වසේවාවක් සහ මුදල් ඉිරික් ලබා ගැනීමටද හැකි වී ිවේ. 
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ආරක්ෂක ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

වපෞේගයකක ආරක්ෂක අං වේ සහ සංස්ථා ආරක්ෂක නිලධ්යාරීන්වේ වසේවාව ලබාගනිමින්  දවවසේ පැය 24 

පූරා සංසථ්ා කාර්ය ම්ඩඩලය සහ ආයතන වේපල ආරක්ෂා කිරීම සහ ආයතනවේ විනය පව්තවාවගන 

යාම ආරක්ෂක ඒකකවේ කාර්ය භාරය වේ. 

ප්ර/ධ්යාන ආරක්ෂක නිළධ්යාරිවයක් , වජ ෂ්ඨ ආරක්ෂක නිළධ්යාරිවයක්, රූපවාහිනී ආරක්ෂක නිළධ්යාරීන් 05 

වදවනකු හා කාන්තා ආරක්ෂක නියාමක වරිවයකුවගන් සංස්ථා ආරක්ෂක ඒකකය සමන්විත වන අතර 

ස්ථාන භාර නිළධ්යාරීන් 02, කණිෂ්ඨ ආරක්ෂක නිළධ්යාරීන් 19 වදවනකු හා කාන්තා ආරක්ෂක 

නිළධ්යාරීනියන්  03 වදවනකු පුේගයකක ආරක්ෂක අං වේ රාජකාරි කරන අතර වමොවුන් දිවා රාත්රීි 

වදවකහිම වසේවය සපයයි. 

 

සිවිල් ඉංජිවන්රු ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

 සාමාන  එදිවනදා ආයතනවේ සිදුවන නඩ්තතු කටයුතු, මැදිරි සංකීර්ණවේ අළු්තවැඩියා කටයුතු 

හා අවනකු්ත ප්ර/ාවේශිය විකා නාගාර නඩ්තතු  සිදු කිරීම. 
 

 ගරාේ වගොඩනැගිල්වල් නවීකරණ හා  අළු්තවැඩියා  සිදුකිරීම. 

 

නිි පරිපාලන ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

නීි පරිපාලන ඒකකය පරිපාලන අං යට අය්ත ඒකකයක් වන අතර එය නිලධ්යාරීන් 05 වදවනකුවගන් 

සමන්විතයි. නි.අ (නීි පරිපාලන) ස.අ (නීි පරිපාලන), වල්කේ, කළමනාකරණ සහකාර සහ කාර්යාල 

සහායක යන තනතුරු වමම ඒකකයට අය්ත වේ. 

සංස්ථාවට එවරහිව හා සංස්ථාව වවනුවවන් පවරන ලද නඩු කති වලදී වශ්රාේෂ්ඨාධිකරණ, 

අභියාචනාධිකරණය, මහාධිකරණය, දිසා අධිකරණය සහ මවහේස්ත්රශා්ත අධිකරණය ඉදිරිවේ සංස්ථාව 

වවනුවවන් වපනී සිටීම හා අව   අවස්ථාවලදී ඒ සඳහා වජ ෂ්ඨ නීතීඥ මහතුන් සේබන්ධ්ය කර ගැනිම, 

කේකරු අධිකරණය, කේකරු වකොමසාරිස් , මානව හිමිකේ වකොමිෂන් සභාව, ඔේබුඩ්සම්න් ඉදිරිවේ 

සංස්ථාව වවනුවවන් වපනී සිටිම ඉහළ කළමනාකාරි්තවයට අව   නීි උපවදස් ලබාදීම හා  ට අමතරව 

සංස්ථාව ඇතුළ්ත වන සංස්ථා වසේවකයින් හා බාහිර වසේවා දායකයන් සමග ගිවිසුේ සකස් කිරීම්ත ඒ හා 

සේබන්ධ්ය සියලුම කටයුතු නීි පරිපාලන ඒකකය මඟින් සිදු කරනු ලබයි. 
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2015 වර්ෂය අවසන්වන විට වසේවාදායක ණය ගැියන්වගන් සංස්ථාවට රු 48,886,344.86 ක මුදලක් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීිමය පියවර ගැනීමට නීි අං යට  වයොමු කර ිබුණි.ඒ අතුරින් රු13,443,933.33 

ක මුදලක් නීිමය පියවර  ගැනීවමන් පසුව 2015 වර්ෂය අවසන් වන විට  අයකර ගන්නා ලදී. වේ අතුරින් 

2015 වර්ෂය තුළදී පමණක් නව වසේවාදායකයින් වවනුවවන් රු 13,438,986.77 මුදලකට නීිමය පියවර 

වගන ඇි අතර එයින් රු7,980,899.76 ක මුදලක් අයකර ගන්නා ලදී. 

 

තවදුරට්ත සංස්ථාවට එවරහිව විවිධ්ය පුේගලයන් විසින් සහ ආයතන විසින් අධිකරණවේ පවරා ි  නඩු 

13ක් අතුරින් පහත සදහන් නඩු සමාවලෝචිත වර්ෂය තුළදී අවසන් විය. 

 

 රාජ  ව ාපාර චක්රවවල්ඛ අංක 01/2013 අනුව යමින් සංස්ථා  වසේවකයින් විසින් අවුරුදු 57 න් විශ්රාාම 

ගැන්වීමට  එවරහිව පවරන ලද CA(Writ)253/14  දරණ නඩුව අවුරුදු 60 දක්වා දීර්ඝ කරමින් 

2016.06.08 වන දින සමථ වන ලදී. 

 

 2008.05.05 වන දින වහෝ  ට ආසන්න දිනයකදී රාත්රීි 8.00 ට විකා ය කරන ලද          ප්ර/වත්ති 

ප්ර/කා ය මගින්  පාර්යකවේන්තු මන්ත්රීි පායකත රංවේ බ්ඩඩාර මහතාට අපහාස වුවේ යැයි පවසා රු 

මියකයන 250 ක මුදලක් වන්දි ව වයන් ඉල්ලමින් පවරන ලද 04538/DMR/08  දරන නඩුව 

සමථයට ප්තවී අවසන් විය. 

 

 2010.01.28 දින වැඩ තහනේ කිරීම මඟින් ඔහුවේ මානව හිමිකේ ඛ්ඩඩනය වූවේ යැයි සදහන් 

කරමින් නිෂ්පාදක එච්. වක් අලගියවන්න මහතා විසින් පවරන ලද අංක SC(FR)/73/2010 දරන 

නඩුව අදාල නිලධ්යාරියා නැවත වසේවවේ පිහිටුවීවමන් පසුව ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලදී.  

 

අභ න්තර විගණන ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

සංස්ථා සභාපි / අධ්ය ක්ෂ ජනරාල්වේ සතජු අීකක්ෂණය යටව්ත අභ න්තර විගණන ඒකකය ක්රිායා්තමක 

වේ. ගිණුේ හා අභ න්තර පාලන ක්රවම සමාවලෝචනය කිරීම්ත, ඒවාවේ ක්රිායාකාරි්තවය, වමවහයවීම පිළිබඳ 

වදෝෂ සහගත ත්ත්තවයන් පිළිබඳව අදාළ අං  ප්ර/ධ්යානීන් වවත අභ න්තර විගණන විමසුේ වයොමු කිරිම්ත, 

තවදුරට්ත අව    අවස්ථාවලදී වැඩිදියුණු කිරීේ හා පවින ත්ත්තවයන් පිළිබද ඉහළ කළමනාකාරි්තවය 

වවත වාර්තා කිරීම්ත අභ න්තර විගණන ඒකකවේ ප්ර/ධ්යාන කාර්යභාරය වේ. 

 



 51   වාර්ෂික වාර්තාව 2015 
 

2015 වර්ෂය සඳහා පිළිවයල කරන ලද අභ න්තර විගණන වැඩසටහන, පව්තනා මානව හා වභෞික 

සේප්ත ප්ර/වයෝජනයට ගනිමින් පව්තනා කාල වේලාවන්  අනුව පූර්ණ ව වයන් හා නියැදි ව වයන් 

පරීක්ෂා කර පාලනාධිකාරය වවත වාර්තා කර ඇත. 

 

ඒ අනුව සංස්ථාවේ  ප්ර/ධ්යාන අං  කිහිපයක් ආවරණය වන පරිදි විගණන විමසුේ අටක් (08) විගණන වාර්තා 

පහවළොවක් (15) හා වවන්ත වාර්තා හතයකස් තුනකු්ත (43) පමණ ඉදිරිප්ත වකොට ඇි අතර 2015 වර්ෂය 

තුළ විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීේ හතරක් (04) පව්තවා ඇත.       

 

පර්වේෂණ හා පුහුණු ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

රූපවාහිනී නායකකාවක මූයකකම කාර්යයක් වූ වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය සදහා වූ වප්ර/ේක්ෂක හැසිරීම හා 

වවළදවපොල නැමියාව වසොයා බැලීම වැදග්ත වේ. ඒ සඳහාවූ පර්වේෂණ  හා ද්තත ලබාදීම්ත කාර්ය 

ම්ඩඩලවේ  දැණුම,  කුසලතා හා ආකල්ප ප්ර/වර්ධ්යනය සදහා වූ පුහුණු කටයුතු්ත වමම ඒකකවයන් 

සිදුවකවර්. 

 

දදනික වැඩසටහන් හි නැරරුේ රටාව හා වප්ර/ේක්ෂක නැමියාවන් හදුනා ගැනීමට අව   ද්තත වි ්වල්ෂණ 

සිපතා නිකු්ත වකවර්. ඒ සඳහා පාදක කර ගන්නා ලේවේ ලංකා මාර්කට් රිසර්ච් හියුවරෝ (LMRB ) 

ආයතනවයන් මිළදී ගන්නා ද්තතයන්ය. වමම ද්තත පිළිබඳ විවිධ්ය මතවාද පැවිය්ත වමරට රූපවාහිනී 

වවළඳ අනුග්රකාහකයන්  සිය වවළද වයදවුේ සඳහා වමම ද්තත පාදක කරගන්නා බැවින් එය බැහැර කිරීම 

අපහසු වී ඇත.වවන්ත තරඟකාරී වප්ර/ේක්ෂක සමීක්ෂණ ද්තත සපයන්නන් වනොමැිවීම එම ද්තත වයොදා 

ගැනීමට බලපෑ අවනක් වහේතුවයි.එම ද්තත පාදක කර ගනිමින් වප්ර/ේක්ෂක නැරරුේ රටාවන් වි ්වල්ෂණය 

කිරීම අඛ්ඩඩව සිදුවකරිණ. එවමන්ම වැඩසටහන් හා වවළඳ දැන්වීේ සදහා වූ වනවන් කාල වයදවුේ 

වි ්වල්ෂණයන් ද සිදුකර ඇත. 

 

මීට අමතරව ඉහළ කළමනාකාරි්තවවේ  ඉල්ලීම පරිදි වැඩසටහන් අතර වේලාව දර් නය කිරීම පිළිබඳ 

වප්ර/ේක්ෂක අදහස් විමසීවේ සමීක්ෂණයක් ද සිදුවකරින. 

වාර්ෂික වාර්තාව සකස් කිරීමද වමම ඒකකවයන් සිදු වකවරන තව්ත කාර්යයකි.    
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පුහුණු වැඩසටහන් 

 

 

වැඩසටහන් සංඛ ාව 

 

සහභාගී වු සංඛ ාව 

වේශීය - පුහුණු වැඩසටහන් 15 403 

වේශීය - බාහිර පුහුණු වැඩසටහන් 11 33 

බාහිර ආයතන සඳහා පැවැ්තවූ පුහුණු 

වැඩසටහන් 
02 27 

වි ්ව විද ාල හා කාර්මික විද ාලවල සිසුන් 

සඳහා ලබාදුන් පුහුණු අවසථ්ා 
- 40 

 

ජාික අනන තාවක් වලස වි ්ව විද ාල කාර්මික විද ාල සිසුන් 40 වදවනකුට උපරිම මාස 06ක් වන 

අභ න්තර පුහුණු අවස්ථා ලබාදීම වමම ඒකකවේ වමවහයවීවමන් සිදු වකරිණ. 

එවමන්ම රූපවාහිනී මාධ්ය  පර්වේෂණ කටයුතුවල නිරත වන පර්වේෂකයන්ට ශිෂ යන්ට අව   

වතොරතුරු හා සහය ලබාදීමට සිදුවකවර්. 

තායිලන්තවේ චියාන්ේ මායි (Chiang mai)  හි පැවි  AIBD මහ සමුළුවට ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

නිවයෝජනය කරමින් සහභාගිවු අධ්ය ක්ෂ පර්වේෂණ හා පුහුණු ටී. එේ.ජී චන්ද්රාවසේකර මහතා 2015 - 2016 

වසවර් උප සභාපි වලස ඡන්දවයන් ප්තවීම්ත ආයතනයට වමන්ම රටට ද වගෞරවයක් විය. 

 

වනවන් කාල වි ව්ල්ෂණය 

 

2015 වර්ෂවේ ජාික නායකකාවේ සමස්ත වනවන් කාලය පැය 6,677.6  කි. ඉන් පැය  5780.7 ක් 

වැඩසටහන් සඳහා වවන් වූ අතර, වවළඳ දැන්වීේ සඳහා වවන් වූ කාලය පැය 896.9  කි. අයි නායකකාවේ 

මුළු වනවන් කාලය පැය 5,530.9  ක් වූ අතර ඉන් පැය 5,124.4  ක් වැඩසටහන් සඳහා වවන් වකරිණි. වවළඳ 

දැන්වීේ සඳහා වූ කාලය පැය 406.5    කි. 

2014 වර්ෂවේ වැඩසටහන් වනවන් කාලය පහත දැක්වවන පරිදි වර්ගීකරණය කර දැක්විය හැකිය. 
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වැඩසටහන් වනවන් කාල වි ව්ල්ෂණය - 2015 

 

 
වැඩසටහන් වර්ගීකරණය 
 

ජාික නායකකාව අයි නායකකාව 

පැය % පැය % 

වතොරතුරුමය වැඩසටහන් 
 
ප්ර/වත්ති 
 
වේ පාලන 

                    
ආර්ථික 
 
සාමාජීය 
 
ආයුවබෝවන් 
 
 

 

 

691.0 

 

244.6 

 

85.6 

 

265.2 

 

162.5 

 

1448.9 

 

 

11.9 

 

4.2 

 

1.5 

 

4.6 

 

2.8 

 

25 

 
 

408.9 
 

180.1 
 
- 
 
 

163.7 
 
- 
 

 

    752.7 

 
 

8.0 
 

3.5 
 
- 
 

3.2 
 
- 
 
 

14.7 

අධ්ය ාපනික වැඩසටහන් 
 
අධ්ය ාපනික 
 
වාර්තාමය 
 
කතෂිකාර්මික 
 
ප්ර/ ්න විචාරා්තමක 
 
සඟරාමය 
 
 

 

 

462.4 

 

136.0 

 

43.7 

 

20.9 

 

137.0 

 

800.0 

 

 

8.0 

 

2.4 

 

0.8 

 

0.4 

 

2.4 

 

14.0 

 
 

87.8 
 

187.3 
 
- 
 
- 
 

849.7 
 
 

1124.8 

 
 

1.7 
 

3.7 
 
- 
 
- 
 

16.6 
 
 

22.0 

ළමා වැඩසටහන් 
 
ළමා 
 
කාටූන් 
 
 

 

 

260.6 

 

57.9 

 

318.5 

 

 

4.5 

 

1.0 

 

5.5 

 
 

44.9 
 

50.1 
 

95.0 

 
 

0.9 
 

      0.8 
 

1.7 

කාන්තා වැඩසටහන් 
 
කාන්තා වැඩසටහන් 
 

 

 

561.2 

 

561.2 

 

 

9.7 

 

9.7 

 
 

24.6 
 

24.6 

 
 

0.5 
 

0.5 
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සංසක්තික හා ආගමික වැඩසටහන් 
 
සංස්කතික 
 
ආගමික 
 
 

 

 

63.5 

 

362.5 

 

426 

 

 

1.1 

 

6.3 

 

7.4 

 
 

19.5 
 

173.7 
 

193.2 

 
 

0.4 
 

3.4 
 

3.8 

විවනෝදා්තමක වැඩසටහන් 
 
නාට  
 
මාලා චිත්රශපට 
 
චිත්රශපට 
 
සංගීත 
 
විවිධ්ය 
 
 

 

 

674.6 

 

370.4 

 

87.9 

 

626.8 

 

105.8 

 

1865.5 

 

 

11.7 

 

6.4 

 

1.5 

 

10.8 

 

1.8 

 

32.2 

 
 

517.9 
 
- 
 

617.5 
 

464.3 
 

153.3 
 

1753.0 

 
 

10.1 
 
- 
 

12.1 
 

9.1 
 

3.0 
 

34.3 

 
ක්රීදඩා වැඩසටහන් 

 

102 

 

1.8 

 
963.7 

 
18.8 

 

 
ප්ර/චාරා්තමක වැඩසටහන් 

 

224.2 

 

3.9 

 
200.4 

 

 
3.9 

 

 
භාෂාව 
 

 

8.9 

 

0.1 

 
- 

 
- 

 
අවනකු්ත වැඩසටහන් 
 

 

25.5 

 

0.4 

 
17.0 

 
0.3 

එකතුව 5780.7 100.0 5124.4 100.0 

 

වවළඳ වනවන් කාලය - 2015 

 
වැඩසටහන් වර්ගීකරණය 

ජාික නායකකාව අයි නායකකාව 
 

පැය 
 

% පැය % 

මිල වගවූ අනුග්රකාහක වවළඳ දැන්වීේ 
 
වනොමිවල් විකාශිත දැන්වීේ 
 

812.9 

 

84 

90.6 

 

9.4 

406.10 

 

0.35 

99.9 
 

0.1% 

එකතුව 
 

 

896.9 

 

100.0 

 
406.45 

 
100.0 
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අනුග්රකාහක දායක්තවය 

ජාික නායකකාවේ වැඩසටහන් වනවන් කාලවයන් 39.3%  (පැය 2273.8) ක් හා අයි නායකකාවේ වැඩසටහන් 

වනවන් කාලවයන් 23.6% (පැය 1211.9) ක් සඳහා අනුග්රකාහක දායක්තවය ිවේ. 

 

භාෂාව අනුව වැඩසටහන් වනවන් කාලය 

 
භාෂාව 

ජාික නායකකාව අයි නායකකාව 
 

පැය 
 

% පැය % 

සිංහල 
 
වදමළ 
 
ඉංග්රී්සි 
 
වවන්ත 
 

5585.2 

 

2.2 

 

162.7 

 

30.6 

96.6 

 

0.0 

 

2.8 

 

0.5 

515.9 
 

2888.0 
 

1614.0 
 

106.5 

10.1 
 

56.4 
 

31.5 
 

2.0 

 
එකතුව 
 

 

 

5780.7 

 

 

100 

 
 

5124.4 

 
 

100.0 

 

 

 

 

 

 
වැඩසටහන් වර්ගීකරණය 

ජාික නායකකාව අයි නායකකාව 
 

පැය 
 

% පැය % 

අනුග්රකාහක දායක්තවය සහිත 
 
අනුග්රකාහක දායක්තවය රහිත 
 

2273.8 

 

3506.9 

39.3 

 

60.7 

1211.9 
 

3912.5 

23.6 
 

76.4 

 
එකතුව 
 

 

5780.7 
 

100.0 

 
5124.4 

 
100.0 
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ජාත න්තර සබඳතා ඒකකය 

___________________________________________________________________ 

සංස්ථාවේ විවිධ්ය ඒකක වල වසේවවේ නියුතු නිෂ්පාදකවරුන්වේ වැඩසටහන් අන්තර්ජාික තරඟ හා 

උ්තසව සඳහා  ඉදිරිප්ත කිරීම, ශිෂ ්තව සදහා සහභාගි වීම, විවේ  තානාපි කාර්යාල සේබන්ීකකරණය, 

වමමගින් සිදු වකවර්. වමම ඒකකය  පරිපාලන අං ය යටව්ත පාලනය වේ. 

 

වල්ඛණාගාරය 

___________________________________________________________________ 

 සංස්ථාවේ සියලු අං  හා ඒකක වලට අය්ත යකපිවගොනු වල්ඛණාගාරය වවත    භාර ගැනීම. 

 එම වල්ඛණ වල්ඛණගතකර සංස්ථා වල්ඛණාගාරය තුළ ගබඩාකර සංරක්ෂණය කිරීම.   

 පරිපාලනමය අව  තා සඳහා අව   යකපිවගොනු නැවත නිකු්ත කිරීම.. 

 වල්ඛණ අපහරණය සේබන්ධ්යවයන් රවට් පවින නීි රීි වලට යට්තව අපහරණ  ලැයිසත්ු 

සැකසීම. 

ඉහත පරිදි කටයුතු කරමින් සංස්ථා වල්ඛණාගාරය 2015 වසර තුළද  සංසථ්ාවේ පරිපාලන කටයුතු 

කරවගන යාමට අව   සහවයෝගය අඛ්ඩඩව ලබා දී ඇත. 
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මුදල් අං ය 

___________________________________________________________________ 

ආදායේ, වගවීේ, වැටුප්, වපෝත තැබීේඅයකිරීේ සහ පිරිවැය යන ඒකකවයකන් මුදල් අං ය සමන්විතයි. මුදල් 

අං ය යටව්ත සැපයුේ අං ය ද කටයුතු කරයි. මුදල් අං වයන් සිදු කිරීමට අවප්ක්ෂිත මූයකක කාර්යය 

වනුවේ සංස්ථාවේ මූල  කළමනාකරණය සහ මූල  වාර්තාකරණයයි.  

2015 වර්ෂය තුළ මුදල් අං වයහි සෑම ඒකකයක් ම කාර්යක්ෂමව, ඵලදායීව සහ ආර්ථිකමය ව වයන් 

උපරිම ප්ර/ිලාභයක් සංස්ථාවට ලැවබන අයුරින් වගකීවමන් යුතුව ක්රිායා කර ඇත. වමම අං ය  සිදු කරන 

සියලු මූල  ගනුවදනු ඉතා අවංකව, විනිවිදභාවයකින් හා ඉලක්කගතව සිදු කර ඇත. සියලු වැඩසටහන් 

යකපිවගොනු සඳහා නීිරීිවලට අනුකූලව, නිෂ්පාදන සහ ප්ර/චාරණ ක්රිායාවයකයට බාධ්යාවක් වනොවන පරිදි 

වගවීේ කටයුතු සිදු කර ඇත. වැඩසටහන් අවසන් වූ පසුව ද එම යකපිවගොනු සේබන්ධ්යවයන් වසොයා බලා 

බාහිර පාර් ව වවත නියමිත වේලාවට අදාළ වගවීේ සිදු කර ඇත. 

වසේවක වැටුප් සහ සියලු අවනකු්ත වසේවක ප්ර/ිලාභ කිසිදු ප්ර/මාදයකින් වතොරව වගවා ඇි අතර වැටුවපන් 

අඩු කර වවන්ත ආයතන සඳහා වගවිය යුතු වූ ව වස්ථාපිත වගවීේ නියමිත දිනට වහෝ  ට වපර වගවා 

ඇත. 

ප්ර/ධ්යාන ආදායේ මූලාශ්රාය වන වනවන් කාල විකුණුේ සහ අවනකු්ත ආදායේ වයෝග  ගිණුේකරණ 

මූලධ්යර්මයන්ට හා ප්ර/මිතීන්ට අනුකූලව වාර්තා කර ඇත. 

සංස්ථාවේ වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය, වමවහයවීම හා විකා නය (ප්ර/ධ්යාන නායකකාව වන රූපවාහිනිය, අයි 

නායකකාව/ වන්ත්රශා සහ එන්ටීවී) සඳහා සහාය වන සියලු මිල දී ගැනීේ (ප්ර/ාේධ්යන හා ප්ර/ාේධ්යන වනොවන 

භා්ඩඩ හා වසේවා) සේබන්ධ්යවයන් ක්රිායා කිරීමට මුදල් අං ය යටව්ත ඇි සැපයුේ අං ය වගකීවමන් 

යුක්තව 2015 වර්ෂවේදී ද කටයුතු කර ඇත. 

ගිණුේකරණ මූලධ්යර්මයන්ට හා ප්ර/මිතීන්ට අනුකූලව සකස් කරන ලද නිරවද  සහ කාලීන මූල  හා 

කළමනාකරණ වාර්තා අවනකු්ත අං  සහ සංස්ථා අධ්ය ක්ෂ ම්ඩඩලය වවත විචක්ෂණ හා ප්ර/ිචාරා්තමක 

තීරණ ගැනීම සඳහා ඉදිරිප්ත කර ඇත. වමම වාර්තා නිිපතා ඉදිරිප්ත කරනු ලබන වාර්තාවයකන් සහ 

විව ේෂිත කටයුතු (ad-hoc) සේබන්ධ්යවයන් ඉදිරිප්ත කරනු ලබන වාර්තාවයකන් සමන්විත වේ. සියලු ප්ර/ධ්යාන 

මූල  තීරණයන් ඇගයීේ කිහිපයකට භාජනය කිරීවමන් පසු එහි අවසන් ප්ර/ිඵල මත නීත ානුකූලව තීරණ 

වගන ඇත. සංස්ථාව අවනකු්ත රාජ  ආයතන හා සසඳා බලන විට දිවනකාලීන ණය ලබාවගන වනොමැි 

අතර වකටිකාලීන ණය ද ලබාගැනීම ඉතාම්ත අවම මට්ටමක පවතී.පවින ව ාපාරික හා ආර්ථික 

ත්ත්තවයන් හමුවේ මූල  කළමනාකරණය අභිවයෝගා්තමක කාර්යයක් වේ. වකවසේ වුව්ත සංස්ථාවවහි 

මූල  ස්ථාවර්තවය සහ මූල  කළමනාකරණය සාර්ථක අයුරින් වමවහයවා ඇත. 
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අධ්ය ක්ෂවරුන්වේ වගකීේ පිළිබඳ ප්ර/කා නය 
 

 

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

අනුකූලව, සෑම මූල  වර්ෂයක් සඳහාම  ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ (මින් පසු “සංස්ථාව”ව වයන් 

දක්වා ඇත.) ක්රිායාකාරකේ පිළිබඳ සත  හා සාධ්යාරණ ත්ත්තවයක් පිළිහිරු වන පරිදි මූල  ප්ර/කා න 

පිළිවයල කිරීම ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ අධ්ය ක්ෂවරුන්වේ වගකීමකි. 

 

සංස්ථාවේ මූල  ප්ර/කා න පිළිවයල කිරීවේ දී උචිත ගිණුේ ප්ර/ිප්ති හා ප්ර/මිි වතෝරා වගන, ඒවා ඒකාකාරී 

වලස වර්ෂයක් පුරා උපවයෝගී කර වගන ඇි අතර සාධ්යාරණ හා විචක්ෂණ විනි ච්යන් හා ඇස්තවේන්තු ද 

ඒ සඳහා භාවිත කර ඇි බව අධ්ය ක්ෂවරු තහවුරු කරි. ප්ර/මාණා්තමක බලපෑමක් මූල  ප්ර/කා න මත ඇි 

කරවන යේ ගිණුේ ප්ර/ිප්තියක වහෝ ප්ර/මිියක බැහැර යාමක් සිදුවී ිහිණි නේ ඒ බව වහළිදරේ වකොට, ඒ 

පිළිබඳ කරුණු පැහැදිළි කර ඇත. 

 

සංස්ථා වමවහයුේ ක්රිායාකාරි්තව අඛ්ඩඩව කරවගන යාමට ප්ර/මාණව්ත සේප්ත සංස්ථාව සතුව පවතී ද 

යන්න බැලීමට සංස්ථාවේ අනාගත මූල  පුවරෝකථන, මූල  ප්ර/වාහ හා වර්තමාන කාර්ය සාධ්යන යන 

කරුණු අධ්ය ක්ෂවරුන්  සමාවලෝචනය කර ඇත. අඛ්ඩඩ පැවැ්තම යන සංකල්පය මත පිහිටා 

අධ්ය ක්ෂවරුන්  සංස්ථාවේ මූල  ප්ර/කා න පිළිවයල කර ඇත.  1982 අංක 6 දරන ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී 

සංස්ථා පනත හා 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනතට අනුකූලව සංස්ථාවේ මූල  ත්ත්තවය පිළිබඳව සත  හා 

සාධ්යාරණ බවක් පිළිහිරු කිරීම සඳහා අව   වන පරිදි සංස්ථාව ගිණුේකරණ වාර්තාව පව්තවා වගන වගොස ්

ඇි බව අධ්ය ක්ෂවරු  සහික වීවමන් වගකීම භාරවගන ඇත. 

 

අධ්ය ක්ෂවරු සංස්ථාවේ ව්තකේ ආරක්ෂා කිරීමට සහ වංචා හා අක්රවමිකතා වහළිදරේ වන හා වැළැක්වීමට 

උචිත වන ආකාරයට අභ න්තර පාලන පේධ්යි ස්ථාපනය කිරීමට සාධ්යාරණ ආකාරයකින් කටයුතු කර 

ඇත. 

 

සිය උපරිම දැනීවේ පරිේවදන්, සංස්ථාව විසින් වගවනු ලැහිය යුතු සියලුම බදු හා ගාස්තු ද, වසේවකයන් 

වවනුවවන් හා ඔවුන් සේබන්ධ්යවයන් වගවිය යුතු සියලුම දායක මුදල්, ගාස්තු  බදු සහ ව ේෂ පත්රශවේ දිනය 

වන විට වගවිය යුතුව ිවබන විශ්රාාම පාරිවතෝෂික ද ඇතුළුව වවන්ත දන්නා සියලු ව වස්ථාපිත බැරකේ 

නිසි වලස වගවා අවසන් වකොට වහෝ මූල  ප්ර/කා  තුළ උචිත වලස වවන් කිරීේ සපයා ඇි බවට ද 

අධ්ය ක්ෂ ම්ඩඩලය තහවුරු කරි. 

 

 

අධ්ය ක්ෂ ම්ඩඩලය වවනුවවන් 
නීිඥ රවී ජයවර්ධ්යන 
සභාපි 
ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 
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ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

මූල  ත්ත්තව ප්ර/කා නය 2015 වදසැේබර් 31 දිනට 

රු. වයකන් 

 සටහන් 2015 

වදසැේබර් 31 

2014 

වදසැේබර් 31 

ව්තකේ   

 

 

ජංගම වනොවන ව්තකේ 

වේපල,පිරියත හා උපකරණ 8 480,527,374 603,164,095 

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

අව   වූ විට අවලවි කළ හැකි මූල  ව්තකේ 

(ආවයෝජන) 

 

 

1,104,000 1,104,000 

විලේබීත ආදායේ බදු ව්තකේ  28,289,724 21,321,743 

සුනාමි අරමුදල  1,068,428 1,050,703 

කල්පිවරන වතක් තබාගන්නා මූල  ව්තකේ                            10 

 

143,408,424 

 

817,769,948 

135,814,574 

 

1,008,909,649 

ජංගම ව්තකේ  

 

 

 

206,139,021 

 

 

210,256,140 වතොග 11 

 

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

ණය සහ ලැහිය යුතු දෑ 13 419,849,116 425,257,298 

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

ඉදිරියට කළ වගවීේ  2,764,175 1,500,112 

මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ 15 60,085 1,731,079 
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  1,166,943,900 1,225,786,352 

මුළු ව්තකේ  1,984,713,848 2,234,696,001 

සක්න්ධ්යය හා වගකීේ    

ප්ර/ාේධ්යනය හා සංචිත    

රජවේ ප්ර/ාේධ්යන දායක්තවය  537,742,424 537,742,424 

සමුච්චිත ලාභ    

681,548,161              

               

1,049,214,249 

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

ජංගම වනොවන වගකීේ  

      

  

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

වගවිය යුතු සුනාමි අරමුදල  1,068,428 1,050,703 

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

ජංගම වනොවන වගවිය යුතු මූල  කල්බදු ප්ර/මාණය 21.2 

 

- 12,953,126 

      

202,083,661 

                    

236,116,522 

ජංගම වගකීේ    

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

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

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

ජංගම ව වයන් වගවිය යුතු මූල  කල්බදු ප්ර/මාණය 21.1 1,528,966 1,528,966 

බැංකු අයිරාව 20 244,648,151 

        

135,658,642 
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563,339,602 

 

411,622,807 

මුළු වගකීේ  765,423,263 647,739,328 

 

මුළු සක්න්ධ්යය හා වගකීේ 

    

1,984,713,848 

                 

2,234,696,001 

 

 

වමම මූල  වාර්තා පිළිවයල කර ිවබන්වන් ශ්රී  ලංකා ගණකාධිකාරී ආයතනය මගින් අනුමත කළ ශ්රී  

ලංකා ගිණුේ ප්ර/මිතීන්ට්ත, 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනතට හා 1982 අංක 06 දරන ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී 

සංස්ථා පනතට අනුකූලව බව මුදල් කළමනාකරු විසින් සහික වවන ලදී. 

 

 

ඒ එච්   ආර් පී එදිරිසිංහ     

වැඩබලන ප්ර/ධ්යාන ගණකාධිකාරී/ සහකාර මුදල් කළමණාකරු 

2016  / 02 / 26   

 

 

අධ්ය ක්ෂ ම්ඩඩලය මූල  වාර්තා සැකසීම හා ඉදිරිප්ත කිරීම පිළිබඳව වගකීේ භාරවගන ඇත. වමම මූල  

වාර්තා 2016  වපබරවාරි 26 වන දින අධ්ය ක්ෂ ම්ඩඩලය විසින් නිකු්ත කරන ලදී.  

 

 

නීිඥ රවී ජයවර්ධ්යන        

සභාපි                 අධ්ය ක්ෂ ම්ඩඩල සාමාජික 

2016 …/02 /…26……………          2016 / 02 / 26 
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විස්තීර්ණ ආදායේ ප්ර/කා ය   

2015 වදසැේබර් 31 දිවනන් අවසන් වෂ ය සදහා 

රු. වයකන් 

 සටහන් 2015 

වදසැේබර් 31 

2014             

වදසැේබර්  31 

 

(ආදායේ) විකුණුේ ආදායම 1 1,951,708,288 1,833,677,681 

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

දළ ලාභය  244,262,828 441,790,279 

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

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

පරිපාලන වියදේ 5 (508,669,225) (519,046,780) 

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

මූල  පිරිවැය 6 (35,761,638) (14,834,711) 

බදු වපර ලාභය   (374,662,359)            (182,480,765) 

ආදායේ බේද 7  2,987,359 7,348,904 

ලාභය (ආදායේ බදු අඩු කිරීවමන් පසු)          (371,675,001) (175,131,860) 

වවන්ත විස්තීරණ ආදයේ                    

විශ්රාාම ප්ර/ිලාභ සැලැසම්ට අනුව ඇි වූ 

ලාභය 

                  - - 

කාල පරිච්වේදයට අදාල මුළු විසත්ීරණ 

ආදායම 

  

        (371,675,001) 

                            
 

(175,131,860) 
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ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

ස්කන්ධ්ය වවනස්වීවේ ප්ර/කා ය 

2015 වදසැේබර් 31 දිවනන් අවසන් වර්ෂය සදහා 

රු. වයකන්  

 රඳවාග්ත ලාභය රජවේ  

දායක්තවය 

මුළු එකතුව 

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

කාල පරිච්වේදයට අදාළ  විස්තීරණ ආදායම  

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

පූර්ව වර්ෂවේ ආදායේ බදු ගැලපීේ  

 
5,929,296 - 5,929,296 

පූර්ව වර්ෂවේ ලැහිය යුතු ආදායේ ගැලපිේ 
(175,950) - (175,950) 

පූර්ව වර්ෂවේ කැසට් හා වට්ප් පට ව ේෂය සඳහා 

ගැලපීේ 
(1,735,439) - (1,735,439) 

පූර්ව වර්ෂවේ විශ්රාාම ගිය වසේවකයන් වවනුවවන්  

ගැලපීේ 
(8,995) - (8,995) 

 

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

මුදල් ප්ර/වාහ ප්ර/කා ය 

2015 වදසැේබර් 31 දිවනන් අවසන් වර්ෂය සදහා 
රු. වයකන් 

 2015 වදසැේබර් 31 2014 වදසැේබර් 31 

වමවහයුේ කටයුතු වයකන් මුදල් ප්ර/වාහයන්   

බදු වපර ශුේධ්ය ලාභය (374,662,359) (182,480,765) 

ගැලපුේ   

වපර වර්ෂය සඳහා ගැලපීේ (වපරවැඩ 1 ) (ගැලපීේ 1)  (1,920,383) (14,295,701) 

ආවයෝජන වපොලී ආදායම (21,886,937) (32,176,410) 

වේපළ,පිරියත හා උපකරණ විකිණීවේ 

ලාභය 

(17,933) (999) 

විවේ  ප්ර/දානයන් ක්රවමක්ෂය (15,903,664) (15,903,664) 

ප්ර/ි වවළඳ ගිවිසුේ ආදායම (13,643,754)  (46,566,500) 

ප්ර/ි වවළඳ ගිවිසුේ වියදම 39,358,352 49,112,441 

රාජ  ප්ර/දානයන් - - 

ක්ෂය 163,504,167 153,518,300 

අඩමාණ ණය වවන්කිරීම - වසේවාදායක 

ණයගැියන් 

9,349,664 6,879,785 

අඩමාණ ණය වවන්කිරීම - වසේවක 

ණයගැියන්  

(57,684) 111,122 

අඩමාණ ණය වවන්කිරීම - විවිධ්ය 

ණයගැියන් 

483,515 44,084 

වේපළ, පිරියත හා උපකරණ විකිණීවේ 

අලාභය 

90,525 63,915 



 65   වාර්ෂික වාර්තාව 2015 
 

බැංකු වපොළිය   19,399,549 8,385,155 

වාහන කල්බදු ණය වපොළිය 1,009,688 2,441,330 

බැංකු ණය වපොළිය 12,783,747 - 

අස්පත   ව්තකේ ක්රවමක්ෂය 95,297,600 73,616,002 

වසේවක පාරිවතෝෂික දීමනා  ගැලපීම - (18,600) 

මූල  හා වවන්ත කපා හැරීේ 3,218 158,468 

වමවහයුේ කටයුතු වයකන් ජනනය වූ  

ශුේධ්ය මුදල් ප්ර/වාහය කාරක ප්ර/ාේධ්යන 

වවනසව්ීේ වලට වපර 

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

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

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

(වැඩිවීම)/අඩුවීම  - ලැහිය යුතු දෑ 

(ගැලපීේ 2) 

90,129,774 60,766,886 

වැඩිවීම/(අඩුවීම)  - වගවිය යුතු දෑ 

(ගැලපීේ 3) 

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

වමවහයුේ කටයුතු වයකන් ජනනය වු මුදල්  

ප්ර/වාහයන් 

17,119,981 30,720,357 

වමවහයුේ කටයුතු වයකන් ජනනය වන 

මුදල් ප්ර/වාහයන් කාරක ප්ර/ාේධ්යන 

වවනසව්ීේ වලට පසු 

  

වපොලී වගවීේ (19,399,549) (8,385,155) 

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

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

රඳවාගැනීේ බදු වගවීේ (2,232,267) (3,455,787) 
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වමවහයුේ කටයුතු වයකන් ජනනය වන 

ශුේධ්ය මුදල් ප්ර/වාහය 

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

ආවයෝජන කටයුතු මගින් ජනනය වන 

මුදල් ප්ර/වාහයන් 

               

වේපල පිරියත හා උපකරණ මිලට ගැනීම                (41,050,820)               (165,621,332) 

වේපල පිරියත හා උපකරණ විකිණීවමන් 

ලද ආදායම 

110,782 13,890 

ආවයෝජන ආදායේ ලැබීේ (භා්ඩඩාගාර 

හිල්ප්ත සහ සථ්ාවර  තැන්පතු) 

23,446,821 40,010,414 

පරිපායකත සමාගේහි ආවයෝජන 

(කල් පිවරන වතක් තබා ගන්නා මූල  

ව්තකේ)  

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

පරිපායකත සමාගේ ආවයෝජන 

(භා්ඩඩාගාර හිල්ප්ත සහ ස්ථාවර 

තැන්පතු) 

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

ආවයෝජන කටයුතු වයකන් ජනනය වූ 

/භාවිතා වූ ශුේධ්ය මුදල් ප්ර/වාහය 

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

මූල  කටයුතු වයකන් ජනනය වූ/වගවූ 

මුදල් ප්ර/වාහයන් 

  

වගවූ ලාභාං  - (827,496) 

බැංකු ණය ලැබීේ 250,000,000 - 

බැංකු ණය වගවීේ (262,783,747) - 

මූල  කල්බදු වගවීේ (12,953,126) (13,260,468) 

මූල  කටයුතු වයකන් ජනනය වූ/වගවූ 

ශුේධ්ය මුදල් ප්ර/වාහයන් 

                   

(25,736,873) 

                   (14,087,964) 

වර්ෂය තුළ මුදල් හා මුදල් වලට සමාන 

දෑහි වැඩිවීම වහෝ අඩුවීම 

                  

(110,662,855) 

                (90,077,893) 

වර්ෂය ආරේභවේ වැඩිවීම / අඩුවීම                 

(133,985,296) 

                (43,907,403) 

වර්ෂය අවසානවේ    ව ේෂය (244,648,151)                    (133,985,296) 
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ගැලපීේ 1         2015    2014     

       රු.    රු.  

වපර වර්ෂයට  අදාල ගැලපීේ 1                                                                         

ප්ර/ි වවළඳ ගිවිසුේ වියදේ                                                -                                      (14,455,280) 

රඳවා ගැනීේ බදු වවනස්වීම                                               -                                          159,579 

ලැහිය යුතු ආදායේ ගැලපිේ    (175,950)                               -    

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

විශ්රාාම ගිය වසේවකයන් වවනුවවන් ගැලපීේ                         (8,995)                - 

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

                    

ලැහිය යුතු ගිණුේ වල වැඩිවීම/අඩුවීම 

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

ණය හා ලැහිය යුතු දෑ (භා්ඩඩාගාර හිල්ප්ත හැර)   (17,484,416)                            (15,574,876) 

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

කයකන් වගවීේ                                                         (1,264,062)                                      5,792 

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

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

 

වගවිය යුතු ගිණුේ වල වැඩිවීේ/අඩුවීම  

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

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

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

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

මූල  වාර්තා සැකසීම හා සේබන්ධ්ය සටහන් 

 
 
1. සාමාන  වතොරතුරු 

 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංසථ්ාව (වමහි මින් මතු සංසථ්ාව යනුවවන් හඳුන්වනු ලබන) 1982 අංක 06 දරන ශ්රී  

ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා පනත යටව්ත සංස්ථාපනය කර ඇත. ශ්රී  ලාංකීය ජාිවේ දත   මාධ්ය වේ 

වපරගමන්කරු ව වයන් කටයුතු කරන සංස්ථාවේ ප්ර/ධ්යාන අරමුණ වන්වන්, දැනුම, විවනෝදය හා 

අධ්ය ාපනය වලොව පුරා විසිර සිටින ශ්රී  ලාංවක්ය සමාජය වවත ලබාදීමයි. 

 

2015 වර්ෂවේ වදසැේබර් මස 31 දින වනවිට සංස්ථාවේ සිටින වසේවක සංඛ ාව 1030 කි. (ස්ථීර, 

වකොන්ත්රශා්ත සහ අනියේ වසේවකයින්) අධ්ය ක්ෂ ම්ඩඩලය විසින් 2015 වදසැේබර් මස 31 දිවනන් අවසන් 

වන වර්ෂය සඳහා මූල  වාර්තා නිකු්ත කරනු ලබන්වන් 2016  වපබරවාරි 26 වන දින ය. 

 
 

2. ශ්රී  ලංකා මූල  වාර්තාකරණ ප්ර/මිි (SLFRS) වයොදාගැනීම හා පිළිවයල කිරීවේ පදනම 

ශ්රී  ලංකා වරල්ත ගණකාධිකාරි ආයතනය මගින් අනුමත කර ඇි ශ්රී  ලංකා ගිණුේකරණ  ප්ර/මිතීන්ට 

අනුකූලව හා 1995 අංක 19 දරන ශ්රී  ලංකා ගිණුේකරණ හා විගණන ප්ර/මිතීන්වේ  අව  තා අනුව සංස්ථාව 

මූල  වාර්තා පිළිවයල කර ඇත. 

 

2012 ජනවාරි 01 සිට ආයතනවලට අදාළ වන පරිදි ශ්රී  ලංකා වරල්ත ගණකාධිකාරි ආයතනය නව ශ්රී  ලංකා 

ගිණුේකරණ ප්ර/මිි නිකු්ත කරන ලදී. 

 

මූල  වාර්තා පිළිවයල කිරීම සඳහා වයොදා ග්ත හා වයොදා වනොග්ත ශ්රී  ලංකා මූල   වාර්තාකරණ  ප්ර/මිි 

සටහන් 8 මගින් අනාවරණය කර ඇත. 

 
 

3. වැදග්ත ගිණුේකරණ ප්ර/ිප්ති 

 
මූල  වාර්තා පිළිවයල කිරීම සඳහා වයොදා ග්ත මූයකක ගිණුේකරණ ප්ර/ිප්ති පහත දක්වා ඇත. වමම 

ප්ර/ිප්ති වවන්ත ආකාරයකට දක්වා ඇි අවස්ථාවලදී හැර සෑම වර්ෂයකදීම වනොවවනස්ව වයොදා ගනු 

ලැවේ. 
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3.1  පිළිවයල කිරීවේ පදනම 

 
සංස්ථාවේ මූල  වාර්තා පිළිවයල කර ිවබන්වන් ශ්රී  ලංකා මූල  වාර්තාකරණ ප්ර/මිතීන්ට අනුකූලවය. 

මූල  වාර්තා වඵිහාසික පිරිවැය පදනමට අනුකූලව පිළිවයල කර ඇත. උේධ්යමනකාරී සාධ්යක මත 

ගිණුේවලට ඇිවන බලපෑේ සඳහා ගැලපීේ කර නැත. වමම මූල  ප්ර/කා  ශ්රී  ලංකා රුපියල්වයකන්  ඉදිරිප්ත 

කර ිවේ. 

 

මූල  වාර්තා SLFRS වලට අනුකූලව පිළිවයල කිරීවේ දී අව   අවස්ථා වලදී ගිණුේකරණ ඇස්තවේන්තු 

භාවිත කිරීමට සිදුවේ. එවමන්ම සංස්ථාවේ ගිණුේකරණ ප්ර/ිප්ති වයොදා ගනිමින් කළමනාකරණය ගනු 

ලබන තීරණ මූල  වාර්තා පිළිවයල කිරීවේ දී අව   වේ. සටහන් අංක 06 මගින් මූල  වාර්තා සැකසීවේ දී 

භාවිත කළ ඉතාම්ත වැදග්ත තීරණ, සංකීර්ණ ත්ත්තවයන්, උපකල්පන හා ඇස්තවේන්තු වහළිදරේ කර 

ඇත. 

 
ප්ර/ිප්ති සංව ෝධ්යනයන් සහ අර්ථ නිරූපණය කිරීේ අලුින් වවනස් වුව ද 2012 ජනවාරි 01 දිවනන් 

ආරේභ වන වර්ෂවේ දී හා  ට වපර ක්රිායා්තමක වනොවූ වවනස්වීේ පහත දැක්වේ. 

 

1. IFRS  13 ට අනුව “සාධ්යාරණ වටිනාකම ඇගයීවේ” අරමුණ වන්වන් සංගතතාව ඉහළ 

නැංවීම්ත, සංකීර්ණ ත්ත්තව අඩු කිරීම්තය. ඒ සඳහා සාධ්යාරණ වටිනාකම පිළිබඳ නිරවද  

නිර්වචනයන් ලබාදීම්ත , සාධ්යාරණ වටිනාකම මැනීමට මූලාශ්රායන් ලබාදීම්ත, ශ්රී  ලංකා මූල  

වාර්තාකරණ ප්ර/මිතීන්ට අනුව වහළිදරේ කිරීවේ නියමයන් ලබාදීම්ත සිදු කරයි. 

 

2. IFRS  9  මගින් ප්ර/කා  කරනු ලබන්වන් “මූල  සාධ්යන පත්රශ” වහව්ත මූල  ව්තකේ හා මූල  

වගකීේ වර්ගීකරණය මැනීම හා හඳුනා ගැනීමයි.  LKAS 39 මූල  සාධ්යන පත්රශ හදුනාගැනීම 

හා මැනීම යන ප්ර/ිප්තිය වවනුවට  IFRS  9 පිහිටුවන ලදී. ඒ අනුව, මූල  ව්තකේ මිනුේ දු 

2 ක් යටව්ත වබදා වවන් කිරීම සිදු වකවර්. එනේ, සාධ්යාරණ අගය හා ක්රවමක්ෂය පිරිවැය 

පදනමයි. මූයකක හඳුනා ගැනීම මගින් නිර්ණය කිරීම සිදු වකවර්. වබදා වවන් කිරීම රඳා 

පවිනුවේ ආයතනයක් තම මූල  සාධ්යන පත්රශ කළමනාකරණය කර ගන්නා ව ාපාරික 

ආකතිය අනුව සහ සාධ්යන පත්රශවල ගිවිසුේ ප්ර/කාර මූල  ප්ර/වාහයන්හි ස්වභාවය අනුවය. මූල  

වගකීේ ගැන කතාකිරීවේ දී තවදුරට්ත  LKAS 39 හි සඳහන් වබොවහෝ අව  තා ඒ 

ආකාරවයන් ම පවතී. වමහි ප්ර/ධ්යාන වවනස නේ සාධ්යාරණ අගය යන විකල්පය, මූල  

වගකීේවල දී සලකා බැලීම, සාධ්යාරණ අගය වවනස්වීම ආයතන වගවිය යුතු ණය අවදානවේ 

වකොටසක් ව වයන් ගිණුේකරණ අවයෝග තාවක් ඇි වනොවන පරිදි වාර්තා කිරීම සිදු කළ 

යු්තව්ත විස්තීර්ණ ආදායේ ප්ර/කා වේ ද එවසේ වනොමැි නේ ආදායේ ප්ර/කා වේම ද යන්නයි. 

සංස්ථාව වේ දක්වා IFRS  9 හි මුළු බලපෑම තක්වසේරු කර ඇත. 
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3.2 ව වහාර මුදල් 

 

(ඒ) ව වහාර හා ප්ර/කාශිත මුදල් ඒකක 

සංස්ථාවේ මූල  ප්ර/කා යන්හි ඇතුළ්ත අයිතමයන් මැනීම සිදු කරන්වන් සංස්ථාව ක්රිායා්තමක වන මූයකක 

ආර්ථික පරිසරය අනුවය (ක්රිායාකාරී මුදල් ඒකක). මූල  වාර්තා ඉදිරිප්ත කරන්වන් ශ්රී  ලංකා රුපියල්වයකන් 

වන අතර එය සංස්ථාවේ ව වහාර හා ප්ර/කාශිත මුදල් ඒකකය වේ. 

 
(බී) ගනුවදනු හා ව ේෂයන් 

විවේ  මුදල් ගනුවදනු පරිවර්තනය කරන ලේවේ ගනුවදනුවට අදාළ දිනවේ පැවි විනිමය අනුපාිකය 

අනුවය. මූල  ව්තකේ හා වගකීේවලට අදාළ ගනුවදනු වර්ෂ අවසානවේ පවින විනිමය අනුපාිකය අනුව 

පරිවර්තනය කළ විට එහි ප්ර/ිඵලයක් වලස ඇිවන යේ ලාභයක් වහෝ අලාභයක් වේ නේ ආදායේ 

ප්ර/කා වේ දැක්විය යුතුය. 

 

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

ආදායේ ප්ර/කා වේ “මූල  ආදායේ වහෝ පිරිවැය” ව වයන් දක්වා ඇත. අවනකු්ත සියලු විනිමය හුවමාරු 

ලාභ වහෝ අලාභ විස්තීර්ණ ආදායේ ප්ර/කා වේ “අවනකු්ත (අලාභ) / ලාභ” වලස දක්වා ඇත. 

 

3.3 වේපල, පිරියත හා උපකරණ 

ඉඩේ හා වගොඩනැගියක සමන්විත වන්වන් සේවප්ර/ේෂණාගාර සහ ප්ර/ධ්යාන කාර්යාලවයකනි. සියලු වේපළ පිරියත 

හා උපකරණ පව්තවාවගන යන්වන් වඵිහාසික පිරිවැය අඩු කිරීම ක්ෂය යන පදනමටය. වඵිහාසික 

පිරිවැයට අදාළ වියදේ වනුවේ ව්තකම අ්තප්ත කරගැනීමට සතජුවම අදාළ වූ වියදේය. 

 

යේ ව්තකමක අනාගත ආර්ථික ප්ර/ිලාභ සංස්ථාව වවත ලැවේ නේ සහ ව්තකවේ පිරිවැය නි ්චිතව 

ගණනය කළ හැකි නේ එවැනි ව්තකේ සේබන්ධ්යවයන් ඇිවන පසුකාලීන වියදේ ව්තකවේ පව්තවාවගන 

යාවේ පිරිවැය ව වයන් වහෝ වවනමම ව්තකමක් ව වයන් යන ආකාර වදවකන් සුදුසු ආකාරයකට 

පව්තවා ගත හැක. ප්ර/ිස්ථාපනය කළ හැකි වකොටස්වල පව්තවාවගන යාවේ පිරිවැය වමහි දී වනොසැලවක්. 

අවනකු්ත සියලු අලු්තවැඩියා හා නඩ්තතු වියදේ, වියදම දැරූ මූල  කාලපරිච්වේදවේ විස්තීර්ණ ආදායේ 

ප්ර/කා වේ දී සලකා බලනු ලැවේ. 

 

ඉඩේ ක්ෂය කරනු වනොලැවේ. අවනකු්ත ව්තකේවල පිරිවැවයන් සුන්බුන් අගය අඩු කර ලැවබන 

වටිනාකම   එම ව්තකේවල ඵලදායී ජීවකාලය තුළ සරල මාර්ග ක්ෂය ක්රවමය මගින් ක්ෂය කරනු ලැවේ. 

 

 



 71   වාර්ෂික වාර්තාව 2015 
 

වවනව 1 - වේපල පිරියත හා උපකරණවල ක්ෂය අනුපාත 

 

 අනුපාත 

වගොඩනැගියක 2% 

පරිගණක                                                                                 20% 

ගතහභා්ඩඩ හා සවිකිරීේ 10% 

විදුයක උපකරණ 20% 

වමෝටර් රථ 25% 

කාර්යාලීය උපකරණ 20% 

පුස්තකාල වතොග 20% 

රූපවාහිනී යන්ත්රශ 20% 

වවන්ත ව්තකේ 20% 

 

අව   නේ සෑම ගිණුේ වර්ෂයක් අවසානවේදීම ව්තකමක අවව ේෂ වටිනාකම සහ ඵලදායි ආයු කාලය 

නැවත ගණනය කර යාව්තකාලීන කිරීම සිදු කළ හැක. 

 

ව්තකවමන් පව්තවාවගනයාවේ පිරිවැය එම ව්තකවේ ආපසු ලබාගත හැකි අගයට වඩා වැඩි නේ එම 

වවනස ඉක්මනින් කපාහැරිය යුතුය. ව්තකවේ විකිණීවේ ලාභය වහෝ අලාභ ආදායේ ප්ර/කා නවයහි 

අවනකු්ත ලාභ / (අලාභ) යටව්ත දැක්වේ. 

 

සේපූර්ණවයන් ක්ෂය කරන ලද අදාළ ව්තකේ තව දුරට්ත භාවිතා කරනු ලැවේග 
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3.4 මූල  සාධ්යන පත්රශ 

(ඒ) මූල  ව්තකේ 

3.4.1 වර්ගීකරණය 

 
සංස්ථාව තම මූල  ව්තකේ පහත පරිදි වර්ගීකරණය කරනු ලබයි. පරිණත දින දක්වා තබා ගන්නා මූල  

සාධ්යන පත්රශ, ණය හා ලැහිය යුතු ගිණුේ හා විකිණීම සඳහා ඇි මූල  සාධ්යන පත්රශ ව වයනි. වර්ගීකරණය 

රඳා පවිනුවේ මූල  ව්තකේ අ්තප්ත කරග්ත අරමුණ අනුව හා කළමනාකරණවේ තීරණ මතය. 

 

(ඒ) පරිණත දින දක්වා තබා ගන්නා මූල  සාධ්යන පත්රශ 

වමය සමන්විත වනුවේ ස්ථාවර වහෝ නි ්චිත වගවීමක් ඇි සහ නි ්චිත කල්පිරීවේ දිනයක් ඇි 

ව_්තපන්න වනොවන මූල  ව්තකේ සහිත ස්ථාවර තැන්පතුවයකනි. වේවා පරිණත දින දක්වා තබාගැනීමට 

සංස්ථාවේ කළමනාකරණයට හැකියාවක් වමන් ම නියත අරමුණක් ඇත. (සටහන් 10 බලන්න) 

 

(බී) ණය හා ලැහිය යුතු ගිණුේ 

ණය හා ලැහිය යුතු ගිණුේ යනු ක්රිායාකාරී වවවළඳවපොවල් මිල කිරීමක් වනොකළ ස්ථීර වහෝ නි ්චිත 

වගවීමක් ඇි ව_්තපන්න වනොවන මූල  ව්තකේය. වමයට ගිණුේ වර්ෂය අවසානවේ මාස 12 කට අඩු 

පරිණත කාලයක් සහිත ජංගම ව්තකේ අදාළ වේ. සංස්ථාවේ ව ේෂ පත්රශවේ ණය හා ලැහිය යුතු ගිණුේවල 

ඇතුළ්ත වන්වන් “වවවළඳ හා වවන්ත ලැහිය යුතු දෑ” සහ මුදල් හා මුදල් සමාන දෑය. 

 (සටහන් 13 බලන්න) 

 

(සී) විකිණීම සඳහා ඇි මූල  සාධ්යන පත්රශ 

වමයට අය්ත වන්වන් අනිකු්ත වර්ගයකට අය්ත වනොවන සියලුම ව_්තපන්න වනොවන මූල  ව්තකේය. 

එනේ ගිණුේකරණ කාලපරිච්වේදය අවසානවේ මාස 12 ක් ඇතුලත කළමනාකරණය විසින් විකිණීමට 

තීරණය කරන්වන් නේ මිස නැතවහෝත පරිණත දින දක්වා තබා ගන්නා ජංගම වනොවන ව්තකේ වමයට 

ඇතුළ්ත වේ. එබැවින් වමය සමන්විත වූවේ ලංකා පුව්ත (වපෞේගයකක) සීමිත සමාගවේ මිල වනොකළ 

වකොටස්වයකනි. 

 

(බී) මූල  වගකීේ 

IAS 39 අනුව වගකීේ වර්ගීකරණය කරනුවේ සාධ්යාරණ අගයට ප්ර/ත ාගණනය කළ මූල  වගකීේ හා 

අවනකු්ත වගකීේ ව වයනි. වගවා අවසන් වූ අවලංවන කළ හා කල් ඉකු්ත වූ වගකීේ සේබන්ධ්යවයන් වන 

බැඳියාව මූල  වගකීමක් ව වයන් වනොසැලවක්. 
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3.5 වතොග 

සංස්ථාවේ වතොග වන්වන් පරිවභෝජන භා්ඩඩ වතොගයි. (සංස්ථාවේ වතොග පව්තවාවගන යනු ලබන්වන් 

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

මත අගය කරනු ලැවේ. වතොග අගය කරනු ලබන්වන් ප්ර/ථම ලැබීේ ප්ර/ථම නිකුතු පදනම අනුවය. 

 

3.6 කල්බදු වේපල 

කල්බදු පදනම මත ලබාග්ත වේපළ, පිරියත හා උපකරණවල අයිිය, ප්ර/ිලාභ හා අවදානම සංසථ්ාව 

සතුවන බැවින් එය මූල  කල් බේදක් ව වයන් හැදින්වේ. 

 
පසුගිය වර්ෂ  05 තුළ දී  කාර් රථ 03 ක් සහ වෑන් රථ 06 ක් මූල  කල්බදු ක්රවමයට ලබාවගන ඇි අතර 

අයිිය ප්ර/ිලාභ හා අවදානම සංස්ථාව සතුවේ. මූල  කල්බදු ප්ර/ාේධ්යනිත කිරීම හා අනාවරණය කිරීම සිදු 

කර ඇ්තව්ත වමම කාර් රථවල මුදල්මය වටිනාකම  හා සංසථ්ාව එම ව්තකම ඵලදායි ආකාරයට භාවිතා 

කිරීමට බලාවපොවරෝතතු වන කාලය තුළ ක්ෂය කිරීම ආදිය දැක්වීම මගිනි. 

 

වගවිය යුතු මූයකක බදු වටිනාකම කාල වි ්වල්ෂණය අනුව ජංගම වගකීේ හා ජංගම වනොවන වගකීමක් 

වලස දක්වා ඇත. ඉිරි කල්බදු ව ේෂය මත ස්ථාවර අනුපාතයන් යටව්ත අඩු කළ වපොයකය හා මූයකක බදු 

වටිනාකමින් අඩු වන වකොටස ව වයන් බදු වාරිකය වකොටස්වලට වබවේ. නියමිත බදු ප්ර/ාේධ්යන  වටිනාකම 

(වපොයකය හැර) අවුරුදු 05 පුරා වගවන වපොයකය අවිනි ්චිත වපොලී ගිණුමකට මාරු වකවර්. සෑම මූල  

වර්ෂයකදී ම වගවන බදු වාරිකවල ඇතුල්ත වපොයකය එම වර්ෂවේ ආදායේ ප්ර/කා යට අය කරනු ලැබ 

 
වවනව 2 - කල්බදු වාරිකවල කාල වි ව්ල්ෂණය 
 
පහත වවනවේ දැක්වවනුවේ වර්ෂයක කාලයක් තුළ දී හා වර්ෂයකට වැඩි කාලයක් තුළ දී වගවිය යුතු මූල  

කල්බදු වාරික වටිනාකමයි. 

           රු. වයකන් 

 අවුරුදු 1 ට අඩු අවුරුදු 1 ට වැඩි 

වපොයකය 24,495 -  

කල්බදු වටිනාකම 1,504,471      -                                        

කල්බදු ව ේෂය - ලංකා බැංකුව  1,528,966 -  
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3.7 වවවළඳ ණයගැිවයෝ 

3.7.1 ප්ර/ිපාදන - වවවළඳ ලැබීේ / වසේවාදායක ණයගැියන් 
 
වවවළඳ ලැබීේ පව්තවාවගන යනුවේ නැවත ලබාගතහැකියැයි අවප්ක්ෂා කරන වටිනාකමටය. සංස්ථාවට 

ලැහිය යුතු නියමිත වටිනාකම ලබාගත වනොහැකි බවට පැහැදියක සාක්ෂි පවින අවස්ථාවල දී ඒ සඳහා 

ප්ර/ිපාදන පව්තවා ගනී. වවළද ණයගැියන් ප්ර/ිපාදන යටව්ත අඩු කරනුවේ ණයගැියන් වි ාල මූල  

අර්බුදයන්ට ප්තව ඇිවිවටක, ණයගැියන් බංවකොවලෝතවීවේ සේභාවිතාවයක් පවින විට මූල  

ප්ර/ිසංවිධ්යානය වීමක දී ණය වගවීේ දීර්ඝ කාලයක් පැහැර හැරීම යන අවස්ථාවන්වලදීය. විස්තීර්ණ ආදායේ 

ප්ර/කා වේ ඇි වබදාහැරීවේ වියදේ යටව්ත වර්ෂවේ ඌණ ප්ර/ිපාදනය වියදමක් ව වයන් දක්වන අතර 

අදාළ ව්තකේ ගිණුවමන් එම ප්ර/ිපාදනය අඩු කරනු ලැවේ. නැවත අයකරගත වනොහැකි වවවළඳ ණයගැි 

ව ේෂය ණයගැි ප්ර/ිපාදනවයන් කපා හරිනු ලැවේ. එවලස කපාහැරි ණයගැිවයෝ පසු අවස්ථාවක අයකර 

ග්තවිට එම ප්ර/මාණය ආදායේ ප් රකා වේ වබදාහැරීවේ වියදේ වයකන් ඉව්ත කරනු ලැවේ.   

 

3 වවනව - වසේවාදායක ණයගැි ප්ර/ිපාදනය - 2015/12/31 

                                                                                                                             රු. වයකන් 

2015/01/01 ප්ර/ිපාදනය 71,041,991 

2015 වර්ෂය සඳහා අයකිරීේ 9,349,828 

2015 වර්ෂවේ කපා හැරීේ (165) 

 

2015/12/31 දිනට ප්ර/ිපාදනය 

 

80,391,654 

 

3.7.2 විවිධ්ය ණයගැියන්වේ ප්ර/ිපාදනය 

4 වන වවනව - විවිධ්ය ණයගැියන්වේ ප්ර/ිපාදනය - 2015/12/31 

                                                                                                රු. වයකන්   

2015/01/01 ප්ර/ිපාදනය 18,622,566 

2015 වර්ෂය සඳහා අයකිරීේ 483,515 

2015/12/31 දිනට ප්ර/ිපාදනය 19,106,081 
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3.7.3 –  වවන්ත ලැහිය යුතු දෑ සඳහා ප්ර/ිපාදනය 

3.7.3   1) වසේවක ණය 
 
වසේවක ණයවලට පහත දැක්වවන ණය වර්ගයන් යටව්ත සුදුසුකේල්ත වසේවකයින් වවත වදනු ලැ  මුදල් 

ඇතුළ්තය.  

 ආපදා ණය 

 විව ේෂ ණය 

 ප්ර/වාහන ණය 

 නිවාස ණය 

 වවන්ත ණය 

 

වසේවක ණය සේබන්ධ්යවයන් වබොල් ණය ව වයන් පිළිහිරු වකවරනුවේ සංස්ථාවේ තවදුරට්ත වසේවවේ 

වනොමැි (විශ්රාාම වගොස්, ඉල්ලා අස් වී වහෝ මිය වගොස ්ඇි) වසේවකයින්වේ නැවත අයකරගැනීමට අපහසු 

මුදල් සඳහා වූ ප්ර/ිපාදනයයි 

 

5 වවනව - වසේවක ණය සඳහා වවන් කිරීම - 2015/12/31 

                                                                                                                              රු. වයකන්   

වවන්කිරීම 2015/01/01 
252,372 

2015 වර්ෂය සඳහා අයකිරීේ (57,684) 

වවන්කිරීම 2015/12/31 
194,688 

 
 
 

3.7.3  2) වසේවක අ්තිකාරේ 
 
පහත දැක්වවන අ්තිකාරේ ප්ර/වදද යටව්ත සුදුසුකේ ල්ත වසේවකයින්ට ලබාදුන් මුදල් ප්ර/මාණයන්වගන් 

වසේවක අ්තිකාරේ සමන්විත වේ. 
 

 වැඩසටහන් සඳහා අ්තිකාරේ 

 වසේවකයින් සඳහා අ්තිකාරේ (විවිධ්ය) 

 විවේ  ගමන් සඳහා අ්තිකාරේ 

 කාමර ගාසත්ු සඳහා අ්තිකාරේ 
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ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ තවදුරට්ත වසේවවේ වනොමැි (විශ්රාාම වගොස් වහෝ ඉල්ලා අස් වී වහෝ 

මියවගොස්) ඇි වසේවකයින්වගන් නැවත අය කරගැනීමට අපහසු අ්තිකාරේ මුදල් පිළිහිරු වකවරන වසේ 

වසේවක අ්තිකාරේ සඳහා වබොල් ණය සඳහා වූ ප්ර/ිපාදනය වවන් කර ඇත. 

 
3.8 ස්කන්ධ්යය වවනස්වීවේ ප්ර/කා ය 
 
ස්කන්ධ්යය වවනස්වීවේ ප්ර/කා වයහි වපර වර්ෂයට අදාල ආදායේ බදු ගැලපීේ වලස රු.5,929,296 ක් වපර 

වර්ෂයට අදාල ලැහිය යුතු ආදායේ ගැලපිේ රු.175,950 ක් පුස්තකාලවේ ඇි දත   පට හා වට්ප්  

ආරේභක ව ේෂය රු.1,735,439 ක් සහ පූර්ව වර්ෂවේ විශ්රාාම ගිය වසේවකයන් වවනුවවන් ගැලපීේ සඳහා රු. 

8,995 ක් ද ඇතුළ්ත වේ. 

 
3.9  මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ 

 
මුදල් ප්ර/වාහ ප්ර/කා වේ මුදල් හා මුදල් හා සමාන දෑ වලට ඇතුළ්ත වනුවේ අත ඇි මුදල් හා බැංකු ජංගම 

ගිණුමයි. මූල  ත්ත්තව ප්ර/කා වේ බැංකු අයිරාව වපන්වා ඇ්තව්ත ජංගම වගකීේවලට ඇි ණය ගැනීේ 

යටව්තය. 2015 වදසැේබර් 31 දින බැංකු ප්ර/කා නයන්ට අනුව ලංකා බැංකු ආයතනික  ාඛාව      

රු.(231,087,207) සහ වටොරින්ටන්  ාඛාව රු. (13,560,944) වලස්ත බැංකු ගිනුේ ව ේෂයන් පැවිනි. 

 
3.10 වවවළඳ වගවීේ / වගකීේ 
 
ජංගම වගකීේ ව වයන් වර්ග කරන වගවිය යුතු දෑ වන්වන් වසරක් ඇතුළත වහෝ  ට අඩු කාලයක දී 

වගවිය යුතු වගවීේය. එවසේ වනොවන වගවීේ ජංගම වනොවන වගකීේය. වවවළඳ වගවීේ මූයකක ව වයන් 

හඳුනාගන්වන් සාධ්යාරණ අගයට ය. 

 
3.11 වර්තමාන හා විලේභිත ආදායේ බදු 

 
කාලපරිච්වේදවේ බදු වියදමට වර්තමාන හා විලේභිත බදු අය්තවේ. සතජුව හිමිකම සමඟ සේබන්ධ්ය වහෝ 

අවනකු්ත කාලපරිච්වේදයක විස්තීර්ණ ආදායේ ප්ර/කා යන් සමඟ සේබන්ධ්ය (ඉදිරියට කළ වගවීේ) වනොවන 

කාලපරිච්වේදයට අදාළව වගවූ බදු ප්ර/මාණය ආදායේ ප්ර/කා යට ගනු ලැවේ. වමහිදී සතජුව හිමිකම සමඟ 

සේබන්ධ්ය වහෝ අවනකු්ත කාලපරිච්වේදයක විස්තීර්ණ ආදායේ ප්ර/කා ය සමඟ සේබන්ධ්ය බදු  වවන් වවන්ව 

හඳුනාගැනීම අව   වේ.  

 

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

විධිවිධ්යානයන්ට හා පසුව සිදු කළ සංව ෝධ්යනයන්ට අනුවය. බදු වරවනලාසි වලට අනුව බදු ගණනය කිරීමට 

වයොදා ගන්නා දෑ කළමනාකරණය විසින් කයකන් කලට සලකා බලනු ලැවේ. ඒ අනුව බදු අධිකාරියට 

වගවීමට නියමිත බදු ප්ර/මාණය ගණනය වකවර්. 
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වගකීේ ක්රවමය භාවිත කර විලේභිත බදු ගණනය කරන්වන් ව්තකේ හා වගකීේ අතර වවනස බදු පදනමට 

සලකා එය එම ව්තකේ හා වගකීේවල මූල  වාර්තාවලට ගන්නා පව්තවාවගනයාවේ වටිනාකම අතර 

වවනස සලකා බලාය. විලේභිත ආදායේ බේද ගණනය කිරීවේ දී ඉහත සඳහන් කළ වවනස මූල  ත්ත්තව 

ප්ර/කා වේ දිනට බලපැවැ්තවවන බදු ප්ර/ි තවයන් වැඩි කරනු ලැවේ. වමහිදී උපලේධික වූ උපචිත ආදායේ 

බදු ව්තකම වහෝ වේරුේ කළ උපචිත ආදායේ බදු වගකීම ලැවේ. 

 

විලේභිත ආදායේ බදු ව්තකම පව්තවා ගැනීවමන් අනාගතවේ දී බදු අය කළ හැකි ලාභය අඩු කිරීමට එය 

භාවිත වකවර්. විලේභිත ආදායේ බදු ව්තකම සහ වගකීම එකිවනකට හිලේ කිරීම නීිය මගින් බලා්තමක 

අවස්ථාවල දී කළ හැකිය. 

 

2015 වර්ෂය සදහා ගණනය කරන ලද නාමික බදු වගකීම වනුවේ රු. 1,325,741/81 කි. 

 

3.12 අසේභාව  වගකීේ 

සංස්ථාව පසුගිය අවස්ථාවන්වල දී සිදු කළ නීිමය හා ගිවිසුේ ප්ර/කාර බැදීේවල ප්ර/ිඵලයක් වලස එම  

අවසන් කිරීමට ආර්ථිකමය ප්ර/ිලාභ පිටතට ගලායාවේ සේභාවිතාවක් පවින හා වි ්වාස කළ හැකි 

ඇස්තවේන්තුවක් එම බැඳියාවන් පිළිබඳව කළ හැකි වගකීේ අසේභාව  වගකීේ වේ. 

 
සංස්ථාවට එවරහිව නඩු 6 ක් පවරා ඇත. සංස්ථාවට එවරහිව වදනු ලබන අධිකරණ නිවයෝගයක දී නඩු 6 

සඳහාම පැමිණියකකරුවන් වවත වගවීමට සිදු විය හැකි යයි තක්වසේරු කරන ලද වන්දි මුදල වන  

රු. 1, 028,000, 000 මූල  ප්ර/කා නවල සටහන් යටව්ත වහයකදරේ කර ඇත. 

 
 
3.13 විශ්රාාම ප්ර/ිලාභ වගකීම 

 
නි ්චිත ප්ර/ිලාභ සැලැස්ම යනු වසේවකවයකු විශ්රාාම යෑවේ දී සාමාන වයන් වයස, වසේවා කාලය හා වන්දි 

මුදල යන සාධ්යක එකක් වහෝ කිහිපයක් පදනේ කරවගන ලැවබන විශ්රාාම දීමනාවයි. 

 

නි ්චිත ප්ර/ිලාභ සැලැස්මට අනුව ව ේෂ පත්රශයට ඇතුළ්ත කරන පාරිවතෝෂික වගකීම වනුවේ ව ේෂ පත්රශ 

දිනට නි ්චිත ප්ර/ිලාභ සැලැස්වේ වර්තමාන අගයයි. නි ්චිත ප්ර/ිලාභ ගණනය කිරීවේ දී හඳුනා වනොග්ත 

අතීත වසේවා වියදම සැලකිල්ලට ගනියි. නි ්චිත ප්ර/ිලාභ සැලැසම් ස්වාීකන ආයු ගණනවයකු ලවා 

Projected unit credit ක්රවමයට අනුව වාර්ෂිකව අගය තීරණය කිරීමට ඇස්තවේන්තුගත අනාගත මුදල් 

ගලායාවේ ප්ර/වාහයන් රජවේ බැඳුේකර හා ක්රිායාකාරී වවවළඳවපොවල් පවින ඉහළ ත්ත්තවවේ සමාගේ 

බැඳුේකර වල වපොලී අනුපාික වයොදා වගන වට්ටේ කරනු ලැවේ. 
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වමමගින් ඇිවන ලාභය වහෝ අලාභයන් ඉහත උපකල්පන වවනස්වීවමන් ඇිවන වවනස්ත අදාළ 

වර්ෂවේ විස්තීර්ණ ආදායේ ප්ර/කා යට ඇතුළ්ත වකවර්. වමහි දී අතීත වසේවා වියදම විශ්රාාම ප්ර/ිලාභ 

සැලැස්ම සකසන කාලපරිච්වේදය සඳහා සරල මාර්ග ක්රවමයට එක් එක් වර්ෂයට අවව ෝෂණය කළ යුතුය. 

විශ්රාාම ප්ර/ිලාභ  වගකීම  2013 වදසැේබර් 31 වන දිනට Projected Unit  Credit ක්රවමය භාවිත කරමින් 

පියල් එස් වනණිලක මහතා විසින් සිදුකර ඇත. 

 
වමම ක්රවමය යටව්ත පාරිවතෝෂික ප්ර/ිලාභ ගණනය කිරීමට  වයොදා ග්ත ප්ර/ධ්යාන කල්පිතයන් පහත දැක්වේ. 

 

i. වට්ටේ අනුපාතය11% කි.  (අනාගත මුදල් ප්ර/වාහවයහි වර්තමාන වටිනාකම ගණනය කිරීමට 

වයොදා ගන්නා වපොලී අනුපාතය) 

ii. අනාගත වැටුප් වැඩිවීේ අනුපාතය 4% ව වයනි. 

iii. විශ්රාාම ගැන්වීවේ වයස අවුරුදු 60  ක් ව වයනි.  

 
ආයතනය අඛ්ඩඩව පවතීය යන සංකල්පය  පදනේ කර ගැනීම. 

 

2015 වර්ෂය සඳහාද ඉහත කල්පිතයන් භාවිත කරන ලදී. ඒ අනුව 2015 වර්ෂය සඳහා විශ්රාාම ප්ර/ිලාභ 

ගණනය වනොකරන ලදී. 

 

6 වවනව - මූල  ත්ත්තව ප්ර/කා වයහි දැක්වවන වටිනාකම 

                                                                                                                       රු. වයකන් 

 2015/01/01 දිනට ව ේෂය 131,831,313 

2015 වර්ෂය තුළ අරමුදලට කරන ලද බැරකිරීේ  - 

2015 වර්ෂය තුළ දී කල වගවීේ                                (5,193,795)  

2015/12/31 දිනට ව ේෂය 126,637,518 

 

 
3.14 ප්ර/දානයන් 
 
වේපල, පිරියත හා උපකරණ සේබන්ධ්ය ප්ර/දානයන් ඇතුළ්ත වනුවේ ජංගම වනොවන වගකීේවල විලේභිත 

ප්ර/දානයන් යටව්ත වන අතර සරල මාර්ග ක්රවමයට අනුව විස්තීර්ණ ආදායේ ප්ර/කා යට එම ව්තකවේ ඵලදායී 

ජීවිත කාලය පුරා හර වකවර්. 

 
3.14 -1 වේශීය ප්ර/දානයන් 
 
ප්ර/දානයන් 20% වාර්ෂික අනුපාතයකට ක්රවමක්ෂය කරනු ලැවේ. 
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3.14- 2 විවේශීය ප්ර/දානයන් 
 
සංස්ථාවට උපකරණ ව වයන් රු. 654,665,339 ක විවේශීය ප්ර/දානයක් ලැබී ිහිණි. වමම මුදල අදාළ 

උපකරණවල ආයු කාලය මුළුල්වල් වගවී යන වසේ ක්රවමක්ෂය වකොට ඇි අතර 2015 වර්ෂයට අදාළ මුදල 

රු. 2,596,040.18 කි. වමය ආදායේ ප්ර/කා යට දී ඇි සටහන්වල විවේශීය ප්ර/දානයන් ක්රවමක්ෂය කිරීම 

ව වයන් වවනම දක්වා ඇත. 

 

ජපන් රජවේ ආධ්යාරයක් ව වයන් JICA ශ්රී  ලංකා යටව්ත 2012/12/27 වන දින රු. 66,773,684.69 ක් 

වටිනා උපකරණ සංස්ථාවට ලැබුණි. වමම උපකරණ සංස්ථාවට ලැබුව්ඩ 2 D සහ 3 D සජීවීකරණය 

(සංස්කරණය) කිරීම සඳහාය. එම උපකරණවල ක්රවමක්ෂය වටිනාකම 2013 වර්ෂවේ සිට එහි ඵලදායී ආයු 

කාලය (වසර 5) තුළ ක්රවමක්ෂය කරනු ලැවේ. 

 

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

පදනමටය. 

 

පිරිවැටුම සැලකීවේ දී කාලපරිච්වේදයට අදාළව ලැ  හා ලැහිය යුතු සියලු ආදායේවල සාධ්යාරණ අගය 

සැලකිල්ලට වගන ඇත. සංස්ථාව ආදායේ ව වයන් සැලකිල්ලට ගන්වන් වි ්වාසවයන් වටිනාකම මැනිය 

හැකි හා එම ආදායේවල අනාගත ආර්ථික ප්ර/ිලාභ සංස්ථාවට ගලා එන්වන් නේ පමණි. 

 

වනවන්කාල අවලවිවයන් ලැවබන ආදායම සංස්ථාවේ ප්ර/ධ්යාන ආදායේ මූලාශ්රාය වේ. ආදායේ ප්ර/කා වේ 

ඇතුළ්ත අවනකු්ත ආදායේ මූලාශ්රායන් ආදායේ ප්ර/කා වේ සටහන්වල දැක්වේ. 

 
3.16 වියදේ පිළිබඳ ගිණුේ තැබීම 
 
සංස්ථාවේ වියදේ උපචිත පදනමට ගිණුේ තබා ඇත. දදනික වමවහයුේ සිදු කිරීම හා වේපල, පිරියත හා 

උපකරණ කාර්යක්ෂම ආකාරයට පව්තවාවගනයාම සඳහා දදනිකව වැය වන සියලු වියදේ ද වමයට 

ඇතුළ්ත වේ.  

 

අයිරා වපොලී වියදම ඇි වූ අවස්ථාවන් හි දී එය මූල  වගවීේ යටව්ත ආදායේ ප්ර/කා යට ඇතුළ්ත කරනු 

ලැවේ. 
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3.17 මුදල් ප්ර/වාහ ප්ර/කා ය 

 
මුදල් ප්ර/වාහ ප්ර/කා ය පිළිවයල කරන්වන් වක්රව ක්රවමය භාවිත කරමිනි. මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ සමන්විත 

වනුවේ අත ඇි මුදල් හා බැංකු ජංගම ගිණුවේ ව ේෂවයනි. 

 

 
3.18 ව ේෂ පත්රශ දිවනන් පසු සිදුවීේ 

 
ව ේෂ පත්රශය සකස් කළ පසු සිදු වූ සියලු ප්ර/මාණා්තමක සිදුවීේ සැලකිල්ලට වගන අනාවරණය කිරීම වහෝ 

ගැලපීම සිදු වකොට ඇත.  

 
 
3.19 රූපවාහිනී සමාජ සුභසාධ්යන අරමුදල (සුනාමි) 

 
2004 වර්ෂවේ සුනාමි උවදුවරන් අනතුරුව දිය්ත කළ විවිධ්ය ව ාපති මගින් වපොදු මහජනතාවවගන් එකතු 

කළ මුදයකන් සමාජ සුභ සාධ්යන අරමුදල සමන්විත ව ඇත. 

 

7 වවනව - 2015.12.31 දිනට සමාජ සුභ සාධ්යන අරමුදවල් ව ේෂය 

                                                                                                                          රු. වයකන් 

2015/01/01 දිනට ව ේෂය 1,050,703 

කාලපරිච්වේදය සඳහා වපොයකය                                                              17,725 

2015 වර්ෂය අවසානවේ අරමුදල් ව ේෂය  1,068,428 

 
සමාජ සුභ සාධ්යන අරමුදල මූල  ත්ත්තව ප්ර/කා වේ වකොටසක් ව වයන් ඇතුළ්ත කර ඇත. 

 

 

4 අසප්ත   ව්තකේ (කර්තතභාගය වවනුවවන් වගවීම) 
 
වැඩසටහන් විකා න අයිිය වවනුවවන් වගවීමට සිදුවන කර්තතභාගය (වේශීය වහෝ විවේශීය) වහෝ 

සංස්ථාව නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදනවල (වටයක නාට , චලන රූප, චිත්රශපට හා වවන්ත) වියදම LKAS  38 

ට අනුව අස්පත   ව්තකමක් වලස සලකන අතර එවසේ සැලකීමට නේ හඳුනාගැනීවේ හැකියාව, පාලනය 

කළ හැකි බව සහ අනාගතවේ දී ආර්ථිකමය ප්ර/ිලාභ ලබාගත හැකිවීම යන සාධ්යක 3 සේපූර්ණ විය යුතුය. 

එවසේ වන අස්පත   ව්තකේ පහත ප්ර/ිප්තිවලට අනුව ක්රවමක්ෂය කළ යුතු වේ. 
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8 වවනව - ඒ - ලබාග්ත වහෝ මිල දී ග්ත වමන්ම සංසථ්ාව තුළ නිපදවූ නිෂප්ාදන ක්රවමක්ෂය කළ යුතු 

ප්ර/ිප්තිය 

වර්ගය ක්රවමක්ෂය ප්ර/ිප්ති 

 

ලබාග්ත වහෝ මිල දී ග්ත වේශීය වටයක නාට  හා 

චිත්රශපට 

වකොන්ත්රශා්ත ගිවිසුේ කාලපරිච්වේදය තුළ දී නියමිත 

වාර ගණන විකා ය කිරීමට වනොහැකි වූ විට ඉිරි 

වන කතතභාග සඳහා වැය කළ වියදම ගිවිසුේ 

කාලපරිච්වේදය අවසානවේ වියදමක් ව වයන් 

සැලකිය යුතුය. 

 

ලබාග්ත වහෝ මිල දී ග්ත වේශීය වටයක නාට  හා 

චිත්රශපට වනොවන වේශීය වැඩසටහන් 

වකොන්ත්රශා්ත ගිවිසුේ කාලපරිච්වේදය තුළ දී නියමිත 

වාර ගණන විකා ය කිරීමට වනොහැකි වූ විට ඉිරි 

වන කතතභාග සඳහා වැය කළ වියදම ගිවිසුේ 

කාලපරිච්වේදය අවසානවේ වියදමක් ව වයන් 

සැලකිය යුතුය. 

 

ලබාග්ත වහෝ මිල දී ග්ත විවේශීය චිත්රශපට වහෝ 

සංගීත වැඩසටහන් 

වකොන්ත්රශා්ත ගිවිසුේ කාලපරිච්වේදය තුළ දී නියමිත 

වාර ගණන විකා ය කිරීමට වනොහැකි වූ විට ඉිරි 

වන කතතභාග සඳහා වැය කළ වියදම ගිවිසුේ 

කාලපරිච්වේදය අවසානවේ වියදමක් ව වයන් 

සැලකිය යුතුය. 

 

ලබාග්ත වහෝ මිල දී ග්ත විවේශීය චිත්රශපට හා සංගීත 

වැඩසටහන් වනොවන විවේශීය වැඩසටහන් 

වකොන්ත්රශා්ත ගිවිසුේ කාලපරිච්වේදය තුළ දී නියමිත 

වාර ගණන විකා ය කිරීමට වනොහැකි වූ විට ඉිරි 

වන කතතභාග සඳහා වැය කළ වියදම ගිවිසුේ 

කාලපරිච්වේදය අවසානවේ වියදමක් ව වයන් 

සැලකිය යුතුය. 

 

සංසථ්ාව නිෂප්ාදනය කරන වටයක නාට  පළමුවර විකා ය කරන විට වියදවමන් 50% ක් ද, 

ඉිරි 50% වසර 10 ඇතුළත සමාන වාරික වයකන් ද 

ක්ෂය කළ යුතුය. 
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හඳුනාගැනීවේ හැකියාව, පාලනය කළ හැකි බව හා අනාගතවේ දී ආර්ථිකමය ප්ර/ිලාභ ලබාගත හැකිවීම 

යන සාධ්යක 3 න් එකක් වහෝ කිහිපයක් සේපූර්ණ වනොවන වැඩසටහන්වල කර්තතභාග වියදම             

(පළමු විකා වයන් පසු) ගිණුේවලට සලකා බලයි. 

 

9 වවනව - කර්තතභාග ගාසත්ු      

                                                                            රු. වයකන් 

 

 

මිල දී ග්ත 

වටයක නාට  

මිල දී ග්ත 

විවේශීය 

වැඩසටහන් 

සංසථ්ාව 

නිෂප්ාදනය 

කළ වටයක 

නාට  

වේශීය 

වැඩසටහන් 

විකා ය 

වනොවූ 

වනොනිමි 

වතොගවේ 

ඇතුළ්ත 

වේශීය 

වැඩසටහන් 

සංසථ්ාව 

නිපදවන 

වවන්ත 

නිෂප්ාදන 

2015/01/01 

ව ේෂය 

147,654,299 29,621,936 36,807,776 2,989,847 - 29,380,676 

එකතු කිරීම  38,109,165 4,807,225 - - - - 

2015 වර්ෂය 

සඳහා 

ක්රවමක්ෂය 

(95,297,600) (20,141,559) (4,295,259) (2,989,847) - (3,274,661) 

2015/12/31 

ව ේෂය 

90,465,864 14,287,603 32,512,517 - - 26,106,014 

සංසථ්ාව විසින් නිෂ්පාදනය කරන වටයක නාට  

වනොවන වැඩසටහන් 

පළමුවර විකා ය කරන විට වියදවමන් 50% ක් ද, 

ඉිරි 50% වසර 10 ඇතුළත සමාන වාරික වයකන් ද 

ක්ෂය කළ යුතුය. 

 

ගිවිසුවමහි ගිවිසුම වලංවන කාලය පිළිබඳ සීමා 

කිරීමක් වනොකළ මිල දී ග්ත වහෝ ලබාග්ත විවේශීය 

චිත්රශපට හා සංගීත වැඩසටහන් 

පළමුවර විකා ය කරන විට වියදවමන් 50% ක් ද, 

ඉිරි 50% වසර 10 ඇතුළත සමාන වාරික වයකන් ද 

ක්ෂය කළ යුතුය. 

 

ගිවිසුවමහි ගිවිසුම වලංවන කාලය පිළිබඳ සීමා 

කිරීමක් වනොකළ මිල දී ග්ත වහෝ ලබාග්ත විවේශීය 

චිත්රශපට හා සංගීත වැඩසටහන් වනොවන වැඩසටහන් 

පළමුවර විකා ය කරන විට වියදවමන් 50% ක් ද, 

ඉිරි 50% වසර 10 ඇතුළත සමාන වාරික වයකන් ද 

ක්ෂය කළ යුතුය. 
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5 අයිරා පහසුකේ සඳහා වූ සුරැකුේ 

අයිරා පහසුකවමහි හා ණයවර යකපිවේ ශුන  ආන්ිකවේ ප්ර/මාණය මත පදනේව, බැංකුව වවත සංස්ථාව 

විසින් යේ සුරැකුමක් ලබාදීම අව   විය හැක.එබැවින්, අයිරා පහසුකේ හා ණයවර යකපි ශුන  ආන්ික 

පහසුකම ලබාගනු පිණිස බැංකුව වවත (ශ්රී  ලංකා ගිණුේකරණ ප්ර/මිි අංක 1 ප්ර/කාර) සුරැකුේ ව වයන් 

සංස්ථාව විසින් රු. මියකයන 113 ක ස්ථාවර තැන්පතු ප්ර/මාණයක් හා රු. මියකයන 150 ක වටිනාකමකින් යු්ත 

භා්ඩඩාගාර හිල්ප්ත ප්ර/මාණයක් ලබාවදන ලදී. 

 

6. ආවයෝජන ආදායේ 

10 වවනව - ආවයෝජන ආදායේ 2015 

 

ආවයෝජන වර්ගය වටිනාකම (රු) 

භා්ඩඩාගාර හිල්ප්ත (ලංකා බැංකුව) 11,931,676 

ස්ථාවර තැන්පතු (ලංකා බැංකුව)                                       8,410,713 

රාජ  උකස් හා ආවයෝජන බැංකුවේ ස්ථාවර තැන්පතු 1,297,666 

රාජ  ආයතනවල අිරික්ත අරමුදල් සඳහා වන තාවකායකක භාරකාර 

අරමුදල 

                                           85,194  

විව ේෂ නිවාස ණය වයෝජනා ක්රවමය (රාජ  උකස ් හා ආවයෝජන 

බැංකුව) 

                                         159,337           

                                                                            

ඉිරි කිරීවේ ගිණුම (ලංකා බැංකුව)                                             2,352                                                              

මුළු ආවයෝජන ආදායම  21,886,937 

 
 
7 තීරණා්තමක ගිණුේකරණ ඇසත්වේන්තු හා තීන්දු 
 

ඇස්තවේන්තු හා තීන්දු වනොකඩවා ඇගයීමට ලක් වකවරන අතර පව්තනා ත්ත්තවයන් යටව්ත යුක්ි 

සහගත යැයි වි ්වාස කරන්නාවූ අනාගත සිදුවීේ පිළිබඳ අවප්ක්ෂාවන්ද ඇතුළ්ත     ඓිහාසික අ්තදැකීේ හා 

වසසු සාධ්යක මත පදනේ වේ. 
 

 

තීරණා්තමක ගිණුේකරණ ඇසත්වේන්තු හා උපකල්පන 

සංස්ථාව විසින් අනාගතයට අදාළ වන්නාවූ ඇස්තවේන්තු හා උපකල්පනයන්සිදු කරනු ලබයි. එහි 

ප්ර/ිළුලයක් වලස ඇිවන්නාවූ ගිණුේකරණ ඇස්ත වේන්තු නිර්වචනානුකූලවම, ආශ්රිුත සැබෑ ප්ර/ිඵලයනට 

සමාන වනුවේ කලාතුරකිනි.එළැ වඹන මූල  වර්ෂය ඇතුළත පව්තනා ආශ්රිුත ව්තකේ හා බැරතේ 

ප්ර/මාණයන් වකවරහි ද්රාව ා්තමක ගැලපීමක් සිදුකිරීවේ සැලකිය යුතු අවදානමක් ඇි ඇස්තවේන්තු හා 

උපකල්පනයන් පහත ආමන්ත්රශණය කරනු ලැබ ඇත. 
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(අ) ආදායේ බදු 
 

විවිධ්යාකාර වූ අධිකරණමය බල ක්වෂේත්රශ වවත ආදායේ බදු වගවීමට සංස්ථාව යට්ත වේ. ආදායේ බදු සඳහා 

වූ වලෝක ව ාප්ත ප්ර/ිපාදන තීරණය කිරීම උවදසා සැලකිය යුතු තීන්දු, තීරණ ගැනීවේ හැකියාවක් පැවිය 

යුතුය. අවසන් බදු පිළිබඳ තීරණය අවිනි ්චිත වූ වබොවහෝ ගනුවදනු හා ගණනය කිරීේ පවතී. සමාගම විසින් 

අිවර්ක බදු වගවීමට සිදුවනු ඇ්තව්තද යන්න පිළිබඳව වූ ඇස්තවේන්තු මත පදනේව අවප්ක්ෂිත බදු 

විගණන ගැටලු ආශ්රිුත වගකීේ හඳුනාගනු ලබයි.ආරේභක ව වයන් සටහන් කරන ලේදාවූ සංඛ ාවනට 

වඩා වමකී කරුණුවලට අදාළ අවසන් බදු ප්ර/ිඵලය වවනස් වන්නාවූ තැන්හි, එබඳු විෂමතාවයන් එම 

තීරණ ගනු ලැ  කාලයට අදාළ ජංගම හා උපලේධිගත ආදායේ බදු ව්තකේ වවත බලපෑමක් සිදු කරනු 

ඇත. 

 

(ආ) විශ්රාාම වැටුප් ප්ර/ිලාභ 
 

විශ්රාාම වැටුප් බැඳීේහි වර්තමාන වටිනාකම උපකල්පන ගණනාවක් භාවිතවයන් ආයුඝණක පදනමක් මත 

තීරණය කරන්නාවූ සාධ්යක ගණනාවක් මත රඳා පවතී. විශ්රාාම වැටුප් සඳහා වූ ශුේධ්ය පිරිවැය (ආදායම) 

තීරණය කිරීවමහි ලා භාවිත වකවරන උපකල්පන තුළට වට්ටේ අනුපාතද ඇතුළ්ත වේ. වමකී 

උපකල්පනයන්හි යේ වවනස්වීමක් සිදු වුවවහෝත එය විශ්රාාම වැටුප් පිළිබඳ වගකීේහි පව්තනා ප්ර/මාණයට 

බලපානු ඇත. 

සංස්ථාව විසින් ඒ ඒ වර්ෂයාවසානවේදී සුදුසු වට්ටේ අනුපාතය තීරණය කරනු ලබයි. වමය වූ කලී විශ්රාාම 

වැටුප් වගකීේ පියවීම සඳහා අව   වනු ඇතැයි අවප්ක්ෂා කරන්නාවූ ඇස්තවේන්තුගත අනාගත මුදල් 

ප්ර/වාහවේ වර්තමාන අගය තීරණය කිරීමට භාවිත කළ යුතු වපොීන අනුපාිකයයි. 

විශ්රාාම වැටුප් වගකීේ ආශ්රිුත වසසු ප්ර/ධ්යාන උපකල්පන යේ පමණකට වර්තමාන වවළඳපළ ත්ත්තවයන් මත 

පදනේ වේ.  

(ඇ) ව_්තපන්නයන්වේ හා වසසු මූල වයෝපකරණයන්වේ  සාධ්යාරණ අගය 
 

සක්රීදය වවළඳපලක් තුළ අවලවි වනොවකවරන මූල  උපකරණයන්හි සාධ්යාරණ අගය තක්වසේරු ශිල්ප ක්රවම 

භාවිතවයන් තීරණය වකවර්. ක්රවම ගණනාවක් වතෝරා ගැනීමට හා වාර්තාකරනු ලබන ඒ ඒ කාල 

පරිච්වේදය අවසන පව්තනා වවළඳපල ත්ත්තවයන් මත ප්ර/ධ්යාන ව වයන් රඳා පව්තනා උපකල්පන සිදු 

කිරීමට සංස්ථාව විසින් ස්වකීය තීන්දු භාවිත කරනු ලබයි. සක්රීදය වවළඳපලයන්හි අවලවි 

වනොවකවරන්නාවූ අවලවිය සඳහා පව්තනා විවිධ්ය මූල මය ව්තකමක් සඳහා සංස්ථාව විසින් වට්ටේගත 

මුදල් ප්ර/වාහ විග්රකහය වයොදාවගන ඇත. 
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8. මූල  අවදානේ කළමනාකරණය 

8.1  මූල  අවදානේ සාධ්යක 

සංස්ථාවේ ක්රිායාකාරකේ විසින් එය මූල මය අවදානේ ගණනාවක් වවත නිරාකරණය කරනු ලබයි. 

වවළඳපල අවදානම, ණය අවදානම හා ද්රාවශීලතා අවදානම ව වයනි. අවදානේ කළමනාකරණය අධ්ය ක්ෂ 

ම්ඩඩලය විසින් අනුමත කරනු ලබන ප්ර/ිප්ති යටව්ත කළමනාකාරි්තවය විසින් සිදු කරනු ලබයි. 

කළමනාකාරි්තවය  නිිපතා මූල  අවදානේ ත්ත්තව හඳුනාගැනීම හා ඇගයුේකරණය කරයි. 

 

8.2 වවළඳපල අවදානේ 
 

 

i) විවේ  විනිමය අවදානම 

ආයතනවේ ක්රිායා්තමක වනොවන මුදල් වර්ගයක් මගින් අනාගතවේ හඳුනාග්ත ව්තකේ හා වගකීේ  

දැක්වවන අවස්ථාවන්හි විවේ  විනිමය අවදානම ඉස්මතු වේ.සංස්ථාව සතුව විවේ  මුදල් මගින් 

වපන්වනු ලබන ලැහිය යුතු වහෝ වගවිය යුතු වේ වනොමැි බැවින් සංස්ථාව විවේ  විනිමය 

අවදානමකට නිරාවරණයව වනොපවතී 

 

ii) වපොීන අනුපාික අවදානම 

නිරවප්ක්ෂ වපොීන අනුපාික මට්ටවමහි සිදුවන විපර්යාස වහේතුවකොට සිදුවන හානිකර මූල  

බලපෑමක අවදානම වපොීන අනුපාික අවදානම ව වයන් හැඳින්වේ.සංස්ථාව විෂයවයහි     ව ේෂ පත්රශ 

දිනය වන විට වපොීන වගවිය යුතුව පව්තනා ණය ගැනීේ වනොමැත. වපොීනවගවිය යුතුව පව්තනා 

එකම උපකරණය වන භා්ඩඩාගාර හිල්ප්ත මත කර ඇි ආවයෝජනය හා කල්බදු වගකීම එතරේ 

වැදග්ත වනොවේ. එබැවින් වපොීන අනුපාික අවදානම දැරිය හැකි මට්ටමක පවතී. 

 

iii) මිල අවදානම 

වවළඳ භා්ඩඩයන්හි හා සම වකොටස් මිල ගණන්වල වවනස්වීේ වහේතුවකොට ඇිවන්නාවූ හානිකර  

මූල   බලපෑවේ අවදානම මිල අවදානම ව වයන් හැඳින්වේ.අවලවිය සඳහා පව්තනා වකොටස ්

ව වයන් කා්ඩඩගත ලැයිස්තුගත වනොකළ වකොටස්හි සංස්ථාව විසින් ආවයෝජනය කර ඇ්තව්ත 

වුවද, වමකී වකොටස් සක්රීදය වවළඳපලක අවලවි වනොකරන බැවින් සංස්ථාව මිල අවදානමකට 

නිරාවරණයව වනොමැත. 
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8.3  ණය අවදානම 

මුදල් හා මුදල් සමාන වේ, බැංකු හා මූල ායතනයන්හි තැන්පතු වමන්ම  ව ේෂව පව්තනා ලැහිය යුතු වේ හා 

ඉටුකළ ගනුවදනුද ඇතුළ්ත පාරිවභෝගිකයන් වවත වූ ණය නිරාවරණයන්ද වවින් ණය අවදානම ඉස්මතු 

වේ. ප්ර/මිිගත වගවීේ හා වසේවා සේපාදන නියමයන් හා වකොන්වේසි ලබා දීමට ප්ර/ථම ස්වකීය එක් එක් නව 

වසේවාදායකයා වවත ණය අවදානම කළමනාකරණය හා විග්රකහ කිරීම ඒ ඒ නිලධ්යාරියාවේ වගකීම වේ.  

 

                                                                                    2015         2014 

                                                                                රු. 000        රු. 000 

                              ණය කාලසීමාව ඇතුළත      

                                          මාස 0 – 1                      147,762     153,791 

                              වපර සිට අයවිය යුතු      

                                         මාස 1 – 3                      216,733     255,100 

                                         මාස 3 – 6                        15,828      46,424 

                                         මාස 6 ට වැඩි                 121,927    108,135 

                    ලැහිය යුතු සමස්ත වවළඳ අය             502,250      563,450 

                    අපචය                                                (80,392)     (71,042) 

                    ශුේධ්ය වවළඳමය ලැහිය යුතු වේ           421,858     492,408  
                                                                             ======     ======   
 

 
9. ආශ්රිුත පාර් ව වහළිදරේ කිරීේ 
 
 

ශ්රී .ල.ගි.ප්ර/ 24 ට අනුව සේබන්ධිත පාර් ව සමග සංසථ්ාව සිදු කරන සාමාන  ව ාපාරික ගනුවදනු පිළිබඳ 

වතොරතුරු පහත දැක්වේ. 

 
අනු 

අංකය 

නම තනතුර ආශ්රිුත පාර් වවල 

ගනුවදනුවේ සව්භාවය 

යකපිනය 

01 එච්.එස.් රවී ජයවර්ධ්යන 

මහතා 

සභාපි ආශ්රිුත පාර් ව වල ගනුවදනු 

නැත.  

 

වනො. 636/7,  

ශ්රී  ජයවර්ධ්යනපුර පාර, 

වකෝට්වට්. 

 

02 එේ.ඩී.  මහින්දපාල මහතා අධ්ය ක්ෂ ම්ඩඩල 

සාමාජික  

ආශ්රිුත පාර් ව වල ගනුවදනු 

නැත.  

 

63 F, 

නම වන පටුමග, 

අයි. වජෝිපාල මාවත, 

මාලවේ. 
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03 බුේධ්යදාස ගලප්ප්ති 

මහතා 

අධ්ය ක්ෂ ම්ඩඩල 

සාමාජික  

 

ආශ්රිුත පාර් ව වල ගනුවදනු 

නැත.  

 

15/1, 

රජ මාවත, 

පිටවකෝට්වට් 

 

04 එේ.ජී.නන්ද වසේනානායක 

මුරු්තවතට්ටුවේගම 

අධ්ය ක්ෂ ම්ඩඩල 

සාමාජික  

සභාපි - ශ්රී  ලංකා 

වනවන් විදුයක 

සංසථ්ාව 

ආශ්රිුත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

21, 

රූපසිංහ මාවත, 

නුවේවගොඩ. 

05 ිසස් වහේවාවිතාරන මහතා අධ්ය ක්ෂ ම්ඩඩල 

සාමාජික 

 

ආශ්රිුත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

456/L , 

පළමු පටුමග(ග්රිනන් වකෝර්ට්) 

වැයකපාර, 

තලවතුවගොඩ 

 

06 ගීතා කුමාරි විමලවීර මිය අධ්ය ක්ෂ ම්ඩඩල 

සාමාජික  

 

ආශ්රිුත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත.  

255/45,  

කහන්වතොට පාර, 

මාලවේ. 

 

07 දීපාල් චන්ද්රාර්තන මහතා අධ්ය ක්ෂ ම්ඩඩල 

සාමාජික  

සභාපි - ජාික 

චිත්රශපටි සංසථ්ාව 

ආශ්රිුත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

576/1,  

10 කණුව, 

මාලවේ. 

08 මහාචාර්ය මැටිවලවේ 

සුනිල්  ාන්ත මහතා 

අධ්ය ක්ෂ ජනරාල් ආශ්රිුත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

480/3A, 

 මාකුරුර,  

පන්නිපිටිය. 

09 වරොහාන් සර්තචන්ද්රා 

වපවර්රා මහතා 

නිවයෝජ  

අධ්ය ක්ෂ ජනරාල් 

(ඉංජිවන්රු) 

ආශ්රිුත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

24,  

ශ්රී  සුමංගල පාර, 

 ර්තමලාන. 

 

10  ඒ.එච්. .ආර්.ආර්.පී 

එදිරිසිංහ මිය 

 

වැඩබලන ප්ර/ධ්යාන 

ගණකාධිකාරී 

ආශ්රිුත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

වනො. 36 

වල්වපොල,  

මුල්වල්රියාව නව නගරය. 

 

11 නි ාන්ත උබයවං  මහතා 

 

නිවයෝජ  

අධ්ය ක්ෂ ජනරාල්  

(නිෂ්පාදන වසේවා) 

ආශ්රිුත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

71E  

ඉහළගම,  

ගේපහ. 
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12 පී බී ජී සුවේධ්ය අතුලසිරි 

මහතා 

නිවයෝජ  

අධ්ය ක්ෂ ජනරාල්  

(පසුතල ) 

ආශ්රිුත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

234/J, 

කදුරුගහව්තත වීදිය,    

වකොටිකාව්තත. 

 

13 විමලර්තන අධිකාරි  මහතා අධ්ය ක්ෂ ප්ර/ධ්යානී 

(විවිධ්ය 

වැඩසටහන්) 

ආශ්රිුත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

269/14, 

4 වන පටුමග, 

පමුණුව පාර, 

මහරගම.  

 

14 පායකත වක් විවේසිංහ 

මහතා 

අධ්ය ක්ෂ 

(පරිපාලන) 

නායකකා ප්ර/ධ්යානී 

(වන්ත්රශා/අයි 

නායකකාව)  

ආශ්රිුත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත   

 

No 225, 

 මහව්තත පාර, 

වේවැල්ූදව, 

කැලණිය. 

 

15 ෂර්යක අනිල් ද සිල්වා 

මහතා 

අධ්ය ක්ෂ (ප්ර/වත්ති 

හා කාලීන සිදුවීේ) 

ආශ්රිුත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

4555C,  

පන්සල පාර,  

තලවතුවගොඩ. 

 

16 එේ.එේ අනිල් බන්ඩාර 

සිරිමල්ව්තත මහතා 

අධ්ය ක්ෂ (අවලවි) ආශ්රිුත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

 

No. 16 

සුවලයිමාන් ඇවිනිේ, 

ජාව්තත,වකොළඹ 05. 

 

17 එරින් විවේවකෝන් මිය අධ්ය ක්ෂ 

(අධ්ය ාපන 

වැඩසටහන්) 

ආශ්රිුත පාර් ව ගනුවදනු 

නැත. 

380/97, 

රජ උයන, වැයකවිට, 

මාලවේ. 
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මූල  ප්ර/කා  හා සේබන්ධිත සටහන් 

2015 වදසැේබර් 31 දිවනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 

                        

 2015 වදසැේබර් 31 2014 වදසැේබර් 31 

01. ආදායම   

රූපවාහිනී වනවන්කාල අවලවිය - චැනල් 1 1,267,091,997 1,428,421,321 

රූපවාහිනී වනවන්කාල අවලවිය - චැනල් අයි 642,457,960 328,932,740 

රූපවාහිනී වනවන්කාල අවලවිය - ප්ර/ි වවළද ගිවිසුේ 13,643,754 46,566,500 

වනවන්කාල අවලවිය මත ජාිය වගොඩනැගීවේ බේද 28,514,577 29,757,120 

මුළු ආදායම 1,951,708,288 1,833,677,681 

02. වවන්ත වමවහයුේ ආදායේ   

නිෂ්පාදන ආදායම  89,868,456 87,345,686 

ආවයෝජන ආදායම (10 වන වවනව බලන්න) 21,886,937 32,176,410 

හුවමාරු ගාස්තු 1,018,351 731,788 

ව්තකේ විකිණීවමන් ලාභය 17,933 999 

ආපන ාලාවවන් කුයකය 36,000 39,000 

වදපාර්තවේන්තුවේ දඩ මුදල් 934,077 1,512,342 

වසේවක ණය වපොයකය 6,946,407 6,838,119 

විවිධ්ය ආදායේ 5,654,343 3,339,997 

විවේ  ආධ්යාර ක්රවමක්ෂය 15,903,664 15,903,664 

ආපසු වනොවගවන වටන්ඩර් තැන්පතු 16,055 292,475 

යකයාපදිංචි කිරීවේ ගාස්තු  123,792 196,968 

වැඩසටහන් ද්රාව  අවලවිය 5,019,653 2,717,919 

යකයාපදිංචි කිරීවේ ගාස්තුව රූපවාහිනී අවලවිකරුවන්  11,411               4,000 

සංස්ථා පහසුකේ පරිහරණය (විවේශීය) 3,491,037 1,055,495 

සංස්ථා පහසුකේ පරිහරණය (වේශීය) 36,862,090 5,974,963 

දැයට කිරුළ වපෝත සඟරා විකිණීවමන් ලද ආදායම 486 325,759 

නැණ මිහිර ප්ර/ ්න පත්රශ  විකිණීවමන් ලද ආදායම 5,403,063 3,612,254 

විනිමය හුවමාරු ලාභය -   585 

ප්ර/චාරන වැඩසටහන් වියදේ ප්ර/ිපූරණය 2,097,342 - 

අවලවි ප්ර/වර්ධ්යන ආදායේ 28,829 136,804 
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වසේවාලාභීන් ප්ර/ිපූර්ණය කළ වවන්ත ගාස්තු   50,003   - 

ඩිප්වලෝමා පාඨමාලා පැවැ්තවීවමන් ලද ආදායම 314,603 975,684 

මුළු  වවන්ත වමවහයුේ ආදායේ 195,684,531 163,180,910 

3.විකුණුේ පිරිවැය   

3.1 අධ්ය ාපන වැඩසටහන් වියදේ   

ශිල්පීය ගාස්තු 4,784,655 6,459,530 

සංග්රකහ වියදේ  1,315,335 1,781,234 

වේ  නිරූපන ද්රාව  100,665 171,963 

වවන්ත වියදේ 327,278 462,106 

මාධ්ය රූප හා සජීවීකරණ ද්රාව  16,536 3,357 

වේදිකා නිර්මාණය 1,136,544 2,511,820 

දත   කැසට්පට සහ වට්ප් 660,734 591,045 

ප්ර/වාහන පහසුකේ කුයකයට ගැනීම 129,000 337,380 

උපකරණ කුයකයට ගැනීම 2,596,455 3,203,498 

පහසුකේ (රඟහල) කුයකයට ගැනීම 157,434 895,153 

 ේද උපකරණ කුයකයට ගැනීම 124,000 258,500 

විදුයකය 9,700 11,800 

වමෝටර් රථ සඳහා ඉන්ධ්යන 345,093 9,993 

වජනවර්ටර් සඳහා ඉන්ධ්යන 7,550 10,000 

නවාතැන් 1,549,165 3,163,480 

නි ්චල ඡායාරූප - 1,000 

ගමන් වියදේ හා යැපීේ දීමනා 1,257,448 1,598,155 

වැඩසටහන් පිටප්ත හා රූපවාහිනී විකා න අයිිය මිල දී 

ගැනීම 
880,000 4,830,000 

රූගත ස්ථාන කුයකයට ගැනීම 4,500 4,000 

විව ේෂ අයිතම 1,302,000 1,441,825 

අධ්ය ාපන වැඩසටහන් වියදේ 16,704,089 27,745,838 

චැනල් අයි   

ශිල්පීය ගාස්තු 5,002,735 5,583,483 

වජනවර්ටර් සඳහා ඉන්ධ්යන 2,000 - 
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සංග්රකහ වියදේ 575,577 629,450 

උපකරණ කුයකයට ගැනීම/ප්ර/වාහනය 284,755 1,488,500 

නි ච්ල ඡායාරූප - 50,000 

 ේද උපකරණ කුයකයට ගැනීම 8,000 98,300 

විදුයකය 81,500 13,000 

විදුයක වියදේ  ප්ර/ිපූර්ණය - චැනල් අයි ( Fairway Tower) 835,808 - 

විකා න කුළුණු බදු කුයකය 1,683,673 - 

වවන්ත වියදේ 365,465 379,968 

ගමන් වියදේ හා යැපීේ දීමනාව 752,845 604,931 

ප්ර/වාහනය කුයකය 52,100 - 

වැඩසටහන් ද්රාව  මිලදී ගැනීම (විවේශීය) 57,141,909 27,490,946 

නවාතැන් 925,255 963,375 

දත   කැසට් පට සහ වට්ප් 279,354 184,262 

වනවන් විදුයක සංස්ථාවේ විකා ණ කුළුණ භාවිතා කිරීවේ 

කුයකය 
2,547,419 3,575,476 

විදුයක හිල්ප්ත ප්ර/ිපූර්ණය - වනවන් විදුයක සංස්ථාව 1,027,460 2,167,539 

වේදිකා නිර්මාණය හා පසුතල නිර්මාණය 407,054 725,595 

පහසුකේ කුයකයට ගැනීම (වේදිකා/ ේද) 24,800 683,016 

වමෝටර්රථ සඳහා ඉන්ධ්යන 45,188 - 

රූගත ස්ථාන කුයකයට ගැනීම / ඉසේ 79,000 20,000 

මාධ්ය රූප හා සජීවිකරණ  ද්රාව  

වැඩසටහන් සදහා දිරි දීමනා 

16,542 

2000 
3,357 

වි   ව ේෂ අයිතම - 800,000 

වි ව ේෂ වගවීම - ඉංග්රී්සි ප්ර/වත්ති 187,600 621,600 

චැනල් අයි වැඩසටහන් වියදේ 72,326,038 46,082,798 

3.2 විවිධ්ය වැඩසටහන් වියදේ   

ශිල්පීය වගවීේ 22,571,621 23,709,816 

පූර්ව දර් න හා නිරීක්ෂණ ගාස්තු 149,400 303,200 

සංග්රකහ වියදේ 2,840,716               3,383,033 

වැඩසටහන් පිටප්ත හා රූපවාහිනී විකා න අයිිය මිල දී 

ගැනීම 
510,958,705 187,805,137 

වේදිකා නිර්මාණය, රූගත ස්ථාන පසුතල ආේපන්න 2,620,156 2,131,046 
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වේ  නිරූපන ද්රාව  100,665 124,171 

දත   කැසට් පට සහ වට්ප් 3,346,700 2,561,349 

මාධ්ය රූප හා සජීවීකරණ ද්රාව  16,536 2,793 

නි ්චල ඡායාරූප 11,507 95,587 

උපකරණ පහසුකේ කුයකයට ගැනීම 7,331,710 7,504,385 

වවන්ත වියදේ 2,922,603 2,199,250 

වැඩසටහන් ද්රාව  මිලදී ගැනීම (විවේශීය) 7,126,587 8,121,142 

ගමන් වියදේ හා යැපීේ දීමනාව 2,759,449 3,633,177 

විව ේෂ අයිතම (484,000) - 

නවාතැන් ගාසත්ු  4,119,901 5,564,664 

විදුයකය 157,523 251,907 

චිත්රශාගාර පහසුකේ කුයකයට ගැනීම (වේදිකා / ේද) 1,048,002 1,781,455 

 ේද උපකරණ කුයකයට ගැනීම 740,000 619,350 

ප්ර/වාහන පහසුකේ කුයකයට ගැනීම 653,300 790,100 

වජනවර්ටර් සඳහා ඉන්ධ්යන 75,970 14,520 

රූගත කරන ස්ථාන කුයකයට ගැනීම/ඉසේ 283,523 471,845 

වමෝටර්රථ සඳහා ඉන්ධ්යන 691,938 - 

චන්ද්රිතකා පිරිවැය - 2,400 

විවිධ්ය වැඩසටහන් වියදේ 
570,042,512 251,070,327 

3.3 ප්ර/වත්ති වැඩසටහන් වියදේ   

ප්ර/වත්ති ඉදිරිප්ත කරන්නන් /සංස්කාරකවරුන් වවත 

වගවීේ 
5,205,435 6,212,300 

ප්ර/වත්ති රැස්කිරීම - වේශීය 22,577,400 21,607,500 

ප්ර/වත්ති රැස්කිරීම - විවේශීය 4,992,042 4,651,589 

වවන්ත වියදේ 151,055 549,477 

වමෝටර්රථ සඳහා ඉන්ධ්යන 124,798 20,000 

චන්ද්රිතකා හා ආශ්රිුත ගාස්තු - විවේශීය 2,204,122 4,652,217 

ආසියානු වනවන් විදුයක සංගමවේ ස්ථාවර හා විචල  ගාසත්ු 4,278,929 2,912,048 

කාලීන සිදුවීේ (වපොදු) 16,536 3,357 

ප්ර/වාහන පහසුකේ ගැනීම 9,834,316 11,418,728 

වවේ ධ්යාරාගත කිරීවේ වසේවාවන් 1,800,000 2,095,658 
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දත   පටි සහ වට්ප් 793,437 456,721 

සංග්රකහ වියදේ 209,072 1,534,726 

ප්ර/වත්ති පසුතල නිර්මාණය 291,457 178,187 

ශිල්පීය වගවීේ 5,859,975 29,399,070 

උපකරණ පහසුකේ කුයකයට ගැනීම 1,048,568 23,842,142 

 ේද උපකරණ කුයකයට ගැනීම 132,250 832,806 

ගමන් වියදේ හා යැපීේ දීමනාව 667,990 2,631,850 

වේ  නිරූපන ද්රාව  144,221 2,142,207 

නවාතැන් පහසුකේ 828,000 2,745,040 

විදුයකය - - 

පහසුකේ කුයකයට ගැනීම (වේදිකා/ ේද) 627,263 1,134,223 

නි ්චල ඡායාරූප 20,000 110,000 

වජනවර්ටර් සඳහා ඉන්ධ්යන 1,500 - 

පසුතල හා රූගත ස්ථාන කුයකයට ගැනීම (කාලීන සිදුවීේ) 2,165,238 6,424,401 

සජීවී ධ්යාරාගත කිරීේ 1,656,000 1,656,000 

විව ේෂ අයිතමය 201,902 3,875,027 

ප්ර/වත්ති වැඩසටහන් වියදේ 65,831,507 131,085,274 

3.4 වාණිජ වැඩසටහන් නිෂ්පාදන වියදේ   

ශිල්පීය වගවීේ 5,748,870 856,420 

සංග්රකහ වියදේ 504,280 281,180 

වේදිකා නිර්මාණය / රූගත ස්ථාන හා පසුතල ආේපන්න 1,562,572 1,217,048 

ප්ර/වාහන පහසුකේ සඳහා කුයකය 12,000 - 

උපකරණ සඳහා කුයකය 6,056,304 1,993,204 

වවන්ත වියදේ 115,642                      20,500 

ගමන් වියදේ හා යැපීේ දීමනා 565,927 425,466 

විදුයකය  4,359 - 

විදුයක ජනක යන්ත්රශ සඳහා ඉන්ධ්යන පිරිවැය 75,529 - 

නවාතැන් හා ඉසේ 661,320 621,000 

 ේද උපකරණ කුයකයට ගැනීම 128,000 - 

දත   පටි හා වට්ප් 112,069 213,549 

විව ේෂ අයිතමය - 43,000 
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වාණිජ වැඩසටහන් වියදේ 15,543,872 5,671,367 

3.5 වවන්ත නිෂප්ාදන වියදේ   

වැටුප් හා වවන්ත දීමනා (නිෂ්පාදන කාර්යය ම්ඩඩලය)   

වැටුප් දීමනා - ස්ථීර වසේවක 386,814,448 289,676,355 

වැටුප් දීමනා - වකොන්ත්රශා්ත වසේවක 11,167,072 27,431,804 

වැටුප් දීමනා - සහන කාර්ය ම්ඩඩල 8,139,493 12,225,733 

අිකාල 107,496,962 129,014,136 

වසේවක අර්ථ සාධ්යක අරමුදල් සංසථ්ා දායකය 45,052,247 44,626,433 

වසේවක භාරකාර අරමුදල් සංස්ථා දායකය 9,012,839 8,920,606 

නිවාඩු දින දීමනා 27,876,610 30,719,107 

සි අන්ත දීමනාව (විධ්යායක) 4,138,208               4,456,163 

දුෂ්කරතාවය/උච්චය/බරවැඩ 4,719,812 4,800,709 

කාර්යභාර නිලධ්යාරි/ඉංජිවන්රු දීමනා 1,389,713             1,218,413 

දිරි දීමනා 25,548,503 25,034,686 

ආහාර දීමනාව - විධ්යායක වනොවන 7,785,000 7,576,875 

ප්ර/වාහන දීමනාව 16,175,870 15,047,464 

ඉිරි දවද  නිවාඩු සඳහා වගවීේ 15,584,061     15,691,001 

ප්ර/සාද දීමනා 25,421,822 33,992,711 

විදුයකය -  (75%) 80,327,524  89,998,685 

විදුයක ජනක යන්ත්රශ සඳහා ඉන්ධ්යන පිරිවැය 1,248,877 1,380,855 

ධ්යාවන වියදේ (75%) 8,088,619 16,619,155 

සේවප්ර/ේෂණාගාර කුලී වියදේ 4,517,436 1,931,678 

අලු්තවැඩියා හා නඩ්තතු වියදේ - උපකරණ 6,636,933 8,642,029 

විවේ  වැඩසටහන් මත වන බේද 2,080,000 1,967,500 

ප්ර/ි වවවළඳ ගිවිසුේ මත වන වියදේ 39,358,352 49,112,441 

සංඛ ාත වියදේ 4,274,192 4,411,693 

9 MHZ චන්ද්රිතකා තරංග කල්බදු වියදේ - - 

වකොළඹ - පලායක දත   සේවප්ර/ේෂණ සබඳතාව 1,241,698 1,133,330 

Fiber Optic සබඳතාවය කුයකයට ගැනීම - 112,882 

වතවන පාර් වයකින් යටිතල පහසුකේ කුයකයට ගැනීම 1,740,807 353,825 
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845,837,096 826,096,265 

3.6 ක්ෂය   

ක්ෂය 121,160,345 104,135,532 

මුළු විකුණුේ පිරිවැය 1,707,445,460 1,391,887,402 

4.වබදාහැරීවේ වියදේ   

නිවයෝජිත වකොමිස්  251,524,078 223,089,962 

ප්ර/වර්ධ්යන වියදේ 7,674,212 23,442,840 

කැසට් පට පටිගත කිරීවේ ේයදේ (Ru-Entertainment) 1,204,905 - 

අඩමාන ණය ප්ර/ිපාදනය   

- වසේවක (57,684) 111,122 

- විවිධ්ය 483,515 44,084 

- වසේවාදායක 9,349,828 6,882,456 

වබදාහැරීවේ වියදේ 270,178,855 253,570,463 

5.පරිපාලන වියදේ   

සාමාජික පාරිවතෝෂිකය 1,802,105 1,563,479 

වැටුප්/දීමනා - ස්ථීර කාර්ය ම්ඩඩලය 128,938,149 96,558,785 

වැටුප් / දීමනා - වකොන්ත්රශා්ත 3,722,357 9,143,935 

වැටුප් / දීමනා - සහන කාර්ය ම්ඩඩලය 2,713,164 4,075,244 

අිකාල 35,832,321 43,004,712 

වසේවක අර්ථ සාධ්යක අරමුදවල් සංසථ්ා දායක්තවය 15,017,416 14,875,478 

වසේවක භාරකාර අරමුදවල් සංස්ථා දායක්තවය 3,004,280 2,973,535 

නිවාඩු දින දීමනාව 9,292,203 10,239,702 

විධ්යායක නිලධ්යාරීන් සඳහා සි අන්ත වගවීේ 1,379,403 1,485,388 

දුෂ්කරතාව/උච්චය/ බරවැඩ 1,573,271 1,600,236 

කාර්යභාර නිලධ්යාරි/ ඉංජිවන්රු ගාස්තු 463,238 406,138 

වත්තතීයවේදී විධ්යායකයින් සඳහා සාමාජික ගාස්තු 41,565 26,016 

විශ්රාාම වැටුප්, වැන්දරු හා අන්තදරු අරමුදල් සඳහා 

දායක්තවය 
80,955 - 

දිරි දීමනා 8,516,168 8,344,895 

ආහාර දීමනා - විධ්යායක වනොවන වශ්රාේණි සඳහා 2,595,000 2,525,625 

ප්ර/වාහන දීමනාව 5,391,957 5,015,821 
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ඉිරි දවද  නිවාඩු සඳහා  වගවීේ  5,194,687 5,230,334 

දිරි දීමනා , පාරිවතෝෂික හා වන්දි 555,000 375,000 

ප්ර/සාද දීමනා 8,473,941 11,330,904 

කාර්ය ම්ඩඩල සුබසාධ්යනය - 55,116 

ක්රීදඩා සුබසාධ්යනය සඳහා 106,950 196,700 

කාර්ය ම්ඩඩලය සඳහා නිල ඇඳුේ 54,225 59,250 

රක්ෂණ වාරිකය - දවද  31,946,218 30,760,681 

රක්ෂණ වාරිකය - හදිසි අනතුරු හා ජීවිත 849,407 1,113,279 

ගමන් වියදේ හා යැපීේ දීමනාව - වේශිය 1,449,415 2,586,870 

ගමන් වියදේ හා යැපීේ දීමනාව - සැතපුේ කුලී දීමනාව 4,756,607 4,143,246 

ගමන් වියදේ හා යැපීේ දීමනාව - විවේශිය 6,231,218 16,887,496 

වවන්ත වියදේ - විවේශිය ගමන් 589,950 1,278,811 

සංස්ථා සංග්රකහ හා විවනෝද කටයුතු 1,311,163 2,486,256 

කුලී , වරිපනේ හා බදු 15,387,305 15,397,605 

විදුයකය හා බල ක්ිය 26,775,841 29,999,562 

දුරකථන ගාස්තු ස්ථාවර වගවීේ 9,296,718 10,143,923 

ආරක්ෂක වසේවා 10,372,750 12,146,250 

තැපැල් 859,676 943,884 

මුද්රාණය හා යකපිද්රාව  7,792,964 9,006,784 

පුව්තප්ත සහ වාර සඟරා 1,777,216 2,128,433 

කාර්යාල අව  තා 1,730,514 1,369,264 

ව්තකේ විකිණීවේ අලාභය 90,525 63,915 

විනිමය හුවමාරු අලාභයන් 3,239 21,088 

විවිධ්ය වියදේ 5,182,265 6,514,899 

වටන්ඩර් හා බඳවාගැනීේ සඳහා ප්ර/චාරක දැන්වීේ 527,953 974,615 

අධිකරණවේ නඩුවලට වන්දි 1,524,400 125,890 

වමෝටර් වාහන ධ්යාවන වියදේ 2,696,206 5,539,718 

වමෝටර් වාහන කුලී වියදේ 6,424,773 10,240,021 

රක්ෂණය - වගොඩනැගියක හා වවන්ත ව්තකේ 6,925,699 7,397,778 

බලපත්රශ හා රක්ෂණය - වමෝටර් වාහන 1,589,995 1,942,955 

අලු්තවැඩියා සහ නඩ්තතුව - වගොඩනැගියක 6,428,867 8,055,893 



 97   වාර්ෂික වාර්තාව 2015 
 

අලු්තවැඩියා සහ නඩ්තතුව - භූමිය 1,638,275 1,459,359 

අලු්තවැඩියා සහ නඩ්තතුව - වවන්ත ව්තකේ 985,219 981,253 

ජලය 3,283,373 3,509,379 

අන්තර්ජාල පහසුකේ සඳහා ගාසත්ු 8,107,120 6,532,806 

පරිගණක අව  තා - 720 

මයිවක්රවොවසොෆ්ට් නිෂ්පාදන සඳහා බලපත්රශ ගාස්තුව හා 

වවන්ත වියදේ  
- 325,000 

සේමන්ත්රශණ හා පුහුණු වැඩසටහන් - වපොදු 861,200 866,676 

සංව්තසර සැමරුම 1,396,278 1,255,325 

මහජන ඇමතුේ පේධ්යිය - ගාස්තු හා කුයකය 87,153 94,313 

වමෝටර් වාහන අලු්තවැඩියාවන් 11,313,021 6,578,840 

ප්ර/චාරණය හා ප්ර/වර්ධ්යන වැඩකටයුතු 50,937 190,648 

පුහුණු වියදේ (අභ න්තරික) 1,084,113 1,668,601 

නැණමිහිර ප්ර/ ්නපත්රශ මුද්රාණ වියදේ 2,233,726 2,678,571 

පරිත ාග 361,000 683,150 

වපොදු රාජ  ම්ඩඩලය උවළවල් වියදේ - 676,470 

ජාික අව  තා 691,792 2,518,539 

දායක මුදල් - AIBD ආයතනය 4,789,532 2,468,521 

ක්ෂය 42,343,822 49,382,768 

ජාික වගොඩනැගීවේ බේද 38,886,685 36,820,433 

මැිවරණ වියදේ (ජනාධිපිවරණ/මහමැිවරණ) 707,556 - 

පර්වේෂණ හා සමීක්ෂණ වියදේ 2,579,185 - 

පරිපාලන වියදේ 508,669,225 519,046,780 

6.මූල  සහ වවන්ත ගාසත්ු   

 බැංකු ගාසත්ු 698,629 803,505 

බැංකු වපොයකය -OD 19,399,549 8,385,155 

කල්බදු වපොයකය - වමෝටර් රථ 1,009,688 2,441,330 

බැංකු ණය වපොයකය 12,783,747 - 

විගණන ගාස්තු 350,000 350,000 

නීි ගාස්තු 1,471,408 2,329,673 

මුේදර බේද 45,400 38,485 

මූල  සහ වවන්ත කපාහැරීේ 3,218 158,468 



 98   වාර්ෂික වාර්තාව 2015 
 

උපේ ක හා වවන්ත වත්තතීය ගාස්තු - 328,096 

මූල  සහ වවන්ත ගාසත්ු 35,761,638 14,834,711 

7.බදුකරණය   

බේවදන් නිදහස ්ලාභ සහ ආදායේ   

නැවත ආවයෝජනය කරන ලද භා්ඩඩාගාර හිල්ප්ත 

වයකන් 1/9 
- 1,483,739 

 - 1,483,739 

බේදට වපර ලාභය (374,662,359) (182,480,765) 

ක්ෂය 163,504,167 153,518,300 

වපොලී වගවීේ 20,409,237 10,826,485 

සංස්ථා සංග්රකහ 1,311,163 2,486,256 

පරිත ාග 361,000 683,150 

ප්ර/චාරය හා ප්ර/චාරක ව ාපාර (25% ප්ර/ික්වෂේපිත) 12,734 47,662 

වාණිජ ප්ර/වර්ධ්යන වියදේ (25% ප්ර/ික්වෂේපිත) 1,918,553 5,860,710 

වවවළඳ ප්ර/ිගිවිසුේ වියදේ (25% ප්ර/ික්වෂේපිත) 9,839,588 - 

වවවළඳ ප්ර/ිගිවිසුේ වියදේ (50% ප්ර/ික්වෂේපිත) - 24,556,221 

ව්තකේ ඉව්ත කිරීවේ ලාභය / අලාභය 72,593 62,916 

ව්තකේ ඉව්ත කිරීේ මත බදු ආශ්රිුත ලාභය/ අලාභය (63,791) (69,019) 

සංව්තසර සැමරුේ 1,396,278 1,255,325 

පාරිවතෝෂික දීමනා සඳහා ප්ර/ිපාදනය - - 

වගවන ලද පාරිවතෝෂිකය (5,193,795) (6,771,266) 

වබොල් ණය සඳහා ප්ර/ිපාදනය       - විවිධ්ය ණයගැිවයෝ 483,515 44,084 

- වසේවාදායක 9,349,828 6,882,456 

  - වසේවක (57,684) 111,122 

කපා හරින ලද නි ්චිත අඩමාන ණයගැිවයෝ 3,218 158,468 

වපොලී ආදායම (21,886,937) (32,176,410) 

වවන්ත ආදායම - (25,909,876) 

ප්ර/ාේධ්යන භා්ඩඩ සඳහා රජවේ දීමනාවවහි ක්රවමක්ෂය - - 

ප්ර/ාේධ්යන දීමනාව (168,552,465) (219,136,781) 

විවේ  ප්ර/දානයන්හි ක්රවමක්ෂය (15,903,664) (15,903,664) 

ව ාපාරික ලාභය /අලාභය (377,658,819) (275,954,628) 
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8.වේපල - පිරියත හා උපකරණ 

                                                                                                                   
               රු.  වයකන් 

සටහන 2015.01.01 

දිනට ව ේෂය 

එකතුවීේ ගැලපීේ ඉව්ත 

කිරීේ 

2015.12.31 දිනට ව ේෂය 

ඉඩේ 7,660,503 -  - 7,660,503 

වගොඩනැගියක 265,717,662 -  - 265,717,662 

ගතහ භා්ඩඩ හා 

සවිකිරීේ 

51,372,270 446,945  - 51,819,215 

පිරියත හා උපකරණ 2,931,515,476 35,403,771 - (11,980) 2,966,907,267 

කාර්යාලීය උපකරණ 51,270,751 457,450 - (109,800) 51,618,401 

විද_්ත උපකරණ 7,655,399  - - 7,655,399 

රූපවාහිනී යන්ත්රශ 23,586,109 1,961,808 - (152,326) 25,395,591 

පුස්තකාල ග්රකන්ථ 2,159,300 56,439 - - 2,215,739 

ලුහු වමවලේ හා 

උපකරණ 

3,949,157 85,580 - - 4,034,737 

පරිගණක 106,811,239 2,200,520 - - 109,011,759 

වපොලී ආදායම 21,886,937 30,692,671 

වවන්ත ආදායම - 25,909,876 

මුළු ව වසථ්ාපිත ආදායම 21,886,937 56,602,547 

අලාභ (ව වස්ථාපිත ආදායවමන් 35%) (7,660,428) (19,810,891) 

තක්වසේරු කළ ආදායම 14,226,509 36,791,656 

සුදුසුකේ ලබන වගවීේ - (රජයට කළ ප්ර/දානයන්) (10,000) (15,000) 

බේදට යට්ත ආදායම 14,216,509 36,776,656 

ආදායේ බේද (28%) 3,980,622 10,297,464 

ආදායේ බදු වගකීේ 3,980,622 10,297,464 

විලේභිත බේද (6,967,981) (17,646,368) 

 (2,987,359) (7,348,904) 

භා්ඩඩාගාර හිල්ප්ත ආදායවමන් 1/9 (1,325,742) - 

 (4,313,100) (7,348,904) 
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වවන්ත ව්තකේ 4,346,510 289,894 - - 4,636,404 

ගිණුේකරණ මතදුකාංග 9,394,190 148,412 - - 9,542,602 

එන්.ටී.වී චැනලය 

සඳහා ග්ත 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 

ආරක්ෂිත උපකරණ 2,169,763 - - - 2,169,763 

JICA ව ාපතිය 

යටව්ත ලද උපකරණ 
66,773,685 - - - 66,773,685 

Container 1,052,000 - - - 1,052,000 

ව්තකේවල මුළු 

වටිනාකම 
3,638,261,216 41,050,820  (274,106) 3,679,037,930 

 

ක්ෂය 

           රු . වයකන් 

සටහන 2015.01.01 දිනට ව ේෂය එකතුවීේ 

(වර්ෂයට 

අදාල ක්ෂය) 

ගැලපීේ ඉව්ත 

කිරීේ 

2015.12.31 

දිනට ව ේෂය 

ඉඩේ - - - - - 

වගොඩනැගියක 110,097,331 5,347,254 - - 115,444,585 

ගතහ භා්ඩඩ හා 

සවිකිරීේ 
31,994,980 3,987,540 - - 35,982,520 

පිරියත හා උපකරණ 2,593,718,846 121,160,345 - (3,965) 2,714,875,226 

එන්.ටී.වී චැනලය 

සඳහා උපකරණ 
33,158 

- 

 
- - 33,158 

කාර්යාලීය 

උපකරණ 
45,322,938 1,640,692 - (15,645) 46,947,984 

විද_්ත උපකරණ 7,514,323 87,412 - - 7,601,735 

රූපවාහිනී යන්ත්රශ 21,005,344 1,244,252 - (71,121) 22,178,475 
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පුස්තකාල ග්රකන්ථ 2,102,481 53,252 - - 2,155,733 

ලුහු වමවලේ හා 

උපකරණ 
2,974,065 201,266 - - 3,175,330 

පරිගණක 82,303,871 10,827,702 - - 93,131,573 

වවන්ත ව්තකේ 3,498,354 374,273 - - 3,872,626 

ගිණුේකරණ 

මතදුකාංග 
7,401,594 892,437 - - 8,294,031 

වමෝටර් වාහන 98,164,680  4,320,169 (23,004) - 102,461,846 

සංගීත උපකරණ 170,028 - - - 170,028 

කැරවෑන් රථ 162,140 - - - 162,140 

ආරක්ෂිත උපකරණ 2,169,761 - - - 2,169,761 

JICA ව ාපතිය 

යටව්ත ලද 

උපකරණ 

26,709,474 13,354,737 - - 40,064,211 

Container 68,931 35,840 - - 104,771 

මුළු ක්ෂය 3,035,412,297 163,527,171 (23,004) (90,731)  3,198,825,732 

 
 

 
 
ව්තකේවල ශුේධ්ය වපෝත අගය 

                                                                                                   රු. වයකන් 

සටහන 2015.01.01 

දිනට ව ේෂය 

2015.12.31 

දිනට ව ේෂය 

පිරිවැය 3,638,261,216 3,679,037,930 

ක්ෂය (3,035,412,297) (3,198,825,732) 

වේපල, පිරියත හා උපකරණවල ශුේධ්ය වපෝත අගය 602,848,919 480,212,198 
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වනොනිමි වැඩ                                 
                                                                                                              රු.  වයකන් 

සටහන 2015.01.01 

දිනට ව ේෂය 

එකතුවීේ මාරු 

කිරීේ 

2015.12.31 

දිනට 

ව ේෂය 

වනොනිමි වැඩ 315,176 - - 315,176 

 

 

                                                                                                                රු. වයකන්   

සටහන 2015.01.01 දිනට 

ව ේෂය 

2015.12.31 දිනට 

ව ේෂය 

වේපල, පිරියත හා උපකරණවල ශුේධ්ය වපෝත  602,848,919 480,212,198 

වනොනිමි වැඩ 315,176 315,176 

මුළු ව්තකේ 603,164,095 480,527,374 
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ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 

මූල  ප්ර/කා න සටහන් 

                                                                                                                    රු. වයකන් 

සටහන 2015.12.31  2014.12.31  

9. අසප්ත   ව්තකේ   

මිල දී ග්ත වටයක නාට  90,465,864 147,654,299 

සංස්ථාව නිපද වූ වටයක නාට  32,512,517 36,807,776 

සංස්ථාව නිපද වූ අවනකු්ත දෑ 26,106,014 29,380,676 

විවේ යන්වගන් මිල දී ග්ත වැඩසටහන් අමුද්රාව  14,287,603 29,621,936 

    වේශීය වැඩසටහන් (විකා ය වනොවූ) - 2,989,847 

    වේශීය වැඩසටහන් (වනොනිමි)   - - 

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

10. පරිණත දිනය දක්වා තබාගන්නා මූල  සාධ්යන පත්රශ   

ස්ථාවර තැන්පතු (ලංකා බැංකුව) 123,522,388 117,091,257 

        ස්ථාවර තැන්පතු (රාජ  උකස් හා ආවයෝජන බැංකුව) 19,886,035 18,723,317 

 143,408,424 135,814,574 

11. වතොග   

මුද්රාණ හා යකපි ද්රාව  2,663,557 3,168,216 

අමතර වකොටස් - ඉංජිවන්රු 1 18,052,749 18,052,749 

අමතර වකොටස් - ඉංජිවන්රු 11 178,251,368 176,784,325 

අමතර වකොටස් -     එන් ජී සහ ඉංජිවන්රු  279,900 268,086 

මාධ්ය රූප ද්රාව  132,115 75,891 

වේ  නිරූපන ද්රාව  1,276,654 1,430,709 

වගොඩනැගියක ද්රාව  38,863 62,448 

වමෝටර් වාහන ද්රාව  2,431,600 2,535,098 

ඩීසල් වතොග 356,155 1,556,886 

ප්ර/ාේධ්යන අයිතම 361,960 - 

කාර්යාලවලට අව   භා්ඩඩ (මුද්රාණ හා යකපිද්රාව  හැර) 27,040 34,315 

විවිධ්ය දෑ 162,617 146,733 

ප්ර/ධ්යාන ගබඩාවේ ඇි දත   පට හා වට්ප් 686,787 2,357,006 
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විද_්ත පාරිවභෝජන ද්රාව  364,783 284,315 

පුස්තකාලවේ ඇි දත   පට හා වට්ප් 545,524 3,221,250 

පටිගත කළ කැසට්පට 507,348 278,113 

 206,139,021 210,256,140 

12. වවළඳ ලැහිය යුතු වේ   

        වසේවාදායක ණයගැිවයෝ 502,249,509 563,449,868 

අගරු වචක්ප්ත 42,500 56,190 

අඩුකලා - වසේවාදායක ක්රවමක්ෂය (80,391,654)  (71,041,991) 

වවළඳ ණයගැිවයෝ 421,900,355 492,464,068 

13. ණය හා වවන්ත ලැහිය යුතු දෑ   

13.1. භා්ඩඩාගාර හිල්ප්ත   

භා්ඩඩාගාර හිල්ප්ත 193,560,646 181,538,877 

 193,560,646 181,538,877 

 13.2.  ණයගැිවයෝ - වසේවක   

රූපවාහිනී ණය - වවන්ත ණය 39,071 40,568 

ආපදා ණය 94,205,473 104,290,603 

උ්තසව අ්තිකාරේ 423,150 368,550 

ප්ර/වාහන ණය 55,080,591 57,173,155 

විව ේෂ ණය 22,166,384 27,513,046 

වරදිපිළි ණය 3,279,171 2,758,671 

වවන්ත ණය 135,000 195,000 

නිවාස ණය 51,154,320 51,631,199 

වසේවක ණයගැිවයෝ  226,483,158 243,970,792 

(-) වසේවක ණය ක්රවමක්ෂය (194,688) (252,372) 

 226,288,470 243,718,420 

ණය සහ වවන්ත ලැහිය යුතු දෑ 419,849,116 425,257,298 

14. වවන්ත ලැහිය යුතු දෑ   

14.1. අ්තිකාරේ හා තැන්පතු   

රාජ  උකස් හා ආවයෝජන බැංකුව - නිවාස ණය අරමුදල  8,682,011 6,946,813 

මාර්ගස්ථ වතොග 973,139 3,048,471 

සැපයුේකරුවන් වවත අ්තිකාරේ - මිලට ගැනීේ  2,699,987 3,631,577 
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ආයතන 

සැපයුේකරුවන් වවත අ්තිකාරේ (වැඩසටහන් 

නිෂ්පාදන) 
5,569,909 1,495,005 

වසේවකයින් වවත අ්තිකාරේ - විවිධ්ය 560,124 1,516,183 

වසේවකයින් වවත අ්තිකාරේ - වැඩසටහන් අ්තිකාරේ 
4,949,567 4,420,013 

වසේවාවන් සඳහා තැන්පතු - ආපසු වගවීේ 4,002,254 4,302,254 

කාමර ගාසත්ු සඳහා අ්තිකාරමි 1,096,750 1,375,250 

විවේ  මිල දී ගැනීේ අ්තිකාරේ - අමතර වකොටස්  9,233,586 13,154,488 

         ගමන් වියදේ අ්තිකාරේ - විවේ  66,554 - 

වසේවකයින්ට දුන් අ්තිකාරේ -මිල දී ගැනීම 628,358 1,300,492 

සුළු මුදල් අග්රිනමය - පරිපාලන අං ය 83,585 34,940 

රඳවා තබාගැනීවේ බේද 36,637,926 38,773,827 

තැන්පතු හා අ්තිකාරේ 75,183,751 79,999,312 

14.2.  විවධ්ය ණයගැිවයෝ   

විවිධ්ය ණයගැිවයෝ 1,863,870 823,936 

විශ්රාාම ල්ත /ඉල්ලා අස් වූ වසේවකයින්වගන්  

ලැහිය යුතු දෑ 
103,701 111,684 

ලැහිය යුතු ආදායේ( වේශීය ආදායේ හා අවනකු්ත 

ආයතන) 
53,024,213 24,765,148 

           ලැහිය යුතු ආදායේ  - ආවයෝජන ආදායේ 4,572,850 6,132,735 

වසේවක ණයගැිවයෝ - විවිධ්ය 57,318 70,627 

රක්ෂණ සංස්ථාව - දවද  වයෝජනා ක්රවමය 474,975 230,129 

කාසි ගැලපුේ 32,058 32,468 

           කුලී පිට ගැනුේ වපොලී අවිනි ්චිත ගිණුම 24,494 1,034,182 

 60,153,479 33,200,909 

අඩු කළා - විවිධ්ය ණයගැි ක්රවමක්ෂය (19,106,081)  (18,622,566) 

 41,047,398 14,578,343 

           වවන්ත ලැහිය යුතු දෑ 116,231,149 94,577,655 

15. මුදල්,බැංකු ව ේෂය හා ඒක්ෂණ තැන්පතු   

ලංකා බැංකු ඉතුරුේ ගිණුම 60,085 57,733 

ලංකා බැංකු ගිණුම වටොරින්ටන්  ාඛාව - 1,673,346 
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මුදල්,බැංකු ව ේෂය හා ඒක්ෂණ තැන්පතු 60,085 1,731,079 

16.විශ්රාාමික පාරිවතෝෂික   

විශ්රාාමික පාරිවතෝෂික 126,637,518 131,831,313 

විශ්රාාමික පාරිවතෝෂික 126,637,518 131,831,313 

17.වවළඳ හා වවන්ත වගවිය යුතු වේ   

ණයහිමි වසේවාදායක 46,055,383 43,101,050 

වගවිය යුතු නිවයෝජිත වකොමිස් මුදල 67,456,829 58,636,554 

වසේවාදායක මාරුකිරීේ/ආපසු වගවීේ 1,000,952 1,030,952 

වවළඳ හා වවන්ත වගවිය යුතු වේ 114,513,165 102,768,557 

18.වවන්ත මූල  වගකීේ   

උපචිත වියදේ 94,853,461 58,460,686 

ලබා වනොග්ත වැටුප් හා වේතන 633,762 181,350 

රඳවා ග්ත මුදල් - වකොන්ත්රශා්ත 50,511 207,489 

ඇපකර - වකොන්ත්රශා්ත හා සැපයුේ 69,241 69,241 

ණයහිමි පාලනය  6,935,897 7,921,211 

අවලංවන වූ වචක්ප්ත - ආයතනික  ාඛාව 12,276,597 4,695,010 

ශිල්පීය වගවීේ  (අවලංවන වූ වචක්ප්ත) 307,809 225,161 

රඳවාග්ත මුදල් - ශ්රී .ලං.රූ.සංස්ථා - වසේවකවයෝ 7,000 7,000 

ශ්රී  ලංකා වනවන් විදුයක සංස්ථා 24,670 24,405 

කයකන් ලැබීේ 430,495 4,445,176 

නැවත වගවන වටන්ඩර් තැන්පතු 200,689 552,314 

වගවිය යුතු වැටුප් 40,182,151 43,999,697 

රූපවාහිනී වකෞතුකාගාරය සඳහා අරමුදල 10,002 10,002 

සී.අයි.ආර්. මුේදර බේද 18,281 18,925 

රාජ  අමාත ාං ය 1,228,572 1,093,810 

පාරිවතෝෂික මත දඩ සඳහා ප්ර/ිපාදනය 73,745 73,745 

වගවිය යුතු විවිධ්ය වියදේ - සුව සහන 73,574 73,574 

ලාභාං  ප්ර/ිපාදනය (රජයට) 32,368,342 32,368,342 

වවන්ත මූල  වගකීේ 189,744,799 154,427,137 

19.වවන්ත වගවිය යුතු දෑ   

ආදායේ මත රඳවා ගැනීවේ බදු 1,548,915 1,548,315 
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ආදායේ බදු 3,980,622 10,297,464 

එකතු කළ අගය මත බදු පාලන ගිණුම 6,206,253 3,648,370 

රඳවා ග්ත පිරිවැටුේ බේද 4,422 4,397 

උපයන විට වගවීේ බේද 1,164,309 1,740,960 

වවන්ත වගවිය යුතු දෑ 12,904,521 17,239,505 

20.බැංකු අයිරාව -    

බැංකු අයිරාව - ලංකා බැංකු වටොරින්ටන්  ාඛාව 13,560,944 - 

බැංකු අයිරාව - ලංකා බැංකු ආයතනික  ාඛාව 231,087,207 135,658,642 

 244,648,151 135,658,642 

21.මූල  කල්බදු   

21.1 වසරක් තුළ වගවිය යුතු මූල  කල්බදු 1,528,966 1,528,966 

21.2 වසරකට වඩා වගවිය යුතු මූල  කල්බදු  12,953,126 

මූල  කල්බදු 1,528,966 14,482,092 
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එේ ඩී/බී/එස්එල්ආර්සී/1/15/82                     2016 සැප්තැේබර් 09 දින 

 

සභාපි, 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව. 

 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ  2015 වදසැේබර් 31 දිවනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා  වූ මුල  ප්ර/කා න 

පිළිබඳව 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනව්ත 14(2)(සී) වගන්ිය ප්ර/කාර විගණකාධිපි වාර්තාව                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ 2015 වදසැේබර් 31 දිනට මූල  ත්ත්තව ප්ර/කා නය  සහ එදිවනන් අවසන් 

වර්ෂය සදහා වු විස්තීර්ණ ආදායේ ප්ර/කා නය, හිමිකේ වවනස්වීවේ ප්ර/කා නය සහ මුදල් ප්ර/වාහ ප්ර/කා නය 

හා වැදග්ත ගිණුේකරණ ප්ර/ිප්ති සහ අවනකු්ත පැහැදියක කිරීවේ වතොරතුරුවල සාරාං යකින් සමන්විත 

2015 වදසැේබර් 31 දිවනන් අවසන් වර්ෂය සදහා වූ මූල  ප්ර/කා න 1971 අංක 38 දරන මුදල්  පනව්ත 

13(1) වගන්ිය සහ 1982  අංක 6 දරන ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා පනව්ත 16(3) වගන්ිය සමඟ 

සංවයෝජිතව කියවිය යුතු ශ්රී  ලංකා ප්ර/ජාතාන්ත්රීික  සමාජවාදී ජනරජවේ ආ්ඩඩුක්රවම ව වස්ථාවේ 154(1) 

ව වස්ථාවේ ඇතුළ්ත විධිවිධ්යාන ප්ර/කාර මාවේ විධ්යානය යටව්ත විගණනය කරන ලදී. මුදල් පනව්ත 

14(2)(සී) වගන්ිය ප්ර/කාර සංස්ථාවේ වාර්ෂික වාර්තාව සමග ප්ර/කා යට ප්තකළ  යුතු යැයි  මා අදහස ්

කරන මාවේ අදහස් දැක්වීේ හා නිරීක්ෂණයන් වමම වාර්තාවේ දැක්වේ. මුදල් පනව්ත 13(7)(ඒ) වගන්ිය 

ප්ර/කාර විස්තරා්තමක වාර්තාවක් 2016 ජූනි 01 දින සංස්ථාවේ සභාපි වවත නිකු්ත කරන ලදී. 

1.2  මූල  ප්ර/කා න සේබන්ධ්යවයන් කළමනාකරණවේ    වගකීම                                                                                 
------------------------------------------------------------------------ 

     වමම මූලය ප්ර/කා න ශ්රී  ලංකා ගිණුේකරණ ප්ර/මිිවලට අනුකූලව පිළිවයල කිරීම හා සාධ්යාරණ 

 වලස ඉදිරිප්ත කිරීම සහ වංචා  වහෝ වැරදි වහේතුවවන් ඇිවිය හැකි ප්ර/මාණා්තමක සාවද  

 ප්ර/කා යන්වගන් වතොරවූ  මූල  ප්ර/කා න පිළිවයල කිරීමට හැකිවනු  පිණිස අව   වන අභ න්තර 

 පාලනය තීරණය කිරීම කළමනාකරණවේ වගකීම වේ. 

1.3 විගණකවේ වගකීම                                           
------------------------        

 මාවේ විගණනය මත  පදනේව වමම මූල  ප්ර/කා න පිළිබඳව මතයක් ප්ර/කා  කිරීම මාවේ 

 වගකීම වේ. මා විසින් උ්තතරීතර විගණන ආයතනයන්වේ ජාත න්තර විගණන ප්ර/මිි වලට 

 (ISSAI 1000 - 1810) අනුරූප ශ්රී  ලංකා විගණන ප්ර/මිිවලට අනුකූලව මාවේ විගණනය සිදු කරන 

 ලදී. අචාර ධ්යර්මවල අව  තාවන්ට  මම  අනුකූලවන බවට සහ මූල  ප්ර/කා න ප්ර/මාණා්තමක 

 සාවද  ප්ර/කා යන්වගන් වතොරවන්වන්ද යන්න පිළිබඳ සාධ්යාරණ තහවුරුවක් ලබා ගැනීම පිණිස 

 විගණනය සැලසුේකර ක්රිායා්තමක කරන බවට වමම ප්ර/මිි අවප්ක්ෂා කරයි. 
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මූල  ප්ර/කා නවල දැක්වවන අගයන් සහ වහයකදරේ කිරීේවලට අදාලවන විගණන සාක්ෂි  ලබා ගැනීම 

පිණිස පරිපාටි  ක්රිායා්තමක කිරීම විගණනයට ඇතුල්තවේ. වතෝරාග්ත පරිපාටීන්, වංචා වහෝ වැරදි 

වහේතුවවන් මූල  ප්ර/කා නවල ඇිවිය හැකි  ප්ර/මාණා්තමක සාවද  ප්ර/කා යන්වගන් අවදානේ තක්වසේරු 

කිරීේ ද ඇතුළ්ත විගණකවේ විනි ්චය මත පදනේ වේ.  එම අවදානේ තක්වසේරු කිරීේවලදී , 

අවස්ථාවවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුේ කිරීම  පිණිස සංස්ථාවේ මූල  ප්ර/කා න පිළිවයල කිරීම 

ට සහ සාධ්යාරණ වලස ඉදිරිප්ත කිරීමට  අදාල  වන්නාවූ අභ න්තර පාලනය  විගණක සැලකිල්ලට 

ගන්නා නමු්ත සංස්ථාවේ අභ න්තර පාලනවේ සඵලදායි්තවය  පිළිබදව  මතයක් ප්ර/කා  කිරීමට අදහස ්

වනොකරයි. කළමනාකරණය විසින් අනුගමනය කරන ලද ගිණුේකරණ ප්ර/ිප්තිවල උචිතභාවය හා 

වයොදාගන්නා ලද ගිණුේකරණ ඇස්තවේන්තුවල සාධ්යාරණ්තවය ඇගයිම වමන්ම මූල   ප්ර/කා නවල 

සමස්ත ඉදිරිප්ත කිරීම පිළිබද ඇගයිමද  විගණනයට  ඇතුළ්ත වේ.  විගණනවේ  විෂය පථය සහ ප්ර/මාණය 

තීරණය කිරීම සදහා  1971 අංක 38 දරන  මුදල් පනව්ත 13 වන  වගන්ිවේ (3) සහ (4) උපවගන්ිවයකන් 

විගණකාධිපි වවත  අභිමතානුසාරී බලතල පැවවර්. 

  

මාවේ විගණන මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උවදසා මා විසින් ලබාවගන ඇි විගණන සාක්ෂි ප්ර/මාණව්ත 

සහ උචිත බව මාවේ වි ්වාසයයි. 

 

 

1.4 ත්ත්තවාගණනය කළ මතය සඳහා පදනම                                  
-------------------------------------------------- 

 වමම වාර්තාවේ 2.2 වේදවේ දක්වා ඇි කරුණු මත පදනේව මාවේ මතය ත්ත්තවාගණනය කරනු 

ලැවේ. 

 

2. මූල  ප්ර/කා න                           
------------------- 

2.1 ත්ත්තවාගණනය කළ මතය  

------------------------------------ 

 වමම වාර්තාවේ 2.2 වේදවේ දක්වා ඇි කරුණුවයකන් වන බලපෑම හැර, මූල  ප්ර/කා නවයකන්       

2015  වදසැේබර් 31 දිනට ශ්රී  ලංතා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ මූල  ත්ත්තවය සහ එදිවනන් අවසන් 

වර්ෂය  සදහා එහි  මූල  ක්රිායාකාරි්තවය හා මුදල් ප්ර/වාහ ශ්රී  ලංකා ගිණුේකරණ ප්ර/මිිවලට 

අනුකූලව සත   හා සාධ්යාරණ ත්ත්තවයක් පිළිහිරු කරන බව මා දරන්නා වූ  මතය වේ. 
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2.2 මූල  ප්ර/කා න පිළිබද අදහස ්දැක්වීම           
 --------------------------------------------- 

2.2.1 ශ්රී  ලංකා ගිණුේතරණ ප්ර/මිි (LKAS)                        
------------------------------------------- 

 පහත සදහන් අනුකූල වනොවීේ නීරීක්ෂණය විය. 

 

 (අ) ශ්රී  ලංකා ගිණුේකරණ ප්ර/මිි 01  

මූල  ප්ර/කා න ඉදිරිප්ත කිරිවේදී සමාවලෝචිත වර්ෂවේ අගයන්, වපර වර්ෂවේ  අගයන් 

සමග සංසන්දනා්තමකව ඉදිරිප්ත කළ යුතු වුව්ත සංස්ථාවේ හිමිකේ වවනස්වීවේ ප්ර/කා ය 

පිළිවයල කිරීවේදී සහ වේපල, පිරියත හා උපකරණ සදහා වූ සටහන ඉදිරිප්ත  කිරීවේදී  

එවලස වපර වර්ෂවේ අගයන් ඉදිරිප්ත කර වනොිබුණි. 

 

 (ආ) ශ්රී  ලංකා ගිණුේකරණ ප්ර/මිි 02  

අවසන් වතොග ගණනය කිරීවේදි, පිරිවැය වහෝ ශුේධ්ය උපලේධි අගය යන වටිනාකේ 

වදවකන් අඩු වටිනාකමට අගය කර මූල  ප්ර/කා නවල දැක්විය යුතු වුවද සංස්ථාව විසින් 

ශුේධ්ය උපලේධි අගය ඇස්තවේන්තු කිරීමකින් වතොරව 1985 වර්ෂවේ සිට පවින වතොගද 

පිරිවැයට රු206,139,021 ක් වලස මූල  ප්ර/කා නවල දක්වා ිබුණි. වමම වතොග ව ේෂය 

තුළ ඇතුළ්ත  භාවිතයට වනොගන්නා පිරිවැය රු.554,326 ක් වු වතොග වවනුවවන් 

ගිණුේවල ගැලපීේ සිදුකර වනොිබුණි. 

 

 (ඇ) ශ්රී  ලංකා ගිණුේකරණ ප්ර/මිි 07 

(i) වක්රව ක්රවමයට මුදල් ප්ර/වාහ ප්ර/කා නය පිළිවයල කිරීවේදී බදුවලට වපර ශුේධ්ය ලාභය 

සදහා මුදයකන් සිදු වනොවන ගනුවදනු, ගැලපීමක් යටව්ත වපන්නුේ කළ යුතු වුවද 

සංස්ථාව විසින් වේශීය හා විවේ  වැඩසටහන් මිලදී ගැනීේවලට අදාල හානිකරණ 

ගැලපීේ රු.30,701,326 ක් කාරක ප්ර/ාේධ්යන වවනස්වීේ තුළ ඇතුල්ත කර ිබුණි.    

 

 

(ii) මුදල් ප්ර/වාහ ප්ර/කා නය පිළිවයල කිරීවේදී, ප්ර/මිිය ප්ර/කාරව සංරචකවල මුදල් 

ගලායාේ හා ගලාඒේ නිවරදිව හඳුනාවගන වනොිබීම වහේතුවවන් ඒ ඒ සංරචකවල 

මුදල් ප්ර/වාහය නිවරදිව පිළිහිරු වනොවකරුණි. 
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 (ඈ)  ශ්රී  ලංකා ගිණුේකරණ ප්ර/මිි 08 

(i) වපර වර්ෂ ගැලපීේ කිරීවේදී අනාවරණය කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් ප්ර/මිිවේ 

දක්වා ඇත්ත සටහන් අංක 3.8 මඟින් වහළිදරේ කරන ලද කරුණු එම  

අව  තාවයන් සදහා ප්ර/මාණව්ත වනොවුණු බව නිරීක්ෂණය විය. 

(ii)  ජංගම වනොවන ව්තකේ සදහා ඵලදායි ජීවිත කාලය වාර්ෂිකව සමාවලෝචනය 

වනොකිරීම වහේතුවවන් පිරිවැය රු.2,535,798,561 ක් වු ව්තකේ සේපූර්ණවයන් 

ක්ෂය කර ඇත්ත තවදුරට්ත ප්ර/වයෝජනයට ගනිමින් පැවතුණි. ඒ අනුව 

ඇස්තවේන්තුගත වදෝෂය ප්ර/ිව ෝධ්යනය කිරීමට කටයුතු කර වනොිබුණි. 

 

 (ඉ) ශ්රී  ලංකා ගිණුේකරණ ප්ර/මිි 12  

මූල  ත්ත්තව ප්ර/කා නවේ එක් එක් මූල  වර්ෂයන්ට අදාලව විලේභීත ආදායේ බදු  

ව්තකේ  හා බැරකේ වවනස්වීේ සියළු කාලපරිච්වේදයන්ට අදාලව වවන වවනම  

වහළිදරේ කළ යුතු වුවද, සංස්ථාව විසින් 2015 වදසැේබර් 31 දිනට විලේභීත ආදායේ බදු 

ව්තකේ සහ බැරකේ මූල  වර්ෂයන් අනුව  විස්තරා්තමකව වහයකදරේ කර වනොිබුණි.  

 

 ( ) ශ්රී  ලංකා ගිණුේකරණ ප්ර/මිි 17  

මූල  කල්බදු ක්රවමයට අ්තප්ත කරග්ත ව්තකේ මූල  ත්ත්තව ප්ර/කා නවේ වවනමම 

වපන්විය යුතු බව දක්වා ිබුණද 2010 වර්ෂවේදී මූල  කල්බදු ක්රවමයට අ්තප්ත කරග්ත 

රු,44,097,960 ක් වටිනා වාහන මූල  ප්ර/කා නවල එවලස වහළිදරේ කර වනොිබුණි. 

 

 (උ) ශ්රී  ලංකා ගිණුේකරණ ප්ර/මිි 39 

සංස්ථාව විසින් ලංකා පුව්ත ආයතනවේ ආවයෝජනය කරන ලද රු.1,104,00 ක් සාධ්යාරණ 

 අගයට (Fair value) මූල  ප්ර/කා නවල දැක්විය යුතු වුවද එහි සාධ්යාරණ අගය ගණනය 

 කිරීමකින් වතොරව පිරිවැයට  මූල  ප්ර/කා නවල දක්වා ිබුණි. 
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2.2.2 ගිණුේකරණ අඩුපාඩු                                    
------------------------- 

 පහත සදහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැවේ. 

 (අ) 2013 සහ 2014 වර්ෂයන් සඳහා තක්වසේරු කරන ලද රු.939,060 ක විගණන ගාස්තුව  

  සදහා මූල  ප්ර/කා නවල වවන් කිරිේ කර වනොිබුණි. 

(ආ) යාපනය ආරක්ෂක වසේනා මූලස්ථානවේ සවිකර ඇි රූපවාහිනී සේවප්ර/ේෂණාගාරය වවත 

විදුයකය සැපයීම වවනුවවන් වගවූ මුදයකන් ස්වාීකන රූපවාහිනී වසේවවයන් ලැහිය යුතු        

රු. 157,650 ක් පිළිබඳ  වනොසලකා සේපූර්ණ මුදලම සංස්ථාවේ වියදමක් වලස ගිණුේගත 

කර  ිබුණි. 

(ඇ) සංස්ථාවට අය්ත වදනියාය විකා නාගාරවේ පිහිටි සේවප්ර/ේෂණ මධ්ය සථ්ානවයහි  

වපෞේගයකක වර්ඩිවයෝ නායකකාවක් පව්තවාවගන යාම වවනුවවන් 2012 ජුයක සිට 2013 

අවප්ර/ේල් දක්වා අය විය යුතු කුලී සහ විදුයකය ගාස්තු රු. 3,982,274 ක් ලැහිය යුතු ආදායමක් 

වලස ගිණුේගත කර වනොිබුණි.  

 

2.2.3 පැහැදියක වනොකළ වවනසක්ේ   

----------------------------------- 

 පහත සදහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැවේ 

 (අ) සමාවලෝචිත වරිෂවේ වදසැේබර් 31 දිනට වලජරය අනුව වසේවාදායක ණයගැි ව ේෂය  

  හා  වක්වල ණයගැි උපවල්ඛනය අතර, රු.183,019 ක වවනසක් නිරීක්ෂණය විය. 

(ආ) මූල  ප්ර/කා න අනුව සමාවලෝචිත වර්ෂය අවසානයට වේපල, පිරියත හා උපකරණ  

ගිණුවේ  ව ේෂය හා විගණනය සඳහා ඉදිරිප්ත කරන ලද වේපල, පිරියත හා උපකරණ  

උපවල්ඛනය අතර රු.2,011,234 ක වවනසක් නිරීක්ෂණය  විය. 

(ඇ) මූල  ත්ත්තව ප්ර/කා නය අනුව 2015 වදසැේබර් 31 දිනට ජංගම වගකීේ යටව්ත එකතු  

කළ අගය මත බදු පාලන ගිණුවේ උපචිත ව ේෂය හා එදිනට බදු වාර්තාව ( Tax Return) 

අනුව උපචිත ව ේෂය අතර රු.4,054,816 ක වවනසක් නිරීක්ෂණය විය. 

(ඈ) සංස්ථාව සතු ඉන්ධ්යන පිරවුේ මධ්ය ස්ථානය සදහා සැපයුේ අං ය විසින් පව්තවාවගන යනු 

ලබන ඉන්ධ්යන නිකු්තකිරීවේ වල්ඛනය අනුව ඉන්ධ්යන ව ේෂය සහ අභ න්තර විගණන 

අං ය විසින් සිදු කරන ලද වභෞික පරීක්ෂණය  අනුව 2015 වපබරවාරි සිට වනොවැේබර්  

දක්වා මාසිකව ලීටර් 112 සිට 846 පරාසය තුල අිරික්තයන් නිරික්ෂණය විය. 
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(ඉ) මූල  ත්ත්තව ප්ර/කා නය අනුව, ආරක්ෂක වසේවා සැපයීම වවනුවවන් 2015 වදසැේබර් 31 

දිනට සීමිත සමාගමක් වවත වගවිය යුතු හිග ආරක්ෂක වසේවා ගාස්තුව රු.5,418,500 ක් 

වලස දක්වා ිබුණද එම සමාගම විසින් ඉදිරිප්ත කරන ලද යකපිය අනුව එදිනට වගවිය යුතු 

හිග මුදල රු.4,067,873 ක් විය. 

 

2.2.4 ලැහිය යුතු හා වගවිය යුතු ගිණුේ           
  --------------------------------------- 

 පහත සඳහන් නිරීක්ෂණය කරනු ලැවේ. 

 (අ) වනවන්කාලය ණයට විකිණීම - වසේවාදායක ණයගැිවයෝ 

(i) එකතුව රු.502,249,509 ක්වූ වසේවාදායක ණයගැියන් අතුරින් සමාවලෝචිත 

වර්ෂවේ වදසැේබර් 31 දිනට හානිකරණ ගැලපීම රු.80,391,654 ක් වහව්ත 

සියයට 16 ක් විය. දීර්ඝකාලීන ණය ව ේෂය අයකර ගැනීම සදහා කටයුතු වනොකර 

හානිකරණ ගැලපීේ සිදුකිරීම වහේතුවවන් සංසථ්ාවේ ණය අයවීවේ පාලනය දුර්වල 

මට්ටමක පැවතුණ අතර වමම ත්ත්තවය සංසථ්ාවේ ද්රාවශීලතාවය  වකවරහි  

අහිතකර වලස බලපා ඇි බව නිරීක්ෂණය විය. 

 

(ii) වනවන් කාලය ණයට විකිණීවේ ප්ර/ිප්තිය අනුව ණය මුදල එක් මාසයක 

කාලසීමාවක් තුළ අයකරගත යුතු වුව්ත, සමාවලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට 

සංස්ථාවේ වසේවාදායක ණයගැි යන්වගන් මාසයකට වැඩි ණයගැි ව ේෂය 

රු.354,320,337 ක් වහව්ත මුළු ණයගැි ව ේෂවයන් සියයට 71 ක් විය.එයින් 

වසර 5 ට ඉක්ම වූ ණයගැි ව ේෂය රු.70,910,179 ක් විය. 

 

(iii) සාමාන  වවළඳ ගිවිසුේ සඳහා වනවන් කාලය සැපයීමට වපර ඉන්වවොයිස් නිකු්ත 

කළ යුතු වුව්ත මුදල් අයකර ගැනීවේ සංස්ථා ප්ර/ිප්තිය අනුව ගිවිසුමට අදාල 

සේපූර්ණ වනවන් කාලය සැපයීවමන් පසුව ඉන්වවොයිස් නිකු්ත කර  මුදල් අ යකර 

ගැනිමට කටයුතු කරනු ලබයි.වමම ප්ර/ිප්තිය සංස්ථාවට අ යවිය යුතු ණය මුදල් 

අයකර ගැනීම වකවරහි අහිතකර වලස බලපා ඇි බව විගණනවේදී නිරීක්ෂණය 

විය.                                    
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 (ආ) විවිධ්ය ණයගැිවයෝ  

  පහත සදහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැවේ. 

(i) 2015 වදසැේබර් 31 දිනට සංස්ථාවේ රු.60,153,479 ක් වු විවිධ්ය ණයගැියන්වේ 

හානිකරණ  වටිනාකම රු.19,106,081 ක් වහව්ත සියයට 31.8 ක් විය. 

දීර්ඝකාලීන ණය ව ේෂයන් අයකර ගැනීම සඳහා කටයුතු වනොකර හානිකරණ 

ගැලපීේ සිදු කිරීම වහේතුවවන් සංස්ථාවේ ණය අයවීම පිළිබඳ පාලනය දුර්වල  

මට්ටමක පවින බව  නිරීක්ෂණය විය. 

 

(ii) සමාවලෝචිත වර්ෂය අවසානයට ශ්රී  ලංකා වනවන් විදුයක  සංසථ්ාවවන් , වපෞේගයකක 

රූපවාහිනී නායකකාවකින් හා පිළිග්ත වේ පාලන පක්ෂයකින් ලැහිය යුතු මුදල 

පිළිවවයකන් රු. 1,990,119 ක් රු.7,343,120 ක් සහ රු.5,431,385 ක් විය.වමම 

මුදල් අය කර ගැනීම සදහා  ප්ර/මාණව්ත අවධ්යානය වයොමු වී වනොිබුණි. 

 

(ඇ) 2014 වර්ෂවේදී  ක්රිායා්තමක කරන ලද “ අවප් ගමන” රූපවාහිනී වසෞන්දර්ය චාරිකාව 

වැඩසටහන සඳහා  අධ්ය ක්ෂ  ම්ඩඩල අනුමැියකින් වතොරව ලබාදී ිබුණු එකතුව 

රු.2,330,483 ක අ්තිකාරේ , 2016 මාර්තු අවසාන වන විට්ත නිරවුල් කර වනොිබුණි. 
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2.2.5 විගණනය සදහා සාක්ෂි වනොවීම                     

 --------------------------------------- 

 පහත සදහන් ගනුවදනු සේබන්ධ්යව සාක්ෂි විගණනයට ඉදිප්ත වනොකිරීම නිසා ඒවාවේ 

 නිවරදිතාවය තහවුරුකර ගැනීමට වනොහැකි විය. 

 ගනුවදනුව   වටිනාකම   ඉදිරිප්ත වනොකළ සාක්ෂි  
 -------------   -------------   ----------------------------- 

      රු. 

(අ) වේපල,පිරියත හා උපකරණ   3,679,037,930  විස්තරා්තමක උපවල්ඛන 

(ආ) වකරීවගන යන වැඩ   132,125  කාර්යවේ ස්වභාවය තහවුරු  

         කිරිමට අව   වල්ඛන 

(ඇ) සංස්ථාව පිහිටි ඉඩම හා          46,018,720  හිමිකේ ඔප්පු, පැවරුේ පත්රශ සහ   

 සේවප්ර/ේෂණාගාර පිහිටි ඉඩම     ගැසට් නිවේදන 

 

(ඈ) අමතර වකොටස ්       196,304,117  සමීක්ෂණ ම්ඩඩල වාර්තා 

 

(ඉ) ආවයෝජන             1,104,000  ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනී  සංස්ථා  

පනව්ත  15 වන වගන්ිය 

ප්ර/කාරව රූපවාහිනි ප්ර/චාරය 

කිරීමට සතජුවම සේබන්ධ්ය 

කටයු්තතක් සදහා කරන ලේදක් 

වන බවට සාක්ෂි 
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2.3 නීි රීි , වරවනලාසි හා කළමනාකරණ තීරණ වලට අනුකූල වනොවීම    
 ------------------------------------------------------------------------------------ 

 පහත සදහන් නීි රීි , වරවනලාසි හා කළමනාකරණ තීරණ වලට අනුකූල වනොවීේ නිරීක්ෂණය 
 විය. 

නීි රිි, වරවනලාසි හා       අනුකූල වනොවීම    
කළමනාකරණ  තීරණවලට                   
වයොමුව.                
----------------------------------     ------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(අ) 1998 අංක 74 දරන පනින් 

සංව ෝධිත ජාික රාජ  සභාවේ 

1975 අංක 01 දරන ව්තකේ හා 

බැරකේ ප්ර/කා  කිරීවේ පනත 

(ආ) ශ්රී  ලංකා ප්ර/ජාතාන්ත්රිෂක සමාජවාදී 

ජනරජවේ ආයතන සංග්රකහවේ vii 

වැනි පරිච්වේදවේ 12 වගන්ිය 

 

 

(ඇ) ශ්රී  ලංකා ප්ර/ජාතාන්ත්රිෂක සමාජවාදී 

ජනරජවේ මුදල් වරවනලාසි සංග්රකහය  

(i) මුදල් වරවනලාසි 110 

 

(ii) මුදල් වරවනලාසි 371(2)(අ) 

 

 

 

 

 

(iii)  මුදල් වරවනලාසි 371(2) ඇ සහ 

2012 සැප්තැේබර් 26 දිනැි 

අංක 964 ( අිවර්ක 04 ) දරන 

ශ්රී  ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථා 

ම්ඩඩයකක නිවේදනය 

 

2015 වදසැේබර් 31 දිනට සංස්ථාවේ විධ්යායක මට්ටවේ 

නිලධ්යාරින් 32 වදවනකු ව්තකේ හා බැරකේ ප්ර/කා  ලබා 

දී වනොිබුණි 

 

අදාල තනතුර පුරප්පාඩු වී වහෝ තනතුර දරන්නා 

වසේවයට වනොපැමිණි අවස්ථාවක පමණක් වැඩ බැලීම 

සඳහා ප්ත කල හැකි වුව්ත  ට පටහැනි වලස අනුමත 

වසේවක සංඛ ාවට අය්ත වනොවන තනතුරු 06 ක වැඩ 

බැලීම සඳහා නිලධ්යාරින් ප්ත කර ිබුණි. 

 

 

හානි හා පාඩු පිළිබඳ වල්ඛනයක් පව්තවා වනොිබුණි. 

2015 ජූයක 14 දිනට වපර එක් අවස්ථාවකදී ලබාදිය හැකි 

උපරිම ත්තකාර්ය අතුරු අග්රිනමය රු.20,000 ක් වුව ද, 

එයට අනුකූල වනොවන පරිදි අවස්ථා 27 කදී වමම සීමාව 

ඉක්මවා රු.4,345,051 ක් අ්තිකාරේ වලස ලබා දී 

ිබුණු අතර සමාවලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විට ද එම 

අ්තිකාරේ පියවා වනොිබුණි. 

වදන ලද අතුරු අග්රිනමයන් එය වදන ලද කාර්යය නිමකළ 

විගසම පියවිය යුතු වුවද , 2014 සහ 2015 වර්ෂයන්හි දී 

ලබා දී ිබුණු අ්තිකාරේ මුදල් වයකන් රු.12,105,995 

ක්  2016 අවප්ර/ේල් 30 දින වන විට ද පියවා වනොිබුණි. 

වමයින් රු.6,352,384 ක් 2014 වර්ෂවේ දී වදන ලද 

අ්තිකිරේ විය. 
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(ඈ) 2003 මාර්තු 28 දිනැි අංක 

එේ.එෆ්/ ටී/ආර් /1/2003 දරන මුදල් 

අමාත ාං  වල්කේවරයාවේ යකපිය 

 

(ඉ) 2003 ජුනි 02 දිනැි අංක පී ඩ්/12 

දරන රාජ  ව ාපාර චකුවල්ඛනවේ 

9.3.1 වගන්ිය 

 

( ) 2008 ජුයක 28 දිනැි අංක පී ඩ්/ 50 

දරන රාජ  ව ාපාර චකුවල්ඛය , 

2008 ජුනි 26 දිනැි අංක 14/ 2008 

දරන රාජ  පරිපාලන චකුවල්ඛය, 

1999 ඔක්වතෝබර් 08 දිනැි අංක 

22/99 දරන රාජ  පරිපාලන 

චකුවල්ඛය සහ 2015 මැයි 25 

දිනැි අංක පී ඩී 01/ 2015 දරන 

රාජ  ව ාපාර චකුවල්ඛනවේ 3.1 

වගන්ිය. 

 

(උ) 2015 වදසැේබර් 09 දිනැි අංක 

02/2015 දරන කළමණාකරණ 

වසේවා චකුවල්ඛය 

 

 

 

 

 

 

වාහන කුයකයට ගැනීවේ දී වගවිය හැකි උපරිම මාසික 

කූළිය රු.40,000 ඉක්මවා කුීන වාහන 10 ක් වවනුවවන් 

වාහනයකට මාසිකව රු. 92,000  බැගින් වගවා ිබුණි. 

තනතුරක වැඩ බැලීවේ කාලය මාස 03 කට සීමා 
කළ යුතු වුව්ත, නිලධ්යාරින් 03 වදවනකු වසර 02 
සිට වසර 05 දක්වා ද නිලධ්යාරින් 05 වදවනකු   
වසර 05 කට වැඩි කාලයක් ද, තනතුරු වල වැඩ 
බැලීේ සිදු කර ිබුණි. 
 

(i) ප්ර/වාහන හා ඉන්ධ්යන දීමනා සදහා හිමිකේ     

වනොමැි නිලධ්යාරින් 182 වදවනකුට චකුවල්ඛ 

නියමයන් ට පටහැනිව හා භා්ඩඩාගාර 

අනුමැිවයන් වතොරව ප්ර/වාහන හා ඉන්ධ්යන දීමනා 

ව වයන් සමාවලෝචිත වර්ෂවේ දී රු. 19,952,794 

ක් වගවා ිබුණි. 
 

(ii) නිල වාහන සදහා හිමිකේ වනොමැි නිලධ්යාරින් 

වදවදවනකු සඳහා වාහන අනුයුක්ත කර ිබුණු 

අතර චකුවල්ඛ විධි විධ්යාන වලට අනුකූල වනොවන 

වලස ඉන්ධ්යන වවනුවවන් රු. 432,135 ක් වැය කර 

ිබුණි. 
 

2015 වර්ෂය සඳහා ප්ර/සාද දීමනා වගවීවේ දී කාර්යය 

ම්ඩඩල සමාජිකවයකුට ලබා දිය යුතු ප්ර/සාද දීමනාව 

රු.2000 ක් පමණක් වුව්ත , එක් අවයකුට රු.35,000 

බැගින් වගවීම නිසා සමාවලෝචිත වර්ෂවේ දී 

රු.32,000,163 ක් ප්ර/සාද දීමනා වැඩිපුර වගවා 

ිබුණි.වේ ආකාරවයන් ම 2012 , 2013 සහ 2014 

වර්ෂයන්හිදී ද වැඩිපුර වගවන ලද ප්ර/සාද දීමනාව 

පිළිවවළින් රු.35,659,540, රු.35,086,685, සහ 

රු.43,359,115 ක් විය. 
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3. මූල  සමාවලෝචන           
 ----------------------- 

3.1 මූල  ප්ර/ිඵල           
 ------------------------------ 

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු  ලැවේ. 

(අ) ඉදිරිප්ත කරන ලද මූල  ප්ර/කා න අනුව 2015 වදසැේබර් 31 දිවනන් අවසන් වර්ෂය සදහා 

සංස්ථාවේ බදු පසු අලාභය රු.371,675,001 ක් වූ අතර  ට අනුරූපීව ඉකු්ත වර්ෂවේ  බදු 

පසු අලාභය රු. 175,131,860 ක් වුවයන් ඉකු්ත වර්ෂයට සාවප්ක්ෂව සමාවලෝචිත වර්ෂවේ 

මූල  ප්ර/ිඵලවයහි රු.196,543,141 ක් වහව්ත සියයට 112 ක පිරිහීමක්  නිරීක්ෂණය විය. 

සමාවලෝචිත වර්ෂවේ ආදායම වපර වර්ෂයට වඩා 7.5 කින් පමණක් ඉහළ වගොස් ිබුණු 

අතර වියදේ සියයට 15 කින් ඉහළයාම වමම පිරිහීමට වහේතු වී ිබුණි. 

(ආ) සංස්ථාවේ සමාවලොචිත වර්ෂවේ හා පසුගිය වර්ෂ 04 ක ලාභය/ අලාභය පිළිබඳව 

සැලකීවේදී 2011 වර්ෂවේ සිට 2014 වර්ෂය දක්වා ලාභය ක්රවම ක්රවමවයන් අඩු වී 2015 

වර්ෂය වන විට   එය රු.371,675,001 ක අලාභයක් දක්වා අහිතකර වලස වර්ධ්යනය වී 

ිබුණි. එවසේම වසේවක පාරිශ්රාමික, රාජ  බදු හා ජංගම වනොවන ව්තකේ සඳහා වර්ෂවේ 

ක්ෂය වීේ සැලකිල්ලට ගැනීවේදී 2011 වර්ෂවේදී සංසථ්ාවේ රු.998,226,000 ක් වූ 

දායක්තවය 2015 වර්ෂය වන විට රු.686,101,000 ක් දක්වා එනේ සියයට 31 කින් අඩුවී 

ිබුණි.  වමම අලාභදායි  ත්ත්තවය අඩුකර එය  ලාභදායි ත්ත්තවයක්  කරා වර්ධ්යනය කර 

ගැනීමට  සංස්ථාව කිසිදු සැලැස්මක් වහෝ උපායමාර්ගයක් අනුගමනය කර වනොිබුණි.   

 

3.2 විග්රකහා්තමක මූල  සමාවලෝචනය        
 ---------------------------------------- 

 සංස්ථාවේ පසුගිය වර්ෂ තුනක ලාභදායි්තවය අනුපාත සහ කාරක ප්ර/ාේධ්යන අනුපාත පහත  

 දැක්වේ.  

අනුපාතය     2015  2014  2013    
…………….     ………  ………  ………   

 දළ ලාභ අනුපාතය (සියයට)   12.5  24.1  29 

 ශූේධ්ය ලාභ අනුපාතය (සියයට)   (19                (9.55)  1 

 ජංගම අනුපාතය    2.1  3.0  4.02 

 ක්ෂණික අනුපාතය    1.7  2.5  3.38 

 ඉහත දැක්වවන ආකාරයට අනුපාතයන්හි සීග්රක පිරිහීම අනාගතවේදී  සංස්ථාවේ  නුබුන්ව්තභාවය 

 සහ ද්රාවශීලතාවය වකවරහි අහිතකර වලස බලපානු ඇි බව නිරීක්ෂණය විය. 
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3.3 සංසථ්ාවට එවරහිව වහෝ සංසථ්ාව විසින් ආරේභකර ඇි දනික සිේධි    

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 පහත සදහන් නිරික්ෂණ කරනු ලැවේ.  

(අ) සමාවලෝචිත වර්ෂවේ වදසැේබර් 31 දිනට බාහිර පාර් වයන් විසින් තම වටයක  වැඩසටහන් 

වයකන්  වකොටස් කිහිපයක් පමණක් විකා නය කර ඉදිරි විකා නයන්  අ්තහිටුවීම නිසා 

සංස්ථාවට එවරහිව නඩු 10 ක් පවරා ිබු අතර සංස්ථා කාර්ය ම්ඩඩලය විසින් වැඩ 

තහනේ  කිරීම සහ ලැහිය යුතු තනතුරක් වනොලැබීම ආදී වහේතු මත නඩු 03 ක් පවරා 

ිබුණි. වමම නඩු  සඳහා 2015 වර්ෂය තුළ නීතීඥ ගාස්තු ව වයන්  රු.860,070 ක් වගවා 

ිබුණි. බාහිර පාර් වයන් විසින් පවරන ලද නඩු 05 කට අදාලව පැමිණියක පාර් වය විසින් 

ඉල්ලා ිබුණු වන්දි   මුදල රු.519,090,000 ක් විය. 

 

(ආ) 2015 වදසැේබර් 31 දින වන විට සංස්ථාව විසින් ලබා දී ිබුණු වනවන් කාලය වවනුවවන් 

අය විය යුතු  ගාස්තු අයකර ගැනීම සඳහා බාහිර පාර් වයන්ට එවරහිව නඩු 26 ක් පවරා 

ිබුණු අතර එයින් න ඩු 05 කට අදාලව වන්දි වලස රු.2,585,584 ක් සමාවලෝචිත වර්ෂය 

තුලදී  ලැබී ිබුණි. තව්ත නඩු 18කින් සංසථ්ාවට අයකර ගැනීමට අවප්ක්ෂිත මුදල 

රු.522,283,053 ක් වු අතර එයින් නඩු 07 ක් එකම ණයගැිවයකු වවනුවවන් විය. 

 

 (ඇ) සංස්ථාව විසින් රු.1,118,940 ක් අයකර ගැනීම සදහා වසේවාදායක ණයගැිවයකුට   

  එවරහිව පවරා ි   නඩුවක් කාලාවවරෝධ්යයට යට්ත වීම නිසා නඩුව ඉව්ත කරවගන  

  ිබුණි. තවද රු.661,080 ක ණය ව ේෂයක්  පවින ණයගැියන්  වදවදවනකුවේ ස්ථිර  

  පදිංචි ස්ථානයන් වසොයාගැනීමට වනොහැකි වීම නිසා ඔවුන්ට එවරහිව පවරන ලද නඩු  

  ඉදිරියට  පව්තවාවගන යාමට වනොහැකි වී ිබුණි. 

 

3.4 කාරක ප්ර/ාේධ්යන කළමනාකරණය         

 --------------------------------------- 

 පහත සදහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැවේ. 

(අ) විධිම්ත කාරක ප්ර/ාේධ්යන  කළමනාකරණ යාන්ත්රශණයක් ක්රිායා්තමක වනොකිරීම සහ ණය අයකර 

ගැනීවේ අකාර්යක්ෂමතාවය වහේතුවවන් සංස්ථාවට බැංකු අයිරා  පහසුකේ ලබාගැනීමට  සිදුවී  

ිබුණි. 2015 වදසැේබර් 31 දින වන විට සංස්ථාවට අනුමත අයිරා ව ේෂය රු.155,000,000 ක් 

වූව්ත මුල  ප්ර/කා න අනුව අයිරා ව ේෂය රු.244,648,151 ක්  ද සමාවලෝචිත වර්ෂවේදී ඒ සදහා 

වගවන ලද අයිරා වපොළිය රු.19,399,549 ක් ද විය.එවසේම වමම බැංකු අයිරාව වවනුවවන් 
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සංස්ථාව සතු රු. 113,000,000 ක් වූ සථ්ාවර තැන්පතු  සහ රු.150,000,000 ක් වූ භා්ඩඩාගාර 

හිල්ප්ත ඇපයට තබා ිබුණි. වමම අනුමත අයිරා ව ේෂය ඉක්මවන අයිරාවන්  සදහා, එකඟ වු 

වපොළියට වඩා ඉතා අධික අමතර වපොළියක්ද  වගවීමට සිදු වී ිබුණි.එවසේම, වමම  දැඩි මූල  

අර්බුදයට පිළියමක් වලස 2015 වර්ෂවේදී රු. 250,000,000 ක වකටි කාලීන විව ේෂ බැංකු ණයක් 

ලබා වගන ඒ සඳහා  ද වපොීන ව වයන් රු. 12,783,747 ක් වගවා ිබුණි. 

 

(ආ) 2013 වර්ෂවේ සිට 2015 දක්වා වූ කාල පරිච්වේදය තුලදී නිකු්ත කරන ලද රු . 12,584,406 ක් 

වටිනා  වචක්ප්ත 202 ක් අදාල ආදායකයන්ට භාර වනොදී අවලංවන කර සංසථ්ාව භාරවේ රදවාවගන 

ිබුණි. වේ සේබන්ධ්යවයන් කරන ලද පරීක්ෂණවේදී,  සංස්ථාවේ පවින මුල  අර්බුදය නිසා එවසේ 

සිදු කර ඇි බව නිරීක්ෂණය විය. වකවසේ වුවද වමවැනි ත්ත්තවයන් සංස්ථාවේ 

වි ්වාසවන්තභාවයට අහිතකර වලස බලපාන බව වපනී යයි. 

 

4. වමවහයුේ සමාවලෝචනය          

 ------------------------------ 

4.1 කාර්ය සාධ්යනය            
 ----------------------------- 

     (අ) සංස්ථාව විසින් පිළිවයල කර ිබුණු සංයුක්ත සැලැස්ම අනුව සංස්ථාවේ ප්ර/ධ්යාන අරමුණු  

  පහත දැක්වේ.  

  (i) රූපවාහිනී වැඩසටහන්වල ආකතිමය වවනස්කේ තුයකන් ආකර්ෂණීයභාවය,  

   විවිධ්ය්තවය හා අර්ථපූර්ණභාවය වැඩිදියුණු කිරීම. 

   (ii) නව තාක්ෂණික ක්රවම වයොදා ගනිමින් වප්ර/ේක්ෂකයන් වවත පහසුවවන් ළඟා වීම.  

  (iii) ආයතනවේ වහෞික හා මානව සේප්ත ඵලදායි වලස වැඩිදියුණු කිරීම. 

  (iv) ආයතනයට අිවර්ක ආදායේ උ්තපාදන මාර්ග හඳුන්වා දීම.  

  (v) තරගකාරි්තවයට ගැලවපන පරිදි ආයතනවේ ව වස්ථාපිත රාමුව සංව ෝධ්යනය  

   කිරීම.  

 (ආ) උක්ත අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සදහා සැලසුේ කර ිබුණු පහත දැක්වවන ක්රිායාකාරකේ  

  සමාවලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට්ත ක්රිායා්තමක කර වනොිබුණි. 
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(i) ඉහත (අ)(ii) අරමුණ යටව්ත රූපවාහිනී ප්ර/ධ්යාන වමවහයුේ මැදිරිය, නිෂ්පාදන 

මැදිරිය සහ බාහිර විසුරුවා හැරීේ පහසුකේ පුනරු්තථාපනය හා වැඩිදියුණු 

කිරීම,පවින සේවප්ර/ේෂණාගාර ජාලය සංවර්ධ්යනය කිරීම, සංස්ථාවේ වගොඩනැගියක 

සංවර්ධ්යනය කිරීම, පරිගණක හා වතොරතුරු පහසුකේ සහ යටිතල පහසුකේ 

වැඩිදියුණු කිරීම, බල ක්ිය සහ වායුසමීකරණ පේධ්යිය ප්ර/සාරණය කිරීම සහ 

EFP / ENG පහසුකේ ප්ර/සාරණය කිරීම. 

 

(ii) (අ)(iii) අරමුණ යටව්ත වසේවක කාර්යසාධ්යනය පදනේ කරග්ත ඇගයීේ ක්රවමයක්  

හදුන්වාදීම,  වසේවකයන්ට ප්ර/සන්න කාර්යාල පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම තුයකන් 

එස් 5 සේමානය දිනා ගැනීම සහ සංචාරක බංගලා 05 ක් හදුන්වාදීම. 

 

(iii) (අ) (iv) අරමුණ සදහා ආවයෝජන ම්ඩඩල ව ාපතියක් යටව්ත මාධ්ය  නගරයක්  

ස්ථාපනය කිරීම, වනවන් විදුයක නායකකාවක් සථ්ාපනය කිරීම සහ නව වවේ අඩවියක් 

නිර්මාණය කර පව්තවාවගන යාම. 

 

  (iv) (අ)((v) යටව්ත පවින රූපවාහිනි පනත සමාවලෝචනය කර සංව ෝධ්යනයන්  සිදු  

   කිරීම, ආයතනයට අව   නව නීි සහ වරවනලාසි සූත්රශණය (formulating) කිරීම  

   සහ විනය පටිපාටියක් පිළිවයල කිරීම. 

 

 

4.2   කළමනාකරණ ක්රිායාකාරකේ         

 -----------------------------------  

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැවේ. 

(අ)  සමාවලෝචිත වර්ෂවේදී වසේවාදායකවයකු විසින් එකඟ වූ පරිදි තම වැඩසටහන 
ප්ර/චාරය කරවා ගැනීම සඳහා සංසථ්ාවට රු.148,860 ක් වටිනා වචක්පතක් ලබා දී ිබුණු 

නමු්ත සංස්ථාව විසින් එම වසේවාදායකයා අවප්ක්ෂිත කාලසීමාව තුලදී වවන්ත 

වැඩසටහනක් ප්ර/චාරය කිරීම වහේතුවවන් වසේවාදායක විසින්  එම වචක්පතට වගවීම 

අ්තහිටුවා ිබුණු අතර සංසථ්ාව විසින් වබොවහොමයක් වැඩසටහන් ණය පදනම මත ප්ර/චාරය 

කරන නමු්ත වැඩසටහන ප් රචාරය කිරීමට වපර මුදල් ලැබී ිබුණු ගනුවදනු සඳහා 

ප්ර/මුඛතාවය ලබාදීමට ක්රිායාකර වනොිබුණි. 
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(ආ) 2015 වදසැේබර් 31 දිනට අස්පත   ව්තකේවයකන් හානිකරණ ගැලපීේ වලස යකයා හරින 

ලද වටිනාකම රු.125,998,926 ක් විය. ඒ අතර ප්ර/චාරය කිරීම සඳහා නි ්චිත සැලැස්මක් 

වනොමැිව වේශිය හා විවේශීය වටයක නාට  හා වැඩසටහන් මිලදී ගැනීම නිසා මිලදී  

ගැනීවේ බලපත්රශය අනුව නි ්චිත කාල සීමාව තුලදී විකා ය කිරීමට වනොහැකි වීම වහෝ 

නියමිත වාර ගණන විකා ය වනොකිරීම නිසා සමාවලෝචිත වර්ෂය අවසානය දක්වා මිලදී 

ගන්නා ලද රු.67,922,600 ක් වටිනා වේශීය හා විවේශීය වටයකනාට  සහ රු.20,141,553 

ක් වටිනා වේශීය හා විවේශීය වැඩසටහන් විකා ය කිරීමට නියමිත වාර ගණනට වඩා අඩු 

වාර ගණනක් විකා ය කිරීවමන් අනතුරුව යකයා හැර ිබුණි. 

 

(ඇ) සංස්ථාව විසින් ලංකා පුව්ත ආයතනවේ වකොටස් මිල දී ගැනීම සඳහා 1985 හා 1992 

වර්ෂවලදී  රු.1,104,000 ක් ආවයෝජනය කර ිබුණු නමු්ත ඒ සඳහා සමාවලෝචිත වර්ෂය 

දක්වාම කිසිදු ලභාං යක් ලැබී වනොිබුණි.  

 

 

4.3   වමවහයුේ අකාර්යක්ෂමතා          

 ----------------------------------  

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැවේ. 

 

(අ) නිලධ්යාරින් 179 වදවනකු විසින් 2002 වර්ෂවේ සිට පුස්තකාලවයන් බැහැර වගන 

වගොස්,සමාවලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන තුරුම ආපසු භාර වනොදුන් රු.6,657,595 ක් 

වටිනා කැසට්පට 2,408 ක් අදාල  නිලධ්යාරින්වගන් ආපසු ලබා ගැනීමට වහෝ අලාභය අය 

කර ගැනීමට කටයුතු කර වනොිබුණි. 

 

(ආ) වැටුප් ප්ර/ිපුර්ණය කර ගැනීවේ පදනම මත සංස්ථා වසේවවයන් මුදා හැර ිබුණු නිලධ්යාරින් 

වදවදවනකු වවනුවවන් 2014 ජුයක සිට 2015 වදසැේබර් 31 දක්වා වගවා ිබු එකතුව 

රු.585,879 ක් වු වැටුප් 2015 වදසැේබර් 31 දින වන තුරුම අදාල ආයතනයන්වගන් 

ප්ර/ිපුර්ණය කරවාවගන වනොිබුණි. 
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4.4   මතවදදයට තුඩුවදන ගනුවදනු          

 -----------------------------------  

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැවේ. 

(අ) 2008 වර්ෂවේදී රූපවාහිනී නායකකාවක විකා නය වු  ප්ර/වත්තියක් වහේතුවවන් 

පුේගලවයකු විසින් සංස්ථාවට එවරහිව රු.250,000,000 ක වන්දියක් ඉල්ලා නඩු පවරා 

ිබුණි. 2014 වර්ෂවේදී රැ.1,000,000 ක වන්දි වගවීමකින් නඩුව සමථයකට ප්තකර 

ගැනීමට වයෝජනා කර ිබුණු නමු්ත  සංස්ථාව විසින් එයට එකඟ වී වනොිබුණු අතර 

2015 වර්ෂවේදී අමාත වරයාවේ මැදිහ්ත වීම මත අධ්ය ක්ෂ ම්ඩඩල පත්රිෂකාවක් මගින් 

සංස්ථාවේ අයහප්ත මුල  ත්ත්තවයද වනොසලකා රු.1,500,000 ක් වටිනා වනවන් කාලයක් 

හා මුදයකන් රු.1,500,000 ක වන්දි වගවීමක් මගින් වමම නඩුව සමථයකට ප්ත කරවගන 

ිබුණි. 

 

(ආ) සංස්ථාවේ නිලධ්යාරිවයකුට එවරහිව ඉදිරිප්ත කරන ලද වචෝදනා 13 ක් සහිත වචෝදනා 

පත්රශවේ වචෝදනා 08 කට විධිම්ත විනය පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව වැරදිකරු වු සංස්ථා 

වසේවකවයකු 2010 වපබරවාරි 26 දින වැඩ තහනේ කර ිබුණි. 2015 වර්ෂවේදී සංස්ථාවේ 

තනතුරු ප්ර/ිව_හගත කිරීම යටව්ත කළමනාකරණ වසේවා වදපාර්තවේන්තුව විසින් 

අනුමත කළ තනතුරු පුරප්පාඩුවක් වනොමැිව වැඩ තහනේ කරන ලද දිනයට වපර දාතේ 

කර ඔහු වජ ෂ්ඨ නිෂ්පාදක තනතුවර් පිහිටුවා ිබුණි.  ට අදාල වැටුප් වර්ධ්යක හා හිඟ 

වැටුප් වලස සමාවලෝචිත වර්ෂවේදී රු.2,009,174 ක් වගවා ිබුණි. 

 

4.5   දත   අක්රවමිතා            

 -------------------  

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැවේ. 

 

(අ) විව ේෂ පැවක්ජ යටව්ත වවළඳ දැන්වීේ ප්ර/චාරය සඳහා වනවන් කාලය ලබා දීවේදී සහ 

වට්ටේ සහන ලබා දීවේදී ලබා දීවේදී විධිම්ත ගිවිසුමකින් වතොරව සහ විධිම්ත අධිකාර 

බලයකින් වතොරව වැඩබලන සහකාර අධ්ය ක්ෂවරවයකු විසින් එම අවස්ථාවන් ලබා දී 

ිබුණි.විගණන පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලද ආයතන තුනකට අදාලව මාස තුනක් තුලදී 

ඉහත නිලධ්යාරියා විසින් රු.21,089,960 ක් වටිනා වනවන් කාලයක් රු.7,860,485 කට ලබා 

දීම නිසා සංස්ථාවට රු.13,229,475 ක පාඩුවක් සිදු වී ිබුණි. 
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(ආ) පරිගණකගත දදනික විකා න උපවල්ඛනය විකා නය පාලක මැදිරිය වවත වයොමු 

කිරීවමන් පසුව උපවල්ඛන අං වේ සහ වැඩ සටහන් අං වේ නිලධ්යාරින් විසින් විධිම්ත 

අධිකාරී බලයකින් වතොරව අින් වයදු සටහන් මගින් එය සංව ෝධ්යනය කර  ිබුණි. 

 

(ඇ) වසේවාදායක ණයගැිවයකුවගන් අයවිය යුතු රු.8,000,000 ක් ( බදු සහිත ) සඳහා බදු 

රහිත වටිනාකම වු රු.7,002,800 ක් වවනුවවන් පමණක් ඉන්වවොයිස් නිකු්ත කර ිබීම 

වහේතුවවන් රු.997,200 ක් බදු අ්තහැරීමක් සිදු වී ිබුණි. 

 

(ඈ) 2015 ජනාධිපිවරණ ප්ර/චාරයණ දැන්වීේ 

 පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැවේ. 

 

(i) සංස්ථාව විසින් වනොමිලවේ ප්ර/චාරය කරනු ලබන පුර්ව ප්ර/චාරණ පට සඳහා පවින 

නිර්ණායකයන් අනුව වේ පාලන පක්ෂයක් වහෝ පුේගලවයකු ප්ර/වර්ධ්යනය කිරීම 

සඳහා වයොදා වනොගත යුතු වුව්ත ජනාධිපිවරණ කාලසීමාව තුලදී එක් 

අවප්ක්ෂකවයකු ප්ර/වර්ධ්යනය කිරීම සඳහා ආසන්න ව වයන් ත්තපර 29,191 ක 

වනවන් කාලයක් පූර්ව ප්ර/චාරණ පට ව වයන් භාවිතා කර ිබුණි. වමම වනවන් 

කාලය වවනුවවන් සංස්ථාවේ ගාස්තු වර්ටයන්ට අනුව මිල කිරීවේදී 

රු.41,712,450 ක් පමණ අය විය යුතු වුව්ත එම සේපුර්ණ වනවන් කාලයම 

වනොමිවල් ලබා දී ිබුණි. 

 

(ii)  එක් අවප්ක්ෂකවයකු ප්ර/වර්ධ්යනය කිරීම සඳහා සංසථ්ාවට අය්ත ව්තකේ සහ කාර්ය 

ම්ඩඩලය උපවයෝගී කරවගන වටයක චිත්රශපටයක් නිෂ්පාදන කර ගාසත්ු 

අයකිරීවමන් වතොරව එය විකා ය කර ිබුණි. ඒ සඳහා සංසථ්ාව විසින් ගණනය 

කරන ලද අලාභය රු.1,064,300 ක් වු අතර වනවන් කාලය සඳහා ගාස්තු ගණනය 

කර වනොිබුණි. 

 

(iii)  2015 ජනාධිපිවරණය සඳහා ඉදිරිප්ත වු අවප්ක්ෂකයින්වේ දැන්වීේ විකා නය 

සඳහා ගාසත්ු අය කිරීවේ නි ්චිත ක්රවමවේදයක් වනොිබුණු අතර එක් 

අවප්ක්ෂකවයකුවගන් එවකට පැවි ගාස්තු වමන් වදවනණයක්ද අවනක් 

අවප්ක්ෂකයාට සියයට 56 දක්වා වට්ටේ සහන ලබා දීවමන් පසුවද ගාස්තු අය කර 

ිබුණි. 
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(iv)  ස්වාීකන අවප්ක්ෂකයාද ඇතුළුව ප්ර/ධ්යාන අවප්ක්ෂකයන් ිවදනාවේ ප්ර/චාරණ 

දැන්වීේ සඳහා රු.192,916,016 ක් අය කළ යුතුව ිබුණු අතර 2016 වපබරවාරි 06 

දින වන විට තවදුරට්ත ඒ සඳහා රු.127,538,784 ක් අය විය යුතුව පැවතුණි. 

 

(v) 2014 වනොවැේබර් 24 දිනැි අංක 1890/2 දරන අි විව ේෂ ගැසට් නිවේදනවේ 

පළමු උපමානය අනුව සෑම අවප්ක්ෂවයකුටම සමතුයකතතාවයක් සහ 

අපක්ෂපාි්තවයක් දැක්වවන ආකාරවයන් ක්රිායා කළ යුතු වුව්ත එක් 

අවප්ක්ෂවයකුට පුර්ව ප්ර/චාරක පට සඳහා වූ කාලය හැර වවන්ත පැවක්ජ  සඳහා   

ත්තපර 77,481 ක වනවන් කාලයක් ලබා දී ිබුණු අතර අවනක් අවප්ක්ෂකයාට 

ලබා දී ිබුව්ඩ ත්තපර 1,350 ක වනවන් කාලයක් පමණි. එවසේම එම අවප්ක්ෂකයා 

ඉල්ලුේ කරන ලද වනවන් කාලය ලබා දීමට වනොහැකි බව පවසමින් ඔහු වවනුවවන් 

තැන්ප්ත කරන ලද රු.850,126 ක් දැන්වීේ ඉදිරිප්ත කළ වවළඳ  නිවයෝජිතයාවේ 

වවන්ත දැන්වීේවයකන් ලැහිය යුතු මුදලට හිලේ කර ිබුණි. 

 

(vi) ප්ර/වර්ධ්යන දැන්වීේ වවනුවවන් එක් අවප්ක්ෂවයකුවගන් අයවිය යුතු රු.61,900,000 

ක් දදනික විකා න උපවල්ඛනවලට ඇතුල්ත වනොකිරීම වහේතුවවන් ඒ සඳහා 

ඉන්වවොයිස් නිකු්ත කිරීම, වසේවාදායක වලජරයට ඇතුළ්ත කිරීම සහ වසේවාදායක  

ණයගැි ව ේෂයට ඇතුල්ත කිරිම ආදිය  සිදු කර වනොිබුණි. 

 

4.6  නිෂක්්රීදය හා ඌන උපවයෝජිත ව්තකේ        

 -------------------------------------------  

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැවේ. 

 

(අ) රූපවාහිනී ශ්රාව  දත   පුසත්කාලවේ කටයුතු විධිම්තව හා කාර්යක්ෂමව සිදුකිරීම සඳහා 

එහි කටයුතු පරිගණකගත කිරීම පිණිස 2005 වර්ෂවේ දී රු.1,734,000 ක් වැයකර 

ස්වයංක්රීදය බාර්වකෝඩ් පේධ්යියක් මිලට වගන ිබුණද එම යන්ත්රශ සමාවලෝචිත වර්ෂය 

අවසානය දක්වාම පරිහරණය සඳහා වයොදා වගන වනොිබුණි. 

 

(ආ) ඉංජිවන්රු අං වයහි පවින රු.18,052,749 ක් වු අමතර වකොටස් චලනය වනොවන වතොග 

වලස වර්ෂ 10 කට වැඩි කාලයක සිට පැවතුණු අතර රු.178,251,368 ක් වු අමතර 

වකොටස් වතොගය ඌන උපවයෝජිතව පැවිණි. 
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4.7     හඳුනාගන්නා ලද පාඩු          

 ------------------------  

ලැහිය යුතු තැන්පතු වටිනාකවමන් සියයට 88 ක් නිවයෝජනය කරන රු.3,509,254 ක් වු 

තැන්පතුවල  මුල් පිටපත අස්ථානගත වී ිබු බැවින් තැන්පතු මුදල් අදාල ආයතනවයකන් ආපසු 

ලබාගැනීමට වනොහැකි වී ිබුණි . 

 

4.8  ප්ර/මාද වූ ව ාපති           
 ---------------------  

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැවේ. 

(අ) ප්ර/වත්ති අං යට වගොඩනැගියක ඉදිකිරීේ සඳහා 2005 සහ 2006 වර්ෂයන්හිදී උපවේ ක 

ගාස්තු හා පස් සාේපල් පරීක්ෂණ කටයුතු වවනුවවන් රු.183,051 ක් වියදේ කර ිබුණු 

නමු්ත අදාල ඉදිකිරීේ කටයුතු සමාවලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විට්ත ආරේභ කර 

වනොිබුණි. 

 

(ආ) ශ්රී  ලංකාවේ ජාික අනන තාව වලොවට වගනයාම හා විවේ ගත ශ්රී  ලාංකිකයන්වේ දැනුම 

රසාස්වාදය ප්ර/වර්ධ්යනය කිරීවේ අරමුණින් සැටලයිට් තාක්ෂණය ඔස්වසේ ඉතායකවේ, 

යුවරෝපවේ වහෝ වවන්ත රටක ස්ථාපිත කරන මැදිරියක රූපවාහිනී නායකකාවක් 

පව්තවාවගන යාමට්ත  ට අව   උපකරණ තාවකායකකව බදු පදනමක් යටව්ත මුදල් 

අමාත ාං වේ එකඟතාවය මත ලබා ගැනීමට්ත අමාත  ම්ඩඩලය විසින් 2014 වදසැේබර් 

මාසවේදී අනුමැිය ලබා දී ිබුණි. වමහි ආරේභක කටයුතු  සඳහා අ්තිකාරේ ව වයන් 

2015 ජනවාරි 02 දින යකඛිත ගිවිසුමකට එළඹීවමන් වතොරව හා මුදල් අමාත ං වේ 

එකඟතාවවයන් වතොරව පුේගයකක සමාගමක් වවත රු.3,454,279 ක් වගවා ිබුණි. එවසේ 

වුව්ත 2015 ජනවාරි මාසවයන් පසුව වමම කාර්යය මුළුමනින්ම අ්තහැර දමා ිබුණු අතර 

වගවන ලද අ්තිකාරේ මුදලද අයකර ගැනීමට කටයුතු කර වනොිබුණි. 
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4.9  කාර්ය ම්ඩඩල පරිපාලනය          

 --------------------------------  

2015 වදසැේබර් 31 දිනට සංස්ථාවේ කාර්ය ම්ඩඩල විස්තර පහත දැක්වේ. 

 

   අනුමත   තථ    පුරප්පාඩු  අිරික්ත 

     සථ්ීර වවන්ත(වසේවා පැවරැේ 

      වක්රවොන්ත්රශා්ත පදනම) 

   --------- ------ ------------------------ ----------- ----------  

වජ ෂ්ඨ මට්ටම    14   16              01        08   (11) 

තතතීයික මට්ටම 110              161  16         -      (67) 

ේවිියික මට්ටම 620  635  36         255   (306) 

ප්ර/ාථමික මට්ටම   241  128  09         104     - 

                 985                   940  62         367  (384) 

 

වේ සේබන්ධ්යවයන් පහත නිරීක්ෂණ කරනු ලැවේ.  

 

(i)  සංස්ථාවට අනුමත කරන ලද 985ක් වු කාර්ය ම්ඩඩලයට අමතරව එදිනට එම තනතුර දරන්නාට 

පමණක් වපෞේගයකක වන වසේ අනුමත කරන ලද තනතුරු නාම 61 ක් ිබුණු නමු්ත ඒ සඳහා ිබුණු 

තනතුරු සංඛ ාව පිළිබඳ වතොරතුරු ඉදිරිප්ත වනොවකරුණි. 

 

(ii) 2015 වදසැේබර් 31 දින වන විට වකොන්ත්රශා්ත පදනම මත සහ වසේවා පැවරුේ මත රාජකාරි කරන 

සංඛ ාව පිළිවවයකන් 40 ක් සහ 22 ක් විය. එයට අිවර්කව ඉහත තථ  කාර්ය ම්ඩඩලය (ස්ථිර හා 

වවන්ත) තුල වැඩ බැලීවේ ප්තවීේ 12 ක් ලබා දී ිබුණි. 

 

(iii) කළමනාකරණ වසේවා වදපාර්තවේන්තුව මගින් අනුමත වනොකරන ලද වජ ෂ්ඨ මට්ටවේ HM 1-2 

වැටුප් වක්තය සහ ේවිතීයික මට්ටවේ MA 3 වැටුප් වක්තය සඳහා පිළිවවයකන් නිලධ්යාරීන් 11ක් සහ 

65 වදවනකු බඳවාවගන ිබුණි. 

 

(iv) තතියික මට්ටවේ අනුමත තනතුරු සංඛ ාව 110 ක් වුව්ත තථ  කාර්ය ම්ඩඩලය 161 ක් සහ 

වක්රවොන්ත්රශා්ත පදනම මත තනතුරු 16 ක් ලබා දීම නිසා තනතුරු 67 ක වසේවක අිරික්තයක් ිහියදී 

වැඩ බැලීවේ ප්තවීේ ද 08 ක් ලබා දී ිබුණි.  
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4.10   වවළඳවපොළ වකොටස (Market Share)         
 ------------------------------------ --------- 

‘’සිමාසහිත ලංකා වවළදවපොළ පර්වේෂණ කාර්යාං ය’’ (Lanka Market Research Bureau-

LMRB) විසින් වප්ර/ේක්ෂකයින් රූපවාහිනිය නැරඹීම පිළිබඳව රූපවාහිනි නායකකා 15 ක් 

සේබන්ධ්යවයන් කරන ලද සමීක්ෂණයට අනුව 2004 වර්ෂවේදී සංස්ථාව සඳහා සියයට 24.4 ක් ව 

පැවි වවළවදවපොළ වකොටස සමාවලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විට සියයට 5.7 දක්වා අඩුවී 

ිබුණි. එවසේ වුව්ත සංස්ථාව විසින් වමම වවළඳවපොළ වකොටස අඩු වීම සඳහා වහේතු හඳුනාවගන 

එය වර්ධ්යනය කර ගැනීම සඳහා අව   ක්රිායා මාර්ග වගන වනොිබුණි. 

 

5.    ගිණුේ කටයුතුභාවය සහ යහපාලනය        
 ----------------------------------- -------- 

5.1    මුල  ප්ර/කා න ඉදිරිප්ත කිරීම         
 ---------------------------------- 

2003 ජුනි 02 දිනැි අංක පී ඩී/12 දරන රාජ  ව ාපාර චක්රවවල්ඛවේ 6.5.1 වගන්ිය අනුව 

සමාවලෝචිත වර්ෂවේ වකටුේප්ත වාර්ෂික වාර්තාව මුදල් වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ක් ඇතුළත 

විගණකාධිපිවරයා වවත ඉදිරිප්ත කළ යුතු වුව්ත එම වාර්තාව ඉදිරිප්ත කර වනොිබුණි. 

 

5.2  සංයු්තත සැලැසම්          
 --------------------------  

             පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැවේ. 

 

(අ)  2003 ජුනි 02 දිනැි අංක පී ඩී/12 දරන රාජ  ව ාපාර චක්රවවල්ඛවේ 5 වගන්ිය ප්ර/කාරව 

2013 සිට 2017 වර්ෂය දක්වා වූ කාලයට සංයුක්ත සැලැස්මක් පිළිවයල කර ිබුණු නමු්ත 

එය කාලානුරූපීව සමාවලෝචනය හා යාව්තකාලීන කර විගණකාධිපිවරයා වවත ඉදිරිප්ත 

කර වනොිබුණි. 

 

(ආ)  සංයුක්ත සැලැස්වේ මුල  පුවරෝකථනය අනුව 2015 වර්ෂය අවසාන වන විට  

රු.95,000,000 ක බදු වපර ලාභයක් ලබා ගැනීමට සැලසුේ කර ිබුණු සමාවලෝචිත 

වර්ෂවේ නමු්ත අලාභය රැ.371,675,001 ක් විය.  
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5.3          ක්රිායාකාරී සැලැසම්           
           --------------------------  

 

සංස්ථාවේ සංයුක්ත සැලැස්මට අනුව සැලසුේ කරන ලද ක්රිායාකාරකේ 08 ක් වමම ක්රිායාකාරී 

සැලැස්මට ඇතුල්ත කර වනොිබුණි. එවසේම සංයුක්ත සැලැස්වේ ඇතුළ්තව වනොිබුණු  

ක්රිායාකාරකේ 09 ක් ක්රිායාකාරී සැලැසම්ට ඇතුළ්ත කර ිබුණි. 

 

5.4  අභ න්තර විගණනය          

 -------------------------  

             පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැවේ. 

 

 (අ)  සංස්ථාවේ අභ න්තර විගණන අං ය මගින් සමාවලෝචිත වර්ෂවේ පළමු අර්ධ්ය වර්ෂවේදී 

විගණන විමසුේ හා වාර්තා 15 ක්ද වදවන අර්ධ්ය වර්ෂවේදී විගණන විමසුේ හා වාර්තා 08 

ක්ද නිකු්ත කර ිබුණු නමු්ත එම විමසුේ හා වාර්තාවයකන් වපන්වා දුන් කරුණු 

වබොවහොමයක් නිවැරදි කිරීමට සහ කරන ලද වැදග්ත වයොජනා ක්රිායා්තමක කිරීමට 

කළමනාකරණය විසින් අවධ්යානය වයොමුකර වනොිබුණි. 

 

 (ආ) මුදවල් පනව්ත 13(5)(ඈ) වගන්ිය ප්ර/කාරව සංස්ථාව විසින් අභ න්තර විගණන වැඩ 

සටහනක් පිළිවයල කර ිබුණු නමු්ත ඒ සඳහා විගණකාධිපිවරයාවේ එකඟ්තවය 

ලබාවගන වනොිබුණි. 

 

5.5  ප්ර/සේපාදන සහ වකොන්ත්රශා්ත ක්රිායාවයකය        

 --------------------------------------------  

2015 වර්ෂය සඳහා ප්ර/සේපාදන සැලැස්මක් පිළිවයල කර වනොිබුණු බැවින් ප්ර/සේපාදන කටයුතු 

සැලැසුමකට අනුව සිදු කර වනොිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.  
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5.6  අයවැය වල්ඛනමය පාලනය         

 ----------------------------------   

             පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැවේ. 

 

 (අ) සමාවලෝචිත වර්ෂවේ අයවැය වල්ඛනය මගින් සංස්ථාවේ සංවර්ධ්යන කාර්යයන් සඳහා 

ප්ර/ාේධ්යන භා්ඩඩ මිල දී ගැනීම වවනුවවන් රු.736,402,000 ක් මූලධ්යන අයවැය ප්ර/ිපාදන 

වවන් කර ිබුණු නමු්ත සත  ව වයන් මිල දී වගන ිබුව්ඩ රු.41,050,820 ක් වු වේපල, 

පිරියත හා උපකරණ පමණක් වූවයන් අවප්ක්ෂිත සංවර්ධ්යන කාර්යයන් ඉටුකිරීමට 

වනොහැකි වී ිබුණි. 

 (ආ) 2015 වදසැේබර් 31 දිනට  සංස්ථාවේ අයවැයගත සහ තථ  ව්තකේ, වගකීේ හා 

වමවහයුේ කටයුතුවල සියයට  (2,425) සිට සියයට  27.8 දක්වා විචලනයන් නිරීක්ෂණය 

වුවයන් අයවැය වල්ඛනය ඵලදායී පාලන කාරකයක් වලස උපවයෝගී කරවගන 

වනොිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය. 

 

5.7  වාර්ෂික වාර්තා සභාගත කිරීම         
 ------------------------------------   

සංස්ථාවේ 2012 වර්ෂය සඳහා වූ  වාර්ෂික වාර්තාව 2015 අවප්ර/ේල් 07 දින පාර්යකවේන්තුවේ 

ජනමාධ්ය  හා පාර්යකවේන්තු කටයුතු පිළිබඳ  උපවේ ක සභාව වවත වයොමු කර ඇත්ත 

පාර්යකවේන්තුවේ සභාගත කළ බවට වතොරතුරු ඉදිරිප්ත වනොවකරුණි. 2013 සහ 2014 වර්ෂයන්හි 

වාර්ෂික වාර්තාවන්ද  2016  ජුනි වන තුරුම පාර්යකවේන්තුවේ සභාගත කර වනොිබුණි. 
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6  පේධ්යි හා පාලනයන්                    
-----------------------  

විගණනවේදී නිරීක්ෂණය වූ පේධ්යි හා පාලන අඩුපාඩු සංස්ථාවේ සභාපිවරයා වවත වරින් වර 

වයොමු කරන ලදී. පහත සඳහන් පාලන ක්වෂේත්රශයන් වකවරහි විව ේෂ අවධ්යානය වයොමු කළ යුතුය. 

 පේධ්යි හා පාලන ක්වෂේත්රශය      නිරීක්ෂණයන්                                
-----------------------------    ------------------ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 එච්.එේ.ගාමිණී විවේසිංහ                              
විගණකාධිපි 

(අ) මූල  පාලනය 

 

 

 

 

 

 

(ආ) කාර්ය ම්ඩඩල පරිපාලනය 

 

 

(ඇ) වමවහයුේ කළමනාකරණය 

 

 

 

 

 

 

 

(ඈ) අභ න්තර විගණනය 

(i)  චක්රවවල්ඛ උපවදස්වලට අනුකූල වනොවන වලස 
අ්තිකාරේ නිකු්ත කිරීම සහ නියමිත කාල සීමාව 
තුල ආපසු අය වනොකිරීම. 
 
 

(ii) වනවන් කාලය සැපයීවමන් පසුව ඉන්වවොයිසි 
නිකු්ත කිරීම. 
 

(iii) ණය කාල සීමාව ඉක්මවා ණය ලබා දීම. 
 

(iv) ණය අය කර ගැනීම ප්ර/මාද වීම. 
 

(i) දීර්ඝකාලීනව වැඩබැලීවේ ප්තවීේ ලබා දීම. 
 

(ii) කළමනාකරණ වසේවා වදපාර්තවේන්තුව මගින් 
අනුමත  වනොකරන ලද තනතුරු සඳහා ප්තවීේ 
ලබා දීම සහ ඒ සඳහා  වැටුප් හා දීමනා වගවීම. 
 

(i) සංයුක්ත සැලැසම් කාලානුරූපීව සමාවලෝචනය 
කර යාව්තකාලීන වනොකිරීම. 
 

(ii) යාව්තකාලීන කරන ලද සංයුක්ත සැලැස්මට 
අනුරූපී වන වලස ක්රිායාකාරී සැලැසම් සහ  
අයවැය වල්ඛනය සකස්  වනොකිරීම. 
 

(iii) චක්රවවල්ඛ උපවදස්වලට පටහැනි වලස ප්ර/සාද 
දීමනා වගවීම. 
 

(iv) භා්ඩඩාගාර අනුමැිවයන් වතොරව ප්ර/වාහන 
දීමනා වගවීම. 
 

(v) සංස්ථාව ක්රවමිකව ලාභදායී ත්ත්තවවයන් 
අලාභදායී ත්ත්තවයක්   කරා යාම. 
 

අභ න්තර විගණන අං වේ විගණන විමසුේ සහ  
විගණන  වාර්තාවයකන් වපන්වා වදන  අඩුපාඩු නිවැරදි 
කරීම සඳහා   ක්රිායා වනොකිරීම 
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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; 

 
 
 



135             Mz;lwpf;if 2015 
 

 

cs;slf;fk ; 

 

jiytupd; nra;jp       136   

$l;Lj;jhgd gzpg;ghsu; rig     137 

rpNu~;l Kfhikj;Jtk;      138  

tpUJfSf;fhd ntw;wpfs;     139 

epfo;r;rpg; gpupT       143   

fy;tp epfo;r;rpg; gpupT      361 

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    

epjpg;gpupT         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; 2015Mk; Mz;Lf;fhd Mz;lwpf;ifia 

rkh;g;gpf;ff; fpilj;jijapl;L jiyth; vd;w tifapy; ehd; kpf;f kfpo;r;rpailfpd;Nwd;. 

 

2015 Mk; Mz;L ,e;ehl;by; r%f> murpay; kw;Wk; nghUshjhuj; Jiwapy; kpfTk; 

Kf;fpakhdjhFk;. ,e;ehl;bd; gpujhd ,uz;L murpay; fl;rpfSk; ,ize;J xNu 

Nehf;fj;Jf;fhf rdhjpgjp kw;Wk; ey;yhl;rp muRr; nrad;Kiwia cUthf;fpf; 

nfhz;lik ,jw;fhd fhuzkhFk;. 

 

,J Clfj;Jiwf;Fk; GjpanjhU mDgtkhf ,Ue;jJ. Fwpg;ghf mur Clf 

epWtdnkhd;W fl;rprhh; flg;ghLfspypUe;J tpLgl;L Rje;jpukhfr; nraw;glf; fpilj;j 

re;jh;g;gkhf ,J mike;Js;sJ. 

 

,e;j Rje;jpuj;ij ey;yKiwapy; gad;gLj;jpf; nfhz;L Njrpa hPjpapyhd mgpyhirfis 

gpujhdkhff; nfhz;L kpf;f ey;ynjhU Clfg; gad;ghl;Lf;Fj; Njitahd gpd;dzpia 

cUthf;fpf; nfhs;Sk; tha;g;G vkf;Ff; fpilj;jJ. ,J ,e;ehl;bd; urpfh;fs; ngw;w 

ntw;wpahFk;. epWtd hPjpahf fhzg;gl;l tPz;tpuaq;fs;> nrytpdq;fs; kw;Wk; epjprhh; 

KiwNfLfisf; Fiwj;Jf; nfhz;L epjprhh; fl;Lg;ghl;il Vw;gLj;jpf; nfhs;s Kbe;jJ. 

gjtpazpapdhpd; tpuf;jpepiyf;Ff; fhuzkhdjhf ePz;lfhykhf jPh;f;fg;glhjpUe;j 

gy;NtW rpf;fy;fisj; jPh;j;Jf; nfhs;s Kbe;jik ehk; ngw;Wf; nfhz;l ntw;wpahFk;.  

 

Nkd;ikjq;fpa rdhjpgjp> nfsut gpujk mikr;rh; kw;Wk; nfsut Clfj;Jiw 

mikr;rhplkpUe;J fpilj;j Rje;jpuk; kw;Wk; xj;Jiog;G fhuzkhf ,g;gzpia kpfTk; 

ey;yKiwapy; epiwNtw;wpf; nfhs;s Kbe;jJ. NkYk; mikr;rpd; nrayhsh; kw;Wk; 

gzpg;ghsh; rigapd; G+uz xj;Jiog;Gk; ,jw;Ff; fhuzkhf mike;jJ. 

 

$l;Lj;jhgdj;jpd; gjtpazpapdhpd; mh;g;gzpg;G kw;Wk; xj;Jiog;gpd;wp ,t;thwhd 

vjidAk; epiwNtw;wpf; nfhs;s KbahJ. mth;fSf;F vdJ kdg;G+h;tkhd ed;wpiaj; 

njhptpj;Jf;nfhs;s ,jid tha;g;ghff; nfhs;fpd;Nwd;. urpfh;fspd; cah;kl;l uridia 

tsh;j;J kpfTk; mh;j;jg;G+h;tkhd kw;Wk; ek;gfj;jd;ikkpf;f Clfg; gad;ghl;bd; %yk; 

vkJ rpwe;jjd;ikia cWjp nra;Jnfhs;tJ 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 

 

2015 Mk; Mz;by; $l;Lj;jhgdj;jpd; gzpg;ghsu; rigapd; mq;fk; tfpj;j 

cWg;gpdu;fspd; tpguk; gpd;tUkhW: 

 

fyhepjp Nrhkuj;d jprhehaf;f  - jiytu; / $l;Lj;jhgd gzpg;ghsu; rig  

 cWg;gpdu; - 2015.08.04 Mk; jpfjp tiu 

 

rl;lj;juzp jpU utP [ath;j;jd  - jiytu;- ,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk; 

jpU vk;.b. kfpe;jghy   - rpNu~;l rpdpkh nfkuh ,af;Fdu; 

jpU Gj;jjhr fyg;gj;jp   - ,yf;fpathjp  

rl;lj;juzp jpU jPghy; re;jpuuj;d  - jtprhsh; - Njrpa jpiug;glf; $l;Lj;jhgdk; 

rl;lj;juzp jpU ee;j KUj;njl;LNtfk - jtprhsh;> ,yq;if xypgug;Gf; $l;Lj;jhgdk; 

jpU jp];] N`thtpjhud   - nrayhsh;> fy;tpr; Nritfs; mikr;R 

nry;tp fPjh tpkytPu - Nkyjpfg; gzpg;ghsh; ehafk;> Njrpa tuT     

  nryTj; jpizf;fsk;> epjp mikr;R 

 

 (,e;j Mz;by; $l;Lj;jhgd gzpg;ghsu; rig xd;gJ jlitfs; $baJ) 

 

 

 

   

 

 

 

 



138             Mz;lwpf;if 2015 
 

 

2015 Mk; Mz;bd; rpNu~;l Kfhikj;Jtk ; 

 

 jiytu;       -jpU utp [ath;j;jd 

 gzpg;ghsh; ehafk;     -Nguhrphpah; jpU Rdpy; rhe;j 

 gpujpg; gzpg;ghsu; ehafk; (jahhpg;Gr; Nritfs;) -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 ghypj tpN[rpq;f 

 gphpTj; jiyth; (gy;NtW epfo;r;rpfs;)   -jpU tpkyuj;d mjpfhhp 

 gzpg;ghsu; (nra;jp)     -jpU rh;yp mdpy; b rpy;th 

 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; 

 gpujk cs;sff; fzf;fha;thsh;   -jpU ghypj Fyrpq;f 

 gpujk nghwpapayhsh;     -jpU fgpy jprhehaf;f 

 gzpg;ghsu; (re;ijg;gLj;jy;)    -jpU rdj; jYtj;j 

 gpujk fzf;fha;thsh;     -jpUkjp V vr; < Mu; gP  

           vjpuprpq;`   
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tpUJfSf;fhd ntw;wpfs; 

,yf;fk; epfo;r;rp chpj;jhd ,lk; / 
tpUJ / ghuhl;L 

tpUJngw;wth; 

 
rdhjpgjp tpUJ tpoh 

 

1 
tpkhdg; gil 
irf;fpNyhl;lg; Nghl;b 

rpwe;j tpisahl;L epfo;r;rp
  tpisahl;L myF 

 
Rkjp tpUJ tpoh 
 

2 u[j ru rpwe;j ,ir epfo;r;rp  m[pj; [atPu 

3  rpwe;j nra;jp thrpg;ghsh;  RNdj;uhFkhhp 

4 
,rptUz njhiyf;fhl;rp 
ehlfk; tpNrl [{up rig tpUJ   

tpkyuj;d mjpfhhp 

5 
 

nfhok;g m`] 
njhiyf;fhl;rp ehlfk; 

rpwe;j njhiyf;fhl;rp ghly;  
Rkjp tpUJ tpoh - 2015 

rkd; nydpd; 

6 
nfhok;g m`] 
njhiyf;fhl;rp ehlfk; 

tpNrl [{up rig tpUJ 
Rkjp tpUJ tpoh - 2015 nthy;fh fy;gdP 

7 
nfhok;g m`] 
njhiyf;fhl;rp ehlfk; 

vd;fh; Rkjp er;rj;jpuk; 
Rkjp tpUJ tpoh - 2015 tpuh[; kJrhd; 

8 fhrufk tptuz epfo;r;rp rpwe;j tptuz rpj;jpuk; 
Rkjp tpUJ tpoh - 2015 mj;Jy gPhp];  

mur tpUJ tpoh 

9 fjh tyY 
rpwe;j njhiyf;fhl;rp 
rQ;rpif epfo;r;rp mJy ud;rpwpyhy; 

10 rpahJ rPah rpwe;j Kd;nfrl; mJy ud;rpwpyhy; 

11 Fku fP tpNrl [{up rig ghuhl;L mJy ud;rpwpyhy; 

12 mFZ mdJU tyfK rpwe;j tpsk;gu mwptpj;jy; mJy ud;rpwpyhy; 
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13  
rpwe;j rpq;fs nra;jp 
thrpg;ghsh; 

eprhjp Utd;kyP 
gz;lhuehaf;f 

 
14 

 

Nkq; mg;Ng ,];NfhNy 
 
tpNrl [{up rig tpUJ
  

khyjP tPurpq;f 

15 mypahl ypAkf; ghly; Mz;bd; rpwe;j ghly; 
xspj;njhFg;G 

NjtPfh Fkhurpq;f 
tpNdhrh 
fphpte;njdpa 

16 
 

 
ght jPh;j njhiyf;fhl;rp 
jpiug;glj; njhlhpd; rhl;rp 
njhiyf;fhl;rp jpiug;glk; 
 

Mf;fG+h;tkhd 
,af;fj;Jf;F  mur tpUJ 
tpoh 2015 

 
re;J~; ypadNf 

17 

 
ght jPh;j njhiyf;fhl;rp 
jpiug;glj; njhlhpd; rhl;rp 
njhiyf;fhl;rp jpiug;glk; 
 

jpiuf;fijf;F mur tpUJ 
tpoh 2015 

urpf RutPuMur;rp 

18 

 
ght jPh;j njhiyf;fhl;rp 
jpiug;glj; njhlhpd; rpFuhjh 
rtr vd;d  njhiyf;fhl;rp 
jpiug;glk; 
 

xypf;F  mur tpUJ tpoh 
2015 

 
ee;jNrd uh[gf;~ 

19 

 
ght jPh;j njhiyf;fhl;rp 
jpiug;glj; njhlh; 
 

Mf;fG+h;tkhd njhFg;Gf;F  
mur tpUJ tpoh 2015 

 
jpKJ FUg;G 

20 

 
ght jPh;j njhiyf;fhl;rp 
jpiug;glj; njhlhpd; rpFuhjh 
rtr vd;d  njhiyf;fhl;rp 
jpiug;glk; 
 

xspg;gjpTf;F  mur tpUJ 
tpoh 2015 

 
mNrhf [aNrfu 

21 

 
ght jPh;j njhiyf;fhl;rp 
jpiug;glj; njhlh; 
 

tpNrl [{up rig tpUJ 
- mur tpUJ tpoh 

2015  

 
Njrpa 
njhiyf;fhl;rp 

22 
nfhok;g m`] 
njhiyf;fhl;rp ehlfk; 

rpwe;j njhiyf;fhl;rp 
ehlf ghly; ,aw;wy; - 
rpghhpR mur tpUJ tpoh 
2015 

fah uk;a my;tp]; 

23 
cL Ryq;f njhiyf;fhl;rp 
ehlfk; 

rpwe;j njhFg;G - mur 
tpUJ tpoh 2015 

tpuq;f 
nfl;bngMur;rp 

24 
cL Ryq;f njhiyf;fhl;rp 
ehlfk; 

rpwe;j xg;gid -mur 
tpUJ tpoh 2015 Gtndf;f uztf;f 

25 
cL Ryq;f njhiyf;fhl;rp 
ehlfk; 

rpwe;j xypg;gjpT - mur 
tpUJ tpoh 2015 
 

,e;jpf;f 
G~;gFkhu 

26 
 
gpNrhtUd;Nf [dgja 
 

rpwe;j tptuz rpj;jpuk; ehky; gpurd;d 
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27 Guhtpj;ah urfj;jh rpwe;j fy;tprhu; kw;Wk; 
fyhrhu epfo;r;rp  ehky; gpurd;d 

28 
MA+NghNt 
 

rpwe;j rQ;rpif epfo;r;rp
  

re;jpah 
tpjhdtrk; 

iufk; tpUJ toq;Fk; itgtk; 
 

29 `pU re;J Mjnua; rpwe;j xypr;Nrh;f;if  
epfo;r;rp gP. Fyuj;d 

30 
`pbnahj; n`he;jl;l n`jP 
njtpnahj; ekl;l te;jP rpwe;j rpWtu; epfo;r;rp mJy ud;rpwpyhy; 

31 kq; Mra; kl;l fpad;d 
Mz;bd; rpwe;j fy;tp 
epfo;r;rp  

[hdf R[Pt 
[anfhb 

32 
 

Feeling of Youth                           
(,sk; tre;jk;) 

 
rpwe;j ,ir epfo;r;rp 

uq;f gpNukuj;d 
RNdj;uh Fkhhp 

33 khypkh 
 
rpwe;j rQ;rpif epfo;r;rp Rkpe;j jpyfNrd 

34 
ghj jPh;j njhiyf;fhl;rp 
jpiug;glj; njhlh; 
 

njhiyf;fhl;rp jpiug;glj; 
njhlUf;fhd tpUJ> 
ghuhl;L iufk; nuyP]; - 
2015 

rd;Ju 
ypadNf 
cs;spl;l FO 

35 td myp nfd fjhtf;  
rpwe;j tptuz rpj;jpuk; 

G+[pj 
jprhehaf;f 

36 
gpNrhtUd;Nf [dgja 
 

 
rpwe;j elg;Gtptfhu  
epfo;r;rp 

 
ehky; gpurd;d  

37 mUk Gj;Jk Nuhj `ju rpwe;j mZFKiw [_l; ypadNf 

tpUJfSf;F rpghhpR nra;ag;gl;l epfo;r;rpfs; 

Rkjp tpUJ 

,yf;fk; epfo;r;rp tpUJ / ghuhl;L rpghhpR 

38 
,hpjh MANghtd; - khgpa 
te;jdh 

 
rpwe;j elg;Gtptfhu  
epfo;r;rp 

[akpdp 
,nsg;ngUk 
fk;yj; 

39 ud;kpdp ud;  
rpwe;j tptuz rpj;jpuk; 

vuq;f 
`pnjy;yhur;rp 
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40 ned kp`pu 
rpwe;j fy;tp epfo;r;rp
  Njtpfh Fkhurpq;f 

41 
ghj jPh;j njhiyf;fhl;rp 
jpiug;glj; njhlh; 
 

 
rpwe;j rQ;rpif epfo;r;rp RNdj;uh Fkhhp 

mur tpUJ 

,yf;fk; epfo;r;rp tpUJ / ghuhl;L rpghhpR 

42 ud;kpdp ud;  
rpwe;j tptuz rpj;jpuk; 

vuq;f 
`pnjy;yhur;rp 

43 
Feeling of Youth                       
(,sk; tre;jk;) 

 
rpwe;j ,ir epfo;r;rp 

uq;f gpNukuj;d 
RNdj;uh Fkhhp 

44 khypkh  
rpwe;j rQ;rpif epfo;r;rp Rkpe;j jpyfNrd 

45 &ghtNyhfda 
 
rpwe;j rQ;rpif epfo;r;rp RNdj;uh Fkhhp 

iufk; tpUJ 

,yf;fk; epfo;r;rp tpUJ / ghuhl;L rpghhpR 

46  
 
rpwe;j rpq;fs nra;jp 
thrpg;ghsh; 

eprhjp Utd;kyP 
gz;lhuehaf;f 

47 [hjpf ghry – tre;j rka rpwe;j fy;tpepfo;r;rp  kq;fyh tp[auj;d 

48 FU GFl;b rpwe;j rpWtu; epfo;r;rp ehypdp ju;kuj;d 

49  
 
rpwe;j rpq;fs nra;jp 
thrpg;ghsh; 

RNdj;uh Fkhhp 

50 Battle of The Band rpwe;j ,ir epfo;r;rp  epGz uh[gf;~ 

51 mq;fnghu rpwe;j tpisahl;L epfo;r;rp re;jud 
nrdtpuj;d 

Gold Panda Awards 

52 td myp nfd fjhtf; 
tpNrl [{up rig tpUJ
  G+[pj jprhehaf;f 
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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 Kf;fpakhd mk;rkhFk;.  

 

ehlfg; gphptpd; Nehf;fq;fs; 

 

01. ehshe;jk; xspgug;ghfpd;w njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfspy; gpurpj;jpngw;w 

mk;rnkhd;whd njhiyf;fhl;rp ehlfj;Jiwapd; Kd;Ndhb vd;w tifapy; 

njhiyf;fhl;rpf; fiyapd; juq;fis ghJfhj;J urpfh;fspd; uridia 

Nkk;gLj;Jtjw;fhf cah;ju Xuq;f kw;Wk; njhlh; njhiyf;fhl;rp ehlfq;fis 

tbtikj;jy;. 

 

02. ,j;Jiwf;F KbAkhdsT Gjpa Mf;fq;fis mwpKfk; nra;jy; kw;Wk; Gjpa 

fiyQh;fis mwpKfk; nra;jy; kw;Wk; Gjpa fiyQh;fis mwpKfk; nra;jy; 

(vOj;jhsh;fs;> ebfh;fs; kw;Wk; ,irf; fiyQh;fs; Nghd;Nwhh;) 

 
03. njhiyf;fhl;rp ehlff; fiyf;F mbg;gilahf mike;Js;s fiyfshd Nkil 

ehlfk; kw;Wk; rpdpkh Nghd;w Clfj;Jiwfspd; rkhe;jukhd tsh;r;rpf;F 

fhuzkhf mikjy;. (Clfq;fSf;F ,ilapy; Nghrpj;jy;) 

 
04. vjph;fhyj;jpy; njhiyf;fhl;rp ehlff; fiyia rh;tNjr kl;lj;jpw;F nfhz;L 

nry;y eltbf;if Nkw;nfhs;sy;. 

 
05. mur ehlf tpoh> mur rpdpkh tpoh> mur fyhrhu itgtk;> Njrpa itgtq;fis 

Neubahf xspgug;Gr; nra;jy; kw;Wk; NtW fiy mk;rq;fis cs;slf;Ftjd; 

%yk; Njrpa kl;lj;jpyhd Nritfis epiwNtw;wy;. 

 
06. &ghth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpy; ,ize;Jnfhs;Sk; Gjpa fiyQh;fs; kw;Wk; 

Clfj;Jiwapy; gpuNtrpg;gjw;F &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; gapw;rp kw;Wk; 

topfhl;liy vjph;ghh;j;Js;s fiyQH;fSf;F gapw;rpaspj;jy;. 
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07. %j;j fiyQh;fSf;fhd ghuhl;L tpohf;fis Vw;ghL nra;jy;. 

 

08. njhiyf;fhl;rp urpfh;fis njhiyf;fhl;rp ehlfg; gad;ghl;bd; %yk; kfpo;r;rp 

kw;Wk; mwpit Nehf;fp ,l;Lr; nry;yy;. 

 

2015 Mk; Mz;by; tpNrlkhf Nkw;nfhs;sg;gl;l gzpfSk;> fUj;jpl;lq;fSk; 

 

01. eyPd; khgpl;bfk ,af;fpa “,lnjd;d”njhiyf;fhl;rp ehlfj;jpd; 35 mq;fq;s; 

2015.02.21 Kjy; 2015.06.14 tiu xspg;gug;gg;gl;lik. 

 

02. nkh`hd;[p uq;fehj; ,af;fpa “``pU jUNth” njhiyf;fhl;rp ehlfj;jpd; 49 

mq;fq;s; 2015.01.26Kjy;  2015.04.21 tiu xspg;gug;gg;gl;lik. 

 

03. uq;f gz;lhuehaf;f ,af;fpa “gthe;ju” njhiyf;fhl;rp ehlfj;jpd; 37 mq;fq;fs; 

2015.01.10Kjy; 2015.02.14tiu xspgug;gg;gl;lik. 

 

04. mJy gPhp]; ,af;fpa “gpq;fk” Gj;jhz;L xuq;f njhiyf;fhl;rp ehlfk; 2015.04.14 

Mk; jpfjp xspgug;gg;gl;lik. 

 

05. re;Jr ypadNfapd; “netJk;nghy” ntrhf; xuq;f njhiyf;fhl;rp ehlfk; 

2015.05.03 Mk; jpfjp xspgug;gg;gl;lik. 

 

06. njhiyf;fhl;rp mur tpUJ tpoh kw;Wk; Rkjp tpUJ tpohtpd; njhiyf;fhl;rp 

jahhpg;G eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;  

 

07. thRypa epfo;r;rpia jahh; nra;jy;> upjk; `pl;> Efnrtz> ,hpjh MANghtd;>&. 

Com Mfpa epfo;r;rpfs; Neubahf xspgug;Gr; nra;ag;gl;ld. 

 

08. th`y;fl tptuz eld epfo;r;rpia jahh; nra;jik. 
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,irg; gphpT 
___________________________________________________________________ 

thuhe;jk; xspg;gug;gg;gl;l epfo;r;rpfs; 

1. Rru njn`d  - gpugy fiyQH;fs; ,Uth; gpugykhd ghly;fis ghLtJ. 

 

2. rp`pdaf Nu  - Kf;fpakhd xUth; njhpT nra;Ak; gpugykhd ghly;fis  

  gpugy ghlfh; xUth; ghLtJ. 

 

3. u[j ru  - fiyj;Jtkpf;f ,ir epfo;r;rp 

 

4. hpjk; nrl;  - ,isQh;fspd; Fuy; 

 

5. ,hpjh MANghtd; 

 

6. Efnrtd 

 

7. ghukpjh  - ngsh;zkp jpd ,ir epfo;r;rp 

 

8. tpNrl ej;jhh; ,ir epfo;r;rp 

 

tpNrl epfo;r;rpfs; 

nryyp`pdp uhj;jphpa Neub ,ir epfo;r;rp  - jhkiuj;jlhj;jpypUe;J xspgug;gg;gl;lJ.  

 ,jpy; gpugy fiyQh;fs; ehd;F Ngh;  

 gq;Nfw;whh;fs; 
 

 

tpisahl;Lg; gphpT 

___________________________________________________________________ 

 

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;ag;gLfpd;wJ. 

,jw;F Nkyjpfkhf 2015 Mk; Mz;by; xspgug;gg;gl;l Neub epfo;r;rpfs; 

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

3. Brandix Volly Ball  - 2015 

4. Rupavahini Volly Ball - 2015 

5. Foxhill Super Cross - 2015 

6. Bradby Shield - 1 st  Leg Pallekale 

7.  Bradby  Sheild - 2 nd Leg Colombo 

8. Ceat Tarmac Championship -2015 

9. Singer School  Rugby - 2015 

10.Pakistan Tour of Sri Lanka (Cricket) 

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

12. Gunner Super Cross 

13. Milo Presidents Trophy Rugby Final - 2015 

14. Mobitel Cricket Chat 

15. Ceat Termac Championship 2nd Leg 

16. Sigiri Rally Cross - 2015 

17. 93 National Athlatic  Championship 

18. India Tour of Sri Lanka (Cricket) 
 

 

gpd;tUk; epfo;r;rpfSk; jahh; nra;ag;gl;L xspgug;gg;gl;ld. 

1. Sunday Observer Mobitel School boy Cricket Awards 

2. Japan New Year Festival 

 

2015 Mk; Mz;by; tpisahl;Lg; gpuptpdhy; 1,065.7 xspgug;Gf; fhyk; tpisahl;L 

epfo;r;rpfs; xspgug;gg;gl;ld. ,e;j xspgug;Gf; fhyk;  I miytupirapd; Clhf  963.7   

xspgug;Gf; fhyk; kw;Wk; &gth`pdp %yk; xspgug;Gf; fhyk; 102 MFk;. 
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xypr;Nru;f;ifg; gpupT 
___________________________________________________________________ 

2015 Mk; Mz;by; tpNrlkhf Nkw;nfhs;sg;gl;l gzpfs; kw;Wk; fUj;jpl;lq;fs; 

 449 [g;ghd; epfo;r;rpfisg; ngw;Wf; nfhs;Sk; fUj;jpl;lj;ij mKy;gLj;jy;    

(58 kpy;ypad;) 

 

 vjphpiz epjpaf; fUj;jpl;lj;ij mKy;gLj;jy; (42 kpy;ypad;) 

 

 nfhhpa J}jufj;jpd; Nfhhpf;ifapd; Nghpy; nfha;fh njhz;lh; Nrit gw;wpa 

tptuz epfo;r;rpfs; 21 ,U nkhopfspy; jahh; nra;ag;gl;L xspgug;gg;gl;lik. 

 

 [a;fh fUj;jpl;lnkhd;whf mdh;j;j Kfhikj;Jtk; gw;wpa rpW epfo;r;rpnahd;W 

jahh; nra;ag;gl;L nts;sk;> Rdhkp kw;Wk; ,bkpd;dy; jhf;Fjy; mghak; gw;wpa 

kf;fis mwpTWj;jy; 

 

 jk;kgjk;> Nyhntlrq;fuh Nghd;wtw;iw mbg;gilahff; nfhz;L Neub 

epfo;r;rpfisj; jahh; nra;J xspgug;Gr; nra;jy;. 

 

 `pdh `pdh> [dftp kw;Wk; me;jNunfd; g];n] Neub epfo;r;rpfisj; jahh; 

nra;jy;. 

 

 6.30 kzpia njhlh;r;rpahf Ngzpte;J 237 epfo;r;rpfs; xypr;Nrh;f;if nra;ag;gl;L 

xspgug;gg;gl;lik. ,Jtiu Rkhh; 450 kpy;ypad; &gh Njwpa ,yhgkhf 

ciof;fg;gl;Ls;sJ 

 

 ,uT 9.00 kzpf;F cgjiyg;gplg;gl;l 109 epfo;r;rpfs; xspgug;gg;gl;lik. 

 khiy 4.30 kzpf;F 120 fhh;^d; epfo;r;rpfs; xypr;Nrh;f;if nra;ag;gl;L 

xspgug;gg;gl;lik. 
 

 jpiug;glq;fSf;F cgjiyg;gpl;L xspgug;gy;. 
 

 I miythpirf;fhf jkpo; njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfs; 439 cgjiyg;gplg;gl;L 

xspgug;gg;gl;lik. 

 

 nfha;fh Gyikg;ghprpy;fs; 60 ngw;Wf; nfhs;Sk; fUj;jpl;lj;ij 

,w;iwg;gLj;jpaik. 
 

 Ankbf; xspg;glq;fis mbf;fb nra;jpg; gphpT kw;Wk; epfo;r;rpfSf;Fg; ngw;Wf; 

nfhLj;jy;. 
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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; gpujhd 

nraw;gzpahFk;.   

,jw;fikthf 2015.01.01 Kjy; 2015.12.31 Mk; jpfjpa tiu epfo;r;rp epUthfg; gpuptpd; 

Clhf jpwf;fg;gl;l epfo;r;rp Mtzf; Nfhg;Gfspd; vz;zpf;if 1885 MFk;. 

 

,e;j Mtzf; Nfhg;Gfs; gpd;tUkhW gpupTfSf;fpilNa gfpu;e;J nry;fpd;wd. 

ehdhtpj epfo;r;rpg; gpupT  - 767 

fy;tp epfo;r;rpg; gpupT  - 455 

nra;jp kw;Wk; elg;G gpupT  - 404 

tpepNahfg; gpupT   - 38 

I miytupir   - 420 

nkhj;jk;        2084 

 

rkag; gphpT 

___________________________________________________________________ 

 

rkag; gphptpdhy; ngsj;j epfo;r;rpfs; jahh; nra;ag;gLfpd;wd. xt;nthU ngsh;zkp 

jpdj;jd;Wk; ehl;bd; Kf;fpa rka topghl;Lj;jsnkhd;wpypU;J Neubahf epfo;r;rpfs; 

,g;gphptpdhy; xspgug;Gr; nra;ag;gLfpd;wd. ehshe;jk; fhiyapy; jh;kg;Nghjid> tpNrl 

jh;k ciufs; kw;Wk; fye;Jiuahly;fSk; ,g;gphptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w 

epfo;r;rpfspy; cs;slq;Ffpd;wd. 
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,isQu; epfo;r;rpfs; gpupT 
___________________________________________________________________ 

 

 ngah; 
 

epfo;r;rp 
 

cs;slf;fk; 

 

tpdpjh fUzhuj;d 

 

Myfke;jht( 12) 

 

 

fiyapd; Gjpa ghijfisj; 

Njbr; nrd;w rpwe;jth;fs; 

gw;wpa kPl;Lg; ghh;j;jy; 
 

 

RNdj;uh Fkhhp 

 

&ghtNyhfda (48) 

 

cs;ehl;L> ntspehl;L rpdpkh 

kw;Wk; fiyQh;fs; gw;wpa 

jfty;fis cs;slf;fpa 

epfo;r;rp 
 

 

epGd uh[gf;~ 

 

rpf;Fuhjh  Efnrtz 49 

 

fhiyapy; tPl;by; ,Uf;fpd;w 

ngz;fSf;Fj; Njitahd 

mwpT> Ghpe;Jzh;T> fspahl;l 

uridiag; ngw;Wf; nfhLj;jy; 
 

 

Rkpe;j jpyfNrd  

 

gpu`];gjpd;jh Efnrytz 

epfo;r;rp (49) 

 

 

 

khypkh epfo;r;rp( 06) 

 

 

fhiyapy; tPl;by; jq;fpAs;s 

ngz;fSf;F Njitahd mwpT> 

Ghpe;Jzh;T> fspahl;l uridia 

toq;fy; 

 

cs;ehl;L ntspehl;L Gjpa 

cw;gj;jpfs; kw;Wk; tpQ;Qhd 

jfty;fs; 

 

 

uq;f gpNukuj;d 

 

,yq;if tq;fp ud;nfFS 

Gyikg; ghprpy; epfo;r;rp 

Njrpa ,isQh; jpdk; 

uj;dhtyP mgpkd; 

kpnarp tprhfh 

,isQh;> AtjpfSf;F 

tpisahl;Lg; nghUl;fisg; 

ngw;Wf; nfhLj;jy; 

Njrpa Nghijt];J xopg;G 
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epfo;r;rpj;jpl;lk; 

uq;f gpNukuj;d/ RNdj;uh 

Fkhhp 

Feeling of Youth                   

 

,isQh;fis ,yf;fhff; ,ir 

epfo;r;rp 
 

 

#yhq;fdP `G`pd;d  

 

n`l;l r` ntl;l 

 

 

cw;gj;jpj;jpwdpd; %yk; r%f 

kw;Wk; Ml;fspd; mgptpUj;jpia 

Nehf;fhff; nfhz;l epfo;r;rp 
 

 

rhku tpN[rpq;f 

 

cj;JNu jhUd;a 

 

tlf;fpy; aj;jj;jpdhy; 

ghjpf;fg;gl;l ,isQH;> Atjpfs; 

gw;wpa tptuz epfo;r;rpj; njhlh; 

 

 

gpuNjr tq;fpapd; tpUJ toq;Fk; itgtk;> m];fphp k`hehaf;f Njuhpd; ,Wjpf; fphpia 

epfo;T kw;Wk; gy;NtW ehLfspd; Njrpa jpd nra;jp epfo;r;rpfSk; ,g;gphptpdhy; jahh; 

nra;ag;gl;Ls;sd. 

 

 

epfo;r;rp epuy;gLj;Jjy; gpupT 

___________________________________________________________________ 

Njrpa miytupir> Nej;jpuh / I miythpir kw;Wk; vd;uPtp miytupirfspy; ehshe;j 

xspgug;G gzpfis rupahd Kiwapy; Kd;ndLj;jy; epuw;gLj;jNy ,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;. 

Vida Nghl;bj;jd;ikkpf;f miytupirfspy; xspgug;ghFk; epfo;r;rpfSld; xg;gpl;L 

kpfTk; jukhd tifapy; FLk;gj;jhu; midtUlDk; xd;wpize;J ghu;f;ff; $ba 

epfo;r;rpfis epuw;gLj;jy; ,e;jg; gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 
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fy;tp epfo;r;rpg; gpupT 

fy;tp Nritfs; gpupT 

___________________________________________________________________ 

fy;tpg; gphptpd; fy;tpr; Nritfs; gphptpdhy; 2015 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 09 
ghlq;fs; xt;nthU ehSk; xspgug;gg;gl;ld.  

tpQ;Qhd ghlq;fs;  tzpfg; ghlq;fs;  fiyg; ghlq;fs; 

caphpay;   fzf;fPL   rpq;fs nkhop 

,urhadtpay;  tpahghuf; fw;if  murpay;     

,ize;j fzpjk;  nghUspay;   ngsjPftpay;  

 

,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;jJ.  

NkYk; ,g;ghlq;fs;> ghPl;irfs; jpizf;fsj;jpd; MNyhridapd; Nghpy; $Ljyhd 

khzth;fs; Njhw;Wfpd;w ghlq;fspd; thpirf;F mika njhpT nra;ag;gl;ld. 

 

Njrpa ghlrhiy – f.ngh.j. (rh/j) 

2015 brk;gh; khjk; f.ngh.j (rh/j) ghPl;irf;Fj; Njhw;Wk; gps;isfSf;fhf 05 gpujhd 

ghlq;fspd; fPo; epfo;r;rpfs; jahh; nra;ag;gl;L 2015 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;jJ. 
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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’ - 2015 

2015 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;fpoikfspYk;> Gjd;fpoikfspYk; khiyapy; 

xspgug;gg;gl;l "ned kp`pu" epfo;r;rp khzth;fs; kw;Wk; ngw;Nwhh; kj;jpapYk; Gfo;ngw;w 

epfo;r;rpahf mike;jJ.  

,jid Kd;dpl;Lj; jahh; nra;ag;gl;l 2015 ,d; "ned kp`pu" tpdh tpilj;njhFg;Gk; 

gpugy;akile;jJ. ,jd; 30>000 njhFjpfs; tpw;gid nra;ag;gl;ljd; %yk; 38 ,yl;rk; 

&ghTf;Fk; mjpfkhd Njwpa ,yhgj;ij epWtdk; ngw;Wf; nfhz;lJ. 

 

hptpjpd mUnzy;y 

xU jrhg;jj;jpw;Fk; Nkyhf xspgug;gg;gl;l hptpjpd mUnzy;y epfo;r;rp cs;ehl;bYk;> 

ntspehLfspYk; ghuhl;lg;gl;lJld;> ,yq;if tptrhapfSf;F kj;jpapYk; ghlrhiy 

khzth;fSf;F kj;jpapYk; gpugy;akile;Js;s tptrha epfo;r;rpnahd;whFk;. 

J}ug; gpuNjrq;fspYs;s fpuhkq;fisr; Nrh;e;j tptrhapfspd; tho;f;if Kiwf;F 

Vw;wthW tPl;Lj; Njhl;lq;fs; kw;Wk; efh;g;Gw njhlh;khb tPLfspy; rpwpa ,lg;gpuNjrj;jpy; 

tPl;Lj; Njhl;lnkhd;iw jahh; nra;Jnfhs;Sk; KiwiaAk; eilKiw mDgtq;fspd; 

%yk; mwpTWj;JtJ ,e;j epfo;r;rpapd; tpNrl mk;rkhFk;. cs;ehl;by; 08 tpUJfis 

ntd;Ws;s hptpjpd mUnzy;y epfo;r;rp nejh;yhe;J kw;Wk; [g;ghd; Mfpa ehLfspy; 

ghuhl;ilAk; ntd;Ws;sJ. 

 

Rf;fhdk 

thuj;jpd; xt;nthU Qhapw;Wf;fpoikfspYk; gfy; 12.00 Kjy; 12.30 tiu xspgug;ghfpd;w 

,e;j epfo;r;rp %yk; Nkhl;lhh; thfdq;fs; kw;Wk; mjd; nraw;ghLfs; gw;wpa mwpitg; 

ngw;Wf; nfhLg;gJld;> Nkhl;lhh; thfd cw;gj;jpapd; Gjpa fz;Lgpbg;Gf;fs;> cw;gj;jpfs; 

gw;wp tpghpf;fpd;wJ. ,isQh;fSf;F kj;jpapy; ,J gpugy;akhd epfo;r;rpahf cs;sJ. 

 

uq;fG+kp 

rpwe;j Nkil ehlfq;fs; kw;Wk; rpwe;j ghlrhiy ,sk; Nkil ehlfq;fis 

njhiyf;fhl;rp urpfh;fs; fz;Lfspg;gjw;fhd tha;g;igr; nra;JnfhLf;Fk; 
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tifapy;>gpugykhdth;fis njhlh;GgLj;jpf;nfhz;L cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L ehlff; 

fiy gw;wp urpfh;fis mwpTWj;jtJ kw;Wk; ehlfk;> ebg;Gf; fiy gw;wpa ghlj;ijf; 

fw;fpd;w gps;isfSf;F Nkil ehlfk; gw;wpa fy;tprhh; mwpitg; ngw;Wf; 

nfhLg;gjw;fhfTk; xt;nthU Qhapw;Wf; fpoikAk; fhiy 10.00 Kjy; 11.00 kzp tiu 

,J xspgug;gg;gl;lJ. ,e;j epfo;r;rp khzth;fs; kw;Wk; urpfh;fSf;F kj;jpapy; 

gpugy;akhdnjhU epfo;r;rpahFk;. 

 

ur nkhn`hj 

Qhapw;Wf; fpoikfspy; khiyapy; tPl;by; jq;fpAs;s urpfh;fspd; uridf;fhf ,ir 

fjk;g epfo;r;rpnahd;whf ,jid Fwpg;gpl KbAk;. xt;nthU Qhapw;Wf; fpoikAk; khiy 

3.00 Kjy; 4.00 kzp tiu ,J xspgug;gg;gl;lJ.  

 

mFu 

,yq;ifapYs;s ,isQh; guk;giuia ikakhff; nfhz;L fy;tprhh; fjk;g epfo;r;rpahf 

,J xspug;gg;gLfpd;wJ. r%fk; njhlh;gpy; tpj;jpahrkhd Nfhzj;jpy; ghh;g;gjw;F 

urpfh;fis gof;fg;gLtj;Jtjw;Fk;> rk;gpujhaG+h;tkhd kdg;ghq;fpypUe;J mg;ghy; 

nrd;wjhfTk; ,J mike;Js;sJ. Qhapw;Wf; fpoikfspy; khiy 6.00 kzp Kjy; 6.30 

tiu ,J xspgug;gg;gl;lJ. 

 

kq; Mra; kl;l fpad;d 

Fwpg;ghf gps;isfSf;fhf jahh; nra;ag;gLfpd;w ,e;j epfo;r;rpj;njhlh; nghJthf 

urpfh;fs; kj;jpapy; gpugy;akile;j epfo;r;rpahf cs;sik ,jw;F cs;ehl;by; %d;W 

tpUJfs; fpilj;jjd; %yk; njspthfpd;wJ. 

gps;isfSld; ,ize;J Nkw;nfhs;Sk; nraw;ghLfs; Clhf mofpaw;fiy 

epfo;r;rpnahd;wpd; %yk; urpfh;fis mwpTWj;JtJ ,e;j epfo;r;rpapd; tpNrl mk;rkhFk;.  

 

Living at Out Side. 

gpugy;akw;wtifapy; tho;e;J tUtJld; r%fj;jpw;F tpNrl nraw;gzpnahd;iw 

epiwNtw;Wfpd;w Ml;fs; gw;wpa cz;ikahd rk;gtq;fis ikakhff; nfhz;L jahh; 

nra;ag;gLfpd;w epfo;r;rpahFk;.  
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rpWtu; gpupT 

___________________________________________________________________ 

ehshe;jk; khiy 5.00 Kjy; 6.00 tiu rpWth; epfo;r;rpfs; xspgug;gg;gLfpd;wd. 

toikahd epfo;r;rpfSf;F Nkyjpfkhf gpd;tUk; tpNrl fUj;jpl;lq;fSk; 

mKy;gLj;jg;gl;Ls;sd.  

 V gP A rpWth; ehlfj;ij jahh; nra;jy;. - ,af;fk; Rudpky [pNde;jpurpq;f. 

,J tUlhe;jk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w fUj;jpl;lnkhd;whFk;. ,k;Kiw “nry;yk; 

gl;L” vDk; Mf;fk; rkh;g;gpf;fg;gl;lJld;> ,J 10 ehLfspy; ntw;wpfukhf 

xspgug;gg;gl;lJ. 

 

 Kj;J`u jpJyd kpdpKj;J ,Wjpg; Nghl;b - ,af;fk; cja fky; Fzjpyf;f 

,e;jg; Nghl;bapy; rpNu~;l kw;Wk; fdp~;l gphptpy; gps;isfs; ,Uth; ntw;wpngw;whh;fs; 

vd;gJld;> ,th;fs; ,UtUf;Fk; mT];jpNuypahTf;F fy;tpr; Rw;Wyh Nkw;nfhs;Sk; 

tha;g;Gf; fpilj;jJ. ,jw;F mT];jpNuypa rpl;dp> nky;gh;d; Kj;J`u rpWth; 

fofq;fspd; mDruiz toq;fg;gl;lJ. 

 

2015 rpWth; jpdk; 

 ,J ntw;wpfukhf elhj;jg;gl;lJld;> ,jd; %yk; $Ljy; tUkhdj;ij        

(&gh79 ,yl;rk;) cioj;Jf; nfhLf;f Kbe;jJ.  

 

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;. 

,jw;fika "jhuh" vd;w ngaupyhd QhapU jpdq;fspy; ,uT 7.30 kzpf;F tptuz 

epfo;r;rpj; njhlu; xspgug;gg;gl;lJ. ,jw;F ,g;gphptpd; rfy jahhpg;ghsh;fSk; 

epfo;r;rpfisj; jahh; nra;jdh;.  

,jw;F Nkyjpfkhf Nfs;tp gjpy; epfo;r;rpfs;>tptuz epfo;r;rpfs;> r%f cgruiz 

epfo;r;rpfs; vd;gdTk; ,g;gphptpdhy; jahh; nra;ag;gl;ld. ,jw;fika gpd;tUk; 

epfo;r;rpfs; ,g;gphptpdhy; jahh; nra;ag;gLfpd;wd.  
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 “jhuh" vd;w ngaupyhd tptuz epfo;r;rpj; njhlu; QhapW jpdq;fspy; ,uT 7.00 

kzpf;F xspgug;gg;gl;lJ.  

 

 “mUk Gj;Jk Nuhj `ju” xt;nthU Qhapw;Wf; fpoikfspYk; ,uT 9.00 kzp 

Kjy; 9.30 tiu xspg;gug;ghfpd;wJ epfo;r;rpiaf; Fwpg;gpl KbAk;. ehky; 

#hpagz;lhu kw;Wk; re;jd nrdtpuj;d MfpNahh; jahhpg;ghsh;fshf cs;s ,e;j 

epfo;r;rp LMRB mwpf;iff;F mika &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk; xspg;gug;Gr; 

nra;fpd;w epfo;r;rpfspy; Kd;dzpapy; cs;sJ.  

 

 MANghNtth rQ;rpif epfo;r;rp Rfhjhu epfo;r;rpnahd;whFk; vd;gJld;> ,e;j 

epfo;r;rp xt;nthU tpahof;fpoikAk; gp.g. 6.00 kzpf;F xspgug;ghfpd;wJ. 

 

 RjRd `h RGtj fj;Njhypf;f kw;Wk; fphp];jt rQ;rpif epfo;r;rpahf xt;nthU 

khjKk; ,Wjp Qhapw;Wf;fpoikfspy; gp.g. 6.00 kzpf;F xspgug;ghfpd;wJ uQ;Ry 

NrdhjPu ,jid jahh; nra;fpd;whh;. 

 

,jw;F Nkyjpfkhf G+uz mDruizapd; fPohd epfo;r;rpfshf ,e;j Mz;by; jahh; 

nra;ag;gl;l epfo;r;rpfs; gpd;tUkhwhFk;. 

 

1. ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; mDruizapd; fPo; ,nfhd; INfhd; vd;w ngahpy; 

Nfs;tp gjpy; epfo;r;rpj; njhlh; xspgug;gg;gLfpd;wJ. 

 

2. njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; mDruizapd; fPo; “tptrha 

cjhda”epfo;r;rp jahh; nra;ag;gl;L QhapW ,uT 7.00 kzpf;F xspg;Gr; 

nra;ag;gLfpd;wJ. ,J G+[pj jprhehaf;f kw;Wk; tp[pj fSMur;rp MfpNahhpdhy; 

jahh; nra;ag;gLfpd;wJ. 

 

3. F];ty kUj;Jt gpf;Ftpd; mDruizapd; fPo; jahh; nra;ag;gLfpd;w jpt xRt 

epfo;r;rp QhapW khiy 4.30 ,w;F xspgug;ghfpd;wJ. 

 

4. gdnkd; RufpK r%f mDruiz epfo;r;rpAk; ,g;gphptpdhy; jahh;nra;ag;gLfpd;wJ. 

gps;isfs; J~;gpuNahfj;jpw;F Mshtij xopg;gJ kw;Wk; r%fj;ij 

mwpTWj;jtJ ,e;j epfo;r;rpapd; Nehf;fkhFk;. 12 kzpj;jpahyq;fs; njhlh;r;rpahf 

Neub xspgug;Gr; nra;ag;gl;l epfo;r;rpahf gdnkd; RufpK Njrpa epfo;r;rp 

mike;Js;sJ.  
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nra;jp kw;Wk; elg;G tptfhug; gpupT 

nra;jpg; gpupT 
___________________________________________________________________ 

jukhd kw;Wk; cs;sj;ijf; ftUk; tifapyhd nra;jp xspgug;igg; NgzptUtJ 

gpujhd Nehf;fkhFk;. efuj;ijAk;> fpuhkj;ijAk; ikakhf;f nfhz;L nra;jpfs; 

xspug;gg;gl;ld. ,jd; NghJ vkJ nra;jpj; jahhpg;ghsh;fSk; gpuhe;jpa nra;jpahsh;fSk; 

gad;gLj;jpf; nfhs;sg;gl;ldh;. 

 

,NjNtis> Ma;T hPjpahd nra;jpfSf;F $Ljy; re;jh;g;gk; Vw;gLj;jpf; nfhLf;fg;gl;lJ. 

cs;sj;ijf; ftUk; tifapy; nra;jpfis rkh;g;gpg;gjw;fhf gpd;tUk; eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;ld. nra;jpf;fhd gpd;dzp muq;fikg;G GJg;nghopTld; 

tbtikf;fg;gl;lJ. jw;NghJs;s thrpg;ghsh;fSf;F Muha;r;rp kw;Wk; gapw;rpg; gphpTld; 

,ize;J eilKiwrhh;e;j gapw;rpfisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;> nraykh;Tfis elhj;Jtk; 

Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

nra;jpj; jahhpg;ghsh;fSf;F cah; kl;l tpla mwpTk;> eilKiwrhh;e;j gapw;rpAk; 

toq;fg;gl;lJ.  

gpujhd 07 nra;jpxspgug;Gf;Fs; cs;slq;fshf 24 nra;jp xspgug;Gf;fs; ehshe;jk; 

xspgug;gg;gLfpd;wd.  

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; 06  

gfy; 12.30 - rpq;fsk; 

,uT 8.00 - rpq;fsk; 

gfy; 1.30 - jkpo; 

,uT 7.00 - jkpo; 

,uT 9.00 - Mq;fpyk; 

NTV 12.00 -  News 
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Kk;nkhopg; gpujhd nra;jp xspgug;Gf;fs; 06 ,w;fhf Rkhh; 03 kzpj;jpahyq;fs; 

xJf;fg;gl;Ls;sJ. ehshe;jk; 4.30 kzpj;jpahyk; nra;jpfSf;fhf xJf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

,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.  

 

,jw;F Nkyjpfkhf tpNrl re;ju;g;gq;fspd; NghJ tpNrl nra;jp xspgug;GfSf;F Nkyjpf 

fhyg;gFjp ngw;Wf; nfhs;sg;gl;lJ. 

 

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;.  
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elg;G tptfhug; gpupT 

___________________________________________________________________ 

njhiyf;fhl;rp miythpirnahd;wpd; mj;jpahtrpa nraw;gzpnahd;whd murpay; kw;Wk; 

nghUshjhuk; cs;slq;fshf elg;G tptfhuq;fs; gw;wpa epfo;r;rpfisj; jahh; nra;tJ 

,g;gphptpd; nraw;gzpahFk;. 

 

mjw;fika ,Jtiu Ngzptug;gl;l mj> gj;ju rpu];jy> MANghtd;> Nghd;w ehshe;j 

epfo;r;rpfSk;> tpahghhpf;f Nyhfa> vj;j nej;j> rdpjh MANghtd;> jpurhu ntlrl;l`d; 

Nghd;w epfo;r;rpfs; njhlh;r;rpahf jahh; nra;ag;gl;ld.  

 

,jw;F Nkyjpfkhf urnkhn`hj>MANghtd;>VV fy;l;> ul;lh Nghd;w rQ;rpif 

epfo;r;rpfSk; ,g;gphptpdhy; xspgug;gg;gl;ld. kf;fs; gpujpfs; ,yq;ifg; ghuhSkd;wj;jpy; 

khjhe;j $l;lj;njhlh;fspy; Nkw;nfhs;Sk; fye;Jiuahly;fs; gw;wpa jfty;fis nghJ 

kf;fs; mwpe;Jnfhs;Sk; chpikf;fhf xspug;gg;gLfpd;w ghuhSkd;w $l;lj;njhlh; ,uz;L 

kzp Neuk; Neubahf xspgug;Gr; nra;a jahh; nra;ag;gl;lJ.  

 

Njrpa kw;Wk; rh;tNjr hPjpapyhd epfo;Tfs;> Nkd;ikjq;fpa [dhjpgjp 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.  

 

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; ru ;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; [dhjpgjpapd; 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 

xspg;gjpT kw;Wk; jahupg;Gr; Nritfs; 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 Mfpa gj;Jg; gphpTfisf; nfhz;lJ. 

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 2015 Mk; Mz;L kpf ntw;wpaspj;jJ. ntsp ,lq;fspypUe;J xspgug;Gk; 

thfdk; %yk; 2015 Mk; Mz;L xspg;gjpT kw;Wk; Neub xspgug;Gf;fs; 95 epiwT 

nra;ag;gl;Ls;sd.  vr;b njhoy;El;gj;ijg; gad;gLj;jp xspg;gjpT nra;aj; Njitahd 

mbg;gil trjpfSk; vk;kplk; cs;sd.  

 

xspg;gjpT kw;Wk; jahupg;Gr; Nritfs; ntspf;fs 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. 

 

2015 Mk; Mz;by; 1>926 ,w;Fk; Nkw;gl;l kw;Wk; jahupg;G Nrit ntspapl xspgug;G  

thfdj;ijg; gad;gLj;jp Neub kw;Wk; Neub xspg;gjpTfSf;fhd jahupg;GfSf;F 

gq;fspg;Gr; Nritfs; toq;fg;gl;ld.  
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2015 Mk; Mz;L SONY PMW400 tifapyhd 2 xspg;gjpTf; fkuhf;fs;> jahhpg;Gr; 

Nritfs; tz;bapd; fkuhf;fSf;Fg; ngw;Wf; nfhs;s Kbe;jJ. SONY MCS-M8 tifapyhd 

xypr;Nrh;f;if ,ae;jpuKk; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;lJ. ,jd; %yk; $l;Lj;jhgdk; jahh; 

nra;Ak; epfo;r;rpfspd; njhopy;El;g hPjpahd juKk; Nkk;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

Gjpa murpd; gjtpazp kjpg;gPl;Lf;F mika xypr;Nrh;f;if fiyQh;fs; 20 NgUf;F gjtp 

ntw;wplq;fs; fhzg;gLfpd;wd. 

NkYk; Muha;r;rp kw;Wk; gapw;rp gphpT jpl;lkpLfpd;w ntsp kw;Wk; cs;sf 

tpz;zg;gjhuh;fSf;fhd gapw;rpg; ghlnewpfSf;Fk; tsthsh; gq;fspg;G toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 

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. 2015 Mk; Mz;by; 192> ,w;Fk; 

Nkw;gl;l kw;Wk; jahupg;G Nrit ntspapl xspgug;G thfdj;ijg; gad;gLj;jp 95 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; 05 NgUk; xsp toq;fy; 

fiyQu;fs; 3 NgUk; nraw;gLfpd;wdu;.  ,t;thW fiyQh; gw;whf;Fiwf;F kj;jpapy; 

1>926,w;Fk; Nkw;gl;l jahhpg;Gf;fs; kw;Wk; jahupg;G Nrit ntspapl xspgug;G 

thfdj;ijg; gad;gLj;jp 95 Neubepfo;r;rpfSf;F gq;fspg;Gr; Nritfs; toq;fg;gl;ld. 

$l;Lj;jhgdj;jpd; gapw;rpg; gphptpdhy; xOq;Fnra;ag;gLfpd;w cs;sf kw;Wk; ntsp 

fiyQh;fSf;fhd gapw;rpg; ghlnewpfSf;fhd xsptoq;fy; gapw;rp eltbf;iffisj; 

jpl;lkply; kw;Wk; tsthsh; gq;fspg;Gk; ,jd; %yk; toq;fg;gLfpd;wJ. <vd;tp gphpT 

,g;gphptpdhy; nfkuh cgfuzq;fs;> xspg;gjpT cgfuzq;fs; kw;Wk; xsp toq;Fk; 

cgfuzq;fis tpepNahfpj;jy; kw;Wk; guhkhpg;Gr; nra;tJ Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

mj;Jld; ,jd; mYyth;fspdhy; cUthf;fg;gl;l ntsp ,lq;fspypUe;jhd xspgug;G 

tz;bAk; Ngzptug;gLfpd;wJ %thapuk; kpy;ypad; &ghTf;Fk; mjpfkhd ngWkjpiaf; 

nfhz;l cgfuzq;fs; ,q;F fhzg;gLtJld;> ,jidj; njhlh;r;rpahfg; NgzptUk; 

nghUl;L gphpTf;Fg; nghWg;ghd xU mYtyUk; ,uz;L mYyth;fSk; cs;sdh;.  
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<.vd;.[p. gphpT 
__________________________________________________________________ 

,jd; %yk; nfkuh cgfuzq;fs;> xspg;gjpT nra;Ak; cgfuzq;fs; kw;Wk; xspA+l;Lk; 

cgfuzq;fis tpepNahfpj;jy; kw;Wk; guhkhpg;Gr; nra;tJ Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

mj;Jld; ,jd; mYyth;fspdhy; cUthf;fg;gl;Ls;s ntspf;fs xspgug;G tz;bAk; 

Ngzptug;gLfpd;wJ. %thapuk; kpy;ypad; &ghTf;Fk; Nkw;gl;l ngWkjpiaf; nfhz;l 

cgfuzq;fs; ,q;F fhzg;gLtJld;> ,jid njhlh;e;Jk; NgzptUtjw;fhf ,g;gphpTf;Fg; 

nghWg;ghd mYtyh; xUtUk; NkYk; ,uz;L mYtyh;fSk; Nritapy; <Lgl;Ls;sdh;. 

 

 

fkuh  gpupT 
___________________________________________________________________ 

 

jahhpg;G Nritg; gpuptpd; fkuh fiyQu;fspdhy; 2015 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 irf;fpNyhl;lg; 

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. 

 

NkYk;>cs;ehl;L fphpf;fl; Rw;Wg;Nghl;b> uf;gp Rw;Wg;Nghl;b> Nkhl;lhh; thfd Xl;lg; Nghl;b> 

njhiyf;fhl;rp ehlfq;fs;> tptuzq;fs;> rpWth; ehlfq;fs;> ,ir> juz kw;Wk; elg;G 

tptuzq;fs; Nghd;w gy;NtW epfo;r;rpfSf;F Mf;fG+h;tkhd gq;fspg;G toq;fg;gl;Ls;sJ. 

gpujhd 3 fiyaq;fs; kw;Wk; mjw;F Nkyjpfkhf u[j> xypr;Nrh;f;if> tpisahl;L 

Mfpa fiyafq;fspd; Mf;fq;fSf;F Mz;L KOtjpYk; gq;fspg;G toq;fg;gl;lJld;> 

ntsp xspgug;G tz;bfs; 3 kw;Wk; 10 EFPnfkuhf;fiyg; gad;gLj;jp 

Nk;wnfhs;sg;gLfpd;w epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;Fk; G+uz gq;fspg;G toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 

fle;j Mz;Lld; xg;gpLifapy; 2015 Mk; Mz;by; fpilf;f Ntz;ba njhopy;El;g 

cgfuzq;fSf;F Nfhhpf;if tpLf;fg;gl;l NghjpYk;> ve;jnthU cgfuzKk; 

fpilf;ftpy;iy vd;gJld;> ,jd; fhuzkhf vjph;fhyj;jpy; HD njhopy;El;gj;Jf;F 

Kfk;nfhLg;gjpy; mnrsfhpaq;fis vjph;nfhs;s Ntz;b Vw;gLk;. 
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xg;gidg; gpupT 
___________________________________________________________________ 

 

xg;gidg; gphptpy; cjtpg; gzpg;ghsh; cs;slq;fshf xg;gidf; fiyQh;fs; 13 Ngh; 

Nritahw;wp tUfpd;wdh;. $l;Lj;jhgd epfo;r;rpj; jahupg;GfSf;F xg;gidg; gpuptpdhy; 

gq;fspg;G toq;fg;gLfpd;wJ.   

 

fhiyapy; xspgug;ghfpd;w epfo;r;rp Kjy; ,uT Ntis tiu xspgug;ghfpd;w xt;nthU 

epfo;r;rpf;Fk; xg;gid mj;jpahtrpakhFk;. gpujhdkhf nra;jp cs;slq;fshf ehshe;j 

epfo;r;rpfSf;Fk;> njhiyf;fhl;rp ehlfk;> ,ir epfo;r;rpfs;> tUlhe;j RgNtis 

epfo;Tfs;> ntrhf; gz;bif> nghrd; itgtk; kw;Wk; ej;jhh; tpNrl epfo;r;rpf;Fk; 

xg;gid Nrit kpfkpf Kf;fpakhdjhFk;. 

 

xt;nthU ehSk; tpNrl epfo;r;rpfSf;F Nkyjpfkhf nra;jp thrpg;ghsh;fs; 

cs;slq;fshf Mff; Fiwe;jJ 100 NgUf;F xg;gid trjpfs; nra;JnfhLf;fg;gLk;.  

 

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;. 

 

2015 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; Rkhh; 2050 
 

 nryyp`pdp uhj;hpa ,ir epfo;r;rp (gpd;dzp muq;fikg;G)  jhkiuj;jlhfk; 

 [dhjpgjp kw;Wk; nghJj; Njh;jy; gpd;dzp muq;fikg;G  02 

 Xuq;f ehlfk; (Ngha ehlfk;)       11 

 rpWtu; ehlfk;          01 

 Gj;jhz;L Xuq;f ehlfk;       01 

 ntrhf; Xuq;f ehlfk;       01 

 ej;jhh; ehlfk;        01 

 rpq;fs mTUJ KFuj; cnsy (gpd;dzp) u[j fiyafk; 
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 ,hpjh MANghtd; gpd;dzp muq;fikg;G 

 gpNah hpjk; nrl; gpd;dzp muq;fikg;G 

 Alert gpd;dzp muq;fikg;G 

 gdnkd; RufpK gpd;dzp muq;fikg;G 

 

2015  ,d; tpNrl fhl;rpf; $lq;fs; kw;Wk; tpNrl muq;fikg;Gf;fs; 
 

 Gjpa gf;fk; / Today fhiy gj;jphpif epfo;r;rp 

 MtJ tpNrl gphpj; kz;lg muq;fikg;G - 2014 ngg;utup 

 mNg mTWj;j tpNrl rpWth; epfo;r;rp gpd;dzp muq;fikg;G 

 [hjpf;f mTUJ cjhda (rpqq;fsk;) – FUehfy; 

 Njrpa Gj;jhz;L tpoh (jkpo;) – fpspnehr;rp 

 tre;j cjhda Etnuypah  

 tpahghupf;f fpUs –gpd;dzp muq;fikg;G 

 uztpU upay; ];l;lhu;Mission 5gpd;dzp muq;fikg;G  

 rd;Rd; nghnrhd; ek];fhua – je;jphpkNy 

 rp`pdaf;fp Nu – gpd;dzp muq;fikg;G 

 FU GFl;b– gpd;dzp muq;fikg;G 

 Ntjpfht – epfo;r;rpapd; gpd;dzp muq;fikg;G 

 [dkz;lyP – gpd;dzp muq;fikg;G 

 ntspr;rk; – jkpo; murpay; epfo;r;rpapd; gpd;dzp muq;fikg;G 

 2015 & vd;lh;Nld;kd;l; tpw;gidf; $l tbtikg;G 

 Kj;J`u jpJyd kpdpKj;J – gpd;dzp muq;fikg;G 

 fhY rka – gpd;dzp muq;fikg;G 

 Re;ju Etnypa – gpd;dzp muq;fikg;G 

 GQ;rp mgpj; Nfk `jK – gpd;dzp muq;fikg;G 

 mNg nga – gpd;dzp muq;fikg;G 

 rpRjk; nrhpa – gpd;dzp muq;fikg;G 

 mdhfj m];ntd;d – gpd;dzp muq;fikg;G 

 nfngy– gpd;dzp muq;fikg;G 

 fPru Ntn`d ej;jy – gpd;dzp muq;fikg;G 

 ej;jhh; nfnuhy; tz;bia tbtikj;jy; 

 tpNrl ej;jhh; – gpd;dzp muq;fikg;G 
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tiuG kw;Wk; capu;g;G gpupT 
___________________________________________________________________ 

 

Njrpa njhiyf;fhl;rpahdJ> urpfh;fsplk; nfhz;L nry;Yk; rfy epfo;r;rpfspdJk; tiuG 

kw;Wk; caph;g;gpg;G eltbf;iffis Mf;fG+h;tkhf tbtikg;gJ tiuG kw;Wk; caph;g;gpg;G 

gphptpYs;s fiyQH;fspd; nraw;gzpahFk;. Kd; tpsg;gu nfrl; njhzpg;nghUs;fis 

tbtikj;jy;> epfo;r;rpfSf;Fj; Njitahd tiuG kw;Wk; Kg;ghpkhz 

caph;g;gpg;Gf;fSld; fth;r;rpfukhf G+h;j;jp nra;tJ ,g;gphptpd; gzpahFk;. cs;ehl;L 

ntspehl;L tpUJfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; rfy epfo;r;rpfisAk; tiuG kw;Wk; 

caph;g;gpg;G Mf;fq;fisf; nfhz;ljhf fiyj;Jtk;kpf;fjhf cUthf;Ftjw;F 

,g;gphptpYs;s fiyQh;fs; ngUk; gq;fspg;ig toq;fpd;wdh;. 

 

fy;tp epfo;r;rpfs;> rpWth; gphptpd; epfo;r;rpfs;> ehlfg; gphptpd; epfo;r;rpfs;> ,irg; gphptpd; 

epfo;r;rpfs;> tptuz epfo;r;rpfs;> rka epfo;r;rpfs; Nghd;wdtw;Wf;Fk; ,g;gphptpd; 

caph;g;gpg;G gq;fspg;G toq;fg;gLfpd;wJ. 

 

re;ijg;gLj;jy; gphptpd; Nkk;gLj;jy; gzpfSf;Fk; tiuG kw;Wk; caph;g;gpg;G gphpT tpNrl 

gq;fspg;ig toq;fp tUfpd;wJ.  

 

E}yfk; 
___________________________________________________________________ 

 

gzpg;ghsh; ehafj;jpd; fPOs;s E}yfk; gpujhd gphpnthd;whf flik eltbf;iffisg; 

NgzptUfpd;wJ. ,jd; gjtpazpapdh; Rkhh; 18 Mf cs;sdh;. $l;Lj;jhgdj;jpd; 

jahhpg;Gr; nrad;Kiwf;F Nrit toq;Ftjw;fhf E}yfk; ghhpa Nritia 

Mw;wptUfpd;wJ. ,jd; NghJ gy;NtW Njitfspd; fPo; epfo;r;rpfisj; jahh; nra;tJ 

Kjy; xspgug;Gr; nra;J fhg;gPL nra;tJ tiuahd rfy gzpfSk; ,jpy; cs;slq;Fk;. 

gzpg;ghsh; 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.  

 

 

 



165             Mz;lwpf;if 2015 
 

 

2015 ,d; tpNrl fUj;jpl;lq;fs; 

 jw;NghJ cgNahfj;jpypUe;J mfw;wg;gl;Ls;s gad;gLj;j Kbahj nfrl; kw;Wk; 

Nlg;fis mfw;Wk; gzpfis Nkw;nfhs;sy;. ,jd; %yk;  E}yfj;jpYs;s 

mehtrpakhd ,lg;gw;whf;Fiw kw;Wk; mehtrpakhd neUf;fbia Fiwj;Jf; 

nfhs;s KbAk;.  

 

 gioa njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jp Muk;g fhyj;jpy; gpujp nra;ag;gl;Ls;s rfy 

epfo;r;rpfisAk; (tptuzk;> ,ir> nra;jp) Gjpa njhopy;El;gj;jpw;F gpujpnra;tJ 

Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  

 Umatic 

 VTR   To XD Cam 

 Beta 

 

NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW rfy epfo;r;rpfisAk; epue;jukhf fhg;gPL nra;Ak; nghUl;L 

XD Camnjhopy;El;gj;jpw;F gpujpnra;tjd; %yk; mLj;JtUk; Rkhh; 50 tUlq;fSf;F 

mtw;iwg; ghJfhg;ghf itj;jpUf;f KbAk;.  

 

 

I miytupir / Nej;uh/ vd;.uP.tp  

I miytupir 
___________________________________________________________________ 

 

 Rice & Shine fhiy Neub xspgug;G – xt;nthU ehSk; K.g. 06.00 Kjy; 07.30 

tiu 

 Rice & Shine5th Anniversary – (01.12.2015) - K.g. 06.00 Kjy; 07.30 tiu 

 Eye Shuffle – Neub ,ir epfo;r;rp (Gjpa Mq;fpy ghly;fs;) jpq;fl;fpoik 21.30 

Kjy; 22.30 

 Cafe Classics – Neub ,ir epfo;r;rp (gioa Mq;fpy ghly;fs;) nrt;tha; 21.30 

Kjy; 22.30 
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 Dhamma & You – xspg;gjpT nra;j ngsj;j fye;Jiuahly; epfo;r;rp – Ngha 

jpdj;jpy; 2130 Kjy; 2230 

 Crosscurrent – elg;G tptfhu rk;gtq;fs; gw;wpa fye;Jiuahly; epfo;r;rp – 

nts;spf;fpoik 2200 Kjy; 2300 

 National Day Messages (INDIA/ IRAN/ PAKISTAN/ BANGLADESH) – xspg;gjpT nra;j 

epfo;r;rp  

 Special Discussions – xspg;gjpT nra;j fye;Jiuahly; epfo;r;rp 

 Meditation and Neurosience(xspg;gjpT nra;j fye;Jiuahly; epfo;r;rp 20.00-21.00 

 Eye on world (xspg;gjpT nra;j rQ;rpif epfo;r;rp) – tpahof;fpoik khiy 21.30 

Kjy; 22.00 tiu 

 Law & Order (xspg;gjpT nra;j rl;lk; gw;wpa fye;Jiuahly; epfo;r;rp) - 

nts;spf;fpoik khiy 21.30 Kjy; 22.00 tiu 

 Business Today (Neub rQ;rpif epfo;r;rp) - Gjd;fpoik khiy 21.30 Kjy; 22.00 

tiu 

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

 Budget Forum 2016 (tpNrl Neub xspgug;G) - 07.12.2015) 

 Sound of Christmas (tpNrl ej;jhh; Neub ,ir epfo;r;rp) - (25.12.2015) 

 Law as an investment of global progress (tpNrl Neub xspgug;G) - 06.12.2015) 

 National Day Messages( India / Iran / Pakistan / Bangladesh) - (xspg;gjpT nra;j 

epfo;r;rp) – khiy 21.30 

 Special Discussions – (xspg;gjpT nra;j fye;Jiuahly; epfo;r;rpfs;)  
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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 2015 Mk; Mz;bDs; xspgug;gg;gl;l epfo;r;rpfs; 

gpd;tUkhW. 

 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;jk; Neub epfo;r;rp 

 irtePjp   - ,e;J rka epfo;r;rp; - thuhe;jk; 

 gl;lhk; G+r;rpfs;  - Neub rpWth; fspahl;l epfo;r;rp - thu ,Wjp ehl;fs; 

 Gj;jk; GJf;fhiy  - Neub rQ;rpif epfo;r;rp – thu ,Wjp ehl;fs;  

 vk; 9.30   - Neub ,ir epfo;r;rp 

 Nfhil kio   - ,ir rQ;rpif epfo;r;rp 

 rikay; fyup   - rikay; epfo;r;rp 

 gpUe;jhtdp   - ghuk;ghpa ,ir epfo;r;rp 

 gpypk;]; rpl;b II  - cs;ehl;L FWe; jpiug;glj; jahhpg;G gw;wpa epfo;r;rp 

 njhiyf;fhl;rp ehlfk; - cs;ehL jkpo; njhiyf;fhl;rp ehlfk;   

 

Vida tpNrl epfo;r;rpfs; 

 GJtUl kw;Wk; Nej;uh Mz;LepiwT tpoh 

 ijg;nghq;fy;   - tpNrl Neub fyhrhu ghuk;gupa epfo;r;rpfs;  

 &ghth`pdp u[j fiyafj;jpypUe;J 

 khj;jis Nju; cw;rtk;  - khj;jisapypUe;J Neub 

 kfh rptuhj;jpup jpdk;  - fg;gpj;jhtj;ij Myaj;jpypUe;J Neub 

 rpq;fs / jkpo; GJtUlk;  - fpspnehr;rpapypUe;J Neub 
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 ntrhf; tpoh 

 nghrd; tpoh 

 ey;Y}u; tUlhe;j Nju; cw;rtk; 

 cyf rpWtu; jpdk;   - &ghth`pdp fiyafj;jpypUe;J Neub 

 jPghtsp gz;bif  - khzpf;fg;gps;isahh; NfhtpypypUe;J Neub 

 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; xspg;gug;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; 2015 Mk; Mz;by; xspg;gug;gg;gl;ld. 

 ahj;jpiu 

 ,irj;njd;wy; 

 Nej;uh vf;];gpu]; 

 ek;k rz;Nl 

tpNrl epfo;r;rpfs; 

 ukohd; ,g;jhu; 

 ukohd; ngUehs; epfo;r;rpfs;  

 `[; ngUehs; epfo;r;rpfs; 

 kPyhJd; egp tpoh 
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nghwpapay; gphpT 
___________________________________________________________________ 
  

njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpj; jahhpg;Gfspy; xspgug;Gj; njhopy;El;gj; juhjuq;fisg; Ngzp> 

$l;Lj;jhgdkhdJ rh;tNjr juhjuj;jpy; xspgug;Gf;fis Nkw;nfhs;tjw;F 

nghwpapayhsh; gphpT Neubahf gq;fspg;Gr; nra;fpwJ. ,e;jg; gphpthdJ gpujhd 

fl;Lg;ghl;L miw (MCR)> xspg;gjpT epiyaq;fs;> ntspepiy xspg;gjpTg; gphpT> 

xspgug;Gg; gphpT> NgZjy; gphpT> jfty; njhlh;ghly; njhopy;;El;gg; gphpT> kpd;rhuk; 

kw;Wk; tsp Fspuhf;fy; gphpT Mfpatw;iw cs;slf;fpAs;sJ.  

Nkw;gb Kf;fpa nraw;ghLfSf;F Nkyjpfkhf gy;NtWtpjkhd murhq;f epWtdq;fspy; 

njhopy;El;gj; Njitg;ghLfis mbg;gilahff; nfhz;L gy;NtW tifahd 

fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; MNyhridr; Nritfs; MfpadTk; nghWg;Ngw;fg;gLfpd;wd. 

,yq;iff;Fg; nghUj;jkhd Kiwfisj; njhpTnra;Ak; Xh; mq;fkhf [g;ghd; kw;Wk; 

INuhg;gpa b[ply; hP.tP. xspgug;G Kiw> ISDB –T kw;Wk; DVB Mfpatw;Wld; ,ize;J 

Nkw;nfhs;sg;gl;l rhj;jpag;ghl;L Ma;tpy; nghwpapaw;gphpTk; gq;Fgw;wpaJ. NkYk; ,e;j 

tUlk; [dhjpgjpj; Njh;jy; kw;Wk; ghuhSkd;wj; Njh;jy; Mfpatw;wpd; ngWNgWfis 

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgd miythpir %ykhf ntw;wpfukhf 

xspgug;Gtjw;fhd gpujhd gq;fspg;gpid nghwpapaw;gphpT toq;fpaJ. NkYk; 

gy;fiyf;fofq;fs;> njhopy;El;gf; fy;Y}hpfs; Nghd;w gy;NtW epWtdq;fspy; fy;tp 

gapYk; khzth;fs; nghwpj;njhFjp njhlh;ghd gapw;rp newpiag; gpd;gw;Wtjw;F 

tha;g;Gf;fis ,g;gphpT toq;fpaJ. Njrj;jpw;F Mw;Wfpd;w Nritahf ,e;j 

gapw;rpnewpapy; 49 khzth;fs; gq;Fgw;Wtjw;fhd tha;g;Gfs; toq;fg;gl;ld. ,t;tUlk; 

eilngw;w ,f;fw;if newpapd; fw;iff; fhyk; 3 – 6 khjq;fshFk;. 

 

epfo;r;rpj; jahhpg;Gld; njhlh;Ggl;l nraw;ghLfspy; 5 ];UbNahf;fs; kw;Wk; 3 

ntspepiy xspgug;G thfdq;fs; Mfpad gad;gLj;jg;gl;ld. mNjNtis> 

ehnlq;fpYk; 11 xspgug;G epiyaq;fs; cUthf;fg;gl;ld xspgug;G epiyaq;fshtd> 

gPJUjyfhiy> nldpaha> #hpafe;j> fe;jhid> gpiuk;Nuh];> eKDfy> gyhyp> 

gjfy> nfhf;fhtpy;> gk;gyg;gpl;b> nuhhpq;ld; Mfpad ,r;nraw;ghLfSf;fhfg; 

gad;gLj;jg;gl;ld. ,tw;Wf;F Nkyjpfkhf ,t;tUlj;jpd; Muk;gj;jpd; nghOJ> 

nfhzfy kw;Wk; cd;d];fphpa Mfpa gpuNjrq;fspy; ,uz;L Gjpa xspgug;G 

epiyaq;fs; jhgpf;fg;gl;ld. 

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfs; nra;kjp 

%ykhfTk; xspgug;Gr; nra;ag;gl;ld. (lanyhf; hP.tp> I.gP.hP.tP. v];.vy;.hP. gpNah hP.tp) 
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kw;Wk; ,izak; %ykhfTk; cyfshtpa hPjpapy; xspgug;Gr; nra;ag;gl;ld 

(www.rupavahini.lk). 

,g;gphpTf;F jiytuhf gpujpg; gzpg;ghsh; ehafk; jpfo;fpd;whh;. kPsha;Tf;Fl;gl;l 

fhyg;gFjpapDs; nghwpapaw; gphptpd; cg gphpTfs; kw;Wk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l gphpTfs; 

Mfpatw;wpd; %ykhf toq;fg;gl;l gy;NtW tpjkhd Nritfs; gw;wpa tpguq;fs; 

RUf;fkhf fPNo jug;gl;Ls;sd. 

,q;F Fwpg;gplg;gl;Ls;s ryftpjkhd nraw;ghLfs;> NgZjy;fs;> fUj;jpl;l Ntiyfs; 

Mfpad epjp hPjpahd gpur;rpidapd; fhuzkhf kl;Lg;gLj;jg;gl;l epjp trjpfSf;F 

kj;jpapNyNa Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

Fiwthd rk;gsk; toq;fg;gLtjd; fhuzkhf njhopy;El;g hPjpahd gzpahsh;fSf;F 

gw;whf;Fiw epyTfpd;wJ vd;gJk; ftdj;jpw;nfhs;sf;$bajhFk;. 

,Ug;gpDk;> gy;NtW tpjkhd rpukq;fis mDgtpj;j nghOjpYk; $l jkJ mh;g;gzpg;G 

kpf;f fLk; ciog;gpd; fhuzkhf nghwpapay; gphptpd; Copah;fs; epfo;r;rpj; 

jahhpg;GfisAk; mtw;iw xspgug;Gr; nra;tijAk; ntw;wpfukhf Nkw;nfhz;ldh; 

vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. 

 

gpujhd fl;Lg;ghl;L miw 
___________________________________________________________________ 

njhopy;El;g eltbf;iffspd; kpfKf;fpa epiyakhf gpujhd fl;Lg;ghl;L miw 

fhzg;gLfpd;wJ. ,jd; %yk; %d;W njhiyf;fhl;rp miythpirfshd &gth`pdp> I 

miythpir kw;Wk; Nej;uh Mfpa miythpirfspd; xspgug;G eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> Rkhh; 38 kzpNeu xspgug;G Neuq;fs; ,t;thW ehshe;jk; 

ifahsg;gLfpd;wd. NkYk; ,q;F gd;dpuz;L jahhpg;Gg; gphpTfSf;fhd (njhFg;G) 

trjpfSk; fhzg;gLfpd;wd. 

2015 Mk; Mz;Lf; fhyg; gFjpapy; gpd;tUk; Gjpa nghUj;Jjy;fSk; nraw;ghLfSk; 

Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

1. mtrukhd kw;Wk; Kf;fpa Neub xspgug;Gfis Nkw;nfhs;Sk; Kfkhf ,uz;L 

Neubf; fnkuh ngWifg; gphpTfs;> ,it nrYyh; tiyaikg;G %ykhf 

gad;gLj;jf;$bait> nghUj;jg;gl;L gad;gLj;jg;gl;ld. 

2. DPPU miwapy; NLE Ntiyj;jsk; nghUj;jg;gl;lJ. 

3. rdy; I/ Nej;uh gpujhd Mspapy; DPPU gad;gLj;Jk; Kfkhf Kidak; 

gad;gLj;jg;gl;lJ. 

http://www.rupavahini.lk/
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4. Jy;ypakhd Nkw;ghh;itfis Nkw;nfhs;Sk; Kfkhf cah; juhjuk; cila 24 

mq;Fy nul; njhiyf;fhl;rp &gth`pdp miythpir gpujhd MspAld; 

njhlh;GgLj;jpg; nghUj;jg;gl;lJ. 

jpde;NjhWk; eilngWk; ruhrhp xspgug;Gfs; njhlh;ghd tpguq;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd. 

 TX-01 (&gth`pdp)        -22 kzpj;jpahyq;fs; 

 TX-02 (I/ Nej;jpuh njhiyf;fhl;rp)    -18 kzpj;jpahyq;fs; 

nkhj;j njhFg;ghf;fk; gw;wpa tpguq;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.  

 ed; iydpah; (mNlhg; gphpkpah;)  - 13,000 kzpj;jpahyq;fs; 

 ed; iydpah;(mtpl;)   - 56,000 kzpj;jpahyq;fs; 

 iydpah; (nglhfk; Nug;)  - 3,000 kzpj;jpahyq;fs; 

];&bNah nraw;ghLfs; 

fle;j tUlj;jpd; NghJ ];&bNah I, ];&bNah II, ];&bNah III,];&bNah IV (lgpq;f;) 

uh[j ntspepiy ];&bNah> Neub xspgug;Gfs; kw;Wk; xspg;gjpTfs; Nghd;w 

gy;NtWgl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fisj; jahhpf;Fk; Kfkhf ,yFgLj;Jk; nraw;ghl;by; 

<Lgl;lJ.  

2015 Mk; Mz;by; ];&bNahf;fspy; Nkw;nfhs;sg;gl;l epfo;r;rpfspd; vz;zpf;if fPNo 

jug;gl;Ls;sJ. 

 Neub epfo;r;rpfs;     3992  

 Neub gpujhd nra;jpfs; xspgug;G   2080  

 kzpj;jpahyr; nra;jpfs; (Neub)   2340 

 mjp\;l ,yhgr; rPl;Lfs; njhlh;ghd gjpTfs; 2184 

 fy;tp njhlh;ghd epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;    676 

nkhj;j epfo;;r;rpj;jpl;lq;fs;    11272 

 

,j;jifa epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; ];&bNah I, ];&bNah II, ];&bNah III,];&bNah IV 

kw;Wk; uh[j Mfpatw;wpy; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. nra;jpfisj; jtpu xU ehisf;F 
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ruhrhp Neub xspgug;Gf; fhyk; 14 kzpj;jpahyq;fs;. kpff; Fiwthd gzpahsh;fNs 

cs;sdh; vd;gijf; fUj;jpw;nfhs;sTk;. 

epjp hPjphd neUf;fbfspd; fhuzkhf 2015 Mk; Mz;Lf; fhyj;jpy; ve;jnthU 

];&bNahTk; juKah;j;jg;gltpy;iy. 

 

ntspepiy xspgug;Gg; gphpT (OB)  
___________________________________________________________________ 

ntspepiy xspgug;Gg; gphpthdJ ntw;wpfukhf 107 ntspepiy xspgug;Gj; 

jahhpg;Gf;fis Nkw;nfhz;lJ. ,tw;Ws; Njrpa epfo;r;rpfs;> tpisahl;L epfo;r;rpfs;> 

,ir epfo;r;rpfs; kw;Wk; rka hPjpahd epfo;r;rpfs; Mfpad ,uz;L ntspepiy 

xspgug;G epiyaj;ijg; gad;gLj;jp Nkw;nfhs;sg;gl;ld. mj;NjhL xspg;gjpTfSk; Neub 

xypgug;GfSk; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. mit njhlh;ghd tpguq;fs;. 

 OB Truck -01     - 27  ( 51ehl;fs;) 

 OB Truck -02    - 67  (118ehl;fs;) 

 OB Truck 02+04(nkJthf efh;jy;)  - 13  (  30ehl;fs;) 

nkhj;jk;                107 

 

[dhjpgjpapd; Clfg; gphpTld; ,ize;J ,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

nghwpapay; gzpahsh; gphpthdJ 08 ntspepiy xspgug;Gj; njhlh;ghd epfo;r;rpfis 

Nkw;nfhz;lJ. 

 

xspgug;Gg; gphpT 

___________________________________________________________________ 

kPsha;Tf;F cl;gl;l fhyg;gFjpapDs; xspgug;Gg; gphptpdhy; gpd;tUk; gpujhd 

nraw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 tUlk; KOtJk; tpidj;jpwd; kpf;f njspthd xspgug;Gr; Nritapid toq;Fk; 

Nehf;Fld; gj;J xspgug;G epiyaq;fsJ ehlshtpa hPjpapy; Gtprhh; 

njhiyf;fhl;rp xspgug;G tiyaikg;Gf;fisr; nraw;gLj;jy; kw;Wk; NgZjy;. 
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 ,lk; kw;Wk; epfo;r;rpapd; fhyg;gFjp Mfpatw;Wf;F Vw;g nghUj;jkhd 

njhopy;El;gq;fisj; njhpTnra;J nryTfisf; Fiwf;fpd;w mNjNtis> 

jw;NghJ fhzg;gLfpd;w cgfuzq;fis tpidj;jpwd; kpf;f KiwapYk; 

gaDWjpkpf;f KiwapYk; gad;gLj;jp nra;kjpr; nra;jp Nrfhpg;G (DSNG) 

Kiwiag; gad;gLj;jp nra;kjp %ykhf ikf;NuhNtt; njhlh;G Kiwfisg; 

gad;gLj;jp Fwpg;gpl;l tUlj;jpd; NghJ ehlshtpa hPjpapy; 136 ntspepiy 

xspgug;G epfo;r;rpfs; jpl;lkplg;gl;L Neub njhlh;G trjpfs; epiwNtw;wg;gl;ld.  

 ntspehl;L kw;Wk; cs;ehl;L xspgug;ghsh;fSf;nfd DSNG gphpT kw;Wk; 

ikf;NuhNtt; njhlh;Gfs; Mfpatw;iw thliff;F toq;fpajd; %yk; 

Nkyjpfkhf Rkhh; &. 4,207,000.00 <l;lg;gl;lJ. 

 

 gue;jstpyhd xspgug;G trjpfis toq;Fk; Kfkhf gk;gyg;gpl;bapy; nraw;gl;L 

te;j Xrpad; tPt; lth; UHFTV xspgug;ghdJ uh[fphpatpYs;s ngah;Nt 

NfhGuj;jpw;F khw;wg;gl;lJ. 

 

 [g;ghdpa (ISDBT) kw;Wk; INuhg;gpa (DVB –T2) njhopy;El;gq;fs; njhlh;ghd 

vz;k Gtp rhh;e;j xspgug;G Kiw fsr; Nrhjidfspy; gq;Fgw;wpaik 

 
 

 

 

kpd;rhuk; kw;Wk; fhw;W Fsp&l;bg; gphpT 
___________________________________________________________________ 

nfhOk;G ];&bNah fl;blj;njhFjp kw;Wk; ntspapYs;s xspgug;G epiyaq;fs; 

Mfpatw;wpy; gpd;tUk; kpd; rf;jp kw;Wk; fhw;W Fsp&l;b cgfuzq;fs; kw;Wk; 

Kiwfs; Mfpatw;wpy; mghaq;fisj; jLj;jy; kw;Wk; rPh;jpUj;jk; Ngzy; Nghd;w 

eltbf;iffis vkJ gphpT njhlh;r;rpahf Nkw;nfhz;lJ. ,tw;Ws; gpd;tUk; gpujhd 

cgfuzq;fSk; cs;slq;Fk;. 

 1250kVA kw;Wk; 250kVA Bry; kpd; gpwg;ghf;fpfs; - ];BbNah fl;blj;njhFjp> 

nfhOk;G. 

 gPJUjyhfiy gpujhd xspgug;G epiyaj;jpy; 250kVA Bry; kpd; gpwg;ghf;fp. 

 ];BbNah fl;blj; njhFjpfspy; kj;jpa fhw;Wf; Fspuhf;fp Kiw 

 ];gpspl; iug; V.rP. myFfs; 180 

 OB Ntd;fSf;fhd fhw;W Fspuhf;fp Kiwfs;. 

 UPS Kiwfs; 
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 lgpq; gphpT> Kf;fpa];jh;fs; miwfs;> ST3 eil$lk;> kw;Wk; uh[fphpatpYs;s 

ngahh;Nt NfhGuq;fspy; Gjpa xspgug;G trjpfs; Mfpatw;wpy; 6 Gjpa fhw;W 

Fspuhf;fp trjpfisg; nghUj;jpaik 

 ntspepiy xspgug;G Ng&e;J 2 ,y; fhzg;gl;l fhw;W Fspuhf;fp njhlh;ghd 

gpur;rpidia ntw;wpfukhfj; jPh;j;jik. 

 Fsph; ePh;f; Foha;fspy; kPs; nghUj;Jjy; gzpfis Nkw;nfhz;lik. 

 

guhkhpj;jy; gphpT 1 (Kiwrhh; cgfuzq;fisg; NgZjy;) 
___________________________________________________________________ 

gpujhd fl;Lg;ghl;L miw> ];&bNahf;fs;> ntsp xspgug;G thfdq;fs;> 

Mfpatw;wpYs;s cgfuzq;fisr; rPh; jpUj;jy;> mtrpakhd mgha jLg;G 

eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; Mfpatw;iw nghJthf guhkhpj;jy; gphpT 1 

Nkw;nfhz;L tUfpwJ. mj;NjhL> $l;Lj;jhgdj;jpd; gy;NtW gphpTfspy; 

njhiyNgrpfisg; nghUj;jp mtw;iwg; NgZjy; kw;Wk; NkjF [dhjpgjpmth;fs; 

njhlh;ghd njhiy vLj;Jiuj;jy; flikfisAk; Nkw;nfhz;L tUfpwJ.  

2015 Mk; Mz;Lf; fhyj;jpy; guhkhpj;jy; gphptpdhy; gpd;tUk; gpujhd flikfs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

1. Nkw;nfhs;sg;gl;l gpujhd jpUj;jq;fs; - 192 

 

2. njhiy vLj;Jiuj;jy; rhh; flikfs; - 11 

(Nkw;gb Nritfs; NkjF Kd;dhs; [dhjpgjp mth;fSf;Fk; ,e;jpag; gpujkh; 

mth;fSf;Fk; If;fpa mnkhpf;f nrayhsh; mth;fSf;Fk; toq;fg;gl;lJ) 

 

3. ntspepiy xspgug;Gj; njhlh;ghd flikfs; - 72  

(,tw;Ws; gpd;tUk; gpujhd ntspepiy xspgug;GfSk; cs;slq;Fk;) – Rkjp 

tpUJ toq;Fjy;> Njrpa njhiyf;fhl;rp tpUJfs;>&gth`pdp fug;ge;jhl;lk;> 

gpuhl;gp> uf;gp Nghl;bfs;> nghf;]py; fhh; Xl;lg;Nghl;b> fd;dh; Rgh; Fuh];> rPfphpa 

uyp Fuh];> f[gh Rgh; Fuh];> thst Rgh; Fuh];> tpkhdg;gil irf;fps; 

Xl;lg;Nghl;b> GJ tUl Neub xspgug;G> fpwp];k]; Neub xspgug;Gfs;> 

Nkfd;ily; fug;ge;jhl;lg; Nghl;bfs;> gpwpkh fpwpf;fl; Nghl;bfs;> uztpU hpay; 

];lhh; rPrd; 5 kw;Wk; fl;Lf;FUe;j fhh; Xl;lg;Nghl;b. 
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4. njhiyNgrpAld; njhlh;Gila jpUj;jq;fs; - 195     

nra;jp miwfs;> rl;lg; gphpT> 3 ];&bNahf;fs;> Jg;guthf;fy; miw kw;Wk; 

,ae;jputpay; Ngzy; gphpT Mfpatw;Wf;F Gjpa njhiyNgrp ,izg;Gfs; 

toq;fg;gl;ld. 

- jtprhshpd; miwf;F Gjpa njhiyefy; ,ae;jpuj;ijg; nghUj;jpaik 

- fy;tpg; gphpTf;nfhd Gjpa gpNah hP.tP. ,izg;Gfs; 

- gpujhd fl;Lg;ghl;L miwf;nfd Gjpa V.b.v];.vy;. njhlh;Gfs; 
 

5. Nkw;nfhs;sg;gl;l tpNrl gzpfs; 

-  tiugl ,uz;lhk; gphpthdJ tpNrl gphpTf;F khw;wg;gl;lJ. 

-  gpd;tUk; fz;fhl;rp miwfs; 

  fhyp Nfhl;ilapy; “fSrka”      
   jU];kd; K];ypk; ghlrhiy> njklnfhl 

-  [dhjpgjp Njh;jy; ngWNgWfs; Neub xspgug;G 

-  ghuhSkd;w Njh;jy; ngWNgWfs; Neub xspgug;G 

-  tpNrl ];&bNah jahh; epiyfs; gpd;tUtdtw;wpy; Nkw;nfhs;sg;gl;ld.  

uf;gp cyff; Nfhg;ig  2015 
I.rP.rP. fpwpf;nfl; cyff; Nfhg;ig 2015 
tpkhd epiya irf;fps; Xl;lg; Nghl;b 
 

6. gpujhd fl;Lg;ghl;L miw eilghij kw;Wk; ntspepiy nra;jp miwf; fl;blq;fs; 

Mfpatw;wpy; Gjpa rP.rP.hP.tp. fnkuhf;fs; (fz;fhzpg;Gf; nfkuhf;fs;) 

nghUj;jg;gl;ld. 

 

 

guhkhpg;Gg; gphpT II– fs cgfuzg; guhkhpg;G 
___________________________________________________________________ 

 nfd; NfhNlh;];> tPbNah Mspfs;> xsp rPh;nra;jy; fUtpfs;> tPbNah 

khdpl;lh;];> nfhz;L nry;yf;$ba VCR fs;> xyp thq;fpfs;> xyp ngUf;fpfs;> 

kpd;fyq;fs;> kpd;fy kpd;Ndw;wpfs;> V.rP. kpd; cgfuzq;fs;> xyp rhh;e;j 

cgfuzq;fs;> rP.rP.hP.tP. nfkuhf;fs; (fz;fhzpg;Gf; nfkuhf;fs;)> njhiyNgrpg; 

gphpTfs; kw;Wk; Nfgps;fs; Nghd;w ENG , EFP,  PS OB, CCTVKiwfs; kw;Wk; PABX 

Kiwfs; Nghd;w cgfuzq;fSf;F Vw;glf;$ba mghaq;fisj; jLg;gjw;Fk; 

mtw;iw rPh;nra;J NgZtjw;Fkhd cjtpfis guhkhpg;Gg; gphpT II 

toq;Ffpd;wJ. 
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 $l;Lj;jhgdj;jpw;F Gjpa cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;tJ njhlh;ghf 

mwpTWj;jy;fisj; jahh;nra;J mtw;iw toq;FtJld;> Gjpa cgfuzq;fs; 

nghUj;jg;gLtjw;F Kd;dh; mtw;iwr; Nrhjpj;Jg; ghh;j;jy; kw;Wk; nfhs;tdT 

nra;ag;gLfpd;w cgufzq;fspd; njhopy;El;g hPjpahd rhj;jpag;ghLfis kjpg;gPL 

nra;jy; Mfpa gzpfSk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  

 

guhkhpg;Gg; gphpT II ,dhy; 2015 Mk; Mz;Lf; fhyj;jpy; gpd;tUk; nraw;ghLfs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 nfk;NfhNlhh;]; (Camcorders) : Kd;$l;ba ghJfhg;G hPjpahd NgZif - 57 

   tpNrl NgZjy;fs;       - 06 

   gpiofisj; jpUj;Jjy;        - 51 

 nfhz;Lnry;yf;$ba VCRs  :  Kd;$l;ba NgZif      - 11 

   tpNrl NgZjy;fs;      - 03 

         gpiofisj; jpUj;Jjy;       - 04 

 nfkuh tpy;iyfs;   :  gpiofisj; jpUj;Jjy:;      - 10 

 tPbNah khdplhh;];   :  gpiofisj; jpUj;Jjy;      - 09 

 XbNah khdplhh;];     : gpiofisj; jpUj;Jjy;     - 07 

 nfkuh cgfuzq;fs;/ kpd;Ndw;wpfs; 

: gpiofisj; jpUj;Jjy;     - 09 

 xsp rhh; cgfuzq;fs;   : gpiofisj; jpUj;Jjy;     - 29 

 njhiyNgrpf; fk;gpfs; nghUj;Jjy; :       - 20 

 gpifisj; jpUj;Jjy;          - 100 

 CCTV nfkuhf;fisg; nghUj;Jjy;        -10 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nrhjidfs;         - 10 
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jfty; kw;Wk; njhlh;ghly; njhopy;El;gg; gphpT (ICT) 
___________________________________________________________________ 

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; gpuNjr tiyaikg;Gfspd; 295 fzpdpfs;> 90 

mr;Rf; fUtpfs;> 15 Nrth;fs;> ,izaj;jsr; Nrth;fs;> kpd;dQ;ry; Nrth;fs; (100 

kpd;dQ;ry; fzf;Ffs;)> gpuNahf Nrth;fs;> Neug; gjpTr; Nrth;fs;> fzpdp td;nghUs; 

NgZif> ,yq;if &gth`pdp;f; $l;Lj;jhgd ,izaj;jsq;fis tpUj;jp nra;J 

mtw;iwg; NgZjy; (www. Rupavahini.lk)> $l;Lj;jhgdj;jpd; mYty;fs; hPjpahd 

nrad;Kiwfisg; gpuNahfpf;ff;$ba kpd; nghUl;fis tpUj;jp nra;jy; Nghd;w 

gzpfis ,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; jfty; kw;Wk; njhlh;ghly; 

njhopy;El;gg; gphpT Nkw;nfhz;L tUfpwJ.  

mj;NjhL> tpisahl;L epfo;r;rpfis Neubahf xspgug;Gr; nra;jy; kw;Wk; Gjph; 

Nghl;bfis elj;Jjy; kw;Wk; Njh;jy; ngWNgWfis xspgug;Gr; nra;jy; Mfpatw;wpd; 

nghOJ fzpdp rhh;e;j fpugpf;]; epfo;r;rpfid my;yJ nraw;jpl;lq;fis 

$l;Lj;jhgdj;jpd; jfty; njhlh;ghly; njhopy;El;gg; gphpitr; Nrh;e;j gzpahsh;fs; 

Nkw;nfhz;L tUfpd;wdh;.  

kPsha;Tf;F cl;gl;l fhyg;gFjpapDs; jfty; njhlh;ghly; njhopy;El;gg; gphptpdh; 

gpd;tUk; nraw;ghLfis Nkw;nfhz;ldh;. 

 cs;slf;f tpUj;jpia ikakhff; nfhz;L &gth`pdp ,izaj;jsk;   

(www. Rupavahini.lk) kPs; Muk;gpj;J itf;fg;gl;lJ. 

 irf;fps; Xl;lg; Nghl;bfs;> fhh; Xl;lg; ge;ijaq;fs;> fpwpf;nfl; Nghl;bfs; 

kw;Wk; uf;gp Nghl;bfs; Nghd;wtw;Wf;fhf fpugpf;]; fhl;rpfs; jahhpf;fg;gl;L 

toq;fg;gl;ld. kw;Wk; Gjph;g; Nghl;bfs;> Neub epfo;r;rpfs;> Njh;jy; 

ngWNgWfis ntspaply; Nghd;wtw;Wf;fhf nkd;nghUl;fs; gpuNahfk; tpUj;jp 

nra;ag;gl;lJ. 

 rfy rNfhju miythpirfSf;Fkhf ,izaj;jsq;fs; tpUj;jp nra;ag;gl;ld 

(www.nethra.lk, www.channeleye.lk) 

 tPbNah cs;slf;fq;fSf;fhd gjpTfis Nrkp;j;J itf;ff; $ba Kiw 

tpUj;jp nra;ag;gl;lJ. 
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 nra;jp miwfSf;fhf Kk;;nkhopfspyhd ,izj;jsk; cUthf;fg;gl;lJ 

(www.rupavahininews.lk) 

 Nej;jpuh kw;Wk; rdy; I miythpirfSf;fhf Neub xspgug;Gf;fis 

Nkw;nfhs;fpd;w Kiw juKah;j;jg;gl;lJ. 

 

 

 

 

 irf;fps; Xl;lg; Nghl;bfs;> Nkhl;lhh; Xl;lg; Nghl;bfs; kw;Wk; tpNrl epfo;Tfs; 

Nghd;w epfo;r;rpfs; njhlh;ghd xsp kw;Wk; fhnzhsp rhh;e;j tplaq;fis 

njhiyNgrpapy; fz;Lfspj;jiy Nkk;gLj;Jk; Kfkhf 3Gkw;Wk; 

4Gnjhopy;El;gk; mwpKfg;gLj;jg;gl;ld. 

 

 nfkuh Kiwfis mbg;gilahff; nfhz;L Gjpa tpuy; milahsq;fisg; 

gjpTnra;Ak; fUtpfs; mwpKfg;gLj;jg;gl;ld. 

 
 

 r%f Clfq;fisg; gad;gLj;JtJ njhlh;ghd tpopg;G+l;ly;fis Nkk;gLj;Jk; 

Kfkhf jfty; njhlh;ghly; njhopy;El;gk; rhh;e;j gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 

 fzpdpfs;> mr;Rf;fUtpfs;> ];Nfdh;]; kw;Wk; tiyaikg;G cgfuzq;fs; 

Mfpatw;wpy; Vw;gLfpd;w gpur;rpidfisj; jPh;g;gjw;fhd topKiwfs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 
 

 md;nuhapl; kw;Wk; mg;gps; njhiyNgrpfspy; &ghth`pdp nkhiygy; mg;]; 

fpilg;gjw;fhd topKiwfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 

 &gth`pdp ,izaj;jsk; %ykhf njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfis kPz;Lk; 

kPl;Lg;ghh;g;gjw;fhd Kiwfs; mwpKfg;gLj;jg;gl;ld. 
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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.  

 re;ijg;gLj;jy; gpupT 

 Mtzg; gpupT 

 re;ijg;gLj;jy; Nkk;gLj;jy; gpupT 

 tpsk;guk; kw;Wk; Clfg; gpupT 

 re;ijg;gLj;jy; epfo;r;rpfisj; jahupf;Fk; gpupT 

 epUthfg; gpupT 

2015 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 

xl;Lnkhj;j tUkhdk;&gh2,007,169,283.20 MFk; vd;gJld;> xl;Lnkhj;j epjpg; gha;r;ry; 

&gh 2,012,073,026.69 MFk;. 

 

2015 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; 

 fphpf;fl; Nghl;bfs; (,e;jpa fphpf;fl; mzpapd; Rw;Wyh> ghfp];jhd; fphpf;fl; 

kw;Wk; Nkw;fpe;jpa jPTfs; fphpf;fl; Rw;Wyh) 

 uf;gp cyff; fpz;z Rw;Wg;Nghl;b  

 rpWtu; jpdk; 

 uztpU upaypl;b ];lhu; epfo;r;rp 

 Nkhl;lhu; thfd Xl;lg; Nghl;b 

 ey;Y}h; Neub xspgug;G 

 

NkNy Fwpg;gplg;gl;l epfo;r;rpfspy; rpq;fsk; kw;Wk; jkpo; Gj;jhz;L epfo;r;rpfs; kw;Wk; 

Etnuypah nryyp`pdp tre;ja %yk; 36,655,000.00 kpy;ypad; &gh Nkw;gl;l tUkhdj;ijg; 

ngw;Wf; nfhs;tjw;F KbAkhapd. 



180             Mz;lwpf;if 2015 
 

 

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;. 2015 Mk; Mz;by; Jiz Mtz 

fhg;gfg; gpuptpdhy; 187>767 tpsk;guq;fs; ml;ltizg;gLj;jg;gl;ld. 

 

mj;Jld;> $l;Lj;jhgd epfo;r;rpfs; mlq;fpa DVD  tpw;gid %yk; Rkhh; &gh 

2,17.928.00tUlhe;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;&gh5,213,800.00 

tUkhdk; <l;lg;gl;lJ. 

 

2015 ,y; &gth`pdpapy; xspgug;ghd epfo;r;rpfspd; gpujpfs; kw;Wk; E}yf fhl;rpfspd;  

tpw;gidapd; %yk; &gh 1,330,244.00tUkhdk; <l;lg;gl;lJ.  

 

Re;ju Etnuypa 2014> rpwpyf;f gphp mTWJ rpwp mTWJ cjhda> fq;fhuhk ntrf; 

fyhga> je;jphpkNy nghnrhd; cj;rta> Rhpe;Jdp fj;jufk 2015> hP 20 fphpf;fl; cyff; 

fpz;z Rw;Wg;Nghl;bapd; njhiyf;fhl;rp Nkk;gLj;jy; fUj;jpl;lk;> gdnkd; Rufpk;K r%f 

cgruiz fUj;jpl;lk;> ej;jhh; fnuhy; fP gpurq;fa Nghd;w Nkk;gLj;jy; epfo;r;rpfs; 

ntw;wpfukhf epiwT nra;ag;gl;ld.  

 

2015 Mk; Mz;by; 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.  

 

Mz;L KOtjpYk; Kiwahd jpl;lj;jpd; fPo; re;ijg;gLj;jy; Nkk;gLj;jy; kw;Wk; 

urpfh;fspd; mjpfhpg;Gf;fhf ,e;j tpsk;gu mwptpj;jy;fs; rpq;fsk;> Mq;fpyk; kw;Wk; jkpo; 

Mfpa nkhopfspy; gpuRfhpf;fg;gl;ld.  

 

nyhj;jh; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;> thbf;ifahsh;fspd; Nkk;gLj;jy; epfo;r;rpfs;> Vida 

re;ijg;gLj;jy; epfo;r;rpfis jahh; nra;jy; kw;Wk; mt;tt; epfo;r;rpfSf;fhd Kd; 

gpur;rhu nfrl;fis jahh; nra;tJ re;ijg;gLj;jy; epfo;r;rpj; jahhpg;Gg; gphptpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. NkYk; ehshe;jk; nyhj;jh; rPl;bOg;gpd; jahhpg;G eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> fle;j Mz;L rPl;bOg;G epfo;r;rpfs; 2190 jahh; nra;ag;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; 

 epUthfg; gpupT 

 nghJrd njhlu;ghly; gpupT kw;Wk; tuNtw;Gg; gpupT 

 Mtz fhg;gfk; 

 Nghf;Ftuj;J gpupT 

 ghJfhg;G gpupT 

 Ma;T kw;Wk; gapw;rp gpupT- jtprhsh;>gzpg;ghsu;ehafj;jpd; Neubf; fz;fhzpg;gpd; fPo; 

 rl;l epu;thfg; gpupT 

 rptpy; nghwpapay; gphpT 

 cs;sf fzf;fha;T myF - jtprhsupd; Neubf; fz;fhzpg;gpd; fPo; 

 E}yfk; 

epUthfg; gphptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w gzpfs; 

 $l;Lj;jhgdj;jpd; rfy mYtyh;fspdJk; Ratpguf; Nfhitfisg; NgzptUjy;. 

 $l;Lj;jhgdj;jpd; gjtpazpf;F Gjpa mYtyh;fis Ml;Nrh;g;Gr; nra;jy;. 

 $l;Lj;jhgd mYtyh;fspd; gjtp cah;Tfs;> tUlhe;j rk;gs Vw;wk; kw;Wk; 

,lkhw;wq;fisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

 ntFrd Clfj;Jiw mikr;R cs;slq;fshf ntsp epWtdq;fspdhy; Nfhug;gLfpd;w 

jfty;fs; kw;Wk; mwpf;iffisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

 $l;Lj;jhgdj;jpd; rfy itgtq;fisAk; xOq;F nra;jy;. 

 $l;Lj;jhgd mYtyh;fspd; xOf;ff; fl;Lg;ghL njhlh;ghd flik eltbf;iffis 

Nkw;nfhs;sy;. 
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 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;. 

 ntspepWtdq;fspd; (fy;tp kw;Wk; njhopy;rhh;) Gyikg;ghprpy; gapw;rpfSf;F 

tha;g;Gf;fisr; nra;JnfhLj;jy; kw;Wk; mth;fis chpa gphpTfSld; 

njhlh;GgLj;jy;. 

 $l;Lj;jhgdj;jpd; rfy mYtyh;fspdJk; yPT> jpBh; tpgj;J yPT> gpurt yPT> tpNrl 

kw;Wk; cj;jpNahfG+h;t yPT> ehl;Lf;F ntspNa nry;Yk; jdpg;gl;l kw;Wk; 

flikrhh;e;j yPT njhlh;ghd flik eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

 $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;. 

 $l;Lj;jhgd mYtyh;fspd; Copah; Nrkyhg epjpak; kw;Wk; Copah; ek;gpf;if epjpak; 

njhlh;gpyhd flik eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

 cj;jpNahfG+H;t milahs ml;ilfs;> rPUilfisg; ngw;Wf; nfhLg;gJ njhlh;gpyhd 

flik eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

 $l;Lj;jhgdj;jpd; gy;NtW gphpTfSf;Fk; Njitahd FbePh; kw;Wk; gj;jphpiffisf; 

nfhz;LtUtJk;> tpepNahfpg;gJk;. 

 $l;Lj;jhgd njhiyNgrp kw;Wk; jghy; njhlh;gpyhd flik eltbf;iffis 

Nkw;nfhs;sy;. 

 

2015 Mz;bd; ,Wjpapy; gjtpazp vz;zpf;if njhlu;ghd jfty;fs; 

 

Nrit mbg;gilapy;    Copau;fspd; vz;zpf;if 

epue;jug; gjtpazpapdh;    940 

xg;ge;j gjtpazpapdh;    40 

Nrit  xg;gilg;G mbg;gilapy;   24 

nkhj;j gjtpazpapdh;    1004 

mq;fPfupf;fg;gl;l  gjtpazpapdh;   985 
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2015 Mk; Mz;by; Gjpjhf  Ml;Nrh;g;G nra;ag;gl;lth;fs; 

epue;ju mbg;gilapy;    13 

xg;ge;j mbg;gilapy;   09 

xg;gilg;G mbg;gilapy;   16 

nkhj;j Ml;Nrh;g;Gf;fs;   38 

 

2015 Mk; Mz;by; Xa;Tngw;Nwhu; njhlu;ghd jfty;fs; 

2015 Mk; Mz;by; Xa;T ngw;w Copau;fspd; vz;zpf;if  03 

 

fhg;GWjp eyd;fs; 

 

2015 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. ,jd; fPo;> 

 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; JiwfSk; cs;slq;Fk;. 

 

2015 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;       12 

$l;lq;fs; kw;Wk; fUj;juq;Ffs;     45 

ehl;Lj; jiythpd; cj;jpNahfG+u;t tp[aq;fs;   19 
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cw;rtq;fs; kw;Wk; Mz;L epiwT tpoh eltbf;iffs; 

 2015 Mk; Mz;L nfhz;lhlg;gl;l 33 MtJ &ghth`pdp 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;ghly; kw;Wk; tuNtw;Gg; gpupT 
___________________________________________________________________ 

2015 Mk; Mz;L&gth`pdp $l;Lj;jhgdj;ijg; ghu;itapLtjw;fhf 739 epWtdq;fisr; 

Nru;e;j khzth;fs; Rkhh; 84632 Ngh; tUif je;jpUe;jJld;> ,th;fspy; ghlrhiy 

khzth;fNs mjpfkpUe;jdh;. Kg;gil tPuh;fs;> fpuhkq;fisr; Nrh;e;j gy;NtW 

mikg;Gf;fspd; gpujpepjpfSk; ,t;thW tUifje;jpUe;jdh;. ,th;fSf;Fj; Njitahd 

trjpfs; kw;Wk; topfhl;ly;fs;; ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;lJld;> $l;Lj;jhgdj;jpd; gy;NtW 

gphpTfspdhYk; epiwNtw;wg;gLfpd;w gzpfis urpfh;fs; mwpe;Jnfhs;Sk; tifapy; 

tpopg;Gzh;T+l;l eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

 

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 gpuptpy; 61 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 09 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 ,e;j tUlj;jpy; thfdq;fs; gazpj;Js;s nkhj;j gpuahzj; J}uk;  

1,236,127fp.kp. MFk;. ,jpy; 936,179 fp.kp. J}uk; $l;Lj;jhgd thfdq;fspd; %yKk; 296,948 
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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; 500,547fp.kp. 

$LjyhdjhFk;. 

$l;Lj;jhgdj;jpw;F nrhe;jkhd 43 thfdq;fisAk; cgNahfpg;gjw;fhd vhpnghUs; 

nrytpdk; &gh 12,079,835/-kw;Wk; thlif mbg;gilapy; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l 09 

thfdq;fSf;fhd thlifahf &gh 12,631,291.86Md njhifAk; nrythfpAs;sJ.  

$l;Lj;jhgd thfdq;fspd; jpUj;j Ntiyfspy; ngUk;ghyhdit $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. 

 

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;> rpNu~;l ghJfhg;G mYtyh;>&ghth`pdp ghJfhg;G mYtyh;fs; 

05 Ngh; kw;Wk; ngz; ghJfhg;G mYtyh; xUtiuf; nfhz;ljhf epWtdj;jpd; ghJfhg;G 

gphpT fhzg;gLtJld;> epiyag; nghWg;G mYtyh;fs; 2 Ngh;> fdp~;l ghJfhg;G 

mYtyh;fs; 19 Ngh; kw;Wk; ngz; ghJfhg;G mYtyh;fs; 03 Ngiuf; nfhz;ljhf jdpahh; 

ghJfhg;Gf; fk;gdpapd; Nrit ngw;Wf; nfhs;sg;gLtJld;>,uT gfy; ,uz;L NeuKk; 

,th;fs; Nritahw;wp tUfpd;wdh;. 

 

rptpy; nghwpapay; gphpT 
___________________________________________________________________ 

 toikahf ehshe;jk; epWtdj;jpy; ,lk;ngWfpd;w guhkhpg;G eltbf;iffs;> 

fiyaf njhFjpapd; GJg;gpj;jy; eltbf;iffs; kw;Wk; Vida gpuhe;jpa xspgug;G 

epiyaq;fspd; guhkhpg;G eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; 

 

 fuh[; fl;blj;jpid etPdkag;gLj;jy; kw;Wk; GJg;gpj;jy;fis Nkw;nfhs;sy;. 
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rl;l epUthf gphpT 
___________________________________________________________________ 

rl;l epUthf gphpT epUthfg; gpuptpd; mynfhd;whFnkd;gJld;> ,jpy; 05 cj;jpNahj;ju;fs; 

flikahw;Wfpd;wdu;. gp.g. (rl;l epUthfk;)> c.g. (rl;l epUthfk;)> nrayhsh;> 

Kfhikj;Jt cjtpahsh; kw;Wk; mYtyf rpw;W}opah; Mfpa gjtpfs; ,g;gphpTf;F 

chpj;jhdit. 

 

$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;. 

 

2015 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; NritngWeh;fshd fld;gl;NlhhplkpUe;J $l;Lj;jhgdj;jpw;F 

&gh 48>886>344.86 Md njhifia mwtpl;Lf; nfhs;tjw;fhf rl;l eltbf;if 

Nkw;nfhs;tjw;F rl;lg; gphptplk; rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;jJ. ,tw;wpy; &gh 13>443>933.33 Md 

njhif rl;l eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;l gpd;dh; 2015 Mk; Mz;bd; ,Wjpf;Fs; 

mwtpl;Lf; nfhs;sg;gl;lJ. ,tw;wpy; 2015 Mk; Mz;by; khj;jpuk; Gjpa Nrit 

ngWeh;fSf;fhf &gh 13>438>986.77 Md njhiff;F rl;l eltbf;if 

Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJld;> ,tw;wpy; &gh 7>980>899.76 Md njhif mwtpl;Lf; 

nfhs;sg;gl;lJ. 

 

NkYk; $l;Lj;jhgdj;jpw;F vjpuhf gy;NtW Ml;fs; kw;Wk; epWtdq;fspdhy; ePjpkd;wj;jpy; 

jhf;fy; nra;ag;gl;bUe;j 13 toq;Ffspy; gpd;tUk; tof;Ffs; kPsha;T Mz;by; 

epiwtile;jd. 

 mur njhopy;Kaw;rpfs; Rw;wwpf;if ,yf;fk; 01/2013 ,w;F mika $l;Lj;jhgd 

Copah;fs; 57 tajpy; Xa;TWj;jg;gLtjw;F vjpuhf jhf;fy; nra;ag;gl;l 

CA(Writ)253/14  Mk; ,yf;f tof;fhdJ taJ 60 tiu ePbf;fg;gl;L 2016.06.08 Mk; 

jpfjp ,zf;fg;ghL vl;lg;gl;lJ. 
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 2008.05.05 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F mz;kpj;jnjhU jpdj;jpy; ,uT 8.00 kzpf;F 

xspgug;ghd nra;jp %yk; ghuhSkd;w cWg;gpdh; ghypj;j uq;Nf gz;lhu 

mtkjpf;fg;gl;ljhff; $wg;gl;L &.kp. 250 Md njifia el;l<lhff; Nfhhp jhf;fy; 

nra;ag;gl;l 04538/DMR/08 Mk; ,yf;f tof;Fk; ,zf;fg;ghl;Lf;F te;J 

epiwtile;jJ. 

 

 2010.01.28 Mk; jpfjp Nrit ,ilepWj;jg;gl;ljdhy; kdpj chpikfs; 

kPwg;gl;ljhff; Fwpg;gpl;L jahhpg;ghsuhd jpU vr;.Nf. mofpatd;d jhf;fy; nra;j 

SC(FR)/73/2010  Mk; ,yf;f tof;F> Fwpj;j mYtyh; kPs;Nritf;F mkh;j;jg;gl;l 

gpd;dh; thg];ngwg;gl;lJ. 

 

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;. 

 

2015 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 08 fzf;fha;T 

tpdhf;fs; 15 fzf;fha;T mwpf;iffs; kw;Wk; 43 gpw mwpf;iffs; 

rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJld;> 2015 Mk; Mz;bDs; fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jtf; FOf; 

$l;lq;fs; 04 elhj;jg;gl;ld.  
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Muha;r;rp kw;Wk; gapw;rpg; gpupT 
___________________________________________________________________ 

njhiyf;fhl;rp miythpirnahd;wpd; gpujhd nraw;gzpnahd;whd epfo;r;rpj; jahhpg;G 

njhlh;gpyhd urpfh;fspd; gjpy; eltbf;iffs;> tuNtw;Gf;fs; kw;Wk; re;ijapd; Nghf;if 

Muha;tJ mj;jpahtrpakhFk;. ,jw;fhd Muha;r;rp kw;Wk; juTfisg; ngw;Wf; 

nfhLg;gJk;> gjtpazpapd; mwpT> Mw;wy; kw;Wk; kdg;ghq;if Nkk;gLj;jtjw;fhd gapw;rp 

eltbf;iffSk; ,g;gphptpd; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.  

 

Muha;r;rp> ehshe;j epfo;r;rpfisf; fz;Lfspf;Fk; Nghf;F kw;Wk; urpfh;fspd; tpUg;gj;ij 

,dq;fhzj; Njitahd juTg; gFg;gha;Tfs; ehshe;jk; ntspaplg;gLk;. ,jw;F 

mbg;gilahff; nfhs;sg;gl;bUg;gJ yq;fh khh;fl; uprh;r; gpANuh epWtdj;jplkpUe;J 

(LMRB) nfhs;tdT nra;ag;gLfpd;w juTfshFk;. ,e;jj; juTfs; njhlh;ghf gy;NtW 

fUj;Jf;fs; epyTfpd;w NghjpYk; ,e;ehl;L njhiyf;fhl;rp th;j;jf mDruizahsh;fs; 

jkJ re;ij <LgLj;jy;fSf;F ,e;jj; juTfis mbg;gilahff; nfhs;tjd; fhuzkhf 

,jid Gwe;js;s KbahJs;sJ. NtW Nghl;bj;jd;ikkpf;f urpfh;fspd; Ma;Tj; juTfis 

toq;Ffpd;w toq;Fdh;fs; ,y;yhik ,e;jj; juTfisg; gad;gLj;jpf; nfhs;tjpy; jhf;fk; 

nrYj;jpa kw;iwa fhuzpahFk;. Nkw;gb juTfis mbg;gilahff; nfhz;L urpfh;fspd; 

fz;Lfspg;gJ gw;wpa Nghf;ifg; gFg;gha;T nra;tJ njhlh;r;rpahf Nkw;nfhs;sg;gl;L 

tUfpd;wJ. NkYk; epfo;r;rpfs; kw;Wk; th;j;jf tpsk;guq;fSf;fhd xspgug;Gf; fhyg; 

gFg;gha;Tk; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  

 

mj;Jld; cah; kl;l Kfhikj;Jtj;jpd; Nfhhpf;iff;F mika epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;F 

,ilNa Neuj;ij fhl;rpg;gLj;JtJ njhlh;ghf urpfh;fspd; fUj;Jf;fis tpdTk; Ma;Tk; 

elhj;jg;gl;lJ. 

 

tUlhe;jk; epWtdj;jpd; mwpf;ifiaj; jahh; nra;tJk; ,g;gphptpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w kw;nwhU gzpahFk;.  
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gapw;rp eltbf;iffs; 

gapw;rp epfo;r;rpfs; epfo;r;rpfspd; 
vz;zpf;if  

gq;Fgw;wpatu;fspd; 
vz;zpf;if 

cs;ehl;L - gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  15 401 

cs;ehl;L - ntspthup gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 11 33 

ntspepWtdq;fSf;fhf elhj;jg;gl;l gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

02 27 

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;  

-  40 

 

Njrpa jdpj;Jtnkhd;W vd;w tifapy; gy;fiyf; fofq;fs;> njhopy;El;gf; fy;Y}hpfspd; 

khzth;fs; 40 NgUf;F cr;rsthf 06 khjfhy cs;sf gapw;rp tha;g;Gf;fisg; 

ngw;Wf;nfhLg;gJk; ,g;gphptpd; topfhl;lypd; fPo;  Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 

NkYk; njhiyf;fhl;rp Clf Muha;r;rp eltbf;iffspy; <LgLfpd;w Muha;r;rpahsh;fSf;F> 

khzth;fSf;Fj; Njitahd jfty;fs; kw;Wk; cjtpfSk; ngw;Wf; nfhLf;fg;gLfpd;wJ. 

jha;yhe;jpd; rpahq; kha; (Chiang mai) ,y; eilngw;w AIBDkhehl;by; ,yq;if &ghth`pdpf; 

$l;Lj;jhgdj;ij gpujpepjpj;Jtk; nra;Ak; tifapy; gq;Nfw;w Muha;r;rp kw;Wk; gapw;rpg; 

gphptpd; gzpg;ghsh; jpU hp.vk;.[p. re;jpuNrfu> mjd; 2015 – 2016 Mk; Mz;bd; 

cgjiytuhf thf;Ffspd; %yk; njhpT nra;ag;gl;Ls;sik vkJ epWtdKk;> ehLk; 

ngw;Wf; nfhz;l nfsutkhFk;.  

 

xspgug;G Neu gFg;gha;T 

2015 Mk; Mz;by; Njrpa miytupirapd; nkhj;j xspgug;G Neuk; 6,677.6  

kzpj;jpahyq;fshFk;. ,jpy; 5780.7 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; 896.9  kzpj;jpahyq;fshFk;. 

I miytupirapd; nkhj;j xspgug;Gf; fhyk;  5,530.9  kzpj;jpahyq;fshFk;. ,jpy; 

5,124.4  kzpj;jpahyq;fs; epfo;r;rpfSf;fhf xJf;fg;gl;ld. tpsk;gu mwptpg;Gf;fSf;fhd 

fhyk; 406.5 kzpj;jpahyq;fshFk;. 

2015 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 - 2015 

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%f 

MANghtd;  

 

 

691.0 

244.6 

85.6 

265.2 

162.5 

1448.9 

 
 

11.9 
 
4.2 
 
1.5 
 
4.6 
 
2.8 
 

25.0 
 

 
 

408.9 
 

180.1 
 
- 
 

163.7 
 
- 
 

752.7 

 
 
8.0 
 
3.5 
 
- 
 
3.2 
 
- 
 

14.7 

fy;tp epfo;r;rpfs; 

fy;tp 

tptuz 

tptrhak; 

Nfs;tp gjpy; 

rQ;rpif  
 
 

 

462.4 

136.0 

43.7 

20.9 

137.0 

800.0 

 

8.0 

2.4 

0.8 

0.4 

2.4 

14.0 

 

87.8 

187.3 

- 

- 

16.6 

1124.8 

 

1.7 

3.7 

- 

- 

16.6 

22.0 

rpWtu; epfo;r;rpfs;  

rpWtu; 

fhl;^d; 

 
260.6 

57.9 

318.5 

 

4.5 

1.0 

5.5 

 

44.9 

50.1 

95.0 

 

0.9 

0.8 

1.7 

kfspu; epfo;r;rpfs; 

kfspu; epfo;r;rpfs; 
561.2 

 
9.7 24.6 0.5 

fyhrhuk; kw;Wk; rka epfo;r;rp 

fyhrhuk; 

rka 

 

 

 

 
63.5 

 
362.5 

 
426.0 

 

 

 

 
1.1 

 
6.3 

 
7.4 

 

 

 
19.5 

 
173.7 

 
193.2 

 

 

 
0.4 

 
3.4 

 
3.8 
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nghOJNghf;F epfo;r;rpfs; 

ehlfk; 

njhlh; jpiug;glk; 

jpiug;glk; 

,ir  

gy;NtW 

 
647.6 

 
370.4 

 
87.9 

 
626.8 

 
105.8 

 
1865.5 

 
11.7 

 
6.4 

 
1.5 

 
10.8 

 
1.8 

 
32.2 

 
517.9 

 
- 
 

617.5 
 

464.3 
 

153.3 
 

1753.0 

 
10.1 

 
- 
 

12.1 
 

9.1 
 

3.0 
 

34.3 
 

 

tpisahl;L epfo;r;rpfs; 
 

102.0 
 

1.8 
 

963.7 
 

18.8 

 

tpsk;gu uPjpapyhd epfo;r;rpfs; 
 

224.2 
 

3.9 

 
 

200.4 
 

 
 

3.9 
 

 
nkhop 
 

 
8.9 

 

 
0.1 

 
- 

 
- 

 
Vidaepfo;r;rpfs; 
 

 
25.5 

 
0.4 

 
17.0 

 
0.3 

 

nkhj;jk; 
 

5780.7 
 

100.0 
 

5124.4 
 

100.0 

 

 

tu;j;jf xspgug;Gf; fhyk; -  2015 

epfo;r;rpfspd; tif Njrpa njhiyf;fhl;rp I miytupir 

kzpj;jpahyk;

  

% kzpj;jpahyk;

  

% 

fl;lzk; nrYj;jg;gl;l 
mDruizahsu;fspd; tu;j;jf tpsk;guk;
  
,ytrkhf xspgug;gg;gl;l tpsk;guk; 
 

 
812.9 

 
84.0 

 

 
90.6 

 
9.4 

 
406.1 

 
0.4 

 
99.9 

 
0.1 

 

nkhj;jk;  
 

896.9 
 

100.0 
 

406.5 
 

100.0 
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mDruizahsu; gq;fspg;G  
 

Njrpa miytupir epfo;r;rpfspd; xspgug;G Neuj;jpy; 39.3% (2273.8 kzp) ,f;Fk; I 

miytupir epfo;r;rpfspd; xspgug;G Neuj;jpy; 23.6% (1211.9 kzp) ,w;Fk; mDruizahsu; 

gq;fspg;G cz;L. 

 

epfo;r;rpfspd; tif Njrpa njhiyf;fhl;rp I miytupir 

kzpj;jpahyk; % kzpj;jpahyk; % 

mDruizahsu; gq;fspg;Gld; 

mDruizahsu; gq;fspg;G ,y;yhky; 

2273.8 
 

3506.9 
 

39.3 
 

60.7 

1211.9 
 

3912.5 

23.6 
 

76.4 

nkhj;jk; 5780.7 100.0 5124.4 100.0 

 

 

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 

5585.2 
 

2.2 
 

162.7 
 

30.6 

96.6 
 

0.0 
 

2.8 
 

0.5 

515.9 
 

2888.0 
 

1614.0 
 

106.5 

10.1 
 

56.4 
 

31.5 
 

2.0 

nkhj;jk;  
5780.7 

 
100.0 

 
5124.4 

 
100.0 
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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. 

 

 

Mtzf; fhg;gfk; 
___________________________________________________________________ 

 $l;Lj;jhgdj;jpd; rfy gphpTfs; kw;Wk; myFfSf;Fk; chpj;jhd Mtzf; 

Nfhg;Gf;fisAk; nghWg;Ngw;wy;. 

 Nkw;gb Mtzq;fis gjpT nra;J $l;Lj;jhgdj;jpd; Mtzf; fhg;gfj;jpy; 

fsQ;rpag;gLj;jp fhg;gPL nra;jy;. 

 epUthf hPjpahd NjitfSf;F mtrpakhfpd;w Mtzf; Nfhg;Gf;fis kPz;Lk; 

tpepNahfpj;jy; 

 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;. 

 

NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW eltbf;iffis Nkw;nfhz;L $l;Lj;jhgdj;jpd; Mtzf; 

fhg;gfk; 2015 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; ntspj;njupAk; 

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 

2015 Mk; Mz;L nghWg;Gld; nraw;gl;Ls;sJ. 

 

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 



195             Mz;lwpf;if 2015 
 

 

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; (,jd; 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;ikahJkhd 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;. 

 

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; 
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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 

rl;lj;juzp utP [ath;j;jd 

jiytu; 

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk;. 
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,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk; 

epjp epiyikf; $w;W 
 

&gh  

 Fwpg;G 2015 

brk;gh; 31 

2014 

brk;gh; 31 

nrhj;Jf;fs;   

 

 

eilKiway;yhr; nrhj;Jf;fs; 

nrhj;Jf;fs;> nghwpj;njhFjp kw;Wk; 

cgfuzk; 

8 480,527,374  603,164,096 

Gyikr;nrhj;J 9 163,371,998 246,454,534 

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;   28,289,724  21,321,743 

Rdhkp epjpak;  1,068,428  1,050,703 

fhyk;G+h;j;jpailAk; tiu itj;jpUf;Fk; 

epjpr; nrhj;Jf;fs; 

10 

 

143,408,424 

 

817,769,948 

135,814,574 

 

 1,008,909,650 

eilKiwr; nrhj;Jf;fs;   
 
 

206,139,021 

 
 

210,256,140 ,Ug;G  11 

 

tpahghu fpilf;f Ntz;bait 12 421,900,355 492,464,068 

fld; kw;Wk; fpilf;f Ntz;bait 13  419,849,116 425,257,298 

Vida fpilf;f Ntz;bait  14 116,231,149 94,577,655 

Kw;gzf; nfhLg;gdT   2,764,175 1,500,112 

fhRk;> fhRf;Fr; rkkhditAk; 15 60,085 1,731,079 

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

nkhj;jr; nrhj;Jf;fs;  1,984,713,848 2,234,696,001 

chpikahz;ikAk;> nghWg;Gf;fSk;    

%yjdKk;> xJf;fKk;    

murhq;f %yjdg; gq;fspg;G  537,742,424 537,742,424 

jpuz;l ,yhgk;   681,548,161                        1,049,214,249 

1,219,290,585 1,586,956,673 
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eilKiway;yhg; nghWg;Gf;fs;    

ntspehl;Lf; nfhil  74,377,716  90,281,380 

nrYj;j Ntz;ba Rdhkp epjpak;  1,068,428 1,050,703 

Fwpj;j gzpf;nfhilj; jpl;lk; 16  126,637,518 131,831,313 

eilKiway;yhr; nrYj;j Ntz;ba epjp 

jtizf;nfhLg;gdT 

21.2 

 

- 12,953,126 

 202,083,661             236,116,522  

 

eilKiwg; nghWg;Gf;fs;    

tpahghu nrYj;j Ntz;bait  17 114,513,165 102,768,557 

NtW epjprhh; nghWg;Gf;fs;  18 189,744,799 154,427,137 

NtW nrYj;j Ntz;bait  19 12,904,521 17,239,505 

eilKiw hPjpahf nrYj;j Ntz;ba epjpj; 

jitzf; nfhLg;gdTfs;  

21.3 1,528,966 1,528,966 

tq;fp Nkyjpfg; gw;W  20 244,648,151 

 

135,658,642 

 

 

411,622,807 563,339,602 

nkhj;j nghWg;Gf;fs;   765,423,263 647,739,328 

nkhj;j chpikahz;ikAk;> nghWg;Gf;fSk;  1,984,713,848          2,234,696,001 

 
 

 

,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;Lj; epakq;fs; kw;Wk;> 1971 ,d; 38 Mk; ,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; ,irthFnkd;W epjp Kfhikahsh; cWjpg;gLj;jpAs;shh;.  

 

V.vr;.<.Mh;.gp. vjphprpq;f  
gjpy; gpujk fzf;fhsh; / gpujp epjp Kfhikahsh;.  
2016 ................... 
 

 

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; 2016 ngg;Uthp 26 Mk; jpfjp 

gzpg;ghsh; rigapdhy; ntspaplg;gl;ld.  

 
 

................................... 

rl;lj;juzp utP [ath;j;jd 
jiyth;. 
2016 ................... 
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,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk; 

tphpthd tUkhdf; $w;W 

 

&gh 

 Fwpg;G 2015  

brk;gh; 31 

2014 

brk;gh; 31 

(tUkhdk;) tpw;gid tpUkhdk; 1 1,951,708,288 1,833,677,681 

tpw;gidr; nrytpdk; 3       (1,707,445,460)  (1,391,887,402) 

nkhj;j ,yhgk;  244,262,828 441,790,279 

NtW nraw;ghl;L tUkhdk; 2 195,684,531 163,180,910 

tpepNahfr; nrytpdk; 4 (270,178,855) (253,570,463) 

epUthfr; nrytpdk; 5 (508,669,225) (519,046,780) 

nraw;ghl;L ,yhgk;  (338,900,721) (167,646,053) 

epjpr; nrytpdk; 6 (35,761,638) (14,834,711) 

thpf;F Kd;duhd ,yhgk;   (374,662,359) (182,480,765) 

tUkhd thp 7  2,987,359 7,348,904 

,yhgk; (tUkhd thp 

Fiwf;fg;gl;l gpd;dh;)  

            (371,675,001) (175,131,860) 

NtW tphpthd tUkhdq;fs;     

Xa;Tg; gad; jpl;lj;jpw;fika 

Vw;gl;l ,yhgk;  

                  - - 

 

fhyg;gFjpf;Fhpa nkhj;j tphpthd 

tUkhdk;  

  
         

        (371,675,001) 

 
 

(175,131,860) 
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,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk; 

chpikahz;ik khw;wk; gw;wpa $w;W 
 

&gh 

 jLj;J 

itf;fg;gl;l 

,yhgk; 

murhq;f 

gq;fspg;G 

nkhj;jk; 

2015.01.01 Mk; jpfjpf;fhd kPjp 1,049,214,249 537,742,424 1,586,956,673 

fhyg;gFjpf;Fhpa tphpthd tUkhdk;  (371,675,001) - (371,675,001) 

Kd;ida Mz;bd; thpr; rPuhf;fy;fs; 5,929,296 - 5,929,296 

Kd;ida Mz;by; fpilf;f Ntz;ba 

tUkhdrPuhf;fy;fs; 
(175,950) - (175,950) 

Kd;ida Mz;bd; nfrl; kw;Wk; Nug; 

kPjpf;fhd rPuhf;fy;fs;  
(1,735,439) - (1,735,439) 

Kd;ida Mz;by; Xa;Tngw;w 

Copah;fSf;fhd rPuhf;fy;fs;  
(8,995) - (8,995) 

2015 brk;gh; 31 Mk; jpfjpf;fhd kPjp  681,548,161 537,742,424 1,219,290,585 
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,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk; 

fhRg; gha;r;ry; $w;W 

 

&gh 

 
2015  

brk;gh; 31 

2014 

brk;gh; 31 

nraw;ghl;L 

eltbf;iffspypUe;jhd fhRg; 

gha;r;ry;  

  

thpf;F Kd;duhd Njwpa ,yhgk;  (374,662,359) (182,480,765) 

rPuhf;fy;fs;    

Kd;ida Mz;Lf;fhd 

rPuhf;fy;fs; (rPuhf;fy; 1)  
(1,920,383) (14,295,701) 

%jyPl;L tl;b tUkhdk;  (21,886,937) (32,176,410) 

nrhj;Jf;fs;> nghwpj;njhFjp 

kw;Wk; cgfuzk; tpw;gid 

%ykhd ,yhgk; 

(17,933) (999) 

ntspehl;Lf; nfhil 

fldopTj;jpul;L  
(15,903,664) (15,903,664) 

kPs;th;j;jf cld;gbf;if 

tUkhdk; 
(13,643,754)  (46,566,500) 

kPs;th;j;jf cld;gbf;if 

nrytpdk; 
39,358,352 49,112,441 

murhq;f nfhilfs; - - 

Nja;khdk; 163,504,167 153,518,300 

Iaf; fld; xJf;fk; - Nrit 

ngWeh; fld;gl;Nlhh; 
9,349,664 6,879,785 

Iaf; fld; xJf;fk; - Copah; 

fld;gl;Nlhh; 
(57,684) 111,122 

Iaf; fld; xJf;fk; - ehdhtpj 

fld;gl;Nlhh; 
483,515 44,084 

nrhj;Jf;fs;> nghwpj;njhFjp 

kw;Wk; cgfuzk; tpw;gid 

%ykhd el;lk; 

90,525 63,915 
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tq;fp tl;b 19,399,549 8,385,155 

thfd Fj;jiff; nfhs;tdTf; 

fld; tl;b 
1,009,688 2,441,330 

tq;fpf; fld; tl;b 12,783,747 - 

Gyikr; nrhj;Jf;fs; Nja;khdk; 95,297,600 73,616,002 

Copah; gzpf;nfhil nfhLg;gdT 

rPuhf;fy;  
- (18,600) 

epjprhh; kw;Wk; NtW 

gjptopg;Gf;fs; 
3,218 158,468 

 

nraw;ghl;L eltbf;iffspypUe;J 

cUthf;fg;gLfpd;w fhRg; 

gha;r;ry; nraw;gL %yjd 

khw;wq;fspd; Kd;dh;  

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

 (mjpfhpg;G) /FiwT – G+h;j;jp 

nra;ag;glhj Ntiyfs;  
 - 3,500,728 

 (mjpfhpg;G) /FiwT – ,Ug;G  4,032,187 2,533,249 

 (mjpfhpg;G) /FiwT – fpilf;f 

Ntz;bait (rPuhf;fy; 2)  
90,214,707 60,766,886 

mjpfhpg;G /FiwT – nrYj;j 

Ntz;bait (rPuhf;fy; 3)  
9,685,776 (33,901,970) 

 

nraw;ghl;L eltbf;iffspypUe;J 

cUthf;fg;gLfpd;w fhRg; 

gha;r;ry; 

17,119,981 30,720,357 

mjpfhpg;G /FiwT – nrYj;j 

Ntz;bait (rPuhf;fy; 3)  
  

 

nraw;ghl;L eltbf;iffspypUe;J 

cUthf;fg;gLfpd;w fhRg; 

gha;r;ry; nraw;gL %yjd 

(19,399,549) (8,385,155) 
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khw;wq;fspd; gpd;dh;  

gzpf;nfhilnrYj;jy; (5,193,795) (6,771,266) 

Gyikr; nrhj;Jf;fs; nfhs;tdT (38,109,165) (72,655,766) 

jLj;Jitj;jy; thp nrYj;jy; (2,232,267) (3,455,787) 

 

nraw;ghl;L eltbf;iffspypUe;J 

cUthf;fg;gl;l Njwpa fhRg; 

gha;r;ry; 

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

 

KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd 

fhRg; gha;r;ry;  

  

nrhj;Jf;fs;> nghwpj;njhFjp 

kw;Wk; cgfuzk; nfhs;tdT 
(41,050,820) (165,621,332) 

nrhj;Jf;fs;> nghwpj;njhFjp 

kw;Wk; cgfuzk; tpw;gid 

%ykhd tUkhdk; 

110,782 13,890 

KjyPl;L tUkhdk; ngWif 

(jpiwNrhp cz;bay; kw;Wk; 

epiyahd itg;G)  

23,446,821 40,010,414 

epUthfk; nra;ag;gLk; 

fk;gdpfspy; KjyPL       

(fhyk; G+h;j;jailAk; tiu 

itj;jpUf;Fk; epjpr; nrhj;Jf;fs;)  

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

epUthfk; nra;ag;gLk; 

fk;gdpfspy; KjyPL (jpiwNrhp 

cz;bay; kw;Wk; epiyahd 

itg;G)   

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

 

KjyPl;L eltbf;iffspypUe;J 

cUthf;fg;gl;l /gad;gLj;jg;gl;l 

Njwpa fhRg; gha;r;ry;  

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



205             Mz;lwpf;if 2015 
 

 

 

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) 

tq;fpf; fld; ngWif 250,000,000 - 

tq;fpf; fld; nrYj;jy;  (262,783,747) - 

epjp jtizg;gzk; nrYj;jy;  (12,953,126) (13,260,468) 

 

epjprhh; eltbf;iffspypUe;J 

cUthf;fg;gl;l /nrYj;jg;gl;l 

Njwpa fhRg; gha;r;ry;  

(25,736,873) (14,087,964) 

Mz;by; fhRk;> fhRf;Fr; 

rkkhditfspdJk; mjpfhpg;G 

/FiwT  

(110,662,855)                 (90,077,893) 

Mz;bd; Muk;gj;jpy; mjpfhpg;G 

/FiwT  
                (133,985,296)                 (43,907,403) 

Mz;bd; ,Wjpapy; kPjp (244,648,151) (133,985,296) 
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rPuhf;fy; 1       2015    2014 
        &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 

fpilf;f Ntz;ba tUkhd rPuhf;fy;   (175,950)                                - 

nfrl;> Nug; kPjpf;fhd rPuhf;fy;             (1,735,439)                                       - 

Xa;Tngw;w Copah;fSf;fhd rPuhf;fy;                    (8,995)               -    

                  (1,920,383)              (14,295,701) 

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

rPuhf;fy; 2  

fpilf;f Ntz;ba fzf;Ffspd; mjpfhpg;G /FiwT  

th;j;jf fpilf;f Ntz;bait    74,857,803         63,691,100 

fld; kw;Wk; fpilf;f Ntz;bait    (17,484,416)                   (15,574,876) 

     (jpiwNrhp cz;bay; jtpu) 

NtW fpilf;f Ntz;bait     (26,757,550)         18,331,112 

Kd;djhf nrYj;jy;       (1,264,062)       5,792 

Gyikr; nrhj;Jf;fs;    25,894,101                  (5,686,241) 

        90,214,707        60,766,886 
          =========                   ========= 
 

rPuhf;fy;  3 

nrYj;j Ntz;ba fzf;Ffspd; mjpfhpg;G /FiwT  

th;j;jf nrYj;j Ntz;bait     (27,613,744)                   (48,665,573) 

NtW epjpg; nghWg;Gf;fs;      35,317,663        17,560,448 

NtW nrYj;j Ntz;bait      1,981,857       (2,796,845) 

  9,685,776     (33,901,970) 
                                                                           =========                   ========= 
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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;.  

2015 Mk; Mz;L bnrk;gH khjk; 31Me; jpfjpapy; $l;Lj;jhgdj;jpy; Nritahw;wpa 

CopaHfspd; vz;zpf;if 1030 MFk; (epue;ju> xg;ge;j kw;Wk; mika CopaHfs;). 

gzpg;ghsH rigapdhy; 2015 bnrk;gH khjk; 31 jpfjpAld; epiwtilAk; Mz;Lf;fhd 

epjp mwpf;iffs; 2016 ngg;Uthp khjk; 26Me; 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.  

 

 
 

 

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;.  
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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; 

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 
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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 

ehzaj;jpyhFk; 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; 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 

gpukhw;wq;fspdJk; ,yhgk; my;yJ el;lk; tpupthd tUkhdf; $w;wpd; “Vida (el;lk;) / 

,yhgk;” vdf;Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.     
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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.  

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% 
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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 

 

 

3.4.  epjpr; rhjdg;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+h;j;jpailAk; 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;. 



212             Mz;lwpf;if 2015 
 

 

$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 13 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; 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;  

IAS39w;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.  
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fle;j 05 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;.  

 

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;.   

           &gh. 

 xU tUlj;jpw;F 
FiwthdJ 

xU tUlj;jpw;F  

Nkw;gl;lJ 

tl;b 24,495 -  

thliff; nfhs;tdT 
ngWkjp 

1,504,471 -  

thliff; nfhs;tdT 
epYit - ,yq;if tq;fp 

 1,528,966 -  
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3.7  tpahghuf; fld;gl;NlhH 

3.7.1  Vw;ghLfs; - 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 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;  - 2015.12.31 

&gh 

2015/01/01 Vw;ghL 71,041,991 

2015Mk; Mz;Lf;fhd mwtPL 9,349,828 

2015Mk; Mz;Lf;fhd gjptopg;G (165) 

 

2015/12/31 Me; jpfjpf;fhd Vw;ghL 

 

80,391,654 

 
 

3.7.2  gy;NtW fld;gl;NlhUf;fhd Vw;ghL 

ml;ltiz 4 – gy;NtW fgld;gl;NlhUf;fhd Vw;ghL - 2015/12/31 
           &gh 

2015/01/01 Vw;ghL 
38,622,566 

2015Mk; Mz;Lf;fhd mwtPL 
483,515 

 

2014.12.31 Mk; jpfjpf;fhd Vw;ghL 

 

19,106,081 
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3.7.3  NtW fpilf;f Ntz;baitf;fhd Vw;ghLfs; 

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; - 2015.12.31 

&gh 

xJf;fk; 2015/01/01 
252,372 

2035Mk; Mz;bw;fhd mwtPL (57,684) 

xJf;fk; 2015/12/31 

 

194,688 

 
 
 

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; 
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,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpy; njhlHe;Jk; Nritapy; ,y;yhj (Xa;T ngw;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;F 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 tUkhd thpr; rPuhf;fyhf 

&gh 5,929,296 Kd;ida Mz;Lf;Fhpa fpilf;f Ntz;ba tUkhd rPuhf;fyhf &gh 

175,950kw;Wk; E}yfj;jpYs;s nfrl; kw;Wk; Nug;nuf;Nfhlh; Muk;g kPjp &gh 1,735,439kw;Wk; 

Kd;ida Mz;L Xa;Tngw;w Copah;fSf;fhd rPuhf;fyhf &gh 8,995 cs;slq;Ffpd;wd.  

 

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;. 2015 brk;gh; 31 Mk; jpfjpf;fhd tq;fpf; $w;Wf;fSf;F mika 

,yq;if tq;fpapd; jhgdf; fpis &gh 231>087>207 kw;Wk; nuhhpq;ud; fpis &gh 

13>560>944 Mf tq;fpf; fzf;F kPjpfs; fhzg;gl;ld. 

 

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. 

 

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;. 
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,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;.  

 
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 6 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 mika6 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 3,028,000, 000Md njhifepjpf;$w;Wf;fspd; Fwpg;Gfspd; fPo; 

ntspg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.   



218             Mz;lwpf;if 2015 
 

 

3.13 Xa;T gad;fSf;fhd nghWg;G  

Fwpg;gpl;l gad;jpl;lk; vd;gJ CopaH xUtH Xas;TngWk; nghJthf taJ> 

Nritf;fhyk; kw;Wk; el;laPl;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; 

cs;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;.  

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;T ngWk; taJ 60 MFk;.  

 
epWtdk; njhlHr;rpahf epiyj;jpUf;fk; vd;w fUJNfhis mbg;gilahff; nfhs;sy;.  

2015 Mk; Mz;L Nkw;gb fUJNfhs; mbg;gilahff; nfhs;sg;gl;lJ. mjw;fika 2015 

Mk; Mz;Lf;F Xa;T+jpag; gad;fs; fzpg;gplg;gltpy;iy.  
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ml;ltiz 6 – epjp epiyikf; $w;wpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpfs;  

&gh 
 
2015.01.01 Mk; jpfjpf;F kPjp 131,831,313 

2015 Mk; Mz;by; epjpaj;jpw;fhd nryT itj;jy;fs;  - 

2015 Mk; Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l nfhLg;gdTfs; (5,193,795) 

 

2015.12.31 Mk; jpfjpf;F kPjp 

 

126,637,518 

 
 
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;.  

 

3.14.1 cs;ehl;Lf;nfhilfs; 

nfhilfspy; 20% khd tUlhe;j tpfpjj;Jf;fika Nja;khdk; nra;ag;gLfpd;wJ.  

 

3.14.2  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; 2015 Mk; Mz;Lf;Fupa 

njhif &gh 2,596,040.18MFk;. ,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;gJ2D kw;Wk;3Drk;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; (5 tUlk;) Nja;khd Vw;ghL 

nra;ag;gLk;.  
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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;.  

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 jpfjpapd; 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.  
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3.19  &gth`pdp 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.  

ml;ltiz 7 – 2015.12.31 Me; jpfjpf;F r%f eyd;Gup epjpaj;jpd; kPjp  

 &gh 
 
2015.01.01 Mk; jpfjpf;fhd kPjp 1,050,703 

fhyg;gFjpf;fhd tl;b                                                         17,725                                                

 

2015 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; epjpaj;jpd; kPjp 

 

1,068,428 

 
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 38w;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;fs; gpd;tUk; nfhs;iffSf;F 

mika Nja;khdk; nra;ag;gl Ntz;Lk;.   
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ml;ltiz 8 V – 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; 
kw;Wk; jpiug;glk; my;yhj cs;ehl;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;.  

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;  

&gh 

 

 

5. Nkyjpfg; gw;W trjpfSf;fhd gpiz 

 

Nkyjpfg; gw;W trjpffs; 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.  

 

 

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; 

2015/01/01 
epYit 

147,654,299 29,621,936 36,807,776 2,989,847 - 29,380,676 

$l;Lf         38,109,165 4,807,225 - - - - 

2015 Mk; 
Mz;Lf;fhd 
Nja;khdk; 

(95,297,600) (20,141,559)  (4,295,259) (2,989,847) -      (3,274,661) 

2015/12/31 
epYit 

 

90,465,864 

 

14,287,603 

 

32,512,517 

 

- 

 

- 

 

26,106,014 
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6.  KjyPl;L tUkhdk; 

 ml;ltiz 10 - KjyPl;L tUkhdk; 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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; ngWNtwhf 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. 

 

 

 

 

KjyPl;L tif ngWkjp 

 

jpiwNrup cz;bay;fs; (,yq;if tq;fp) 11,931,676 

epiyahd itg;Gf;fs;  (,yq;if tq;fp)    8,410,713 

mur <l;L KjyPl;L tq;fpapd; epiyahd itg;Gf;fs; 1,297,666 

murhq;f epWtdq;fspd; Nkyjpf epjpf;fhd jw;fhypf 
ek;gpf;if epjpak; 

85,194 

tpNrl tPlikg;Gf;fld; jpl;lk; (mur <l;L KjyPl;L tq;fp)       159,337 

Nrkpg;Gf;fzf;F (,yq;if tq;fp)         2,352    

nkhj;j KjyPl;L tUkhdk;  21,886,937 
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(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;. 
 

$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; 
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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.  

 

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;ghd 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;jiffg; 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 
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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.  

 

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;.  

 

   2015          2014 

   &gh 000        &gh 000  

fld; fhyvy;iyf;Fs;  

khjk; 0 – 3                       147,762 153,791 

Kd;G ,Ue;J mwtpl Ntz;baJ 

khjk; 3 – 1                         216,733 255,100 

khjk; 1 – 6                            15,828   46,424 

khjk; 6 ,w;F Nky;    121,927 108,135 

fpilf;f Ntz;ba xl;Lnkhj;j re;ijrhh;    502,250 563,450 

fl;likT    (80,392)  (71,042) 

Njwpa re;ijrhh; fpilf;f Ntz;bait    421,858 492,408 

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

 

 

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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njh. 
,y. 

NgaH gjtp rk;ge;jg;gl;l 
jug;gpdHfSldhd 

nfhLf;fy; thq;fypd; 
jd;ik 

Kftup 

01 jpU vr;.v];. utp 

[ath;j;jd 
jiytH rk;ge;jg;gl;l 

jug;gpdHfSld; 
nfhLf;fy; 
thq;fy;fspy;iy 

,y. 636/7,= 
[ath;j;jdGu 
tPjp> Nfhl;Nl. 

02 jpU vk;.b. kfpe;jghy  gzpg;ghsH 
rig 
cWg;gpdH 

 

rk;ge;jg;gl;l 
jug;gpdHfSld; 
nfhLf;fy; 
thq;fy;fspy;iy 

63 F,xd;gjhtJ 
xOq;if> I. 
N[hjpghy 
khtj;ij> 
khyk;Ng 

03 jpU Gj;jjhr 

fyg;gj;jp 
gzpg;ghsH 
rig 
cWg;gpdH 

rk;ge;jg;gl;l 
jug;gpdHfSld; 
nfhLf;fy; 
thq;fy;fspy;iy 

15/1,u[ khtj;j> 
gpw;wNfhl;Nl 

04 jpU vk;.[p. ee;j 

Nrdhehaf;f 

KUj;njl;LNtfk 

gzpg;ghsH 
rig 
cWg;gpdH – 
jiyth; 
,yq;if 
xypgug;Gf; 
$l;Lj;jhgdk; 

rk;ge;jg;gl;l 
jug;gpdHfSld; 
nfhLf;fy; 
thq;fy;fspy;iy 

21,&grpq;f 
khtj;j> 
ENfnfhil 

05 jpU jp];] 

N`thtpjhud 
gzpg;ghsH 
rig 
cWg;gpdH 

 

rk;ge;jg;gl;l 
jug;gpdHfSld; 
nfhLf;fy; 
thq;fy;fspy;iy 

456/L,KjyhtJ 
xOq;if (fpwPd; 
Nfhl;)> kzy; 
tPjp> 
jytj;Jnfhl 

06 jpUkjp fPjh Fkhhp 

tpkytPu 
gzpg;ghsH 
rig 
cWg;gpdH 

rk;ge;jg;gl;l 
jug;gpdHfSld; 
nfhLf;fy; 
thq;fy;fspy;iy 

255/45, 
f`d;njhl;l 
tPjp> khyk;Ng 

07 jpU jPghy; 

re;jpuuj;d 
gzpg;ghsH 
rig 
cWg;gpdH – 
jiyth; 
,yq;if 
jpiug;glf; 
$l;Lj;jhgdk; 

rk;ge;jg;gl;l 
jug;gpdHfSld; 
nfhLf;fy; 
thq;fy;fspy;iy 

576/1, 

10MtJ 
iky;fy;> 
khyk;Ng 

08 Nguhrphpah; 

nkbtyNf Rdpy; 

rhe;j 

gzpg;ghsH 
ehafk; 

rk;ge;jg;gl;l 
jug;gpdHfSld; 
nfhLf;fy; 
thq;fy;fspy;iy 

480/3A,khFk;Gw> 
gd;dpgpl;ba 
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09 jpU. nuh`hd; 
ruj;re;ju ngNuuh 

gpujpg; 
gzpg;ghsH 
eahfk; 
(nghwpayhsH) 

rk;ge;jg;gl;l 
jug;gpdHfSld; 
nfhLf;fy; 
thq;fy;fspy;iy 

 

24> = Rkq;fy 
tPjp> 
,uj;kyhid.  

10 jpUkjp V.vr;.<.Mh;.gp. 

vjphprpq;f 
gjpy; gpujhd 
fzf;fhsH  

rk;ge;jg;gl;l 
jug;gpdHfSld; 
nfhLf;fy; 
thq;fy;fspy;iy 

,y. 36> 
ty;nghy> 
Ky;Nyhpah Gjpa 
efuk;> 

 

11 jpU. ep~he;j 
cgatd;r 

gpujpg; 
gzpg;ghsH 
ehafk; 
(jahupg;G 
Nritfs;) 

rk;ge;jg;gl;l 
jug;gpdHfSld; 
nfhLf;fy; 
thq;fy;fspy;iy 

71< / ,`yfk> 
fk;g`  

12 jpU. RNkjh 
mj;Jyrpwp 

gpujpg; 
gzpg;ghsH 
ehafk; 
(gpd;dzp) 

rk;ge;jg;gl;l 
jug;gpdHfSld; 
nfhLf;fy; 
thq;fy;fspy;iy 

234/N[>  
fJUf`tj;j 
tPjp> 
nfhl;bfhtj;ij 

  

13 jpU tpkyuj;d 

mjpfhhp 

gzpg;ghsh; 

jiyth; 

(gy;NtW 

epfo;r;rpfs;) 

rk;ge;jg;gl;l 
jug;gpdHfSld; 
nfhLf;fy; 
thq;fy;fspy;iy 

269/14, 

4 Mk; xOq;if> 
gKDt tPjp> 
kfufk 

14 jpU ghypj Nf 

tpN[rpq;f 
gzpg;ghsH 
(eph;thfk;) 

rk;ge;jg;gl;l 
jug;gpdHfSld; 
nfhLf;fy; 
thq;fy;fspy;iy 

No 225,k`tj;j 
tPjp> 
Ntnty;Jt> 
fsdp 

 

15 jpU rh;yp mdpy; j 

rpy;th 
gzpg;ghsH 
(nra;jp kw;Wk; 
elg;G 
tptfhuk;) 

rk;ge;jg;gl;l 
jug;gpdHfSld; 
nfhLf;fy; 
thq;fy;fspy;iy 

 

4555C, gd;ry 
tPjp> 
jytj;Jnfhl 

16 jpU vk;.vk;. mdpy; 

gz;lhu rpwpky;tj;j 
gzpg;ghsH 
(re;ijg;gLj;jy;) 

rk;ge;jg;gl;l 
jug;gpdHfSld; 
nfhLf;fy; 
thq;fy;fspy;iy 

No. 16Riykhd; 
vtdpA> [htj;j> 
nfhOk;G 05 

17 jpUkjp vhpd; 

tpN[Nfhd; 
gzpg;ghsH 
(fy;tp 
epfo;r;rpfs;) 

rk;ge;jg;gl;l 
jug;gpdHfSld; 
nfhLf;fy; 
thq;fy;fspy;iy 

380/97,u[ 
cad> 
ntyptpl;l> 
khyk;Ng 
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epjpf; $w;Wf;fs; njhlh;ghd Fwpg;Gf;fs; 2015 brk;gh; 31 Mk; 

jpfjpAld; epiwtilAk; Mz;Lf;F 
 

 2015 

 brk;gh;31  

2014 

brk;gh;31 

01. tUkhdk;   

&gth`pdp xspgug;G Neu tpw;gid – miythpir 1 1,267,091,997 1,428,421,321 

&gth`pdp xspgug;G Neu tpw;gid – I 

miythpir  
642,457,960 328,932,740 

&gth`pdp xspgug;G Neu tpw;gid –kPs;th;j;jf 

cld;gbf;if  
13,643,754 46,566,500 

xspgug;G Neu tpw;gid kPjhd Njrj;ijf; 

fl;bnaOg;Gk; thp  
28,514,577 29,757,120 

nkhj;j tUkhdk; 1,951,708,288 1,833,677,681 

02. NtW nraw;ghl;L tUkhdk;   

cw;gj;jp tUkhdk; 89,868,456 87,345,686 

KjyPl;L tUkhdk; (8 Mk; ml;ltiziag; ghh;f;f) 21,886,937 32,176,410 

ghpkhw;wy; fl;lzk; 1,018,351 731,788 

nrhj;Jf;fspd; tpw;gid %ykhd ,yhgk; 17,933 999 

rpw;Wz;br;rhiyapypUe;jhd thlif 36,000 39,000 

jpizf;fsj;jpd; jz;lg; gzk; 934,077 1,512,342 

Copah; fld; tl;b 6,946,407 6,838,119 

ehdhtpj tUkhdk; 5,654,343 3,339,997 

ntspehl;L cjtpj;jpl;lk; 15,903,664 15,903,664 

kPsr; nrYj;jhj Nfs;tp itg;G  16,055 292,475 

gjpTf; fl;lzk; 123,792 196,968 

epfo;r;rpfspd; nghUl;fs; tpw;gid 5,019,653 2,717,919 

gjpTf; fl;lzk; njhiyf;fhl;rp re;ijg;gLj;JNthh; 11,411 4,000 

$l;Lj;jhgd trjpfisg; gad;gLj;jy; (ntspehL)  3,491,037 1,055,495 

$l;Lj;jhgd trjpfisg; gad;gLj;jy; (cs;ehL)  36,862,090 5,974,963 

Njrj;jpw;F kFlk; Gj;jfq;fs;> rQ;rpiffis 

tpw;gid nra;jjd; %yk; ngw;w tUkhdk; 
486 325,759 

ned kpfpu tpdhg;gj;jpu tpw;gid %ykhd tUkhdk;  5,403,063 3,612,254 

nryhtzp khw;wy; ,yhgk; -   585 

tpsk;gu epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; nrytpdq;fis 2,097,342 - 
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kPs;epug;gy; 

re;ijg;gLj;jy; Nkk;gLj;jy; tUkhdk; 28,829 136,804 

Nrit ngWdh; kPs;epug;Gr; nra;j NtW fl;lzq;fs;   50,003   - 

bg;Nshkh ghlnewp elhj;jpajd; %yk; ngw;w 

tUkhdk; 
314,603 975,684 

nkhj;j Vida nraw;ghl;L tUkhdk; 195,684,531 163,180,910 

3. tpw;gidr; nrytpdk;   

3.1 fy;tp epfo;r;rpfSf;fhd nrytpdk;    

fiyQh; fl;lzk; 4,784,655 6,459,530 

cgruizr; nrytpdk;  1,315,335 1,781,234 

xg;gidg; nghUl;fs;  100,665 171,963 

NtW nrytpdq;fs; 327,278 462,106 

caph;g;gpg;Gg; nghUl;fs;  16,536 3,357 

Nkil tbtikg;G  1,136,544 2,511,820 

xspg;glf; frl; kw;Wk; Nlg;  660,734 591,045 

Nghf;Ftuj;J trjpfis thliff;Fg; ngwy; 129,000 337,380 

cgfuzq;fs; thliff;Fg; ngwy;  2,596,455 3,203,498 

trjpfis (muq;F) thliff;Fg; ngwy; 157,434 895,153 

xypngUf;fp cgfuzk; thliff;Fg; ngwy; 124,000 258,500 

kpd;rhuk; 9,700 11,800 

Nkhl;lhh; thfdq;fSf;fhd vhpnghUs; 345,093 9,993 

kpd;gpwg;ghf;fpfSf;fhd vhpnghUs; 7,550 10,000 

jq;Fkplk; 1,549,165 3,163,480 

Gifg;glk;  - 1,000 

gpuahzr; nrytpdKk;> tho;f;ifr; nryTf; 

nfhLg;gdTk;  
1,257,448 1,598,155 

epfo;r;rpg; gpujpfs; kw;Wk; njhiyf;fhl;rp xspgug;G 

chpikiaf; nfhs;tdT nra;jy; 
880,000 4,830,000 

jpiuapLk; ,lq;fis thliff;Fg; ngwy; 
4,500 4,000 

tpNrl tplaq;fs; 
1,302,000 1,441,825 

fy;tp epfo;r;rpfSf;fhd nrytpdk; 16,704,089 27,745,838 

I miythpir    

fiyQh;fSf;fhd fl;lzq;fs; 5,002,735 5,583,483 

kpd;gpwg;ghf;fpfSf;fhd vhpnghUs; 2,000 - 
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cgruidr; nrytpdk;  575,577 629,450 

cgfuzq;fs; thliff;Fg; ngwy;  284,755 1,488,500 

Gifg;glk;  - 50,000 

xyp cgfuzk; thliff;Fg; ngwy; 8,000 98,300 

kpd;rhuk; 81,500 13,000 

kpd;rhu nrytpdk; kPs;epug;gy; - I miythpir 

(Fairway Tower) 
835,808 - 

xspgug;G NfhGu Fj;jif thlif  1,683,673 - 

NtW nrytpdq;fs; 365,465 379,968 

gpuahzr; nrytpdKk;> tho;f;ifr; nryTf; 

nfhLg;gdTk;  
752,845 604,931 

Nghf;Ftuj;J thlif 52,100 - 

epfo;r;rpf;fhd nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;jy; 

(ntspehL) 
57,141,909 27,490,946 

jq;Fkplk; 925,255 963,375 

xspg;glf; frl; kw;Wk; Nlg;  279,354 184,262 

xypgug;Gf; $l;Lj;jhgd xspgug;G NfhGuj;ij 

gad;gLj;jtjw;fhd thlif 
2,547,419 3,575,476 

kpd;rhu nrytpdk; kPs;epug;gy; - ,yq;if xypgug;Gf; 

$l;Lj;jhgdk; 
1,027,460 2,167,539 

Nkil tbtikg;G> gpd;dzp  tbtikg;G> 407,054 725,595 

cgfuzk; thliff;Fg; ngwy; (Nkil / xyp)  24,800 683,016 

Nkhl;lhh; thfdq;fSf;fhd vhpnghUs;  45,188 - 

Nkil tbtikg;G> xspg;gjpT ,lq;fs;> gpd;dzp 

cgfuzq;fs;  
79,000 20,000 

caph;g;gpg;Gg; nghUl;fs;  16,542 3,357 

tpNrl tplak; - 800,000 

tpNrl nfhLg;gdT – Mq;fpy nra;jp 187,600 621,600 

nrdy; I epfo;r;rpfSf;fhd nrytpdk; 72,326,038 46,082,798 

3.2 gy;NtW epfo;r;rpfSf;fhd nrytpdk;   

fiyQh; fl;lzk; 22,571,621 23,709,816 

Kd; fhl;rpfs; kw;Wk; mtjhdpg;Gf; fl;lzk; 149,400 303,200 

cgruidr; nrytpdk;  2,840,716               3,383,033 

epfo;r;rpg; gpujpfs; kw;Wk; njhiyf;fhl;rp xspgug;G 

chpikiaf; nfhs;tdT nra;jy; 
510,958,705 187,805,137 

Nkil tbtikg;G> xspg;gjpT ,lq;fs;> gpd;dzp 2,620,156 2,131,046 
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cgfuzq;fs;  

xg;gidg; nghUl;fs;  100,665 124,171 

xspg;glf; frl; kw;Wk; Nug; 3,346,700 2,561,349 

caph;g;gpg;Gg; nghUl;fs;  16,536 2,793 

Gifg;glk;  11,507 95,587 

cgfuzq;fs; thliff;Fg; ngwy;  7,331,710 7,504,385 

NtW nrytpdq;fs; 2,922,603 2,199,250 

epfo;r;rpf;fhd nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;jy; 

(ntspehL) 
7,126,587 8,121,142 

gpuahzf; nfhLg;gdT kw;Wk; tho;f;ifr; nryTf; 

nfhLg;gdT  
2,759,449 3,633,177 

tpNrl tplak; (484,000) - 

jq;Fkplf; fl;lzk; 4,119,901 5,564,664 

kpd;rhuk; 157,523 251,907 

fiyaf trjpfis thliff;Fg; ngwy; (xyp) 1,048,002 1,781,455 

xypngUf;fp cgfuzk; thliff;Fg; ngwy; 740,000 619,350 

Nghf;Ftuj;J trjpfis thlifg; ngwy; 653,300 790,100 

kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fSf;fhd vhpnghUs;  75,970 14,520 

glg;gpbg;G nra;Ak; ,lq;fSf;fhd thlif  283,523 471,845 

Nkhl;lhh; thfdq;fSf;fhd vhpnghUs;  691,938 - 

nra;kjp nrytpdk; - 2,400 

gy;NtW epfo;r;rpfSf;fhd nrytpdk; 
570,042,512 251,070,327 

3.3 nra;jp epfo;r;rpfSf;fhd nrytpdk;   

nra;jp thrpg;ghsh;fs;> njhFg;ghrphpah;fSf;fhd 

nfhLg;gdT  
5,205,435 6,212,300 

nra;jp Nrfhpj;jy; - cs;ehL 22,577,400 21,607,500 

nra;jp Nrfhpj;jy; - ntspehL 4,992,042 4,651,589 

NtW nrytpdq;fs; 151,055 549,477 

Nkhl;lhh; thfdq;fSf;fhd vhpnghUs;  124,798 20,000 

nra;kjpf; fl;lzq;fs; - ntspehL 2,204,122 4,652,217 

Mrpa xypgug;Gr; rq;fj;jpd; epiyahd kw;Wk; 

khw;wkilAk; fl;lzq;fs; 
4,278,929 2,912,048 

elg;G tptfhug; gphpT (nghJ) 16,536 3,357 

Nghf;Ftuj;J trjpfis thlifg; ngwy; 9,834,316 11,418,728 

,izaj;jyj;jpw;F gjpNtw;wk; nra;tjw;fhd 1,800,000 2,095,658 
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Nritfs;  

xspf; frl; kw;Wk; Nug; 793,437 456,721 

cgruidr; nrytpdk;  209,072 1,534,726 

nra;jpg; gpd;dzp muq;f cUthf;fk;  291,457 178,187 

fiyQh; fl;lzk; 5,859,975 29,399,070 

cgfuzq;fs; thliff;Fg; ngwy;  1,048,568 23,842,142 

xypngUf;fp cgfuzk; thliff;Fg; ngwy; 132,250 832,806 

gpuahzr; nrytpdKk;> tho;f;ifr; nryTf; 

nfhLg;gdTk;  
667,990 2,631,850 

xg;gidg; nghUl;fs; 144,221 2,142,207 

jq;Fkpl trjp  828,000 2,745,040 

kpd;rhuk; - - 

trjpfis thlifg; ngwy; (Nkil /xyp)  627,263 1,134,223 

Gifg;glk;  20,000 110,000 

kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpuj;jpw;fhd vhpnghUs; 

nrytpdk;  
1,500 - 

muq;F>fiyaf trjpfis thliff;Fg; ngwy; 

(elg;G tptfhuk;) 
2,165,238 6,424,401 

Neub epfo;r;rpfs;  1,656,000 1,656,000 

tpNrl tplaq;fs; 201,902 3,875,027 

nra;jp epfo;r;rpfSf;fhd nrytpdk; 65,831,507 131,085,274 

3.4 th;j;jf epfo;r;rpfSf;fhd jahhpg;Gr; nrytpdk;    

fiyQh; fl;lzk; 5,748,870 856,420 

cgruizr; nrytpdk;  504,280 281,180 

muq;F cUthf;fk; / xspg;gjpT ,lq;fs; gpd;dzp 

cgfuzq;fs; 
1,562,572 1,217,048 

Nghf;Ftuj;J trjpfis thlifg; ngwy; 12,000 - 

cgfuzq;fs; thliff;Fg; ngwy;  6,056,304 1,993,204 

NtW nrytpdq;fs; 115,642                      20,500 

gpuahzr; nrytpdKk;> tho;f;ifr; nryTf; 

nfhLg;gdTk;  
565,927 425,466 

kpd;rhuk; 4,359 - 

kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpuj;jpw;fhd vhpnghUs; 

nrytpdk;  
75,529 - 

jq;Fkplk; 661,320 621,000 

xyp cgfuzk; thliff;Fg; ngwy; 128,000 - 
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xspg;glf; frl; kw;Wk; Nlg;  112,069 213,549 

tpNrl tplaq;fs; - 43,000 

th;j;jf epfo;r;rpfSf;fhd nrytpdk; 15,543,872 5,671,367 

3.5 NtW jahhpg;Gr; nrytpdq;fs;   

rk;gsKk;> NtW nfhLg;gdTfSk; (jahhpg;Gg; 

gjtpazpapdh;)  
  

rk;gsKk;> nfhLg;gdTfSk; - epue;ju Copah;fs;  386,814,448 289,676,355 

rk;gsKk;> nfhLg;gdTfSk; - xg;ge;j 11,167,072 27,431,804 

rk;gsKk;> nfhLg;gdTfSk; - epthuz 8,139,493 12,225,733 

NkyjpfNeuk; 107,496,962 129,014,136 

Copah; Nrkyhg epjpa $l;Lj;jhgdg; gq;fspg;G  45,052,247 44,626,433 

Copah; ek;gpf;if epjpa $l;Lj;jhgdg; gq;fspg;G  9,012,839 8,920,606 

tpLKiw jpd nfhLg;gdT 27,876,610 30,719,107 

thu,Wjpehs; nfhLg;gdT (epiwNtw;W) 4,138,208               4,456,163 

gpd;jq;fpaNrit/ fLk;Ntiy 4,719,812 4,800,709 

flikg;nghWg;G mYtyh; /nghwpapayhsh; 

nfhLg;gdT  
1,389,713 1,218,413 

Cf;Ftpg;Gf; nfhLg;gdT  25,548,503 25,034,686 

czTf; nfhLg;gdT – epiwNtw;wy;yhj  7,785,000 7,576,875 

gpuahzf; nfhLg;gdT  16,175,870 15,047,464 

vQ;rpa kUj;J tpLKiwf;fhd nfhLg;gdT  15,584,061 15,691,001 

kpif Cjpak; 25,421,822 33,992,711 

kpd;rhuk; - (75%) 80,327,524  89,998,685 

kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpuj;jpw;fhd vhpnghUs; 

nrytpdk;  
1,248,877 1,380,855 

gpuahzr; nrtpdk; (75%) 8,088,619 16,619,155 

xspgug;G epiya thlifr; nrytpdk;  4,517,436 1,931,678 

GJg;gpj;jy; kw;Wk; guhkhpg;Gr; nrytpdk; - 

cgfuzk;  
6,636,933 8,642,029 

ntspehl;L epfo;r;rpfspd; kPjhd thp  2,080,000 1,967,500 

kPs; th;j;jf cld;gbf;if kPjhd nrytpdk;  39,358,352 49,112,441 

miythpirr; nrytpdk;  4,274,192 4,411,693 

9 MHZnra;kjp miythpir thliff; nfhs;tdTr; 

nrytpdk; 
- - 

nfhOk;G – gyhyp xspgug;Gj; njhlh;Gfs;  1,241,698 1,133,330 
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Fiber Opticnjhlh;ig thliff;Fg; ngwy;  - 112,882 

%d;whk; jug;gpdhplkpUe;J cl;fl;likg;G trjpfis 

thliff;Fg; ngwy; 
1,740,807 353,825 

 845,837,096 826,096,265 

3.6 Nja;T    

Nja;T  121,160,345 104,135,532 

nkhj;j tpw;gidr; nrytpdk; 1,707,445,460 1,391,887,402 

4. tpepNahfr; nrytpdk;   

Kfth; juF 251,524,078 223,089,962 

Nkk;gLj;jy; nrytpdk;  7,674,212 23,442,840 

nfrl; xspg;gjpTr; nrytpdk;(Ru-Entertainment) 1,204,905 - 

Iaf; fld; Vw;ghL 
  

Copah;  (57,684) 111,122 

ehdhtpj 483,515 44,084 

- NritngWdh; 9,349,828 6,882,456 

tpepNahf nrytpdk;  270,178,855 253,570,463 

5. eph;thfr; nrytpdk;   

mq;fj;jth; gzpf;nfhil 1,802,105 1,563,479 

rk;gsKk;> nfhLg;gdTfSk; - epue;ju Copah;fs;  128,938,149 96,558,785 

rk;gsKk;> nfhLg;gdTfSk; - xg;ge;j 3,722,357 9,143,935 

rk;gsKk;> nfhLg;gdTfSk; - epthuz 2,713,164 4,075,244 

NkyjpfNeuk; 35,832,321 43,004,712 

Copah; Nrkyhg epjpa $l;Lj;jhgdg; gq;fspg;G  15,017,416 14,875,478 

Copah; ek;gpf;if epjpa $l;Lj;jhgdg; gq;fspg;G  3,004,280 2,973,535 

tpLKiw jpd nfhLg;gdT 9,292,203 10,239,702 

thu,Wjpehs; nfhLg;gdT (epiwNtw;W) 1,379,403 1,485,388 

gpd;jq;fpaNrit/ fLk;Ntiy 1,573,271 1,600,236 

flikg;nghWg;G mYtyh; /nghwpapayhsh; 

nfhLg;gdT  
463,238 406,138 

njhopy;rhh; epiwNtw;Wdh;fSf;fhd mq;fj;Jtf; 

fl;lzk; 
41,565 26,016 

Xa;T+jpak;> tpjit> jGjhuh;> mehijfs; 

epjpaj;jpw;fhd gq;fspg;G  
80,955 - 

Cf;Ftpg;Gf; nfhLg;gdT  8,516,168 8,344,895 
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czTf; nfhLg;gdT – epiwNtw;wy;yhj  2,595,000 2,525,625 

gpuahzf; nfhLg;gdT  5,391,957 5,015,821 

vQ;rpa kUj;J tpLKiwf;fhd nfhLg;gdT  5,194,687 5,230,334 

Cf;Ftpg;Gf; nfhLg;gdT>gzpf;nfhil> el;l<L 555,000 375,000 

kpif Cjpak; 8,473,941 11,330,904 

gjtpazpapd; eyd;Ghp - 55,116 

tpisahl;L eyd;Ghpf;F  106,950 196,700 

gjtpazpapdUf;fhd rPUilfs;  54,225 59,250 

fhg;GWjpj; jtizg;gzk; - kUj;Jt  31,946,218 30,760,681 

fhg;GWjpj; jtizg;gzk; - jpBh; tpgj;J kw;Wk; 

MAs; 
849,407 1,113,279 

gpuahzr; nrytpdKk;> tho;f;ifr; nryTf; 

nfhLg;gdTk; - cs;ehL 
1,449,415 2,586,870 

gpuahzr; nrytpdKk;> tho;f;ifr; nryTf; 

nfhLg;gdTk; - iky; thliff; nfhLg;gdT  
4,756,607 4,143,246 

gpuahzr; nrytpdKk;> tho;f;ifr; nryTf; 

nfhLg;gdTk; - ntspehL 
6,231,218 16,887,496 

NtW nrytpdq;fs; - ntspehl;Lg; gazq;fs;  589,950 1,278,811 

$l;Lj;jhdg cgruizAk;> fspahl;l 

eltbf;iffSk;  
1,311,163 2,486,256 

thlif> thpAk;> tPjthpAk; 15,387,305 15,397,605 

kpd;rhuKk;> vhprf;jpAk;  26,775,841 29,999,562 

njhiyNgrpf; fl;lz epiyahd nfhLg;gdT  9,296,718 10,143,923 

ghJfhg;Gr; Nritfs;  10,372,750 12,146,250 

jghy;  859,676 943,884 

mr;Rk;> vOJfUtpAk; 7,792,964 9,006,784 

gj;jphpiffs; kw;Wk; rQ;rpiffs;  1,777,216 2,128,433 

mYtyfj; Njitfs; 1,730,514 1,369,264 

nrhj;Jf;fis tpw;gid nra;jjd; %ykhd el;lk; 90,525 63,915 

me;epar; nryhtzp khw;wy; el;lq;fs;  3,239 21,088 

gy;NtW nrytpdq;fs; 5,182,265 6,514,899 

Nfs;tp kw;Wk; Ml;Nrh;g;Gf;fhd tpsk;gu 

mwptpj;jy;fs;  
527,953 974,615 

ePjpkd;w tof;FfSf;fhd el;l<Lfs;  1,524,400 125,890 

Nkhl;lhh; thfd gazr; nrytpdq;fs;  2,696,206 5,539,718 

Nkhl;lhh; thfd thlifr; nrytpdk; 6,424,773 10,240,021 
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fhg;GWjp – fl;llq;fSk;> NtW nrhj;Jf;fSk;  6,925,699 7,397,778 

chpkg;gj;jpuKk;> fhg;GWjpAk; - Nkhl;lhh; thfdq;fs; 1,589,995 1,942,955 

GJg;gpj;jYk;> guhkhpg;Gk; - fl;llq;fs; 6,428,867 8,055,893 

GJg;gpj;jYk;> guhkhpg;Gk; - fhzp 1,638,275 1,459,359 

GJg;gpj;jYk;> guhkhpg;Gk; - NtW nrhj;Jf;fs; 985,219 981,253 

ePh; 3,283,373 3,509,379 

,izaj;js trjpfSf;fhd fl;lzq;fs; 8,107,120 6,532,806 

fzdpj; Njitfs; - 720 

ikf;Nuhnrht;l; cw;gj;jpfSf;fhd 

chpkf;fl;lzq;fSk;> NtW nrytpdq;fSk;  
- 325,000 

fUj;juq;Ffs; kw;Wk; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; - 

nghJ  
861,200 866,676 

epidTf; nfhz;lhl;lq;fs;  1,396,278 1,255,325 

nghJrd miog;Gf; fl;likg;G – fl;lzKk;> 

thlifAk;  
87,153 94,313 

Nkhl;lhh; thfdg; GJg;gpj;jy;fs;  11,313,021 6,578,840 

tpsk;guKk;> Nkk;gLj;jy; eltbf;iffSk;  50,937 190,648 

gapw;rpr; nrytpdq;fs; (cs;sf)  1,084,113 1,668,601 

nedkp`pu tpdhj;jhs;fis mr;rpLk; nrytpdk;  2,233,726 2,678,571 

md;gspg;Gf;fs;  361,000 683,150 

nghJeytha itgtj;jpw;fhd nrytpdk;  - 676,470 

Njrpa Njitg;ghLfs; 691,792 2,518,539 

gq;fspg;Gj; njhiffs; - AIBD 4,789,532 2,468,521 

Nja;khdk;  42,343,822 49,382,768 

Njrj;ijf; fl;bnaOg;Gk; thp 38,886,685 36,820,433 

Njh;jy; nrytpdk; (rdhjpgjp Njh;jy; /nghJj; 

Njh;jy;)  
707,556 - 

Muha;r;rp kw;Wk; Ma;Tr; nrytpdk; 2,579,185 - 

epUthfr; nrytpdk; 508,669,225 519,046,780 

6. epjprhh; kw;Wk; NtW fl;lzq;fs;   

tq;fpf; fl;lzq;fs;  698,629 803,505 

tq;fp tl;b – Nkyjpfg; gw;W 19,399,549 8,385,155 

thliff; nfhs;tdT tl;b – Nkhl;lhh; thfdk; 1,009,688 2,441,330 

tq;fpf; fld; tl;b 12,783,747 - 

fzf;fha;Tf; fl;lzq;fs; 350,000 350,000 
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rl;lf; fl;lzq;fs;  1,471,408 2,329,673 

Kj;jpiu thp 45,400 38,485 

epjprhh; kw;Wk; NtW gjptopg;Gf;fs; 3,218 158,468 

MNyhrid kw;Wk; NtW njhopy;rhh; fl;lzq;fs; - 328,096 

epjprhh; kw;Wk; NtW fl;lzq;fs; 35,761,638 14,834,711 

7. thpapay;   

thp tpLjiy ,yhgKk;> tUkhdKk;   

kPs; KjyPL nra;ag;gl;l jpiwNrhp cz;bay;fspy; 

1/9 
- 1,483,739 

 - 1,483,739 

thpf;F Kd;duhd ,yhgk; (374,662,359) (182,480,765) 

Nja;khdk; 163,504,167 153,518,300 

tl;b nrYj;jy; 20,409,237 10,826,485 

$l;Lj;jhgd cgruiz 1,311,163 2,486,256 

md;gspg;Gf;fs; 361,000 683,150 

tpsk;guKk;> Nkk;gLj;jk; (25% epuhfhpf;fg;gl;lit) 12,734 47,662 

tpahghu Nkk;gLj;jy; nrytpdk; (25% 

epuhfhpf;fg;gl;lit) 
1,918,553 5,860,710 

tpahghu kPs;cld;gbf;ifr; nrytpdk;(25% 

epuhfhpf;fg;gl;lit) 
9,839,588 - 

tpahghu kPs;cld;gbf;ifr; nrytpdk;(50% 

epuhfhpf;fg;gl;lit) 
- 24,556,221 

nrhj;Jf;fis ePf;fpajd; %ykhd ,yhgk;/ el;lk; 72,593 62,916 

nrhj;Jf;fis ePf;fpajd; %ykhd thp rk;ge;jkhd 

,yhgk;/ el;lk; 
(63,791) (69,019) 

epidT epfo;Tfs; 1,396,278 1,255,325 

gzpf;nfhilf; nfhLg;gdTf;fhd Vw;ghL - - 

nrYj;jg;gl;l gzpf;nfhil (5,193,795) (6,771,266) 

mwtpl Kbahf; fld; xJf;fk;     -   gy;NtW 

fld;gl;Nlhh; 
483,515 44,084 

- Nrit ngWdh; 9,349,828 6,882,456 

- Copah; (57,684) 111,122 

gjptopg;Gr; nra;ag;gl;l Iaf;fld;gl;Nlhh; 3,218 158,468 

tl;b tUkhdk; (21,886,937) (32,176,410) 
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NtW tUkhdq;fs; - (25,909,876) 

%yjdg; nghUl;fSf;fhd murhq;f 

nfhLg;gdTfspd; fldopg;G epjp 
- - 

%yjdf; nfhLg;gdT  (168,552,465) (219,136,781) 

ntspehl;Lf; nfhilfspd; fldopg;Gepjp (15,903,664) (15,903,664) 

tpahghu ,yhgk;  /el;lk; (377,658,819) (275,954,628) 

tl;b tUkhdk; 21,886,937 30,692,671 

NtW tUkhdk; - 25,909,876 

nkhj;j epahahjpf;f tUkhdk; 21,886,937 56,602,547 

el;lk; (epahahjpf;f tUkhdj;jpy; 35%) (7,660,428) (19,810,891) 

kjpg;gPL nra;ag;gl;l tUkhdk; 14,226,509 36,791,656 

jifikngWfpd;w nfhLg;gdTfs; - 

(murhq;fj;jpw;Fr; nra;j nfhilfs;) 
(10,000) (15,000) 

thpf;F cl;gl;l tUkhdk; 14,216,509 36,776,656 

tUkhd thp (28%) 3,980,622 10,297,464 

tUkhd thpg; nghWg;Gf;fs; 3,980,622 10,297,464 

gpw;Nghlg;gl;l thp (6,967,981) (17,646,368) 

 (2,987,359) (7,348,904) 

jpiwNrhp cz;bay; tUkhdk;1/9 (1,325,741) - 

 (4,313,100) (7,348,904) 
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nrhj;Jf;fs; - nghwpj;njhFjpAk;> cgfuzq;fSk; 
           &gh 

Fwpg;G 2015.01.01 

Mk; jpfjpf;F 

kPjp 

nfhs;tdT rPuhf;fy; mfw;wy; 2015.12.31 Mk; 

jpfjpf;F kPjp 

fhzpfs; 7,660,503 -  - 7,660,503 

fl;blq;fs; 265,717,662 -  - 265,717,662 

jsghlKk;> 

nghUj;jy;fSk; 
51,372,270 446,945  - 51,819,215 

nghwpj;njhFjpAk;> 

cgfuzKk; 
2,931,515,476 35,403,771 - (11,980) 2,966,907,267 

mYtyf 

cgfuzk; 
51,270,751 457,450 - (109,800) 51,618,401 

kpd; cgfuzq;fs;  7,655,399  - - 7,655,399 

njhiyf;fhl;rpg; 

ngl;b 
23,586,109 1,961,808 - (152,326) 25,395,591 

E}yf E}y;fs;  2,159,300 56,439 - - 2,215,739 

,yFuf 

fUtpfSk;> 

cgfuzq;fSk; 

3,949,157 85,580 - - 4,034,737 

fzdp 106,811,239 2,200,520 - - 109,011,759 

Vida nrhj;Jf;fs; 4,346,510 289,894 - - 4,636,404 

fzf;fPl;L 

nkd;nghUl;fs; 
9,394,190 148,412 - - 9,542,602 

vd;.hp.tp. 

miythpirf;Fg; 

ngw;w cgfuzk;  

33,159 - - - 11,159 

Nkhl;lhh; thfdk; 102,461,866 - - - 102,461,866 

,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 
3,638,261,216 41,050,820  (274,106) 3,679,037,930 
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Nja;khdk; 

            &gh 

Fwpg;G  2015.01.01 Mk; 

jpfjpf;F kPjp  

nfhs;tdT rPuhf;fy; mfw;wy;  2015.12.31 Mk; 

jpfjpf;F kPjp  

fhzpfs; - - - - - 

fl;blq;fs; 110,097,331 5,347,254 - - 115,444,585 

jsghlKk;> 

nghUj;jy;fSk; 
31,994,980 3,987,540 - - 35,982,520 

nghwpj;njhFjpAk;> 

cgfuzKk; 
2,593,718,846 121,160,345 - (3,965) 2,714,875,226 

vd;.hp.tp. 

miythpirf;Fg; 

ngw;w cgfuzk; 

33,158 
- 

 
- - 33,158 

mYtyf cgfuzk; 45,322,938 1,640,692 - (15,645) 46,947,985 

kpd; cgfuzq;fs;  7,514,323 87,412 - - 7,601,735 

njhiyf;fhl;rpg; 

ngl;b 
21,005,344 1,244,252 - (71,121) 22,178,475 

E}yf E}y;fs;  2,102,481 53,252 - - 2,155,733 

,yFuf fUtpfSk;> 

cgfuzq;fSk; 
2,974,065 201,266 - - 3,175,331 

fzdp 82,303,871 10,827,702 - - 93,131,573 

Vida nrhj;Jf;fs; 3,498,354 374,273 - - 3,872,627 

fzf;fPl;L 

nkd;nghUl;fs; 
7,401,594 892,437 - - 8,294,031 

Nkhl;lhh; thfdk; 98,164,680  4,320,169 23,004 - 102,461,851 

,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 26,709,474 13,354,737 - - 40,064,211 

nfhs;fyd; 68,931 35,840 - - 104,771 

 

 

nkhj;jj; Nja;khdk; 

 

3,035,412,297 

 

163,527,171 

 

(23,004) 

 

(90,731) 

 

3,198,825,732 
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nrhj;Jf;fspd; Njwpa Gj;jfg; ngWkjp 
                                                    &gh 

Fwpg;G  2015.01.01 Mk; 

jpfjpf;F kPjp 

2015.12.31 Mk; 

jpfjpf;F kPjp 

nrytpdk; 3,638,261,216 3,679,037,730 

Nja;khdk;  (3,035,412,297) (3,198,825,732) 

 

nrhj;Jf;fs;> nghwpj;njhFjp kw;Wk; 

cgfuzq;fspd; Njwpa Gj;jfg; ngWkjp  

602,848,919 480,212,197 

 
 
G+h;j;jp nra;ag;glhj Ntiyfs; 

&gh 
Fwpg;G  2015.01.01 

Mk; jpfjpf;F 

kPjp 

Gjpjhf 

,ize;jit 

khw;wy;fs; 2015.12.31 

Mk; 

jpfjpf;F 

kPjp 

 

G+h;j;jp nra;ag;glhj Ntiyfs;  

 

315,176 

 

- 

 

- 

 

315,176 

 

 

            &gh 
Fwpg;G  2015.01.01 Mk; 

jpfjpf;F kPjp 

2015.12.31 Mk; 

jpfjpf;F kPjp 

nrhj;Jf;fs;> nghwpj;njhFjp kw;Wk; 

cgfuzq;fspd; Njwpa Gj;jfg; ngWkjp  

602,848,919 480,212,197 

G+h;j;jp nra;ag;glhj Ntiyfs;  315,176 315,176 

 

nkhj;jr; nrhj;Jf;fs;  

 

603,164,095 

 

480,527,374 
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,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk; 

epjpf; $w;Wf;fs; gw;wpa Fwpg;G 

&gh 

Fwpg;Gf;fs;  2015.12.31  2014.12.31  

9. Gyikr; nrhj;Jf;fs;    

nfhs;tdT nra;j njhiyf;fhl;rp ehlfq;fs; 90,465,864 147,654,299 

$l;Lj;jhgdk; jahhpj;j njhiyf;fhl;rp ehlfq;fs; 32,512,517 36,807,776 

$l;Lj;jhgdk; jahhpj;j Vida tplaq;fs; 26,106,014 29,380,675 

ntspehLfspypUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l 

epfo;r;rpfSf;fhd %yg;nghUl;fs; 
14,287,602 29,621,936 

  cs;ehl;L epfo;r;rpfs; (xspgug;gg;glhjit)  - 2,989,847 

  cs;ehl;L epfo;r;rpfs; (epiwtilahjit)    - - 

Gyikr; nrhj;Jf;fs;  163,371,998 246,454,533 

10. epiwTj; jpfjp tiu itj;jpUf;Fk; epjpr; 

rhjdg;gj;jpuq;fs; 
  

  epiyahd itg;Gf;fs; (,yq;if tq;fp)  123,522,388 117,091,257 

  epiyahd itg;Gf;fs; (mur <l;L KjyPl;L tq;fp)  19,886,035 18,723,317 

 143,408,424 135,814,574 

11.,Ug;G   

mr;R kw;Wk; vOJfUtpfs; 2,663,557 3,168,216 

cjphp ghfq;fs; - nghwpapay; 1 18,052,749 18,052,749 

cjphp ghfq;fs; - nghwpapay; 11 178,251,368 176,784,325 

cjphp ghfq;fs; - < vd; [p kw;Wk; nghwpapay; 279,900 268,086 

caph;g;gpg;Gg; nghUl;fs;  132,115 75,891 

xg;gidg; nghUl;fs;  1,276,654 1,430,709 

fl;blg; nghUl;fs; 38,863 62,448 

Nkhl;lhh; thfdg; nghUl;fs; 2,431,600 2,535,098 

Bry; ,Ug;G  356,155 1,556,886 

%yjd tplaq;fs; 361,960 - 

mYtyfq;fSf;Fj; Njitahd nghUl;fs;         

(mr;R>  vOJfUtpfs; my;yhjit)  
27,040 34,315 
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gy;NtW nghUl;fs; 162,617 146,733 

gpujhd fsQ;rpaj;jpYs;s xspf;frl;> Nug; 686,787 2,357,006 

,yj;jpudpay; Efh;Tg; nghUl;fs; 364,783 284,315 

E}yfj;jpYs;s xspg;gjpTf;frl;> Nug; 545,524 3,221,250 

xspg;gjpT nra;ag;gl;l frl;  507,348 278,113 

 206,139,021 210,256,140 

12. tpahghu fpilf;f Ntz;bait   

NritngWduhd fld;gl;Nlhh; 502,249,509 563,449,868 

kjpg;gpoe;j fhNrhiy  42,500 56,190 

Fiwf;f – NritngWdh; fld;jPh;epjp  (80,391,654)  (71,041,991) 

tpahghuf; fld;gl;Nlhh; 421,900,355 492,464,068 

13. fld; kw;Wk; NtW fpilf;f Ntz;bait   

13.1. jpiwNrhp cz;bay;fs;    

jpiwNrhp cz;bay;fs; 193,560,646 181,538,877 

 193,560,646 181,538,877 

 13.2.  fld;gl;Nlh; - Copah;   

&gth`pdp fld; - NtW fld; 39,071 40,568 

mdh;j;jf; fld;  94,205,473 104,290,603 

gz;bif Kw;gzk; 423,150 368,550 

Nghf;Ftuj;Jf; fld; 55,080,591 57,173,155 

tpNrl fld; 22,166,384 27,513,046 

Milf; fld; 3,279,171 2,758,671 

NtW fld; 135,000 195,000 

tPlikg;Gf; fld; 51,154,320 51,631,199 

Copah; fld;gl;Nlhh; 226,483,158 243,970,792 

(-) Copah; fld;jPh; epjp (194,688) (252,372) 

 226,288,470 243,718,420 

fld; kw;Wk; NtW fpilf;f Ntz;bait 419,849,116 425,257,298 

14. NtW fpilf;f Ntz;bait   

14.1. Kw;gzKk;> itg;Gf;fSk;   

murhq;f <l;L KjyPl;L tq;fpapd; tPlikg;Gf; 8,682,011 6,946,813 
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fld; epjpak;  

    tPjpg; Nghf;Ftuj;J ,Ug;G  973,139 3,048,471 

toq;Fdh;fSf;fhd Kw;gzk; - nfhs;tdT 

(cs;ehl;L epWtdq;fs;)  
2,699,987 3,631,577 

toq;Fdh;fSf;fhd Kw;gzk; - (epfo;r;rpj; 

jahhhpg;G)  
5,569,909 1,495,005 

Copah;fSf;fhd Kw;gzk; - gy;NtW  560,124 1,516,183 

Copah;fSf;fhd Kw;gzk; - epfo;r;rpfSf;fhd 

Kw;gzk; 
4,949,567 4,420,013 

NritfSf;fhd itg;G – kPsr; nrYj;jy; 4,002,254 4,302,254 

miwf; fl;lzj;jpw;fhd Kw;gzk; 1,096,750 1,375,250 

ntspehl;Lf; nfhs;tdTf;fhd Kw;gzk; - 

cjphpghfq;fs; 
9,233,586 13,154,488 

gpuahzr; nrytpd Kw;gzk; - ntspehL 66,554 - 

Copah;fSf;F toq;fpa Kw;zk; nfhs;tdT 628,358 1,300,492 

rpy;yiwf; fhRf; fl;Lepjp – epUthfg;gphpT 83,585 34,940 

jLj;Jitj;jpUf;Fk; thp  36,637,926 38,773,827 

itg;Gf;fs; kw;Wk; Kw;gzk; 75,183,751 79,999,312 

14.2. gy;NtW fld;gl;Nlhh;   

gy;NtW fld;gl;Nlhh; 1,863,870 823,936 

Xa;Tngw;w /gjtp tpyfpa Copah;fsplk; fpilf;f 

Ntz;bait 
103,701 111,684 

fpilf;f Ntz;ba tUkhdk; (cs;ehl;L 

tUkhdk; kw;Wk; Vida epWtdq;fs;)  
53,024,213 24,765,148 

fpilf;f Ntz;ba tUkhdk; - KjyPl;L 

tUkhdk; 
4,572,850 6,132,735 

Copah; fld;gl;Nlhh; - gy;NtW  57,318 70,627 

fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdk; - kUj;Jtj;jpl;lk; 474,975 230,129 

fhR rPuhf;fy; 32,058 32,468 

thlif kPjhd nfhs;tdT tl;bj; njhq;fy; fzf;F 24,494 1,034,182 

 60,153,479 33,200,909 

Fiwf;f – gy;NtW fld;gl;Nlhh; fld; jPh;epjp (19,106,081) (18,622,566) 

 41,047,398 14,578,343 
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NtW fpilf;f Ntz;bait 116,231,149 94,577,655 

15. fhRk;> tq;fp kPjpAk;> Neub itg;Gk;   

,yq;if tq;fpapd; Nrkpg;Gf; fzf;F  60,085 57,733 

,yq;if tq;fpf; fzf;F -nuhhpd;ud; fpis - 1,673,346 

fhRk;> tq;fp kPjpAk;> Neub itg;Gk; 60,085 1,731,079 

16.Xa;Tg; gzpf;nfhil   

Xa;Tg; gzpf;nfhil 126,637,518 131,831,313 

Xa;Tg; gzpf;nfhil 126,637,518 131,831,313 

17.tpahghu kw;Wk; NtW nrYj;j Ntz;bait   

fld; nfhLj;Njhh; NritngWdh; 46,055,383 43,101,050 

nrYj;j Ntz;ba Kfth;fSf;fhd juF 67,456,829 58,636,554 

NritngWdh; khw;wy;fs; /kPsr; nrYj;jy; 1,000,952 1,030,952 

tpahghu kw;Wk; NtW nrYj;j Ntz;bait 114,513,165 102,768,557 

18. NtW epjprhh; nghWg;Gf;fs;   

ml;LW nrytpdk; 94,853,461 58,460,686 

ngw;Wf; nfhs;sg;glhj rk;gsKk;> NtjdKk; 633,762 181,350 

jLj;Jitf;fg;gl;l epjp – xg;ge;jk; 50,511 207,489 

gpiz – xg;ge;j kw;Wk; toq;fy; 69,241 69,241 

fld;nfhLj;Njhh; fl;Lg;ghL 6,935,897 7,921,211 

kjpg;gpoe;j fhNrhiyfs; - jhgdf; fpis 12,276,597 4,695,010 

fiyQh;fSf;fhd nfhLg;gdTfs; (kjpg;gpoe;j 

fhNrhiyfs;) 
307,809 225,161 

jLj;Jitf;fg;gl;l epjp - ,.&.$. Copah;fs; 7,000 7,000 

,yq;if xypgug;Gf; $l;Lj;jhgdk; 24,670 24,405 

Kw;gzkhf fpilj;jit  430,495 4,445,176 

kPsr; nrYj;Jk; Nfs;tp itg;G  200,689 552,314 

nrYj;j Ntz;ba rk;gsk; 40,182,151 43,999,697 

njhiyf;fhl;rp E}jdrhiyf;fhd epjpak;  10,002 10,002 

rP.I.Mh;. Kj;jpiu thp 18,281 18,925 

murhq;f mikr;R  1,228,572 1,093,810 

gzpf;nfhil kPjhd jz;lq;fSf;Fhpa Vw;ghLfs; 73,745 73,745 
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nrYj;j Ntz;ba gy;NtW nrytpdq;fs; -          

Rtr`d 
73,574 73,574 

,yhg Vw;ghLfs; (muRf;F)  32,368,342 32,368,342 

NtW epjprhh; nghWg;Gf;fs;  189,744,799 154,427,137 

19.NtW nrYj;j Ntz;bait   

tUkhdk; kPJ jLj;Jitf;Fk; thp 1,548,915 1,548,315 

tUkhd thp 3,980,622 10,297,464 

ngWkjp Nrh; thp kPjhd fl;Lg;ghl;Lf; fzf;F  6,206,253 3,648,370 

jLj;Jitf;fg;gl;l Gus;T thp 4,422 4,397 

ciof;Fk; Nghjhd thp 1,164,309 1,740,960 

NtW nrYj;j Ntz;bait 12,904,521 17,239,505 

20.tq;fp Nkyjpfg; gw;W - ,yq;if tq;fp epWtdf; 

fpis 
  

tq;fp Nkyjpfg; gw;W - ,yq;if tq;fp nuhhpq;ud; 

fpis 
13,560,944 - 

tq;fp Nkyjpfg; gw;W - ,yq;if tq;fp epWtdf; 

fpis 
231,087,207 135,658,642 

 244,648,151 135,658,642 

21.epjp thliff; nfhs;tdT   

21.1 xU tUlj;jpy; nrYj;j Ntz;ba epjp 

thliff; nfhs;tdT 
3,528,966 33,260,468 

21.2 xU tUlj;jpw;Fk; mjpf fhyk; nrYj;j 

Ntz;ba epjp thliff; nfhs;tdT 
 12,953,126 

 

epjp thliff; nfhs;tdT 

 

1,528,966 

 

14,482,092 
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vk;<B/gP/v];vy;Mu;rP/1/15/82       2016 nrg;jk;gu;09 

 

jiyth;> 

,yq;if&gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk; 

 

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 2015 jpnrk;gh; 31 ,y; Kbtile;j Mz;bw;fhd 

epjpf;$w;Wf;fs; kPJ 1971 ,d; 38 Mk; ,yf;f epjp mjpfhur; rl;lj;jpd; 14(2) (rP) gphptpd; 

gpufhuk; fzf;fha;thsh;; jiyik mjpgjpapd; mwpf;if. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 2015 jpnrk;gh; 31 ,y; cs;sthwhd epjp 

epiyikf; $w;W kw;Wk; mj;jpfjpapy; Kbtile;j Mz;bw;fhd tphpthd tUkhdf; $w;W> 

chpik %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;fis  

cs;slf;fpa 2015 jpnrk;gh; 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; gphpT kw;Wk; 1982 Mk; Mz;bd; 6 Mk; 

,yf;f ,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgd mjpfhur;rl;lj;jpd; 16(3) Mk; gphpT 

vd;gtw;Wld; Nrh;j;J thrpf;fg;gLk; ,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR murpyikg;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) gphptpd; gpufhuk; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

Mz;lwpf;ifAld; Nrh;j;Jg; gpuRhpf;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) 

gphptpd; gpufhuk;> xU tpupthd mwpf;if 2016 a+d; 01 Me; jpfjp $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 jahhpj;J 

epahakhfr; rkh;g;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; jahhpg;gjw;F 

mtrpakhdnjd Kfhikj;Jtk; eph;zapf;fpd;w mj;jifa cs;sff; fl;Lg;ghLfs; 

vd;gtw;wpw;F Kfhikj;Jtk; nghWg;ghf cs;sJ. 
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1.3 fzf;fha;thshpd; nghWg;G 

 ----------------------------------------------- 

vdJ fzf;fha;tpd; mbg;gilapy; ,e;epjpf;$w;Wf;fspd; kPJ mgpg;gpuhak; 

njhptpg;gJ vdJ nghWg;ghFk;. mjpAah; fzf;fha;T epWtq;fspd; rh;tNjr 

epakq;fSf;F xj;jjhf (Iv];v];VI 1000 - 1810) ,yq;if fzf;fha;T 

epakdq;fSf;F ,zq;f vdJ fzf;fha;tpid ehd; 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;wpafzf;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;thshpd; 

jPh;khdk; kPJ njhpT nra;ag;gl;l eilKiwfs; jq;fpAs;sJ. me;j Mgj;jpid 

kjpg;gPL nra;ifapy; re;jh;g;gj;jpw;Fg; nghUj;jkhd fzf;fha;T eilKiwfis 

tbtikf;Fk; tifapy; $l;Lj;jhgdj;jpd; epjpf;$w;Wf;fisj; jahhpj;jy; kw;Wk; 

epahakhfr; rkh;g;gpj;jYf;Fhpa cs;sff; fl;Lg;ghLfis fz;fha;thsh; fUj;jpy; 

nfhs;fpd;whNuad;wp $l;Lj;jhgdj;jpd; cs;sff; fl;Lg;ghLfspd; tpidj;jpwdpd; 

kPJ mgpg;gpuhak; njhptpf;Fk; Nehf;fj;jpw;fhf my;y. Kfhikj;Jtj;jpdhy; 

gad;gLj;jpa fzf;fPl;L 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;Wf;fspd; xl;Lnkhj;j rkh;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; gphptpd; (3) Mk; kw;Wk; (4) Mk; 

cggphpTfs; fzf;fha;tpd; Nehf;nfy;iyiaAk; gug;igAk; eph;zapg;gjw;fhd 

jw;WzpG mjpfhuj;jpid fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpf;F toq;Ffpd;wd.  
 

vdJ fzf;fha;T mgpg;gpuhaj;jpw;fhd mbg;gilapid toq;Ftjw;F NghjpasTk; 

nghUj;jkhdJkhd fzf;fha;Tr; rhd;Wfis ehd; ngw;Wf;nfhz;Nld; vd ehd; 

ek;GfpNwd;. 
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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. 

 

2. epjpf; $w;Wf;fs; 

 ----------------------------- 

2.1 Kidg;gopAs;s mgpg;gpuhak; 
 -------------------------------------------- 

 

,e;j mwpf;ifapd; 2.2 Mk; ge;jpapy; tpghpf;fg;gl;l tplaq;fspd; jhf;fj;jpidj; 

jtph;j;J ,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 2015 jpnrk;gh; 31 ,y; 

cs;sthwhd epjp epiyikapidAk; mj;jpfjpapy; Kbtile;j Mz;bw;fhd 

mjdJ epjprhh; nrayhw;wypidAk; fhRg;gha;r;rypidAk; ,yq;if fzf;fPl;L 

epakdq;fspw;F ,zq;f epjpf;$w;Wf;fs; cz;ikahfTk; epahakhfTk; jUfpd;wd 

vd;gJ vdJ mgpg;gpuhakhFk;.  

 

2.2. epjpf;$w;Wf;fs; kPjhd fUj;Jiufs; 

 ------------------------------------------------------- 

2.2.1 ,yq;if fzf;fPl;L epakdk; (LKAS) 

 ------------------------------------------------------- 

 gpd;tUk; ,zq;fhikfs; mtjhdpf;fg;gl;ld.  

 (m) ,yq;if fzf;fPl;L epakk; 01 

  ----------------------------------------------- 

epjpf;$w;Wf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ kPsha;thz;bd; ngWkjpfs;> Kd;ida 

tUlj;jpd; ngWkjpfSld; xg;gPl;L uPjpahf rku;g;gpf;fg;gl Ntz;LnkdpDk;> 

$l;Lj;jhgdj;jpd; cupik %yjdj;jpyhd khw;wq;fs; $w;wpidj; jahupf;Fk; 

NghJk; Mjdq;fs;> nghwpfs; kw;Wk; cgfuzq;fSf;fhd Fwpg;gpidr; 

rkh;g;gpf;Fk; NghJ mt;thW Kd;ida Mz;bd; ngWkjpfs; 

rkh;g;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

 (M) ,yq;if fzf;fPl;L epakdk; 02 
  ------------------------------------------------- 

,Wjp ,Ug;Gf; fzpg;gPl;bd; NghJ, ,Ug;Gf;fs; fpuak; my;yJ Njupa epfu 

ngWkjp 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; 
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,Ug;Gf;fspd; Njwpa epfu ngWkjp kjpg;gPL nra;ag;glhky; 1985 Mk; 

Mz;bypUe;J Kd;nfhz;Ltug;gLfpd;w ,Ug;Gf;fSk; &gh 206>139>021 

fpuaj;jpy; epjpf;$w;Wf;fspy; fhz;gpf;fg;gl;bUe;jJ. ,e;j ,Ug;G kPjpapDs; 

cs;slf;fg;gl;Ls;s ghtidf;F vLf;fg;glhj &gh 554>326 fpuakhd 

,Ug;Gf;fSf;fhf fzf;Ffspy; rPuhf;fq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

 (,)  ,yq;if fzf;fPl;L epakk; 07 
  --------------------------------------------- 

(i) Row;rp Kiwapy; fhRg;gha;r;ry; $w;wpidj; jahhpf;Fk; NghJ tupf;F 

Kd;duhd Njwpa ,yhgj;jpw;fhf fhry;yhj nfhLf;fy; thq;fy;fs; 

rPuhff;nkhd;wpd; fPo; fhz;gpf;fg;gl Ntz;LnkdpDk;> 

$l;Lj;jhgdj;jhy; cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L epfo;r;rpj; 

jpl;lq;fis nfhs;tdT nra;tjw;Fhpa Nrjel;l rPuhf;fkhd &gh 

30>701>326 njhopw;gL %yjd khw;wq;fspDs; cs;slf;fg;gl;bUe;jJ. 

 

(ii) fhRg;gha;r;ry; $w;wpidj; jahhpf;Fk; NghJ epakdj;jpd; gpufhuk; 

njhFjpfspd; fhR cl;gha;r;ry; kw;Wk; ntspg;gha;r;ry;fis rupahf 

,dq;fz;buhj fhuzj;jhy; me;je;j njhFjpfspd; fhRg; gha;r;riy 

rupahf gpujpgypj;jpUf;ftpy;iy.  

 

(<) ,yq;if fzf;fPl;L epakk; 08 

   ----------------------------------------------- 

(i) Kd;ida Mz;LfSf;fhd rPuhf;fq;fis ntspg;gLj;j Ntz;ba 

rpy tplaq;fs; epakj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;snjdpDk;> Fwpg;G 

,yf;fk; 3.8 ,d; %yk; ntspg;gLj;jg;gl;l tplaq;fs; me;jj; 

Njitg;ghl;bw;F NghJkhdjhf ,y;yhjpUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

(ii) eilKiway;yhj nrhj;Jf;fSf;fhf gad;gL MAl;fhyj;ij 

tUlhe;jk; kPsha;T nra;ahikapd; fhuzj;jhy; &gh 2>535>798>561 

fpuakhd nrhj;Jf;fs; KOikahf Nja;tplg;gl;Ls;snjdpDk;> 

njhlh;e;Jk; gad;ghl;by; ,Ue;jd. mjd; gpufhuk; kjpg;gplg;gl;l 

tOit kPs;jpUj;j eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  
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(c) ,yq;if fzf;fPl;L epakk; 12 

 --------------------------------------------- 

epjp epiyikf; $w;wpy; xt;nthU epjpahz;bw;Fk; cupa gpw;Nghlg;gl;l 

tUkhd thp nrhj;Jf;fs; kw;Wk; nghWg;Gf;fspyhd khw;wq;fs;  midj;J 

fhygg;FjpfSf;Fk; >cupajhf NtW Ntwhf ntspg;gLj;jg;gl 

Ntz;LnkdpDk;> $l;Lj;jhgdj;jpdhy; 2015 jpnrk;gh; 31 Me; jpfjpapy; 

cs;sthwhd gpw;Nghlg;gl;l tUkhd tup nrhj;Jf;fs; kw;Wk; nghWg;Gf;fs; 

epjpahz;Lf;fika tpupthf ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

 (C) ,yq;if fzf;fPl;L epakk; 17 

  --------------------------------------------- 

epjpf; Fj;jif Kiwikapy; ifg;gw;wg;gl;l nrhj;Jf;fs; epjpf;$w;Wf;fspy; 

ntt;Ntwhf fhz;gpf;fg;gl Ntz;Lnkd Fwpg;gplg;gl;bUe;jnjdpDk; 2010Mk; 

Mz;by; epjpf; Fj;jif Kiwapy; ifg;gw;wg;gl;l &gh 44>097>960 

ngWkjpahd thfdq;fs; epjpf;$w;Wf;fspy; mt;thW ntspg;gLj;jg; 

gl;bUf;ftpy;iy. 

 

 (v) ,yq;if fzf;fPl;L epakdk; 39 

  -------------------------------------------------- 

$l;Lj;jhgdj;jhy; murhq;f nra;jpg; gj;jphpif epWtdnkhd;wpy; KjyPL 

nra;ag;gl;bUe;j &gh 1>104>000 njhif epahakhd ngWkjpapy; (Fair Value) 

fzf;fplg;gl;L epjpf;$w;Wf;fspy; fhz;gpf;fg;gl Ntz;LnkdpDk;> mjd; 

epahakhd ngWkjp fzpg;gplg;glhky; fpuakhdJ epjpf;$w;Wf;fspy; 

fhz;gpf;fg;gl;bUe;jJ.  

 

 

 

 

 



254             Mz;lwpf;if 2015 
 

 

2.2.2 fzf;fPl;Lf; FiwghLfs; 

 -------------------------------------- 

 gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

(m) 2013 kw;Wk; 2014 Mk; Mz;Lf;fhd kjpg;gplg;gl;l &gh 939>060 njhifahd 

fzf;fha;T fl;lzj;jpw;fhf epjpf; $w;Wf;fspy; xJf;fq;fs; Nkw; 

nfhs;sg;gl;bUf;ftpy;iy. 

(M)  aho;g;ghzk; ghJfhg;G Nritfs; epiyaj;jpy; nghUj;jg;gl;Ls;s 

njhiyf;fhl;rp epiykhw;wy; NfhGuj;jpw;F kpd;rhuk; toq;Ftjw;fhf 

nrYj;jpa gzj;jpy; RahjPd njhiyf;fhl;rp NritaplkpUe;J ngw 

Ntz;ba &gh 157>650 njhif njhlu;gpy; ftdk; nrYj;jhJ KOj; 

njhifAk; $l;Lj;jhgdj;jpd; nrynthd;whf fzf;fPL nra;ag;gl;bUe;jJ. 

(,) $l;Lj;jhgdj;jpw;Fhpa njdpaha xspgug;G epiyaj;jpy; mike;Js;s 

epiykhw;wy; epiyaj;jpy; jdpahh; thndhyp miythpir xd;wpid 

elhj;jpr; nry;tjw;fhf 2012 a+iy Kjy; 2013 Vg;uy; tiu mwtplg;gl 

Ntz;ba thlif kw;Wk; kpd;rhuf; fl;lzk; &gh 3>982>274 ngw Ntz;ba 

tUkhdk; xd;whf fzf;fPL nra;ag;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

2.2.3 tpsf;fkspf;fg;glhj NtWghLfs;. 

 --------------------------------------------------- 

 gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

(m)  kPsha;thz;bd; jpnrk;gh; 31 Me; jpfjpapy; cs;sthwhd NgNul;bd; gpufhuk; 

Nrit ngWeh; fld;gl;Nlhh; kPjp kw;Wk; jdpg;gl;l fld;gl;Nlhh; 

gl;NlhiyfSf;F ,ilNa &gh 183>019 Md NtWghnlhd;W 

mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

(M)  epjpf;$w;Wf;fspd; gpufhuk; kPsha;thz;bd; ,Wjpapy; cs;sthwhd 

Mjdq;fs;> nghwpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; fzf;fpd; kPjp kw;Wk; 

fzf;fha;tpq;fhf rkh;g;gpf;fg;gl;l Mjdq;fs;> nghwpfs; kw;Wk; 

cgfuzq;fspd; gl;Nlhiy Mfpatw;Wf;fpilNa &gh 2>011>234 njhifahd 

NtWghnlhd;W mtjhdpf;fg;gl;lJ. 
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 (,) epjp epiyikf; $w;wpd; gpufhuk; 2015 jpnrk;gh; 31Me; jpfjpapy; 

cs;sthwhd eilKiwg; nghWg;Gf;fspd; fPo; ngWkjp Nru; tupf;;;; 

fl;Lg;ghl;Lf; fzf;fpd; ml;LW kPjp kw;Wk; mj;jpfjpapy; cs;sthwhd tup 

mwpf;if (Tax Return) ,d; gpufhuk; ml;LW kPjpf;;fpilNa &gh 4>054>816 

njhifahd NtWghnlhd;W mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

(<) $l;Lj;jhgdj;jpw;Fr; nrhe;jkhd vhpnghUs;epug;G epiyaj;jpw;fhd tpepNahfg; 

gphptpdhy; elhj;jpr; nry;yg;gLfpd;w vupnghUs; tpepNahfpf;Fk; gjpNtLfspd; 

gpufhuk; vhpnghUs; kPjp kw;Wk; cs;sff; fzf;fha;Tg; gpuptpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l ngsjPf gupNrhjidfspd; gpufhuk; 2015 ngg;uthp Kjy; 

etk;gu; khjhe;jk; 112 yPw;wu;fs;; Kjy; 846 yPw;wu;fs; tiuahd tPr;rpDs; 

kpifnahd;W mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

(c)  epjp epiyikf; $w;wpd; gpufhuk;> ghJfhg;G Nrit toq;fYf;fhf 2015 

jpnrk;gh; 31Me; jpfjpapy;; cs;sthwhd tiuaWf;fg;gl;l fk;gdpnahd;Wf;F 

nrYj;j Ntz;ba epYit ghJfhg;G Nritfs; fl;lzk; &gh 5>418>500 

vdf; Fwpg;gplg;gl;bUe;jnjdpDk;> me;jf;;; fk;gdpahy;  rkh;g;gpf;fg;gl;l 

fbjj;jpd; gpufhuk; mj;jpfjpapy; cs;sthW nrYj;j Ntz;ba epYitg; 

gzk; &gh 4>067>873 MFk;.  

2.2.4. ngwNtz;ba kw;Wk; nrYj;j Ntz;ba fzf;Ffs; 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

 (m)  xspgug;G Neuk; fld; tpw;gid – Nrit ngWeh; fld;gl;Nlhh; 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(i) &gh 502>249>509 $l;Lj;njhifahd Nrit ngWeh; fld;gl;Nlhupy; 

kPsha;thz;bd;;;; jpnrk;gh; 31 ,y; cs;sthW mopT el;lr; rPuhf;fk; 

&gh 80>391>654 njhif my;yJ 16 rjtPjkhf ,Ue;jJ. ePz;lfhy 

fld; kPjpapid mwtpLtjw;fhf eltbf;if vLf;fhky; Nrj el;l 

rPuhf;fq;fis Nkw;nfhz;l fhuzj;jhy; $l;Lj;jhgdj;jpd; fld; 

mwtply; fl;LghL eypthd epiyapy; fhzg;gl;lJld;> ,e;epiyik 

epWtdj;jpd; jputj; jd;ik njhlu;gpy; ghjfkhf 

jhf;fkspj;jpUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ.  
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(ii) xspgug;G Neuj;jpid flDf;F tpw;gid nra;Ak; nfhs;ifapd; gpufhuk; 

fld; njhif xU khjf; fhyg;gFjpapDs; mwtplg;gl 

Ntz;LnkdpDk;> kPsha;thz;bd; ,Wjpastpy; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

Nrit ngWeu; fld;gl;Nlhupy; khjnkhd;wpw;F Nkw;gl;l fld;gl;Nlhu; 

kPjp &gh 354>320>337 my;yJ nkhj;jf; fld;gl;Nlhu; kPjpapy; 71 

rjtPjkhFk;. mtw;Ws; 5 tUlq;fis tpQ;rpa fld;gl;Nlhu; kPjp &gh 

70>910>179 MFk;. 

(iii) rhjhuz th;j;jf cld;glbf;iffSf;fhf xspgug;G Neuj;ij 

toq;Ftjw;F Kd;dh; tpiyg;gl;bay;fs; toq;fg;gl Ntz;LnkdpDk;> 

gzj;ij mwtpLk; $l;Lj;jhgdj;jpd; nfhs;ifapd; gpufhuk; 

cld;gbf;iff;Fhpa rfy xspgug;G NeuKk; toq;fg;gl;ljd;; gpd;dh; 

tpiyg;gl;bay; toq;fg;gl;L gzj;ij mwtpLtjw;F eltbf;if 

vLf;fg;gLfpd;wJ. ,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;                                 

   ----------------------------------- 

 gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

(i) 2015 jpnrk;gh; 31Me; jpfjpapy; cs;sthwhd $l;Lj;jhgdj;jpd;    

&gh 60>153>479 njhifahd ehdhtpj fld;gl;Nlhupd; Nrj el;l 

ngWkjp &gh 19>106>081 my;yJ 31.8 rjtPjkhFk;. ePz;lfhy fld; 

kPjpapid mwtpLtjw;F eltbf;if vLf;fhky; Nrj el;l rPuhf;fq;fs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;likapd; fhuzj;jhy; $l;Lj;jhgdj;jpd; fld; mwtPL 

njhlu;ghd fl;Lg;ghL eypthd kl;lj;jpy; epytpajhf 

mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

(ii) kPsha;tha;thz;by; ,Wjpapy; ,yq;if xypgug;Gf; 

$l;Lj;jhgdj;jplkpUe;J> jdpahh; njhiyf;fhl;rp miythpia 

xd;wplkpUe;J kw;Wk; murpay; fl;rpnahd;wplkpUe;J fpilf;f Ntz;ba 

gzk; KiwNa &gh 1>990>119 njhif &gh 7>343>120 kw;Wk;      

&gh 5>431>385 MFk;. ,e;j gzj;ij mwtpLtjw;fhf NghjpasT 

ftdk; nrYj;jg;gl;bUf;ftpy;iy. 
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(,) 2014 Mk; Mz;by; eilKiwg;gLj;jg;gl;l “mNg fkd” njhiyf;fhl;rp 

gRik Rw;Wyh epfo;r;rpj; jpl;lj;jpw;fhf gzpg;ghsh; rigapd; mq;fPfhukpd;wp 

toq;fg;gl;bUe;j &gh 2>330>483 $l;Lj;njhifahd Kw;gzq;fs; 2016 khu;r; 

,Wjp tiuapYk; jPu;g;gdT nra;ag;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

2.2.5 fzf;fha;tpw;fhd rhd;Wfspd;ik 

 ---------------------------------------------------------- 

gpd;tUk; nfhLf;fy; thq;fy;fs; njhlh;gpyhd rhd;Wfs; fzf;fha;tpw;F 

rku;gpf;fg;glhikahy; mtw;wpd; rupahd jd;ikia cWjpg;gLj;j KbahjpUe;jJ. 

nfhLf;fy; thq;fy;fs;  ngWkjp     rkh;g;gpf;fg;glhj rhd;W 

----------------------------------   --------------  ------------------------------------ 

     &gh 

(m) Mjdq;fs;> nghwpj;njhFjp  3>679>037>930  tpupthd gl;Nlhiy 
 kw;Wk; cgfuzq;fs; 
 
(M) Gj;JUthFk; Ntiy   132>125   nraw;ghl;bd; jd;;ikia    

cWjpg;gLj;Jtjw;Fj; 

Njitahd gjpNtLfs; 
 

(,) $l;Lj;jhgdk;; mike;Js;s ,lk; 46>018>720    cupj;JWjp ifasp;g;Gg;  

 kw;Wk; epiykhw;wy; NfhGuq;fs;       gj;jpuk; kw;Wk; th;j;jkhdp    

 mike;Js;s fhzpfs;        mwptpj;jy;. 
 

(<) cjpupg; ghfq;fs;   196>304>117     nka;ikaha;Tr;rig  

            mwpf;if  
 

(c) KjyPfs;    1>104>000     ,yq;if &gth`pdpf;  

$l;Lj;jhgd mjpfhur; 

rl;lj;jpd; 15Mk; gpuptpd; 

gpufhuk; njhiyf;fhl;;rp 

xspgug;Gtjw;F Neubahf 

njhlh;GWk; nraw;gh 

nlhd;wpw;fhf Nkw;nfhs;sg; 

gLfpd;wikf;fhd rhd;W. 
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2.4 rl;lq;fs;> tpjpfs;> gpukhzq;fs; kw;Wk; Kfhikj;Jtj; jPh;khdq;fs; 

vd;gdtw;Wld; ,zq;fhik 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

fPNo Fwpg;gplg;gl;l rl;lq;fs; tpjpfs;. gpukhzq;fs; kw;Wk; Kfhikj;Jtj; 

jPh;khdq;fSld; ,zq;fhikfs; mtjhdpf;fg;gl;ld. 

 

rl;lq;fs;> tpjpfs;> gpukhzq;fs; kw;Wk;   ,zq;fhikfs; 

Kfhikj;Jtj; jPh;khdq;fSldhd  

njhlh;G 

 ------------------------------------------------------          -------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

. 

 

   
 

  

     

(m) 1998 ,d; 74 Mk; ,yf;f 
jpUj;jg;gl;l Njrpa mur 
rigapd; 1975 ,d; 01 ,yf;f 
nrhj;Jf;fs; kw;Wk; 
nghWg;Gf;fis ntspg;gLj;Jk; 
mjpfhur;rl;lk; 

 

(M) ,yq;if rdehaf Nrhryprf; 
Fbaurpd; jhgd 
tpjpf;Nfhirapd; VII Mk; 
mj;jpahaj;jpd; 12 Mk; gphpT. 

 

 

 

 

(,) ,yq;if rdehaf Nrhryprf; 

 Fbaurpd; epjpg; gpukhzk; 

(i) epjpg; gpukhzk; 110  

 
 

 

 

 

(ii) epjpg; gpukhzk; 371(2)(M) 

  

2015 jpnrk;gh; 31Me; jpfjp $l;Lj;jhgdj;jpd; 

epiwNtw;W kl;lj;jpyhd 32 

cj;jpNahfj;jh;fspd; nrhj;Jf;fs; kw;Wk; 

nghWg;Gf;fis ntspg;gLj;Jk; $w;W 

toq;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 
 

chpa gjtp ntw;wplkhf cs;s NghJ 

my;yJ gjtp tfpg;gth; Nritf;F 

r%fkspf;fhj re;jhg;gnkhd;wpy; khj;jpuk; 

gjpw; flikf;fhf epakpf;fg;gl 

KbAkhapDk;> mjw;F Kuzhf 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gjtp mzpf;F cupj;jw;w 

06 gjtpfSf;F gjpw; flikfSf;fhf 

cj;jpNahfj;jh;fs; epakpf;fg;gl;bUe;jdu;. 

 

 
 

Nrjq;fs; kw;Wk; el;lq;fs; njhlh;ghd 

gjpNtnlhd;W Ngzg;gl;bUf;ftpy;iy.   

2015 a+iy 14 Me; jpfjpf;F Kd; re;jh;g;gk; 

xd;wpy; toq;ff; $ba Mff; $ba cg 

fl;L epjp &gh 20>000 Mf ,Ue;jNghjpYk;> 

mjw;F ,zq;fhj tifapy; 27 

re;;jh;g;gq;fspy; ,e;j vy;iyapid kpifj;J      

n

j

h
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(iii) epjpg; gpukhzk; 371(2)(,) 

kw;Wk; 2012 nrg;jk;gh; 26 

Me; jpfjpa 964 Mk; 

,yf;f (Nkyjpf 04) Mk; 

,yf;f ,yq;if 

&gth`pdpf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; 

gjtpepiy mwptpj;jy;.  

 

(<)  epjp mikr;R nrayhshpd; 
2003 khh;r; 28 Mk; jpfjpa 
vk;vg;/hPMh;/1/2003 Mk; 
,yf;ff; fbjk; 

 

 

 

 

 

(c) 2003 a+d; 02 Me; jpfjpa 
gP<B/12 Mk; ,yf;f nghJ 
Kaw;rpfs; Rw;wwpf;ifapd; 9.3.1 
Mk; gpupT. 

&gh 4>345>051 njhif Kw;gzkhf 

toq;fg;gl;bUe;jJld; kPsha;T Mz;bd; ,Wjp 

tiuapYk; me;j Kw;gzq;fs; 

jPh;f;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

toq;fg;gl;l cg fl;Lepjpfs; mit 

toq;fg;gl;l nraw;ghLfs;  g+h;j;jpaile;j 

clNd jPh;f;fg;gl Ntz;ba NghjpYk; 2014 

kw;Wk;  2015 Mk; Mz;Lfspy; toq;fg;gl;L  

,Ue;j Kw;gzj; njhif &gh 12>105>995 2016 

Vg;uy; 30 Me; jpfjp tiuapYk; jPh;f;fg;glhJ 

,Ue;jjJ. ,tw;Ws; &gh 6>352>384 njhif 

2014 Mk; Mz;by; toq;fg;gl;l Kw;gzkhFk;. 

 

 

thfdq;fis thliff;F mkh;j;Jk; NghJ 

nrYj;jf;$ba Mff; $ba khjhe;j 

thlifahd &gh 40>000 njhifapid 

kpifj;J 10 thlif                                       

thfdq;fSf;fhf thfdk; xd;wpw;F 

khjhe;jk; &gh 92>000 gb 

nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 

 
 

gjtpnahd;wpd; gjpw;flikf; fhyk; 03  khjq; 

fSf;F kl;Lg;gLj;jg;gl Ntz;LnkdpDk;> 03 

cj;jpNahfj;jh;fSf;F 02 Kjy; 05 

tUlq;fs; tiuAk;> 05 cj;jpNahfj;jh;fSf;F 

05 tUlq;fSf;F Nkw;gl;l fhyKk; 

gjtpfspy; gjpw;flik Gupa Neu;e;jpUe;jJ. 
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 .                   

 

   

 

 

 

(C) 2008 a+iy 28 Me; jpfjpa 

gP<B/50 Mk; ,yf;f nghJ 

Kaw;rpfs; Rw;wwpf;if> 2008 

a+d; 26 Me; jpfjpa 14/2008 

Mk; ,yf;f kw;Wk;; 1999 

xf;Nlhgh; 08 Me; jpfjpa     

22/99 Mk; ,yf;f nghJ 

eph;thfr; Rw;wwpf;iffs; kw;Wk; 

2015 Nk 25 Me; jpfjpa 

 gP<B 01/2015Mk; ,yf;f nghJ  

    Kaw;rpfs; Rw;wwpf;ifapd; 3.1  

    Mk; gphpT.             

 

 

 

(v) 2015 jpnrk;gh; 09 Me; jpfjpa 

02/2015 Mk; ,yf;f 

Kfhikj;Jt Nritfs; 

Rw;wwpf;if  

(i) Rw;wwpf;if Vw;ghLfSf;F KuzhfTk;      

jpiwNrup mq;fPfhukpd;wpAk; 182 

cj;jpNahfj;jh;fSf;F thfdk; kw;Wk; 

vupnghUs; gbfshf kPsha;thz;bd; 

NghJ &gh 19>952>794 njhif            

nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 

 

(ii) cj;jpNahfg+h;t thfdq;fSf;F 

cupj;jw;w ,uz;L 

cj;jpNahfj;jh;fSf;F thfdq;fs; 

xJf;fggl;bUe;jJld;> Rw;wwpf;if 

Vw;ghLfSf;F Kuzhf 

vupnghUSf;fhf &gh 432>135 

nrytplg;gl;bUe;jJ 

     
 

2015Mk; Mz;bw;fhf Cf;Ftpg;Gg; gb 

nrYj;Jk; NghJ gjtpazpapd; mq;fj;jth; 

xUtUf;F toq;f Ntz;ba kpifa+jpag; gb 

&gh 2>000 khj;jpunkdpDk;> xUtUf;F &gh 

35>000 tPjk; nrYj;jpaikahy; kPsha;thz;by; 

&gh 32>000>163 kpifa+jpag;gb Nkyjpfkhf 

nrYj;jg;gl;bUe;jJ. ,t;thW 2012> 2013 

kw;Wk; 2014 Mk; Mz;Lfspy; Nkyjpfkhf 

nrYj;jg;gl;l kpifa+jpag;gbfs; KiwNa 

&gh 35>659>540 njhif> &gh 35>086>685 

kw;Wk; &gh 43>359>115 MFk;. 
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3. epjp kPsha;T                                       

  ------------------------ 

3.1 epjp tpisTfs; 
   -------------------------- 
   gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

(m) rkh;g;gpf;fg;gl;l epjpf;$w;Wf;fspd; gpufhuk;> 2015 jpnrk;gu;; 31 ,y; KbTw;w 

Mz;bw;fhd $l;Lj;jhgdj;jpd; thpf;F gpd;duhd el;lk; &gh 371>675>001 

Mf ,Ue;jJld;> ,jw;F Nenuhj;j Kd;ida Mz;bw;fhd tupf;F 

gpd;duhd el;lk; &gh 175>131>860 Mdikahy;;;;;;;;;;; ; Kd;ida Mz;bw;F xg;ghf 

kPsha;thz;bd; epjp tpisTfspy; &gh 196>543>141 my;yJ 112 rjtPj 

tPo;;r;rpnahd;W mtjhdpf;fg;gl;lJ. kPsha;thz;bd; tUkhdk; Kd;ida 

Mz;iltpl 7.5 rjtPj msthy; mjpfupj;jpUg;gJld; nrytpdk; 15 

rjtPjj;jhy; mjpfupj;jik ,t; tPo;r;rpf;F fhuzq;fshf ,Ue;jd.  

 

(M) kPsha;thz;bd; Kd;ida Mz;L kw;Wk; fle;j 04 Mz;Lfspd; 

,yhgk;/el;lk; njhlh;gpy; ftdj;pw; nfhs;Sk; NghJ> 2011 Mk; 

Mz;bypUe;J 2014 Mk; Mz;L tiu ,yhgk; gbg;gbahf Fiwtile;J 

2015 Mk; Mz;lstpy; mJ  &gh 371>675>001 Md el;lk; tiu ghjfkhd 

Kiwapy; mjpfhpj;jpUe;jJ. mt;thNw Copah; rk;gsk;> mur tup kw;Wk; 

eilKiway;yh nrhj;Jf;fSf;fhf Mz;bw;fhd ngWkhdj; Nja;T 

Mfpatw;iw fUj;jpw; nfhs;Sk;NghJ 2011 Mk; mz;by; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

&gh 998>226>000 njhif gq;fspg;ghdJ 2015 Mk; Mz;lhFk;NghJ &gh 

686>101>000 tiu> mjhtJ 31 rjtPjj;jhy; Fiwtile;jpUe;jJ. ,e;j el;l 

epiyapid Fiwj;J> mjid ,yhgj;jd;ikahd epiyf;F nfhz;L 

nry;tjw;F $l;Lj;jhgdk; vJtpj jpl;lnkhd;wpidNah                

topKiwnahd;wpidNah gpd;gw;wpapUf;ftpy;iy. 

 

 

3.2  gFg;gha;T uPjpahd epjp kPsha;T 
    --------------------------------------------------- 
 

$l;Lj;jhgdj;jpd; fle;j %d;W Mz;Lfspw;fhd ,yhg tpfpjk; kw;Wk;      

njhopw;gL %yjd tpfpjq;fs; gpd;tUkhW 
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tpfpjk;      2015  2014  2012 
----------      -------  --------  ------- 
 
nkhj;j ,yhgk; tpfpjk; (rjtPjk;)  12.5  24.1  29 

Njwpa ,yhg tpfpjk; (rjtPjk;)  (19)  (9.55)  1 

eilKiw ,yhg tpfpjk;   2.1  3.0  4.02 

tpiuT tpfpjk;    1.7  2.5  3.38 

 

NkNy fhl;lg;gl;Ls;sthwhd tpfpjq;fspyhd Jupj tPo;r;rp $l;Lj;jhgdj;jpd; 

vjpu;fhy njhlu;e;jpaq;Fk; epiy kw;Wk; jputj;jd;ik Mfpatw;Wf;F ghjfkhd 

Kiwapy; jhf;fkspf;f $Lnkd 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;lhPjpahd rk;gtq;fs; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

(m)  kPsha;thz;bd; jpnrk;gh; 31 ,y; cs;sthW ntspj;jug;gpduhy; jkJ 

njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfspy;;;;;;;;; rpy ghfq;fs; khj;jpuk; xspgug;gg;gl;L vQ;rpa 

xspgug;Gfs; ,ilepWj;jg;gl;likahy;> $l;;Lj;jhgdj;jpw;F vjpuhf 10 tof;Ffs; 

njhug;gl;bUe;jJld;> $l;Lj;jhgdg; gjtpazpapduhy; Ntiy ePf;fk; 

nra;ag;gl;lik kw;Wk; fpilf;f Ntz;ba gjtpnahd;W fpilf;fhik Nghd;w 

fhuzq;fspd; mbg;gilapy; 03 tof;Ffs;; njhlug;gl;bUe;jd. ,t; tof;FfSf;fhf 

2015 Mk; Mz;by; tof;fwpQh; fl;lzkhf &gh 860>070 njhif nfhLg;gdT 

nra;ag;gl;bUe;jJ. ntspj;jug;gpduhy; njhlug;gl;l 05 tof;FfSf;Fhpa 

Kiwg;ghl;L jug;gpduhy; Nfhug;gl;l ,og;gPl;Lj; njhif &gh 519>090>000 MFk;. 

 

(M)   2015 jpnrk;gh; 31Me; jpfjpastpy; $l;Lj;jhgdj;jhy; toq;fg;gl;bUe;j xspgug;Gf; 

fhyj;jpw;fhf mwtplg;gl Ntz;ba fl;lzq;fis mwtpLtjw;fhf 

ntspj;jug;gpdUf;F vjpuhf 26 tof;Ffs; njhug;gl;bUe;jJld;> mtw;Ws; 05 

tof;FfSf;Fhpa el;l<lhf &gh 2>585>584 kPsha;thz;by; ngw;Wf; 

nfhs;sg;gl;bUe;jJ. NkYk; 18 tof;FfspypUe;J $l;Lj;jhgdj;jpw;F mwtpLtjw;F 

vjph;ghh;f;fg;gl;l njhif &gh 522>283>053 Mf ,Ue;jJld;> mtw;Ws;;;;; 07 

tof;Ffs;;;;;; xNu fld;gLeUf;FupaitahFk;. 
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(,) $l;Lj;jhgdj;jhy; &gh 1>118>940 njhifapid mwtpLtjw;fhf Nrit ngWeh; 

fld;gl;NlhnuhUtUf;F vjpuhf njhLf;fg;gl;bUe;j tof;nfhd;W fhyhtjpahjy; 

rl;lj;jpw;F cl;gl;likahy; tof;F ePf;fpf; nfhs;sg;gl;bUe;jJ. NkYk;       

&gh 661>080 njhifahd fld; kPjpnahd;W epyTk; ,U fld;gl;Nlhhpd; epue;ju 

tjptplq;fis Njbf; fz;lwpa Kbahikahy; mtu;fSf;nfjpuhf njhLf;fg;gl;l 

tof;Ffis njhlu;e;J elhj;jpr; nry;y KbahjpUe;jJ.  

 

3.4 njhopw;gL %yjd Kifikj;Jtk; 

 ----------------------------------------------------- 

gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

(m) Kiwahd njhopw;gL %yjd Kfhikj;Jt nghwpKiwnahd;W 

mKy;gLj;jg;glhik kw;Wk; fld; mwtpLtjpYs;s nraw;jpwdpd;ikapd; 

fhuzkhf $l;Lj;jhgdj;jpw;F tq;fp Nkyjpfg;gw;W trjpfisg; ngw;Wf; 

nfhs;s Ntz;b Vw;gl;bUe;jJ. 2015 jpnrk;gh; 31 Me; jpfjpapy; 

cs;sthwhd $l;Lj;jhgdj;jpd; mq;fPfupf;fg;gl;l tq;fp Nkyjpfg;gw;W kPjp 

&gh 155>000>000 Mf ,Ue;jnjdpDk;> epjpf;$w;Wf;fspd; gpufhuk; tq;fp 

Nkyjpfg;gw;W kPjp &gh 244>648>151 njhifAk;> kPsha;thz;by; mjw;fhf 

nrYj;jg;gl;l tq;fp Nkyjpfg;gw;W tl;b &gh 19>399>549 MfTk; ,Ue;jd. 

mt;thNw ,e;j tq;fp Nkyjpfg;gw;Wf;fhf $l;Lj;jhgdj;jpw;Fhpa       

&gh 113>000>000 njhifahd epiyahd itg;Gf;fSk;> &gh 150>000>000 

njhifahd jpiwNrup cz;bay;fSk; gpiz itf;fg;gl;bUe;jd. ,e;j 

mq;fPfupf;fg;gl;l tq;fp Nkyjpfg;gw;W kPjpapid tpQ;Rk; tq;fp 

Nkyjpfg;gw;Wf;fSf;fhf cld;gl;l tl;bia tpl kpfTk; $Ljyhd  

Nkyjpf tl;bnahd;wpidAk; nrYj;j Neu;e;jpUe;jJ. mt;thNw ,e;j 

ghuJ}ukhd epjp neUf;fbf;fhd jPh;nthd;whf 2015 Mk; Mz;bd; NghJ  

&gh 250>000>000 njhifahd FWq;fhy tpNrl tq;fpf; flndhd;W 

ngwg;gl;L mjw;ffTk; tl;bahf &gh 12>783>747 nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 

(M)  2013 Mk; Mz;bypUe;J 2015 Mk; Mz;L tiuahd fhyg;gFjpapYs; 

toq;fg;gl;l &gh 12>584>406 ngWkjpahd 202 fhNrhiyfs; cupa 

gq;fspg;ghsh;fSf;F xg;gilf;fg;glhky; ,uj;Jr; nra;ag;gl;L 

$l;Lj;jhgdj;jpd; nghWg;gpy;  epWj;jp itf;fg;gl;bUe;jJ. ,J njhlu;gpy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l gupNrhjidapy; $l;Lj;jhgdj;jpy; epyTk; neUf;fbapdhy; 
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mt;thW nra;ag;gl;Ls;sik mtjhdpf;fg;gl;lJ. vt;thnwdpDk;> ,t;thwd  

epiyikfs; $l;Lj;jhgdj;jpd; ek;gfj;jd;ikf;F ghjfkhf jhf;fkspf;Fk;. 

4. nraw;ghl;L kPsha;T 

  ------------------------------- 

4.1 nrayhw;wy; 

   ------------------ 

(m)  $l;Lj;jhgdj;jpdhy; jahhpf;fg;gl;bUe;j $l;bize;j jpl;lj;jpd; gpufhuk; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; gpujhd Nehf;fq;fs; gpd;tUkhW. 

(i)  njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfspd; fl;likg;G uPjpahd NtWghLfs; Clhf 

fth;r;rpj;jd;ik jdpj;Jtk; kw;Wk; njspthd jd;iikia Nkk;gLj;jy;. 

(ii)   Gjpa njhopy;El;g Kiwfisg; gad;gLj;jp Neau;fis ,yFthf 

mz;kpj;jy;. 

(iii)  epWtdj;jpd; ngsjPf kw;Wk; kdpj tsq;fis gaDs;s tpjj;jpy; 

Kd;Ndw;Wjy;. 

 (iv) epWtdj;jpw;F Nkyjpf tUkhdkPl;Lk; khh;f;fq;fis mwpKfg;gLj;Jjy;. 

  (v)  Nghl;bj; jd;ikf;F nghUe;Jk; tpjj;jpy; epWtfj;jpd; rl;lf; fl;likg;gpy; 

jpUj;jq;fisr; nra;jy; 

 

(M) Nkw;gb Nehf;fw;fis mile;J nfhs;tjw;fhf jpl;lkplg;gl;bUe;j gpd;tUk; gzpfs; 

kPsha;thz;bd; ,Wjp tiuapYk; eilKiwg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy. 

(i) Nkw;gb m (ii) Nehf;fj;jpd; fPo; njhiyf;fhl;rpapd; gpujhd nraw;ghl;Lf; 

fiyafk;> jahhpg;Gf; fiyafk; kw;Wk; ntspaf fiyj;jy; trjpfis 

Gduikj;jYk; Nkk;gLj;jYk;> epyTk; xspgug;G tiyaikg;gpid mgptpUj;jp 

nra;jy;> fzdp kw;Wk; jfty; trjpfs; kw;Wk; cl;fl;likg;G trjpfis 

Nkk;gLj;jy;> kpd;tY kw;Wk; fhw;W rPuhf;fy; fl;lilg;gpid tpupTgLj;Jjy; 

kw;Wk; EPF/ENGtrjpfis gutyhf;Fjy;. 

(ii) m (iii) Nehf;fj;jpd; fPo; Copah; nrayhw;wypid mbg;gilahff; 

nfhz;lkjpg;gha;T Kiwnahd;wpid mwpKfg;gLj;jy;> Copah;fSf;F 
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uk;gpakhdnjhU Ntiyr; #oypid tbtikg;gjd; %yk; 5v]; (5S) 

tpUjpid ntd;nwLj;jy; kw;Wk; 05 Rw;Wyh tpLjpfis mwpKfg;gLj;jy;. 

(iii) m (iv) Nehf;fj;jpw;fhf KjyPl;Lr; rigapd; nraw;wpl;lnkhd;wpd; fPo; Clf 

efnuhd;wpid jhgpj;jy;> thndhyp miytupirnahd;wpid epWTjy; kw;Wk; 

GjpanjhU ,izaj;jsj;jpid tbtikjJ Ngzpr; nry;yy;.  

(iv) m (v) ,d; fPo; epyTk; &gth`pdp mjpfhur; rl;lj;jpid kPsha;T nra;J 

jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;sy;> epWtdj;jpw;F Njitahd Gjpa rl;lq;fs; 

kw;Wk; tpjpfis cUthf;Fjy; (formulating) kw;Wk; xOf;fhw;W 

eilKiwnahd;wpid jahupj;jy;.  

 

4.2 Kfhikj;Jt nraw;jpwdpd;ik 

   ---------------------------------------------- 

   gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

(m) kPsha;thz;by; Nrit toq;Feu;;; xUtuhy; ,zq;fg;gl;ljd; gpufhuk; jkJ 

epfo;r;rpia xspgug;Gtjw;fhf $l;Lj;jhgdj;jpw;F &gh 148>860 ngWkjpahd 

fhNrhiynahd;W toq;fg;gl;bUe;jnjdpDk;> $l;Lj;jhgdj;jpdhy; me;j 

Nrit toq;Feu; vjph;ghh;j;j fhy vy;iyapDs;;;;; NtW epfo;r;rpnahd;W 

xspgug;gg;gl;likapd; fhuzj;jhy; Nrit toq;Feuhy;; me;j fhNrhiyapd; 

nfhLg;gdT epWj;jg;gl;bUe;jJld; $l;Lj;jhgdj;jhy; gy;NtW epfo;r;rpfs; 

fld;;;;;; mbg;gilapy; xspgug;gg;gLtnjdpDk;> epfo;r;rpia xspgug;Gtjw;F 

Kd;dh; gzk; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;bUe;j nfhLf;fy; thq;fy;fSf;F 

Kd;Dhpik toq;f eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(M)  2015 jpnrk;gh; 31 Me; jpfjpapy; cs;sthwhd fl;Gy nrhj;Jf;fspd; 

Nrjel;l rPuhf;fq;fshf gjptopf;fg;gl;l ngWkjp &gh 125>998>926 MFk;. 

mjdpilNa tpsk;guk; nra;tjw;fhf Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpl;lnkhd;wpd;wp 

cs;thl;L kw;Wk; ntspehl;L njhiyf;fhl;rp njhlu; ehlfq;fs; kw;Wk; 

epfo;r;rpfis nfhs;tdT nra;jikahy; nfhs;tdT mDkjpg;gj;jpuj;jpd; 

gpufhuk; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l fhyg; gFjpapYs;s xspgug;g KbahJ Nghdik 

my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jlitfs; xspugug;gg;glhikahy; kPsha;thz;bd; 

,Wjp tiuapy; nfhs;tdT nra;ag;gl;l &gh 67>922>606 ngWkjpahd 

cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L epfo;r;rpfs; kw;Wk; &gh 20>141>553 ngWkjpahd 
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cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L ehlfq;fs;;;;;;; xspgug;Gtjw;F Fwpj;Jiuf;fg;gl;l 

jlitfis tpl Fiwthd jlitfs; xspgug;gg;gl;ljd; gpd;dh; 

gjptopf;fg;gl;bUe;jJ. 

 

(,) $l;;Lj;jhgdj;jhy; yq;fh Gtj; epWtdj;jpd; gq;Fsis nfhs;tdT 

nra;tjw;fhf 1985 kw;Wk; 1992 Mk; Mz;Lfspy; &gh 1>104>000 KjyPL 

nra;ag;gl;bUe;jnjdpDk;> mjw;fhf kPsha;thz;L tiuapYk; vJtpj ,yhgg; 

gq;Fk; fpilj;jpUf;ftpy;iy. 

 

4.3  nraw;ghl;L nraw; jpdwpd;ik 
    ---------------------------------------------- 
   gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

(m) 179 cj;jpNahfj;ju;fshy; 2002 Mk; Mz;bypUe;J E}yfj;jpypUe;J vLj;Jr; 

nry;yg;gl;L kPsha;thz;bd; ,Wjp tiuapYk; kPs xg;gilf;fg;glhj     

&gh 6>657>595 ngWkjpahd 2>408 xyp ehlhf;fs; cupa 

cj;jpNahfj;jh;fsplkpUe;J kPs ngw;Wf; nfhs;tjw;Nfh my;yJ el;lj;jpid 

mwtpLtjw;Nfh eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(M) rk;gsk; kPsspg;G nra;Ak; mbg;gilapy; $l;Lj;jhgdj;jpd; NritapypUe;J 

tpLf;fg;gl;bUe;j ,U cj;jpNahfj;jh;fSf;fhf 2014 a+iy Kjy; 2015 

jpnrk;gh; 31 tiu nrYj;jg;gl;bUe;j &gh 585>879 $l;Lj;njhifahd 

rk;gsq;fs; 2015 jpnrk;gh; 31Me; jpfjp tiuapYk; cupa epWtdq;fspypUe;J 

kPsspg;G nra;ag;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

4.4 rh;r;irf;Fhpa jd;ikapyhd nfhLf;fy; thq;fy;fs; 
   ------------------------------------------------------------------------------ 
   gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

    (m) 2008 Mk; Mz;bd; NghJ njhiyf;fhl;rp miythpirnahd;wpy; xspgug;gg;gl;l 

nra;jpnahd;wpd; fhuzkhf egnuhUtuhy; $l;Lj;jhgdj;jpw;F vjpuhf &gh 

250>000>000 el;l<L Nfhup tof;F njhulg;gl;bUe;jJ. 2014 Mk; Mz;bd; NghJ 

1>000>000 njhifahd el;l<L nrYj;jp tof;fpid rkhdj;jpw;F nfhz;L tu 

Kd;nkhopag;gl;bUe;j NghJk; $l;Lj;jhgdk; mjw;F ,zq;fhjpUe;jJld;> 

2015 Mk; Mz;by; mikr;rupd; jiyaPl;bd; mbg;gilapy; gzpg;ghsh; 

rigapd; nra;jpf; Fwpg;gpd; %yk; $l;Lj;jhgdj;jpd; ghjfkhd epjp 

epiyikia ftdj;jpw;F nfhs;shky; &gh 1>500>000 ngWkjpahd xspgug;Gf; 
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fhyk; kw;Wk; gzkhf &gh 1>500>000 njhifahd el;l<l;bid nrYj;jp ,e;j 

tof;F jPh;Tf;F nfhz;Ltug;gl;bUe;jJ.  

(M) $l;Lj;jhgdj;jpd; cj;jpNahfj;jnuhUtUf;F vjpuhf rkh;g;gpf;fg;gl;l 13 

Fw;wr;rhl;Lf;fSldhd Fw;wr;rhl;L gj;juj;jpy; 08 Fw;wr;rhl;Lf;fSf;F 

Kiwahd xOq;fhw;Wg; ghpNrhjidnahd;wpd; gpd;dh;;;;; Fw;wthspahf 

$l;Lj;jhgdj;jpd; CopanuhUtu; 2010 ngg;uthp 26 Me; jpfjp gzp ePf;fk; 

nra;ag;gl;bUe;jhh;. 2015 Mk; Mz;bd;NghJ $l;Lj;jhgdj;jpd; gjtpfis 

kPs;fl;likg;G nra;jypd; fPo; Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fsj;jhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gjtp ntw;wplnkhd;wpy;yhky; gzp ePf;fk; nra;ag;gl;l 

jpfjpf;F Kd;dh; ePf;fk; nra;J mtu; rpNu\;l jahhpg;ghsh; gjtpapy; 

mkh;j;jg;gl;bUe;jhh;. mjw;Fhpa rk;gs mjpfhpg;G kw;Wk; epYitr; rk;gsq;fhf 

kPsha;thz;by; &gh 2>009>174 nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 

 

 

4.5 ntspg;gilahd Nkhrbfs; 
   ----------------------------------------- 
   gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

(m) tpNrl nghjpnahd;wpd; fPo; th;j;jf tpsk;gunkhd;wpid xspgug;Gtjw;fhf 

xspgug;G fhyj;jpid toq;Fk; NghJk; fopT rYiffis toq;Fk; NghJk; 

Kiwahd cld;gbf;ifnahd;W ,y;yhkYk; Kiwahd mjpfhunkhd;W 

,y;yhkYk; gjpw;flik GupAk; cjtp gzpg;ghsuhy; me;j re;jh;g;gq;fs; 

toq;fg;gl;bUe;jd. fzf;fha;T gupNrhjidf;F cl;gLj;jg;gl;l %d;W 

epWtdq;fSf;Fhpa %d;W khjq;fspy; Nkw;gb cj;jpNahfj;juhy;          

&gh 21>089>960 ngWkjpahd xspug;Gf;fhyk; &gh 7>860>485 njhiff;F 

toq;fg;gl;likahy; $l;Lj;jhgdj;jpw;F &gh 13>229>475 el;lnkhd;W 

Vw;gl;bUe;jJ.  

 

(M) fzdp kag;gLj;jg;gl;l ehshe;j xspgug;G gl;Nlhiyapd; xspgug;gpw;fhf 

fl;Lg;ghl;L epiyaj;jpw;F njhlh;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;GgLj;jpajd; gpd;dh; gl;Nlhiyg; gpuptpdJk;> 

epfo;r;rpg; gpuptpdJk; cj;jpNahfj;jh;fshy; Kiwahd mjpfhunkhd;W 

,y;yhky; Vida <LgLj;jg;gl;l ml;ltizfs; %yk; mJ jpUj;jg;gl;bUe;jJ. 

 

(,)  Nrit toq;Feh; fld;gl;Nlhh; xUthplkpUe;J mwtplg;gl Ntz;ba        

&gh 8>000>000 njhiff;fhf (tupAldhd) tupaw;w ngWkjpahd &gh 7>002>800 
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njhiff;F khj;jpuk; tpiyg;gl;bay; toq;fg;gl;bUe;jikapd; fhuzj;jhy;      

&gh 997>200 tup iftplnyhd;W ,lk;ngw;wpUe;jJ.  

 

 

(<)  2015 [dhjpgjpj; Njh;jiy xspgug;G nra;jik 

 ----------------------------------------------------------------------- 

      gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

(i) $l;Lj;jghdj;jhy; ,ytrkhf xspgug;gg;gl;l Kd; tpsk;guf; fhnzhspj; 

njhFg;Gf;fSf;fhf epyTk; jPh;khdq;fSf;fika murpay; 

fl;rpnahd;iwNah my;yJ egnuhUtNuh Nkk;gLj;jy; 

eltbf;iffSf;fhf <LgLj;jf;$lhnjdpDk;> [dhjpgjpj; Njh;jy; 

fhyg;gFjpapDs; xU Ntl;ghsiu Nkk;gLj;Jtjw;fhf mz;zsthf 

29>191 nrf;fd;;;;; ;;;;;fs; nfhz;l xspgug;Gf;fhyk; Kd; tpsk;gu fhndhspj; 

njhFg;Gfshf gadgLj;jg;gl;bUe;jd. ,e;j xspgug;Gf; fhyj;jpw;fhf 

$l;Lj;jhgdj;jpd; fl;lz tPjq;fSf;fika tpiyapd;NghJ Rkhh; &gh 

41>712>450 mstpy; mwtplg;gl Ntz;LnkdpDk; me;j nkhj;j xspgug;G 

fhyKk; ,ytrkhf toq;fg;gl;bUe;jJ. 

 

(ii) xU Ntl;ghsiu Nkk;gLj;Jtjw;fhf $l;Lj;jhgdj;jpw;Fhpa nrhj;Jf;fs; 

kw;Wk; gjtpazpapdiu gad;gLj;jp njhiyf;fhl;rp jpiug;glnkhd;iw 

jahhpj;jy;> fl;lz mstPbd;wp mJ xspgug;gg;gl;bUe;jJ. mjw;fhf 

$l;Lj;jhgdj;jhy; fzpg;gplg;gl;l el;lk; &gh 1>064>300 Mf ,Ue;jJld; 

xspgug;Gf; fhyj;jpw;fhd fl;lzk; fzpg;gplg;glbUf;ftpy;iy.  

 
(iii) 2015 [dhjpgjp Njh;jYf;fhf Nghl;bapl;l Ntl;ghsnuhUthpd; 

mwptpj;jy;fis xspgug;Gtjw;fhf fl;lzq;fis mwtpLtjpyhd 

Fwpg;ghdnjhU Kiwiknahd;W ,y;yhjpUe;jJld;> Ntl;ghsnuhUthpd;  

mg;NghJ epytpa fl;lzq;fisg; Nghd;W ,U klq;Fk; kw;iwa 

Ntl;ghsUf;F 56 rjtPj fopT rYif toq;fg;gl;l gpd;dUk; fl;lzk; 

mwtplg;gl;bUe;jJ. 

 
(iv) RNal;ir Ntl;ghsh; cs;slq;fshf %d;W gpujhd Ntl;ghsh;fspd; 

gpur;rhu eltbf;iffSf;fhf &gh 192>916>016 mwtplg;gl 
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Ntz;bapUe;jJld;> 2016 ngg;uthp 06 Me; jpfjpastpy; NkYk; mjw;fhf 

&gh 127>538>784 mwtplg;gl Ntz;bajhf fhzg;gl;lJ. 

 
 
 

(v) 2014 etk;gh; 24Me; jpfjpa 189/2 ,yf;f mjp tpNrl tu;j;jkhdp 

mwptpj;jypd; Kjyhk; vLNfhspd; gpufhuk; midj;J Ntl;ghsh;fSf;Fk; 

rkj;JtkhfTk; eLepiyikj; jd;ikAlDk; nraw;gl Ntz;LnkdpDk;> 

Ntl;ghsnuhUtUf;F Kd; tpsk;gu fhnzhspj; njhFg;Gf;fhd Neuk; 

jtpu Vida nghjpfSf;F 77>481 nrf;fd;fs; nfhz;l xspgug;Gf; fhyk; 

toq;fg;gl;bUe;jJld;> kw;iwa Ntl;ghsUf;F 1>350 nrf;fd;fs; 

xspgug;Gf; fhyk; khj;jpuNk toq;fg;gl;bUe;jJ. mt;thNw me;j 

Ntl;ghsh;; Nfhhpa xspgug;Gf; fhyj;ij toq;f Kbahnjd $wp 

mtUf;fhf itg;Gr; nra;ag;gl;l &gh 850>126 tpsk;guq;fis rkh;gpj;j 

tu;j;jf gpujpepjpapd; Vida tpsk;guq;fspypUe;J fpilf;f Ntz;ba 

njhif <Lnra;ag;gl;bUe;jJ. 

 
(vi) Nkk;gLj;jy; mwptpj;jy;fSf;fhf Ntl;ghsnuhUthplkpUe;J mwtplg;gl 

Ntz;ba &gh 61>900>000 njhif ehshe;j xspgug;G ml;ltizfSf;F 

cs;slf;fhikapd;; fhuzj;jhy; mjw;fhf tpiyg;gl;bay; toq;Fjy;> 

Nrit toq;Fdh; NgNul;bw;F cs;slq;fhik kw;Wk; fld;gl;Nlhh; 

kPjpf;F cs;slf;fg;glhik Nghd;wd ,lk;ngw;wpUf;ftpy;iy.  

 

4.6 tpiytw;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 E}yf eltbf;iffs; KiwahfTk; 

nraw;wpDlDk; ,aq;fr; nra;tjw;fhf mjd; eltbf;iffis  fzdp 

kag;gLj;Jk; Nehf;fpy; 2005Mk; Mz;by; &gh 1>734>000 nryT nra;ag;gl;L 

jd;dpaf;f ghu;Nfhl; FwpaPl;L Kiwiknahd;W nfhs;tdT 

nra;ag;gl;bUe;jnjdpDk;> me;j ,ae;jpuk; kPsha;thz;bd; ,Wjp tiuapYk; 

gad;ghl;bw;F vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 
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(M) nghwpapy; gpuptpy; fhzg;gLk; &gh 18>052>749 njhifahd cjupg;ghfq;fs; 

mirtw;w ,Ug;ghf 10 tUlq;fSf;F Nkw;gl;l fhyk;                  

Kdnfhz;Ltug;gLtJld; &gh 178>251>368 ngWkjpahd cjpupg;ghfq;fs; 

Fiwg;gad;ghl;bw;F cl;gLj;jg;gl;bUe;jd. 

4.7 ,dq;fhzg;gl;l el;lq;fs; 

 ---------------------------------------- 

ngw Ntz;ba itg;Gg; ngWkjpapy; 88 rjtPjj;ijg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk;     

&gh 3>509>254 njhifahd itg;Gf;fspd; %yg;gpujpfs; fhzhkw; 

NghapUe;jikahy;> itg;Gg; gzj;jpid chpa  epWtdq;fsplkpUe;J kPs ngw;Wf; 

nfhs;s KbahJ NghapUe;jJ. 

  

4.8 jhkjkhd nraw;wpl;lq;fs; 

   ---------------------------------------- 

gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

(m) nra;jpg; gpuptpd; fl;bl eph;khz Ntiy eltbf;iffSf;F 2005 kw;Wk; 2006Mk; 

Mz;Lfspy; crhj;Jizf; fl;lzk; kw;Wk; kz; khjphpfisg; ghprPypg;gjw;fhf 

&gh 183>051 nrytplg;gl;l NghjpYk;> Fwpj;j eph;khzg; gzpfs; kPsha;thz;bd; 

,Wjp tiuyapYk; Muk;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(M) ,yq;ifapd; Njrpa jj;Jtj;ij cyfpw;F nfhz;L nry;yy; kw;Wk; 

Gyk;ngau;e;j ,yq;ifah;fspd; mwpT kw;Wk; uridia Nkk;gLj;Jk; Nehf;fpy; 

nra;kjp njhopy;El;gj;jpD}lhf ,j;jhyp> INuhg;gh my;yJ NtW ehnlhd;wpy; 

jhgpf;fg;gl;l fiyaj;jpypUe;J njhiyf;fhl;rp miythpirnahd;wpid 

elhj;jpr; nry;tjw;Fk;> mjw;F Njitahd cgfuzq;fis jw;fhypfkhf 

thlif mbg;gilapy; epjp mikr;rpd; ,zf;fg;ghl;Lld; ngw;Wf; nfhs;tjw;Fk; 

mikr;ruitahy; 2014 jpnrk;gh; khjk; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;bUe;jJ. ,jd; 

Muk;g gzpfSf;fhf Kw;gzkhf 2015 rdthp 02Me; jpfjp vOj;J %y 

cld;gbf;ifnahd;wpid ifr;rhj;jplhkYk; epjp mikr;rpd; ,zf;fg;ghbd;wpAk; 

jdpahh; fk;gdpnahd;wpw;F &gh 3>454>279 nrYj;jg;gl;bUe;jJ. vt;thnwdpDk;> 

2015 rdthp khjj;jpd; gpd;dh; mt; nraw;ghL Kw;whf iftplg;gl;bUe;jJld; 

nrYj;jg;gl Kw;gzj;jpidAk;  mwtpLtjw;F eltbf;if  

vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 
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4.9 gjtpazpapdu; eph;thfk; 
 --------------------------------- 

2015 jpnrk;gu; 31 ,y; cs;sthwhd $l;Lj;jhgdj;jpd; gjtpazpapdu; njhlh;ghf 

tpguk; gpd;tUkhW. 

  mq;fPfhpf;fg;gl;l      cs;sgbahd       
epue;ju   Vida (Nrit ntw;wplq;fs; kpif 

          ifaspg;G/xg;ge;j 
          mbg;gil) 

      ----------------      ----------   -------------------- ---- --------------- -------- 
rpNu\;l epiy  14  16  01   08 (11) 

%d;whk; epiy  110    161  16   - (67) 

,uz;lhk; epiy  620  635  36   255 (306)  

Muk;g epiy       241  128  09   104  - 

                -------    ------     ------      --------  -------- 

    985  940  62   367 (384) 
 

,J njhlh;gpy; gpd;tUk; mtjhdpg;Gfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

(i) $l;Lj;jghdj;jpd; mq;fPfupf;fg;gl;l gjtpazpahd 985 ,w;F Nkyjpfkhf 

mj;jpfjpapy; cs;sthW mg; gjtpia tfpg;gtUf;F khj;jpuk; 

gpuj;jpNafkhFk; tifapy; mq;fPfupf;fg;gl;l 61 gjtpg; ngah;fs; 

fhzg;gl;lnjdpDk; mjw;fhf fhzg;gl;l gjtpfspd; vz;zpf;if njhlu;gpy; 

jfty;fs; rkh;;g;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(ii) 2015 jpnrk;gh; 31 Me; jpfjpastpy; xg;ge;j mbg;gilapy; kw;Wk; Nrit 

ifaspg;G mbg;gilapy;;;;; flikahw;Wk; vz;zpf;if KiwNa 40 kw;Wk; 22 

MFk;. mjw;F Nkyjpfkhf Nkw;gb cs;sgbahd gjtpazpAs; (epue;ju 

kw;Wk; Vida) 1 gjpw;flik epakdq;fs; toq;fg;gl;bUe;jd. 

 
(iii) Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fsj;jhy; mq;fPfupf;fg;glhj rpNu\;l    

epiyapd; HM 1-2 rk;gsf; FwpaPl;bw;fhfTk; ,uz;lhk; epiyapd; MA 3 

rk;gsf; FwpaPl;bw;fhfTk; KiwNa 11 kw;Wk; 65 cj;jpNahfj;jh;fs; 

,izj;Jf; nfhs;sg;gl;bUe;jdh;. 

 
(iv)  %d;whk; epiyapd; mq;fPfupf;fg;gl;l gjtpfspd; vz;zpf;if 110 Mf 

,Ue;j NghjpYk;>cs;sgbahd gjtpazpahd 161 kw;Wk; xg;ge;j 

mbg;gilapyhd 16 gjtpfisAk; toq;fpaikahy; 67 gjtpfSf;fhd 
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Copa kpifnahd;W fhzg;gLk; NghJ 08 gjpw;flik epakdq;fSk; 

toq;fg;gl;bUe;jd.  

4.10  re;ij gq;Ffs; (Market Shares) 

  ------------------------------------------------ 

“tiuaWf;fg;gl;l yq;fh re;ij Muha;r;rp gzpafk;”(Lanka Market Research Bureau - 

LMRB) ,dhy; Neah;fs; njhiyf;fhl;rp ghh;j;jy; njhlu;gpy; 15 njhiyf;fhl;rp 

miythpirfs; njhlh;gpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l Ma;tpd; gpufhuk; 2004Mk; Mz;by; 

$l;Lj;jhgdj;jpw;fhf 24.4 rjtPjkhf epytpa re;ij gq;fhdJ kPsha;thz;by; 

,Wjpastpy; 5.7 rjtPjk; tiu Fiwtile;jpUe;jJ. vt;thnwepDk;> 

$l;Lj;jhgdj;jhy; ,e;j re;ij gq;Ffs; FiwtiljYf;fhd fhuzq;fis 

,dq;fz;L mjid mjpfhpg;gjw;F Njitahd eltbf;iffs; 

vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

5. fzf;fspg;nghWg;Gk; ey;yhSifAk;                                     
---------------------------------------------------- 

5.1 epjpf;$w;Wf;fis rku;gpj;jy;                          
 ------------------------------------------ 

2003 a+d; 02 Me; jpfjpa  gP<B/12 Mk; ,yf;f nghJ Kaw;rpfs; Rw;wwpf;ifapd; 

6.5.1 Mk; gphptpd; gpufhuk;> kPsha;thz;bd; tiuG Mz;lwpf;if epjpahz;L 

Kbtile;J 60 ehl;fSf;Fs; fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpf;F rkh;g;gpf;fg;gl 

Ntz;LnkdpDk; me;j mwpf;if rkh;g;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

5.2 $l;bize;j jpl;lk; 

 ------------------------------ 

 gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

(m) 2003  a+d; 02Me; jpfjpa gP<B/12 Mk; ,yf;f nghJ Kaw;rpfs; 

Rw;wwpf;ifapd; 5Mk; gphptpd; gpufhuk; 2013 Mk; Mz;L Kjy; 2017 Mk; 

Mz;L tiuahd fhyg;gFjpf;Fupa $l;bize;j jpl;lnkhd;W 

jahhpf;fg;gl;bUe;jnjdpDk;> mJ fhy hPjpahd kPsha;T kw;Wk; 

ehsJtiuahf;fg;gl;L fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpf;F 

rkh;g;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 
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(M) $l;bize;j jpl;lj;jpd; epjp vjpu;T $wypd; gpufhuk; 2015 Mk; Mz;bd; 

,Wjpastpy; &gh 95>000>000 njhifahd tupf;F Kd;dhd ,yhgk; 

ngWtjw;F jpl;lkplg;gl;bUe;jnjdpDk;> kPsha;thz;bd; el;lk;         

&gh 371>675>001 MFk;. 

 

5.3 nray;eltbf;ifj; jpl;lk; 

 --------------------------------------- 

 $l;Lj;jhgdj;jpd; $l;bize;j jpl;lj;jpd; gpufhuk;> jpl;lkplg;gl;l 08 nraw;ghLfs; 

,f;$l;bize;j jpl;lj;jpy; cs;slf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. mt;thNw $l;bize;j 

jpl;lj;jpy; cs;slf;fg;gl;buhj 09 nraw;ghLfs; nray;;;;;;;;;;;;;; ;;;;; eltbf;ifj; jpl;lj;jpy; 

cs;slf;fg;gl;bUe;jd.  

 

5.4 cs;sff; fzf;fha;T 

 -------------------------------- 

 gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

     (m) $l;Lj;jhgdj;jpy; cs;sff; fzf;fha;Tg; gphptpdhy; kPsha;thz;bd; Kjy; 

miuahz;bd;NghJ 15 fzf;fha;T Iatpdhf;fSk;> mwpf;iffSk;> 

,uz;lhtJ miuahz;by; 08 fzf;fha;T Ia tpdhf;fSk; mwpf;iffSk;; 

tpepNahfpf;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> me;j Ia tpdhf;fs; kw;Wk;  mwpf;iffs; 

%yk; Rl;bf; fhz;gpf;fg;gl;l gy;NtW tplaq;fis rup nra;tjw;Fk; Rl;bf 

fhz;gpf;fg;gl;l Kf;fpakhd Kd;nkhopTfis eilKiwg;gLj;Jtjw;Fk; 

Kfhikj;Jtj;jpdhy; ftdk; nrYj;jg;gl;bUf;ftpy;iy. 

(M)  epjp mjpfhur; rl;lj;jpd; 13(5)(<) gpuptpd; gpufhuk; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; 

cs;sff; fzf;fha;T epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; jahhpf;fg;gl;bUe;jd. vdpDk;> 

mjw;fhf fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpapd; ,zf;fg;ghL 

ngwg;gl;bUf;ftpy;iy. 
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5.5 nfhs;tdT kw;Wk; xg;ge;j eilKiwfs; 

 ------------------------------------------------------------- 

2015 Mk; Mz;bw;fhf nfhs;tdT jpl;lnkhd;W jahhpf;fg;gl;buhikahy; 

nfhs;tdT eltbf;iffs; jpl;lnkhd;wpd; gpufhuk; ,lk;ngw;wpUf;ftpy;iy vd;gJ 

mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

5.6 ghjPl;Lf; fl;Lg;ghL 

 ------------------------------ 

 gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

(m) kPsha;thz;bd; ghjPl;bD}lhf $l;Lj;jhgdj;jpd; mgptpUj;jp 

eltbf;iffSf;fhf %yjdg; nghUl;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf &gh 

736>402>000 njhifahd %yjd ghjPl;L epjpNaw;ghL 

xJf;fg;gl;bUe;jnjdpDk;> cs;sgbahf &gh 41>050.820 njhifahd 

Mjdq;fs;> nghwpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; khj;jpuNk nfhs;tdT 

nra;ag;gl;likahy; vjph;ghu;j;j mgptpUj;jp gzpfis epiwNtw;Wtjw;F 

KbahJ NghapUe;jJ.  

(M) 2015 2015 jpnrk;gh; 31,y; cs;sthwhd $l;Lj;jhgdj;jpd; ghjpf;fg;gl;l 

kw;Wk; cs;sgbahd nrhj;Jf;fs; nghWg;Gfs; kw;Wk; nraw;ghl;L 

eltbf;iffs; (2>425) rjtPjj;jpypUe;J 27.8 rjtPjk; tiuapyhd Kuz;fs; 

mtjhdpf;fg;gl;likahy; ghjPlhdJ Mf;fg+h;tkhf fl;Lg;ghl;Lf; 

fUtpnahd;whf gad;gLj;jg;gl;buhik mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

5.7   Mz;lwpf;if rkh;g;gpj;jy; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; 2012 Mk; Mz;bw;fhd Mz;lwpf;if 2015 Vg;uy; 07Me; jpfjp 

ghuhSkd;wj;jpd; nghJ Clfk; kw;Wk; ghuhSkd;w eltbf;iffs; njhlh;ghd 

MNyhrid rigf;F rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;s NghjpYk;> ghuhSkd;wj;jpy; 

rkh;g;gpf;fg;gl;ljhf jfty;fs; Kd; itf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 2013 kw;Wk; 2014 

Mk; Mz;Lfspd; Mz;lwpf;iffSk; 2016 a+d; tiuapYk; ghuhSkd;wj;jpy; 

rkh;g;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 
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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. 

KiwikfSk;> fl;Lg;ghl;Lj;    mtjhdpg;Gf;fs;  

      JiwfSk; 

------------------------------------------     -------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(m) epjpf; fl;Lg;ghL 

 

 

 

 

 

 

 

(M) gjtpazpapdu; eph;thfk; 

 

 

 

 

 

 

 

(,) nraw;ghl;L Kfhikj;Jtk; 

 

 

 

 

 

(i) Rw;wwpf;if mwpTWj;jy;fSf;F ,zq;fhj 

tifapy; Kw;gzq;fs; toq;Fjy; kw;Wk; 

chpa fhyg;gFjpapDs; kPs mwtplhik. 
 

(ii) Xspgug;Gf; fhyj;jpid toq;fpa gpd;dh; 

tpiyg;gl;bayply; 
 

(iii) fld; fhy vy;iyapid kpifj;J fld; 

toq;Fjy; 
 

(iv) fld; mwtPL jhkjkiljy;.  

(i) ePz;l fhy mbg;gilapy; gjpw;flik                   

epakdq;fis toq;Fjy;. 

(ii)  Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fsj;jhy; 

mq;fPfupf;fg;glhj gjtpfSf;F 

epakdq;fis toq;Fjy; kw;Wk; mjw;fhf 

rk;gsk; kw;Wk; gbfis nrYj;Jjy;. 

(i)    $l;bize;j jpl;lj;ij fhy hPjpahf     

gFg;gha;T nra;J ehsJtiuahf;fhik. 
 

(ii) ehsJtiuahf;fg;gl;l $l;bize;j            

jpl;lj;jpw;F ,zq;f nrad;eltbf;if 

jpl;lk; kw;Wk; ghjPL Mfpatw;iw 

jahhpf;fhik. 

 

 



276             Mz;lwpf;if 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xg;gk;: vr;.vk;.fhkpdp tpN[rpq;` 

fzf;fha;thsh;;;;;;; ;;; jiyikk mjpgjp. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(<) cs;sff; fzf;fha;T 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) Rw;wwpf;if mwpTiufSf;F Kuzhf 

kpifa+jpag;gb nrYj;Jjy;. 

 

(iv) jpiwNrhpapd; mq;fPfhukpd;wp Nghf;Ftuj;J 

gbfis nrYj;Jjy;. 

 
(v) $l;Lj;jhgdk; fpukkhf ,yhgkhd 

epiyapypUe;J el;lkhd epiyapid 

Nehf;fpr; nry;yy;. 

 

cs;sff; fzf;fha;Tg; gphptpd; Ia tpdhf;fs; 

kw;Wk; mwpf;iffs; %yk; Rl;bf; 

fhz;gpf;fg;gl;l FiwghLfs; rup nra;tjw;F 

eltbf;if vLf;fhik. 
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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 2015, 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. 

 

Ravi Jayawardana 

Attorney-at-Law 

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 

  

It is with great pleasure, in my capacity as Chairman, that I present the Annual Report of the Sri 

Lanka Rupavahini Corporation for the year 2015. 

2015 has been a crucial year for the country in the social, political and economic contexts, for the 

reason that the two leading political parties joined hands to elect a President and develop a 

mechanism for good governance. It was a novel experience in the field of media as well, 

especially as an opportunity for the State media institutions to exercise media freedom with 

impartiality, unhindered by any obligation whatsoever to political parties. 

Making the most of that independence, we have been able to create a favorable background for an 

optimal media practice towards accomplishing national ambitions. That itself is a victory for Sri 

Lankan television viewers. We have succeeded in bringing about a financial discipline by 

minimizing wasteful expenditure and financial anomalies. Yet another major achievement is the 

fact that we have been successful in resolving many long-standing problems which had caused 

much anxiety to our employees up until now. 

I avail myself of this opportunity to express my deep gratitude to His Excellency the President, 

the Honorable Prime Minister and the Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media for the 

tremendous support as well as freedom afforded to our Institution in carrying out our functions 

most successfully. I am also thankful for the support given by the Secretary to the Ministry of 

Mass Media as well as the Board of Directors. 

It gives me tremendous pleasure to thank all our dedicated staff without whose support and 

diligence none of these achievements would have been possible. It is our ambition to reinforce our 

excellence through a more meaningful, credible and optimal media practice while fostering better 

taste among our audiences. 

 

 

Ravi Jayawardana 

Attorney-at-Law 

Chairman 

Sri Lanka Rupavahini Corporation                                                                                              

Colombo - 07 
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The Board of Directors 

 

The Members of the board 2015 

 

 Dr Somarathna Dissanayake   - Chairman / Board Member - until 04.08.2015 

 

 

 Mr Ravi Jayawardana   - Chairman - Sri Lanka Rupavahini Corporation 

(Attorney-at-Law)                     

                                                     

 Mr. M D Mahindapala   - Senior Cinematographer 

 

 Mr. Buddhadasa Galappatthi  - Literature   

 

 Mr Deepal Chandraratne   - Chairman - National Film Corporation 

(Attorney-at-Law)       

 

 Mr Nanda Murutthettuwegama  - Chairman - Sri Lanka Broadcasting Corporation 

(Attorney-at-Law) (Attorney-at-Law)  

 

 Mr Tissa Hewavithana   - Secretary - Ministry of Education 

 

 Ms Geetha Wimalaweera    - Addle. Director General/   Dept. of National Budget 

   / Ministry of Finance 

  

   (09 Board meetings were held during the year 2015) 
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The Senior Management 2015 

 

 Chairman      - Mr Ravi Jayawardana (Attn-at-Law) 

 Director General      - Prof. Sunil Shantha 

 Deputy Director General (Production Services) - Mr  Nishantha Ubeywansa 

 Deputy Director General (Production Services)  - Mr Sumedha Athulasiri 

 Deputy Director General (Engineering)   - Mr Rohan Perera 

 Director (Administration)    - Mr Palitha K Wijesinghe  

 Head of the Division (General Programmes)  - Mr Wimalaratne Adhikari 

 Director (News & Current Affairs)   - Mr Sherly Anil de Silva 

 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 (Dubbing)     - Mr Athula Ransirilal 

 Chief Internal Auditor     -  Mr Palitha Kulasinghe   

 Chief Engineer     - Mr Kapila Dassanayake 

 Director (Marketing)     - Mr Sanath Daluwatta 

 Chief Accountant (Acting)    - Ms A H E R P Edirisinghe   
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Programmes that won Local accolades during - 2015 

No Programme 

 

Awards Award Recipient 

 

Presidential Awards  
 
1 

 

Guwan Hamuda Papadi 

Sawariya 

 

Best Sports Programme 

 

Sports Unit 

 
Sumathi Tele Awards  
 
2 

 

“Rajatha Sara” 

 

 

Best Musical  Programme 

 

Mr Ajith Jayaweera 

 
3 

 

Sinhala News 

 

Best News Presenter 

 

 

Ms Sunethra Kumari 

 
4 

 

“Isiwaruna” Tele Drama 

 

 

Jury Special Commendation  

 

Mr Wimalarathna Adhikari 

 
5 

 

“Kolamba Ahasa”         

Tele drama  

 

Best Tele Drama Song 

 

Mr Saman Lenin 

6   

“Kolamba Ahasa”          

Tele drama 

 

Special Jury Award 

 

Ms  Volga Kalpani 

 
7 

 

“Kolamba Ahasa”         

Tele drama 

 

Anchor Sumathi Child Star 

Mr Viraj Madushan 

 
8 

 

“Kacharagama”       

DocumentaryProgramme 

 

Best Documentary 

programme(Nominated) 

 

Mr Athula Peiris 

 

 
State Awards 
 
9 

 

“Kada Walalu” 

 

 

Best Children Programme   

 

Mr Athula Ransirilal 

 
10 

 

“Siyathu Seeya” 

 

 

Best  Filler 

 

 Mr  Athula Ransirilal 

 
11 

 

“Kumara Gee” 

 

Special Jury Award 

 

 Mr  Athula Ransirilal 

 

 
12 

 

“Akunu Anathuru 

Walakamu 

 

Best Filler 

Special Award 

  

Mr Athula Ransirilal 
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13 

 

Sinhala News 

 

Best Sinhala News Presenter 

 

Ms Nishadi Ruwanmali 

Bandaranayake 

 
14 

 

“Men Ape Iskole”   

 

Special Jury Award 

  

 

Ms Malathi Weerasinghe 

 
15 

 

“Aliyata Liyumak” Song 

 

 

The best Music Video 

 

Ms Devika Kumarasinghe 

Ms Vinosha Kirivandeniya 

 
16 
 

 

“Sakshiya”  Tele Film 

under 

“Bhawa Theertha” Tele 

Film Series 

 

For Creative Direction 

 

 

Mr Santhusa Liyanage 

 
17 

 

“Sakshiya” Tele Film 

under 

 “Bhawa Theertha” Tele 

Film Series 

  

For Script Writing 

 

 

Mr  Rasika Suraweera 

Arachchi 

 
18 

 

“ Sikurada Savasa Enna” 

Tele Film under  “Bhawa 

Theertha” Tele Film Series 

  

For Lighting 

 

  

Mr Nandasena Rajapaksha 

 
19 

 

“Bhawa Theertha”         

Tele Film Series 

 

For Creative Editing 

 

Mr Dimuthu Kuruppu 

 

20 

 

“Bhawa Theertha”         

Tele Film Series 

 

For Camera 

 

Mr Ashoka Jayasekara 

 
21 

 

“Bhawa Theertha”         

Tele Film Series 

 

Special Jury Award 

  

Sri Lanka Rupavahini 

Corporation 

 
22 

 

“Kolamba Ahasa”   

  

Best Teledrama Lyrics  

Writer (Nominated) 

 

Mr Gaya Ramya Alwis 

 
23 

 

“Udu Sulanga” Teledrama 

 

Best Editor 

 

Mr Viranga Katipearachchi 

 
24 

  

 “Udu Sulanga” Teledrama 

  

Best Make –Up Artist  

 

 Mr Buwaneka Ranawaka 

 
25 

  

“Udu Sulanga” Teledrama 

 

 

Best Sound Recordist 

 

Mr Indika Pushpakumara 

 
26 

 

“Bisowarunge Janapadaya” 

 

 

Best Documentary 

Programme 

 

Mr Namal Prasanna 
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27 

 

“Pura Vidya Rasawatha” 

 

 

 Best Educational & Cultural 

Programme 

  

Mr Namal Prasanna 

 
28 

 

“Ayubowewa” 

 

Best Magazine Programme 

 

Ms Sandya Vithanawasam 

Raigam Awards 

 
29 

  

Hiru Sandu Adarei 

  

Best Dubbed Programme 

 

Mr  P Kularatne 

 
30 

 

Hitiyoth Hondata Hedi 

Deviyoth Namata Vandi 

 

Best Children Programme 

 

Mr Athula Ransirilal 

 
31 

 

Mang Asai mata Kiyanna 

 

The Outstanding Educational 

Programme of the Year 

Mr Janaka Sujeewa 

Jayakody 

 
32 
 

 

Feeling of Youth 

 

Best Musical Programme 

 

Mr Ranga Premaratne 

Ms Sunethra Kumari 

 
33 

 

Malima 

 

Best Magazine Programme 

 

Mr Suminda Thilakasena 

 
34 

 

Bhava Theertha Tele Film 

Series 

 

Appreciation for the talent 

 

Mr Santhusa Liyanage & 

the Team 

 
35 

 

“Wana Ali Gana 

Kathawak” 

(Story on Wild Elephant) 

 

Best Documentary 

Programme 

 

Mr Pujitha Dissanayake 

 
36 

 

Bisowarunge Janapadaya 

 

Best Current Affairs 

Programme 

 

Mr Namal Prasanna 

 
37 

 

Aruma Puduma Roda 

Hathara 

 

Best Presenter 

 

Mr Jude Liyanage 

 

Nominated Programmes & Nominees At Awards Ceremonies 
 

Sumathi Awards 

 

No 
 

Programme 

 

 

Awards 

 

Award Recipient 

 
38 

 

Sunday Ayubowan 

“Ma Piya Vandana” 

 

Best Current Affairs 

Programme 

 

Ms Jayamini Ileperuma 

Gamlath 
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39 

 

“Run Mini Run” 

 

Best Documentary 

Programme 

 

Mr Eranga 

Hindallaarachchi 

 
40 

 

“Nana Mihira” 

 

The Outstanding Educational 

Programme 

 

Ms Devika Kumarasinghe 

 
41 

 

“Rupavalokanaya” 

 

Best Magazine Programme 

 

Ms Sunethra Kumari 

 

State  Tele Awards 

 

No 
 

Programme 

 

Awards 

 

Award Recipient 

 
42 

 

“Run Mini Run” 

 

 

Best Documentary 

Programme 

 

Mr Eranga 

Hindallaarachchi 

 
43 

 

“Feeling of Youth” 

 

Best Musical Programme 

 

Mr Ranga Premaratne 

Ms Sunethra Kumari 

 
44 

 

“Malima” 

 

Best Magazine Programme 

 

Mr Suminda Thilakasena 

 
45 

 

“Rupavalokanaya” 

 

Best Magazine Programme 

 

Ms Sunethra Kumari 

 

Raigam Tele Awards 

 
46 

  

Best Sinhala News Presenter 

 

Ms Nishadi Ruwanmali 

Bandaranayake 

 
47 

 

Jathika Pasala-Wasantha 

Samaya 

 

Most Outstanding Educational 

Programmes 

 

Mr Mangala Wijayaratne 

 
48 

 

Huru Buhuti 

 

Best Children Programme 

 

Ms Nalani Dharmaratne 

 
49 

  

Best Sinhala News Presenter 

 

Ms Sunethra  Kumari 

 
50 

 

Battle of the Band 

 

Best Musical Programme 

 

Mr Nipuna Rajapaksha 

 
51 

 

Angampora 

 

Best Sports Programme 

 

Mr Chandana Seneviratne 

 

Gold Panda Awards 
 

 
52 

 

Wana Ali Gena Kathawak 

 

Jury Special Award 

 

Mr Pujitha Dissanayake 
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Programmes Division 
 

Drama Unit 

___________________________________________________________________ 

 

It is a notable achievement by the drama unit as it was able to produce a number of single episode 

and serialized teledramas   with more viewer attraction while maintaining high standards which 

has been the tradition since it's inception. Other important accomplishments of the Unit within the 

year entail the numerous awards received and capturing the intended target audience as well.  

 

Objectives of Drama Unit 
 

1. To produce single and serial teledramas while maintaining its high standards, as the 

pioneer in the field of teledrama productions. 

 

2. To introduce new teledrama productions and new artists to the field as much as possible 

(such as script writers, artists and musicians). 

 

3. To assist the developments in the media fields such as stage dramas, films as they are 

based on production of Rupavahini teledramas.      

 

4. To develop teledrama productions according to international standard  in future. 

 

5. To provide national level services through live coverage such as State Drama Festivals, 

State Cinema Festivals, State Cultural Festivals and National Ceremonies. 

 

6. To provide training and guidance to newly recruited employees and the trainees of the 

Corporation.  

 

7. To produce programmes as tribute to Veteran artists 

 

8. To provide entertainment as well as wisdom through teledramas.  
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Dramas produced and telecast in year 2015 

 

01. The teledrama “Ida Denna” consists of 35 episodes produced by Mr Nalin Mapitiya was  

telecast from 21.02.2015 to 14.062015. 

02. The teledrama “Hiru Daruwo” consists of 49 episodes produced by Mr Mohanji 

Ranganath  was telecast from 26.01.2015 to 21.04.2015. 

03. The teledrama “Bhawanthara” consists of 37 episodes produced by Mr Ranga 

Bandaranayake was telecast from 10.01.2015 to 14.02.2015. 

04. The single episode Avurudu teledrama “Pinkama” produced by Mr Athula Pieiris was 

telecast on 14.04.2015. 

05. The single episode Wesak teledrama “Nawathumpola” produced by Mr Santhusa 

Liyanage was telecast on 03.05.2015. 

06. Produced Rupavahini State Award Ceremony and Sumathi Television Award Ceremony.  

07. Carried out live telecasts of Wasuliya, Rhythem Hit, Nugasewana, Sunday Ayubowan and 

Ru.Com Programmes. 

08. Produced ‘Wahalkada’ docudrama programme. 
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Music Unit  

___________________________________________________________________ 

Weekly telecast programmes 

1. 'Susara Dahana' - Presenting popular songs by two veteran artists. 

2. 'Sihinayaki Ra' - Presenting popular songs by a popular Singer which are  selected by a 

renowned person 

3. 'Rajatha Sara' - Classical Music programme 

4. 'Rhythm Chat' - Youth voice 

5. 'Sunday Ayubowan' 

6. 'Nugasevana' 

7. 'Paramitha' - Poya Day Live music programme 

8. Special Christmas Programme 

 

Special Programmes 

'Salalihini Rathriya' live musical show  - Recorded at Nelum Pokuna. Four veteran        

musicians took part in the musical show. 

 

Sports Unit 

___________________________________________________________________ 

Programmes Produced and Telecast by the Sports Unit in 2015 

The ‘Kreeda Visithuru’ Programme featuring National & International sports events was telecast 

every week. 

 

Live Programmes Telecast by the Sports Unit in 2015 
 

1. The Air Force Cycle Race 

2. Cricket World Cup 2015 

3. Brandix Volleyball 2015 
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4. Rupavahini Volley Ball 2015 

5. Foxhill Super Cross 2015 

6. Bradby Shield - 1
st
 Leg Pallekale 

7. Bradby Shield - 2
nd

 Leg Colombo 

8. Ceat Tarmac Championship 2015 

9. Singer School Rugby 2015 

10. Pakistan Tour of Sri Lanka (Cricket) 

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

12. Gunner Super Cross  

13. Milo President's Trophy Rugby Final 2015 

14. Mobitel Cricket Chat 

15. Ceat Tarmac Championship - 2
nd

 Leg 

16. Sigiri Rally Cross 2015 

17. 93
rd

 National Athletic Championship 

18. India Tour of Sri Lanka (Cricket) 

 In addition, the following programmes were produced and telecast. 

 

1. Sunday Observer Mobitel Schoolboy Cricketer Awards 

2. Japan New Year Festival 

 

The Sports Unit of the SLRC telecast 1,065.7 hours’ airtime of sports programmes consisting of 

963.7 hours over Channel Eye and 102 hours over Rupavahini Channel in the year 2015. 
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 Film & Dubbing Unit 

___________________________________________________________________ 

The major events and projects done by the Film and Dubbing Unit during the year 2015 

 

 A project was implemented to obtain 449 Japanese programmes (58 million). 

 A Counter Part fund project was implemented (42 million). 

 Upon the request of the Koran Embassy, 21 bilingual documentary programmes on 

KOICA volunteer service were produced and telecast. 

 As a JICA Project on Disaster Management, people were enlightened giving publicity 

through trailers on the risk of floods, Tsunami, lightening.     

 Produced and telecast animated trailers based on Dhammapadaya and 

Lovadasangarava.  

 Animated programmes titled "Hina Hina", "Jana Kavi" and "Andaregen passe" were 

produced and telecast. 

 237 programmes were dubbed and telecast continuously while maintaining the 6.30 

pm time belt. The net profit generated by telecasting these programmes by now Rs. 

450 million. 

 109 subtitled programmes were telecast during 9.00 pm time belt. 

 120 cartoon programmes were dubbed and telecast during 4.30 pm time belt. 

 Films -Subtitled and telecast. 

 439 Tamil teledramas were subtitled and telecast for Channel Eye. 

 The project which provides 60 KOICA scholarships was updated. 

 Visuals on u-matic tapes were provided to News division and Programmes division 

from time to time. 
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Programme Administration Unit 

___________________________________________________________________ 

The main responsibility of the Programme Administration Unit is 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.   

Programme Administration Unit has opened 2084 programme files from 2015/01/01 to 

2015/12/31. 

 

The above mentioned files have been segregated among the divisions as follows. 

General Programmes Division  -  767 

Educational Programmes Division  -  455 

News and Current Affairs Division  -    404 

Marketing Division    -    38 

Channel Eye     -  420 

Total      - 2084 

 

 

Religious Programmes Unit 

___________________________________________________________________ 

Buddhist programmes are produced by the Religious Unit. A live telecast of the programmes 

which which were taken place at the most prominent temples in the island were carried out by this 

unit on every poya day. In addition, daily morning Buddhist Sermans and special Buddhist 

sermans were also produced by the Unit. 
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Youth Programmes Unit 

___________________________________________________________________ 

Following are the programmes produced by the Unit. 

 

Name Programme Content 

Vineetha Karunaratne 

 

 

Alakamandawa  

12  programmes 

This programme reflects on 

experts who has explored new 

pathways in art. 

 

Sunethra Kumari Rupavalokanaya   

48 programmes 

News and views on local and 

international cinema as well as 

Artists. 

Nipuna Rajapaksha Friday Nuga Sevana Programmes 

49 

 

Information, education and 

entertainment for housewives in 

the morning. 

 

Suminda Thilakasena Thursday Nuga Sevana 

Programmes 49 

 
 

‘Malima’ programmes 06  

Information, education and 

entertainment for housewives  in 

the morning. 
 

Innovations and scientific 

information (Local & 

International). 

Ranga Premaratne 

 

 

 

 

 

 

Bank of Ceylon Rankakulu 

Scholarship Programme 

National Youth Day Rathnawali 

Abhiman Miyasi Visaka Providing 

sports items among youths 

National Drugs Eradication 

programme 

 

Ranga Premarathna 

and Sunethra Kumari 

Feeling of Youth Musical programme targeting 

youths  
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Chulangani 

Hapuhinna 

Hada Saha Wada A programme to develop people 

and social skills through 

productivity. 

Chamara Wijesinghe Uthure Tharunya A programme series on the youth 

who suffered due to War in 

Northern province. 

 

Divisional Bank Colours' Awards, Adahana Pujothsavaya of Asgiri Mahanahimi and national 

messages of different countries have also been produced by this unit. 

 

Programme Presentation Unit 

___________________________________________________________________ 

The main objective of this unit is the preparation of daily   programme line-up on the National 

channel and Nethra/Channel Eye properly. In addition, the Unit also produces trailers for 

teledramas and other programmes which are telecast daily for the transmissions, and preview 

outside programmes before telecasting. 

It is this unit’s responsibility to prepare an attractive line-up of programmes suitable for family 

competition with the other television channels. 
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Educational Programmes Division 

Education Service Unit (ETV Unit) 

___________________________________________________________________ 
 

In the year 2015 the Education Service Unit telecast formal educational programmes to support 

students 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 during this period. 

 

"Jathika Pasala” - G.C.E. (A/L)  

Programmes covering 09 subjects mentioned below related to Science, Arts and Commerce 

streams were telecast every week. 

 

  

 

 

 

These programmes are available ‘on demand’ through ‘Jathika Pasala’ website and popular 

among the students. 

These subjects were selected according to the instructions by the Department of Education 

considering the highest numbers of students sitting. 

 

“Jathika Pasala” G.C.E. (O/L)  

Formal education programmes covering 05 subjects were produced and telecast targeting students 

sitting for GCE O/L examination in 2015.  The programmes were available on DVD format to 

purchase. These programmes were highly popular among G.C.E (O/L) students.   

 

Science Subjects Commerce Subjects Art Subjects 

Biology Accounting Sinhala Language 

Chemistry Business Studies Political Science 

Combined Maths  Economics 

Physics   
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“Punchi Ape Nena Mihira” Scholarship Programme Series and “Nena Mihira Shishyatwa 

Jayamaga” - 2015 

 

Punchi Ape Nena Mihira scholarship programme series telecasts every Monday evening for 

targeting students sat for the Grade 5 Scholarship Examination in August 2015 and were popular 

among students as well as parents.  

 

The “2015 Nana Mihira Shishyathwa Jayamaga Question-answer Kit”   printed as a 

supplementary to the programme also became very popular. The Corporation generated a net 

profit over Rs. 3.8 million through the sale of 30,000 of the Kits. 

 

Rividina Arunella 

“Rividina Arunella” agriculture programme telecast over a decade was commended locally and 

internationally and is popular among farmers and students. 

The uniqueness of the programme was that it was able to address people in village areas who 

owned adequate lands and urban areas in which people living in flats and small lands for their 

benefit. 

This programme accoladed 8 awards locally and was appreciated by Netherland and Japan. 

 

Sukkanama 

This programme was telecast from 12 noon to 12.30 pm every Sunday. The programme raised 

awareness on vehicles and its operations as well as new inventions and innovations of motor 

vehicle and their production.  This is very popular among the younger generation. 

 

Rangabhumi 

This programme telecasts every Sunday from 10.00 am to 11.00 am providing opportunity for 

Rupavahini viewers to   enjoy the best stage dramas and   school youth dramas. The veterans of 

this subject were invited to this programme raising awareness of the subject related to local and 

international drama and also to the students who study drama and performing arts. This series of 

programmes was mostly popular among the adults and students. 
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Rasa Mohotha 

This was a weekend musical magazine programme telecast from 3.00 pm to 4.00 pm on Sundays.   

The programme was presented for the entertainment of the viewers.  

Akura 

The programme titled “Akura” telecast on Sundays from 6.00 pm to 6.30 pm was launched as an 

educational magazine programme for the Sri Lankan youth.  This programme was encouraging 

viewers to see the society in different angle going beyond the traditional concepts. 

Mang Asai Mata Kiyanna 

This programme series was specially produced for the children and also popular among the 

general audience.  The programme accolade three local awards.  

The significance of this programme was it attempts to educate the viewer through activities done 

with the small children. 

Living at outside 

The programme depicts the true stories based on the life styles of unpopular people who silently 

play a major role for the benefit of the society.  

 

Children’s Programmes Unit 

___________________________________________________________________ 

Children programmes telecasts from 5.00pm to 6.00pm daily. In addition to the regular 

programmes, the following special projects were carried out by this unit. 

 

 ABU children drama - producer- Mr. Suranimala Jinendrasighe. This is an annual 

project. The programme "Sellam Badu" produced for this year was telecast over 10 

countries successfully. 

 

 The Grand Finale of "Muthuhara Didulana Mini Muthu" - Producer of the programme 

- Mr. Udantha Kamal Goonathileke.  Two children won under the senior and junior 
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divisions from this competition and an educational tour to Australia was awarded for 

the winners. This was sponsored by the Muthuhara Children's clubs of Sydney and 

Melbourne in Australia. 

 

2015 Children's Day 
 

This was held successfully and was able to generate the highest recorded income of Rs. 7.9 

million to the Corporation. 

 

Documentary Programmes Unit 

___________________________________________________________________ 
 

The Documentary Unit mainly focuses on production of Documentary programmes. A series of 

documentary programme was produced under the title of "Dhara" which was telecast every 

Sunday at 07.30 pm. All the producers in this Division contributed by producing programmes for 

this series. 

In addition, the other programmes produced by the unit were magazine programmes, quiz 

programmes and various social service programmes. 

 

The following programmes were produced by this unit. 

 "Dhara" documentary programme series telecasts every Sunday at 07.30 pm. 

 

 "Aruma Puduma Roda Hathara" documentary programme telecast every Sunday from 

09.00 pm to 09.30 pm. Both Mr Namal Suriyabandara and Mr Chandana Senevirathne 

were the producers of the programme.  According to the LMRB Report, this 

programme was rated as the most popular programme out of all the programmes 

telecast on  Rupavahini. 
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 The programme titled "Ayubowewa" is a health programme which was telecast every 

Thursday at 06.00 pm. 

 

  The Christian & Catholic religious programmes titled “Supuwatha” and “Sudasuna” 

were produced by Mr Ranjula Senadheera.  The programmes were telecast on the last 

Sunday of every month at 06.00 pm. 

 
 

In addition the following programmes were produced as sole sponsorship programmes. 

 

1. "Econ Icon" quiz programme was telecast under the sponsorship of Central Bank of Sri 

Lanka. 

 

2. "Vyavasaya Udanaya" programme, produced under the sponsorship of Entrepreneur 

Development Authority was telecast Sunday at 07.00 pm. Mr. Poojitha Dissanayake and 

Mr. Wijitha Kaluaarachchi were the producers of the programme. 

 

3. The programmes titled "Diva Osu” produced under the sponsorship of Kusvala Veda 

Hamuduruvo, telecast Sunday at 04.30 pm. 

 

4. "Panamen Surakimu" social service programme was produced by the Documentary Unit. 

The main objective of the programme  was to eliminate child abuse and to educate the 

society on protection of the child.    This social service project was  the first programme 

which was telecast live for 12 hours continuously.  
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News & Current Affairs Division 

News Unit 

___________________________________________________________________ 
 

The main objective of this unit is to telecast news value with productive and high quality.  The 

urban and remote areas centralized news were telecast with the association of the news producers 

of the Corporation and the Divisional Correspondents. 

  

The time is mainly allocated for investigative news. The following actions were taken to present 

the news for the viewers in attractive and reliable manner. 

The backdrop was prepared with a new theme. Practical training and workshops were arranged for 

the existing presenters with the coordination of the Research and Training Unit.  

A high level subject knowledge and practical training were also provided for the news producers. 

The number of news telecast daily were 24 including 7 main news bulletins. 

Tamil hourly News was telecast from 08.25 am to 05.25 pm. 

English news was telecast at 12.00 noon. 

05 minute duration Sinhala news was telecast every hour from 07.55 am to 05.55 pm. 

 

6 Main News Bulletins  

 12.30 pm   - Sinhala 

   08.00 pm   -  Sinhala 

   01.30 pm   - Tamil 

   07.00 pm   - Tamil 

   09.00 pm   - English 

   NTV 12.00 noon  - News 
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Nearly 3 hours have been allocated for the 6 main trilingual news telecast. 4.30 hours have been 

allocated for the news daily. 

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 all news telecast. 

An additional time slot was allocated for breaking news, based on contingencies.  

Special telecast of elections were carried out as well. 

The  Camera Unit in the news & current Affairs Division recorded approximately 350 number of 

news coverage per month. The estimated cost for these news recordings were      Rs.700, 000.00 

per month as indicated by the camera call sheets. Additionally, the number of daily news coverage 

obtain from Divisional Correspondents were 20. SLRC spent approximately Rs. 35,000.00 per 

day for the Divisional Correspondents, totaling Rs.1, 050,000.00 per month. 

 

Current Affairs Unit 

____________________________________ _______________________________ 

The main objective of this unit is producing  programmes on current situations such as political, 

economical and current affairs which are an essential part of a television channel. 

Therefore, programmes such as "Ada Paththara Sirasthala", "Ayubowan", "Dainika 

Wadasatahan", "Vyaparika Lokaya", "Aththa Naththa", "Shanida Ayubowan", "Thirasara" were 

produced continuously. 

Additionally "Rasa Mohotha", "Ayubowewa", "A ACult", "Rata" were also telecast as magazine 

programmes. 

Produced two hour live transmission of the debates during the monthly sessions carry out at the 

Sri Lanka parliament by the public representatives. 

The Unit provides live coverage of nationally and internationally important events as well as 

significant occasions which included  the major national festivals with the participation of the 

President. 
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The following Tamil programmes were produce and telecast daily for Rupavahini Nethra 

Channel: 

 ‘Naledugalil Indru’ Tamil newspaper headline programme, ‘ 

 'Vidiyalai Nokki’ discussion programme on development work done by the Government, 

‘Kandathum Kattathum’ weekly magazine programme  

 ‘Ulagavalam’ programme on world politics. 

 

The ‘Sadurangam’ one-hour political discussion programme and ‘Vilayattu Manjari’ sports 

programme were produced and telecast on weekends. In addition, production of special current 

affairs programmes in Tamil as well as coverage of H.E. the President’s overseas visits and 

national events were also produced in Tamil language. 
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Production Services Division 

Recording and Production Services Unit 

___________________________________________________________________ 

The Production Services Division takes the forefront in providing creative services required for all 

productions of the SLRC both in studio and outside 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 under supervision of the Deputy Director General (Production Services).  

 

The Rajatha Studio contributes directly to reduce transport and electricity costs which involve for 

programme productions and live telecast. 

 

With the contribution of a very limited number of personnel, the low-cost field process was 

functioned very successfully in the year 2015. 95 recordings and live telecasts were completed 

using Outside Broadcast Vehicles.   Additionally the division is equipped with the basic facilities 

required for televising with HD technology. 
 

 

Recording and Production Services Outdoor Broadcasting Unit      

__________________________________________________________________ 

This unit consist of 13 officers under the supervision of the Deputy Director General (Production 

Services). This unit contributes to the  Corporation in directing all technical activities including 

production services, live transmissions done by the outside broadcasting bus, sound management 

of the recordings, sound mixing and sound mixing in all productions done by the Corporation 

using a single camera.  

During the year 2015 this unit has creatively contributed to over 1926 programmes, production 

services, live transmissions done by the outside broadcasting bus and 95 live recordings. 

In year 2015 two SONY PMW400 cameras and SONY MCS-M8 vision mixing machines we 

added to the camera pool of the production services vehicle. Thus this programmes with high 

technical quality could be the produced by the Corporation. 
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According to the New Government Cadre, vacancies are available for 20 sound mixers. 

Additionally this unit has contributed resources to the training courses carried out by the Research 

and Training unit for the internal and external applicants. 

 

Lighting Unit  

___________________________________________________________________ 

Under the supervision of a Deputy Director, this Unit contributes creatively to all field 

productions carried out   by the Corporation. In year 2015 the Unit contributed to more than 1926 

programmes, 95 live programmes recorded by   Production Services outside Broadcast Vehicle. 

Although the Unit should have 15 Lighting Technicians according to the Cadre, it currently 

functions with only 05 Senior Lighting Technicians and 03 Lighting Technicians. Despite staff 

shortages the Unit has contributed to 1926 productions and over 95 live outside broadcasts. This 

unit also contributes to planning and providing resources for the training courses of lighting   

organized by the Research and Training Unit for the internal and external officers. 

 

E.N.G Unit 

___________________________________________________________________ 

This unit is responsible for issuing and maintenance of camera, recording and lighting equipment. 

In addition, the unit maintain an Outdoor Broadcasting vehicle which was assembled by the 

officers of this unit. This bus equipped with over Rs. 3000 million and this unit consist of one unit 

head and two officers. 
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Camera Unit 

___________________________________________________________________ 

Among the activities successfully carried out by the camera unit of the Production Services 

Division in year 2015, the Cycle Race, Local and International news and International sports 

events were done using 3G technologies, televising from motor cycle and helicopters. 

In addition this unit has contributed to a large number of programmes such as Local Cricket 

matches, Rugby matches, motor cycle race, teledramas, documentary programmes, children 

dramas, music, youth and current affairs. This unit has also provided services for the programmes 

recorded in three main studios, Rajatha, dubbing and sports throughout the year. This unit has 

provided services for the programmes which were used 3 outdoor broadcasting vehicles and 10 

EFP cameras. 

Although the unit requested for technical equipment due for the year none of the equipment was 

received.   Therefore, the unit had difficulties in carrying out HD technology. 

 

 

Make-Up Unit 

___________________________________________________________________ 

The Unit consists of 13 staff members including the Assistant Director and the unit is very vital 

for all the programmes which produced by the Corporation. 

The make-up unit provides services for all programmes telecast from morning to night such as 

news, daily programmes, teledrama, music, new year customs, Wesak festival, Poson festival, 

Christmas special programmes. 

In addition to the special programmes, this unit provides services approximately to 100 persons 

including news readers per day. 
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Sets and Props Unit 

___________________________________________________________________ 

This Unit provides 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 2015 are as 

follows.   

Arranging and clearing of Main Studio 1, 2, 3 and    -  Around 2050 

Rajatha Studio sets       

 Salalihini Rathriya Musical show (Set Design)   Nelum Pokuna 

 Presidential and General elections set design     02 

 Single episode drama (Poya Drama)       11 

 Children’s drama          01 

 New Year single episode drama      01 

 Wesak single episode drama       01 

 Christmas Drama        01 

 Sinhala Avurudu premier ceremony (set) Rajatha Studio 

 Sunday Ayubowan set design 

 Peo Rhythm Chat set design 

 "Alert" set design 

 "Panamen Surakimu" set design 

Special Events / Exhibitions set designs in the year 2015 

 Aluthma Pituva/ "Today" morning news paper programme 

 Special pirith mandapa for 33rd Rupavahini Anniversary 

 "Ape Avurudda" children programme 
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 Jathika Avurudu Udanaya (Sinhala) - Kurunegala 

 Jathika Avurudu Udanaya (Tamil) - Kilinochchi 

 Wasantha Udanaya - Nuwaraeliya 

 Vyaparika Kirula 

 Ranaviru Real Star Mission 5 

 Sansun Poson Namaskaraya - Thanthirimale 

 "Sihiniyaki Ra" musical programme 

 Hurubuhuti Children's programme 

 "Vedikava" programme 

 "Janamandali" 

 "Veilichcham" Tamil political programme 

 2015 Ru Entertainment sales stall 

 Muthuhara Didulana Minimuthu 

 Galu Samaya   

 Sundara Nuwaraeliya 

 Punchi Apith Kama Hadamu 

 Ape paya 

 Sisudam Sariya 

 "Anagatha Asvenna" 

 "Gepala" 

 "Gee Tharu Mal" 

 "Gee Sara Vahena Naththala" 

 Christmas Carol Vehicles decorating 

 Special Christmas set design 
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Graphic & Animation Unit 

___________________________________________________________________ 

This unit is responsible for creating graphics attractively for programmes such as trailers, themes 

and also 2D and 3D animations. The Graphic artists provide a commendable service for locally 

and internationally award winning programmes. 

This unit has provided services to programmes including Educational programmes, Children's 

Unit Programmes, Drama Unit programmes, Music Unit programmes, Documentary programmes 

and Religious programmes. 

This unit carried out special services for the promotions of the Marketing Division. 

 

 

Library 

___________________________________________________________________ 

This unit functions under the supervision of the Director General and consists of 18 staff 

members. The unit has provided a major contribution for production of programmes. This 

includes the whole process from production to archiving of programmes. 

Rupavahini Library has a speciality when compared to the other libraries. It is significant as the 

material maintained and archived in the library contributes to the programme production process 

in the form of both print and audiovisual media.  

 

Special Projects carried out for the year 2015 

 

 Removal /discarded of the cassettes and tapes that are currently not usable. Through this 

the unnecessary blockages and space limitation can be minimised.  

 

 Copying of all programmes (documentaries / music/ news), which is in old technology 

format  has been converted to new technology  
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Umatic 

 VTR   To XD Cam 

 Beta 

 

It is possible to archive all programmes for another 50 years when the programmes are copied into 

XD Cam technology as stated above. 

 

 

Eye Channel / Nethra / NTV 

 

Eye Channel  

___________________________________________________________________ 

The programmes produced and telecast by channel Eye. 
 

 Rise & Shine morning live programme - Everyday from 06.00 am to 07.30 am 

 Rise & Shine 5th Anniversary - (01.12.2015) - from 06.00 am to 07.30 am 

 Eye Shuffle live musical  programme (new English songs) -  Monday from 09.30 pm to 

10.30 pm 

 Cafe Classics - live musical programme (old English songs) -  Tuesday from 09.30 pm to 

10.30 pm 

 Dhamma & You -Recorded Buddhist Discussion programme - Poya Day from 09.30 pm 

to 10.30 pm 

 Meditation and Neuroscience (Recorded discussion programme) - Thursday 08.00 pm to 

09.00 pm 

 Eye on world (Recorded magazine programme) - Thursday 09.30 pm to 10.00 pm 

 Law & Order (Recorded discussion programme on Law) - Friday from 09.30 pm to 

10.00pm 



                                                                                          311   Annual Report 2015 
 

 Business Today (Live magazine programme) - Wednesday from 09.30 pm to 10.30 pm 

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

 Budget Forum 2016 (Special Live telecast) - 07.12.2015 

 Sound of Christmas (Special Christmas Live musical programme) - 25.12.2015 

 Law as an investment of global progress (special live programme) - 06.12.2015 

 

Tamil Programme Unit / Nethra TV 

 

Nethra TV mainly telecast programmes for Tamil speaking audience in Sri Lanka.                    

The followings are the programmes that Nethra TV produced for the year 2015.  

 

 Udhaya Dharisanam - Live Magazine Programme - Weekdays  

 Lunch Time Music - Live Musical Entertainment Programme -                        

    Weekdays 

 Educational Programme  - Daily Live Educational  Programme for O/L &    

          A/L Students                                                                                                                                              

 Saivaneethi  - Hindu Religious Programme -  Weekly                                                       

 Pattam Poochigal - Children Live Entertainment Programme -  Weekly                                                        

 Putham Puthu Kaalai (Pravaham) - Weekend Live Magazine Programme  

 M 9.30  -  Weekend Live Musical Request Entertainment   

     Programme 

 Kodai Mazhai -  Musical Magazine Programme 

 Samayal Gallery -  Cookery  Programme                                                             

 Brinthavani -  Classical Music  Programme                                                                      

 Film City Season II -   Local Short Film Magazine Programme                                                             

 Local Drama                                -   Tamil Local Tele Drama 
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Special Day’s Programmes 

 New Year & Nethra Anniversary                                              

  Thai Ponga  -  Special Live Cultural & Traditional Programme 

                                                                Telecast from SLRC Studio – Rajatha Mediriya 

 Matale Thearu Festival   -    Live Telecast from Matale  

 Maha Shivarathri     -    Live from Captain Garden Temple                                                                     

 Sinhala & Hindu New Year  -    Special Live Telecast from Kilinochchi                                                   

 Vesak   - Vesak Live Programme                                              

  Posoan   - Posoan Live Programme 

 Nallur  Annual Thearu Festival      - Live Telecast from Nallur                                                

  Childeren’s day                               -  Live Telecast from SLRC  Studio                                                        

 Deepawali  Festival      -  Special Live Programme from Manikka Pillayar  

             Temple Colombo, Pooja & Veena recital live  

          from President's House. 

  X Mas                                        -  X Mas Special Live & Recorded Programmes 

 

  

Muslim Programmes Unit 

___________________________________________________________________   

The unit productions are telecast over Nethra Channel, Muslim viewers are given opportunity to 

watch many local and international programmes covering the cultural, religious and educational 

requirements of the Muslim viewers. Following are the programmes produced by this Unit. 

 Yaaththirei 

 Isai  Thendral 

 Nethra Express 

 Namma Sunday 
 

Special Day’s Programmes 

 Ramazan Ifthar 

 Ramazan Festival 

 Haj Festival  

 Milad-un-nabi Festival 
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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 Unit, Transmission 

Unit, Maintenance Unit, Information & Communication Technology Unit and Power & Air 

Conditioning Unit.  In addition to the above core functions, various projects and consultancy 

services are also undertaken based on technical requirements of many government institutions.   

 

Further, Engineering Division participated for the feasibility tests of Japanese & European Digital 

TV Broadcast Systems ISDB –T and DVB - T2 respectively as a part of selecting suitable systems 

for Sri Lanka.  In this year Engineering Division provided a major contribution to telecast the 

results of Presidential Election and Parliamentary Election over SLRC Channels successfully.  

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 and technical colleges free of charge. As a national service there were 49 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 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 beginning 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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It should be also noted that all of these operations, maintenance and project works done with 

prevailing limited facilities due to financial constraint and short of technical staff due to low 

salary scales. 

However the staff of Engineering managed to do the production and transmission work 

successfully through hard work and dedication despite the great difficulties they experienced. 

 

Master Control Room (MCR)  

___________________________________________________________________ 

Master Control Room (MCR) is the nerve centre of the technical operations which handles three 

TV programme channels namely Rupavahini, Channel Eye and Nethra for average transmission 

duration of 38 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 2015.                                                                                  

1.  Installed and used 2nd Live Camera receiving unit Via cellular network (LIVE U) in MCR 

for telecasting urgent & important live news coverage. 

2.  Installed NLE Workstation in DPPU Room. 

3.  Fixed Console used for DPPU in Channel Eye /Nethra Master Switcher. 

4.  Installed High quality 24” LED Monitor in Rupavahini Channel Master Switcher for   precise 

monitoring. 

 

 

Following are the details of daily transmission Time in average. 

 TX-01 (Rupavahini)     -22 hrs 

 TX-02 (EYE/Nethra)    -18 hrs 

The details of total Editing hours are as follows. 

 Non Linear (Adobe  premiere)  - 13,000 hrs  

 Non Linear (Avid)   -  56,000 hrs 

 Linear (Betacam Tape)   -    3,000 hrs 
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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 2015 no of programs carried out in Studios were approximately as follows.  

 Live Programs    3992  

 Live Main News Bulletins  2080  

 Hourly News (Live)   2340 

 Lottery Recordings   2184 

 Educational Programs     676 

Total number of Programmes        11272  

 

These programs were done in Studios 1, 2, 3 & Rajatha with an average live transmission of 14 

hours per day except News bulletins, with a very minimum staff.  

None of the upgrades were done in Studios during the year 2015 due to financial constraints. 

 

Outside Broadcast Unit (OB) 

___________________________________________________________________ 

OB unit successfully carried out 107 Outside Broadcast productions and recordings/live telecasts 

including National Events, Sports Events, Musical Programs, Religious programmes using two 

outside Broadcast (OB) Trucks as follows. 

OB Truck  - 01     - 27  ( 51 Days) 

OB Truck  - 02     - 67  (118 Days) 

OB Truck  - 02+04(Slow-motion)            - 13  (  30 Days) 

Total      107 
 

08 more OB coverages (16 days) were done by SLRC Engineering Staff together with President 

Media Division. 
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Transmission Unit 

___________________________________________________________________ 

Following major activities were performed by the Transmission unit during the year under 

concern. 

 Operation and maintenance of island wide terrestrial TV transmission network comprising 

ten (10) stations for effective coverage throughout the year. 

 

 Planned and executed live linking facilities for 136 Nos. of Outside Broadcasting events 

across the country during the year through portable microwave links (122 Nos.) and via 

satellite using Digital Satellite News Gathering (DSNG) (14 Nos.) by using the existing 

equipment effectively and efficiently while minimizing the cost by choosing the 

appropriate technology depending on location and the duration of the programme. 

 

 Generated extra revenue of Rs. 4,207,000.00 approximately by hiring out DSNG unit and 

microwave links for foreign and local broadcasters. 

 

 Shifted the UHF TV transmission operated at Ocean View Tower in Bambalapitiya to 

Fairway Towers – Rajagiriya for wider coverage. 

 

 Participated for field tests of Digital Terrestrial   Transmission on Japanese (ISDBT) & 

European (DVB –T2) Technologies. 

 

Power and Air Conditioning Unit 

___________________________________________________________________ 

The unit performed preventive and corrective maintenance work on following electrical power 

and air conditioning equipment & systems at Colombo Studio complex and outside transmitting 

stations regularly including the following major equipment. 

 1250kVA  & 250kVA Diesel generators at Studio Complex Colombo 

 250kVA Diesel generator at Pidurutalagala Main Transmission station 
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 Central air-conditioning System at Studio Complex 

 Split type AC units 180 Nos. 

 AC systems of OB vans 

 UPS systems 

 Installed 06 numbers of new split AC units in Dubbing Unit, VIP Rooms, ST3 Lobby and 

the New Transmission facility at Fairway Towers at Rajagiriya. 

 Completed a mojor overhaul at Air Conditioning System of Outside Broadcast   Bus II. 

 Carried out the re-insulation works of chilled water pipe lines. 

 

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 HE the President.  

During the year 2015, following major duties were performed by the Maintenance Unit I.  

1. Major repairs done - 192 

 

2. Teleprompter duties - 11  

(The above service were provided for HE the President (former), Prime Minister of India 

and US Secretary of State) 

3.   OB Duties  - 72 

(Including following Major OBs) Sumathi Tele Awards, State Tele Awards, Rupavahini 

Volleyball, Bradby  Rugby    Tournament, Foxhill Motor Cross, Gunner Super Cross, 

Sigiri Rally Cross, Gajaba Super Cross, Walave Super Cross, Air Force Cycle Race, New 

Year Live,        Christmas Mass Live, Mercantile Volleyball Tournament, |Prima Cricket 

Tournament, Ranaviru Real Star – Season 5 and Katukurunda Motor Race.  

4. Telephone related repairs - 195  

New Telephone lines for News Room, Legal Unit, Studio 3, Cleaning Room and    

Mechanical Maintenance Unit. 
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- New Fax Line for Chairman Office 

- New PEO TV Connection for Education Division 

- New ADSL Connection for MCR 

5.  Special Assignments performed 

 - Graphic 02 Unit shifted to Special Unit 

- Exhibition Stall for   

 “Galu Samaya”  in Galle Fort 

 Darusman Muslim School – Dematagoda 

 

- President Election Results Live Telecast 

 

- Parliament Election Results Live Telecast  

 

- Special Studio preparation for 

 Rugby World Cup – 2015 

 ICC Crilcket World Cup – 2015 

 Air Force Cycle Race 

 

6. New CCTV Cameras installed for MCR Corridor and Outside News Room Building. 

 

 

 

Maintenance Unit II -Field Equipment Maintenance 

___________________________________________________________________ 

 Maintenance Unit II facilitates the preventive and corrective maintenance work of all the 

ENG , EFP,  PS OB, CCTV system and PABX system,  equipment such as Camcorders, 

Video Switchers, Audio Mixers, Video Monitors, Portable VCRs, Microphones, 

Amplifiers, Batteries, Battery chargers, AC power adaptors, Lighting equipment, CCTV 

Camera and Telephone Units 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.   
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Following were carried out during year 2015 by the Maintenance Unit II. 

 Camcorders  : Preventive Maintenance   -57 

Special Maintenance    -06              

Fault Repairs     -51  

 Portable VCRs  :  Preventive Maintenance   - 11 

Special Maintenance     - 03 

      Fault Repairs      - 04 

 Camera Lenses : Fault Repairs     - 10 

 Video Monitors :  Fault Repairs      - 09 

 Audio Monitors :  Fault Repairs      - 07 

 Camera Power Adaptor /Chargers : Fault Repairs    - 09 

 Light Equipment : Fault Repairs      - 29 

 Telephone Line :  Installation     -20                

Fault Repairs    - 100 

 CCTV Camera  :  Installation    - 10 

 Acceptance Tests       - 10 
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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 programmes, displaying election results also perform by the ICT staff. 

Following activities have been executed during the year under review by the ICT unit. 

 

 Re-launch of Rupavahini website (www.rupavahini.lk) based on the content 

development platform.  

 Developed graphic display software for Cycle races, Car races, Cricket and Rugby 

matches and developed software applications for quiz programmes, reality shows & 

Election Results displays. 

 Developed websites for all sister channels (www.nethra.lk, www.channeleye.lk  

 Increased the storage capacity of On-Demand video content. 

 Created a tri-lingual news website for news room (www.rupavahininews.lk) 

 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.  

 Introduced new finger scan machine based on built-in camera system. 

 Conducted training programmes for ICT awareness on use of Social Media. 

 Performed troubleshooting of PC’s, Printers, Scanners, Network equipment. 

 Make available Rupavahini Mobile App in Anroid and Apple phones. 

 Introduce the rewind TV facility in Rupavahini web site. 

 

http://www.rupavahini.lk/
http://www.nethra.lk/
http://www.channeleye.lk/
http://www.rupavahininews.lk/
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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. 

 

 Marketing Unit  

 Scheduling Unit 

 Marketing Promotion Unit 

 Publicity and Media Unit 

 Commercial Production Unit 

 Administration Unit 

 

In 2015 the Marketing Division generated an income of Rs. 2,007,169,283.20 by selling air time 

on Rupavahini and Channel Eye and the overall cash inflow was Rs. 2,012,073,026.69. 

 

The following programmes were contributed to generate higher income in 2015 
 

 Sinhala & Tamil New Year programmes 

 Vesak /Poson Celebrations 

 ICC World Cup  

 Cricket matches (India Cricket Tour, Pakistan Cricket Tour, West Indies Cricket Tour) 

 Rugby World Cup 

 Children's Day 

 Ranaviru Real Star 

 Motor Race  

 Nallur Live telecast 
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Out of the above programmes, Sinhala & Tamil New Year programme and "Sundara Nuwara 

Eliya Salalihini Wasanthaya" programme generated a higher income of Rs. 36,655,000.00. 

The unit was able to generate additional income in a way of organizing and telecasting 

promotional programmes of clients and also through 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 support 

the Marketing Division to fulfil their income targets. This Unit has scheduled 187,767 

commercials in  year 2015.  

 

The income earned from sales of Rupavahini Programmes on DVDs and VCDs amounted to       

Rs. 2,717,928.00 this year. The total income generated by selling ‘Nana Mihira’ Scholarship 

question paper sets through the Marketing Division is Rs. 5,213,800.00. 

An income of Rs.1,330,244.00 was earned by selling copies of telecast programmes and library 

footage in year 2015. 

 

Promotional campaigns of Sundara Nuwara Eliya Salalihin Wasanthaya, Sirilak Piri Avurudu Siri 

Avurudu Udanaya, Gangarama Wesak Zone, Tanthirimale Poson Festival, Surinduni 

Katharagama 2015, T20 Cricket World Cup television promotional project, Panamen Surakimu 

social aid project, Christmas carol musical show were completed successfully. 

 

The Publicity and Media unit contributed its service   to promote all channels of SLRC and also to 

give publicity to various programmes through print media.   

 

The advertisements were published in the print media in Sinhala, Tamil and English aiming to 

increase sales promotions and viewership under a formal plan. 

 

The Marketing Programmes Production Unit produces lottery programmes, client promotion 

programmes as well as their promotional trailers and commercial tagging. Further, the Unit 

produced 2190 daily Lottery Draw programmes this year.  
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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. 

  Administration Unit 

  Public Relations and Reception Unit   

  Record Room 

  Transport Unit 

  Security Unit 

  Research and Training Unit - Under the purview of the Chairman and the Director 

General  

  Legal Administration Unit 

  Civil Engineering Unit 

  Internal Audit Unit - Under the direct purview of the Chairman 

 Library 

 

Functions of the Administration Unit 

  Maintaining the personal files of the employees of the Corporation. 

  Recruitment of new employees to the Corporation. 

  Handling promotions, annual increments and the transfers of the employees of the 

Corporation. 

  Providing information and the reports requested by the external sources including the Media 

Ministry. 

  Organizing all the events of the Corporation. 

  Handling the duties with regard to the discipline of the employees of the Corporation. 
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  Handling the activities related to assigning officers for foreign   training programmes, 

seminars, conferences, meetings, educational tours, workshops and coverage. 

 Providing training opportunities for students from external institutions (Educational and 

Professional) and direct them to relevant divisions. 

  Handling the activities related to leave, accident leave, maternity leave, special and duty 

leave, private and official overseas leave of the officers of the Corporation. 

  Handling medical insurance facility, loan facilities including other welfare activities for the 

welfare of the employees. 

  Handling Employee's Provident Fund and Employee's Trust Fund. 

  Handling activities related to issuing of the official identity cards and uniforms. 

 Providing newspapers and drinking water to the divisions of the Corporation.                

 Handling the activity related telephones and postal delivery of the Corporation. 

 

The details of the employees at the end of year 2015 

Number of permanent employees  -  940 

Number of contract basis employees  -    40 

Assignment Basis    -   24 

Total employees    -         1004 

Approved no of employees   -  985 

 

New Recruitments in the year 2015 

On Permanent basis    -  13 

On Contract basis    - 09 

On Assignment Basis    -  16 

Total Number of recruitments  -  38 

The number of employees retired              -        03 
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Insurance benefits 

The SLRC entered into an Agreement with whom to cover Medical Insurance, Fire Insurance and 

all Accidental Insurance Schemes from 1st January 2015 to 31st December 2015.  

Under this Insurance Agreement the following were covered: 

 Hospital and surgical Insurance (Hospital admission bills, Spectacle bills) 

 Serious illness insurance 

 Accident  insurance 

 Fire and all other risk insurance 

 

Official overseas tours  under taken  by the employees of SLRC in 2015   

Foreign Tour       No. of Participants 

Training programmes and workshops     12 

Meetings, conferences and seminars     45 

Coverage of official tours and events of Head of State  19 

 

Other Activities 

 Arranged Pirith and Alms giving on 14th and 15th February 2015   for 33
rd

 

Anniversary Rupavahini . 

 

 Arranged an Awarding Ceremony to gift gold coins to the employees who have completed 

20 years of service at Rupavahini Corporation. 

 

 Annual New Year Celebration was organized in collaboration with the Sports Unit for the 

SLRC employees. 
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Public Relations and Reception Unit  

___________________________________________________________________ 

Opportunities were provided for approximately 84632 people from 739 institutes to visit SLRC 

Majority were from schools. Others were from Tri-Forces and from various rural organizations. 

The required facilities and guidance were provided to the visitors about the functions of the 

Divisions in the Corporation, also they were given a thorough knowledge about the transmission.  

 

Transport Unit 

___________________________________________________________________ 

The main responsibility of this unit is to  provide transport facilities for news recording, 

recordings of programmes, location survey tasks as well as required transport facilities to 

Transmitting Stations located outside Colombo. 

This unit consists of 61 staff members. The above mentioned requirements are fulfilled using 43 

Corporation vehicles together with 09 other vehicles on a rental basis. 

Accordingly in the relevant year the Corporation vehicles covered a mileage of 936,179 

kilometres while the private vehicles covered 296,948 kilometres. Altogether the fleet has covered 

a total mileage of 1,236,127 kilometres. Compared to the previous year, this shows a reduction of 

500,547 kilometres. 

Within the year, fuel costs for 43 Corporation vehicles was Rs.12,079,835/- while the fuel  cost 

for  09 hired vehicles was Rs.12,631,291.86.  

 

The Unit was able to bring about a more reliable maintenance service and make substantial 

savings by carrying out the repair work of Corporation vehicles within the Corporation Garage. 
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Security Unit 

___________________________________________________________________ 

The responsibility of this Unit is to ensure security of the Corporation staff and its property as 

well as to assist in maintaining discipline in the Corporation by obtaining the services of Private 

Security Firms and Corporation Security. 

The Rupavahini security Staff consists of a Chief Security Officer, Senior Security Officer, 5 

Corporation security officers and a female Security Supervisor and Private Security Staff consists 

of 02 OIC, 19 Junior Security Officers and 3 Female Security Officers.  The staffs provides day 

and night service to the Corporation. 

 

Civil Engineering Unit  

___________________________________________________________________ 

General Work 

 General maintenance work & repairing work at SLRC studio complex & regional 

stations. 

Special Project   

   

 Alternation & Renovation work at Garage building. 

 

 

Legal Administration Unit 

___________________________________________________________________ 

Legal Administration Unit functions under the Administration Division and consists of 05 staff 

members, Deputy Director (Legal Administration), Assistant Director (Legal Administration), 

Secretary, Management Assistant and Office Aide. 

 

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 obtaining the services from 

Senior Lawyers when necessary.    
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Apart from the above mentioned Courts , 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, drafting agreements for external clients 

and execution and take steps for  recovery proceedings for debtors of the Corporation are thr other 

responsibilities of this unit. 

In the year 2015 the Legal Administration Unit initiated legal action against several clients to 

recover the amount of Rs. 48,886,344.86.  Out of the above amount, Rs. 13,443,993.33 was 

recovered by the end of year 2015 after continuing with legal actions.  Within the year 2015 legal 

actions have been taken against the new clients for recovering Rs. 13,438,986.77 and were able to 

recover Rs.7,980,899.76. 

 

Further, out of 13 cases filed against the Corporation by various people as well as institutions in 

courts, following cases were concluded during the year 2015. 

 

 CA(Writ)253/14 Court Case, against retiring the officers at the age of 57 according 

to the Gazette published by the Minister as per the Public Enterprise Circular 

bearing No. 01/2013, filed by the employees of the Corporation was settled on the 

date 08.06.2016 to extend the retirement age to 60 years. 

 

 Defamation Case No. 04538/DMR/08 filed by Mr. Ranga Bandara, Member of 

Parliament requesting for compensation Rs. 250 Million was settled by the both 

parties. 

 

 The Court Case No. SC(F/R)/73/2010 filed by Mr. H. K. Alagiyawanna, stating 

that the Corporation has violated his Fundemental Rights by interdicting his 

service on 28.01.2016 was concluded after  reinstating his job  and dismissed the 

Case. 

 

 

 



                                                                                          329   Annual Report 2015 
 

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 2015, 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 reports has been submitted to the Management. 

 

Accordingly, 08 Audit checks have been performed and 15 Audit reports and 43 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 2015. 

 

Research and Training Unit 

___________________________________________________________________ 

Television programmes are playing a significant role in the Television Channel.  Evaluating 

viewers’ needs and the main trends as well as aspects of the market is very vital for programme 

production. 

 

The Research and Training Unit’s mission is helps to calculate the channel rating, programme 

performance rating, channel income as well as comparison of the same information with the other 

channels. In addition to the above functions, presenting research information and conducting 

training in order to advance the skills and attitudes of the staff are also carried out by the unit. 

 

The SLRC is subscribing research data from Lanka Market Research Bureau (LMRB). Analyzing 

of daily programme performance rating, channel rating and channel income based on the LMRB 

data are released weekly by the Unit.    Although LMRB data is not 100% reliable, this data is 



                                                                                          330   Annual Report 2015 
 

impossible as the sponsors of the whole market is dependent on the said data.   In contrast, there 

were no other service providers excluding LMRB.  Based on these data the viewer pattern 

analysis was carried out constantly. In addition, analyzing of air time was also carried out for 

programmes and advertisements during this year.  

 

As per the request of the Higher Management a survey was carried out successfully with regard to 

time check which was displaying on the screen while telecasting the programmes .   

Preparation of the Annual Report is another responsibility of this unit. 

 

As a National service 40 students and undergraduates from various Technical Colleges and 

universities were provided with in-plant training opportunities for a period of six months  

(maximum) within this year.  

Providing assistance by supplying required information to the Media Researchers and students is 

another task which is carried out by the unit. 

It was honor to SLRC as well as the country that Mr T M G Chandrasekara, Director (Research & 

Training) who was participated for the Annual General Meeting of the Asia-Pacific Institute for 

Broadcasting Development (AIBD) held in Chiang Mai, Thailand was elected as the Vice 

President for the period of 2015 -2016. 

Training programmes No. of programmes 
Number of     

participants 

Local Training Programmes 15 403 

Local External Training 

programmes 
11 33 

Training Programmes for outside 

Institutions 
02 27 

Training Programmes conducted for 

the University and Technical 

College students 

- 40 
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Air Time Analysis 

The total airtime that the Rupavahini Channel telecast in 2015 amounted to 6,677.6 hours.  From 

this amount 5780.7 hours were allocated for programs while 896.9 hours of airtime was allocated 

for telecast advertisements. The total telecast hours over the Channel Eye was 5,530.9 hours, of 

which 5,124.4 hours of airtime was allocated to telecast programs over the channel. The telecast 

hours of advertisements were 406.5 hours.   

 

Airtime Analysis for programmes – 2015 

Categorization of 

Programmes 

Rupavahini – National 

Channel 

Channel Eye 

hours % hours % 

Information Programmes 

News 

Political 

Economic          

Social 

Ayubowan 

 

 

691.0 

244.6 

85.6 

265.2 

162.5 

1448.9 

 

11.9 

4.2 

1.5 

4.6 

2.8 

25.0 

 

 

408.9 

 

180.1 

 

- 

 

163.7 

 

- 

 

752.7 

 

 

8.0 

 

3.5 

 

- 

 

 3.2 

 

        - 

 

14.7 

Educational Programmes 

Education 

Documentary 

Agriculture 

Quiz 

Magazine 

 

 

462.4 

136.0 

  43.7 

 20.9 

137.0 

 

800.0 

 

8.0 

2.4 

0.8 

0.4 

2.4 

 

14.0 

 

  87.8 

187.3 

- 

- 

849.7 

 

1124.8 

 

1.7 

3.7 

        - 

 

        - 

16.6 

 

 

22.0 
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Children’s  Programmes 

Children 

Cartoon 

 

260.6 

57.9 

      318.5 

 

4.5 

1.0 

           5.5 

 

 

44.9 

50.1 

95.0 

 
 

0.9 

0.8 

1.7 

Women Programmes 
 

Women 

 

561.2 

      561.2 

 

9.7 

           9.7 

 

 

24.6 
 

24.6 

 
 
 

0.5 
 

0.5 

Cultural & Religious 

Programmes 

Cultural 

Religious 

 

 

63.5 

362.5 

426.0 

 

 

1.1 

6.3 

7.4 

 

 

19.5 

173.7 
 

193.2 

 

 

0.4 

3.4 
 

3.8 

Entertainment Programmes 

Drama 

Series film 

Film 

Musicals 

Variety 

 

 

674.6 

370.4 

87.9 

626.8 

105.8 

1865.5 

 

11.7 

6.4 

1.5 

10.8 

1.8 

32.2 

 

517.9 

- 

617.5 

464.3 

153.3 

1753.0 

 

10.1 

- 

12.1 

  9.1 

  3.0 

34.3 
 

 

 

 

Sports Programmes 

 

102 1.8 

 

 

963.7 

 
 

18.8 

 

 

Publicity Programmes 224.2 

 

3.9 

 

 
 

200.4 

 
 

3.9 

 

 

Language 8.9 

 

 

 

 

0.1 

 

 
 

- 

 
 

- 

 

Other Programmes 25.5 0.4 

 

 

17.0 

 

0.3 

 

Total 
5780.7 100.0 

 

5124.4 

 

100.0 
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Commercial Air Time - 2015 

  

Sponsorships – 2015  

39.3% of the National Channel’s airtime (2273.8 hours,) and 23.6% (1211.9 hours) of Channel 

Eye airtime gained sponsorship in the year 2015. 

 

Airtime of Programmes by Language 

Language Rupavahini – National Channel Channel Eye 

 Hours % Hours % 

Sinhala 

Tamil 

English 

Other  

5585.2 

2.2 

162.7 

30.6 

96.6 

0.0 

2.8 

0.5 

515.9 

2888.0 

1614.0 

106.5 

10.1 

56.4 

31.5 

2.0 

Total 5780.7 100.0 5124.4 100.0 

Categorization of 

Programmes 

Rupavahini  

( The National Channel) 

Channel Eye 

 Hours % Hours % 

Paid Commercials 

Non-paid Advertisements 

812.9 

84 

90.6 

9.4 

406.1 

   0.4 

99.9 

 0.1 

Total 896.9 100 406.5 100 

Categorization of Programmes Rupavahini – National Channel Channel Eye 

 Hours % Hours % 

Sponsored 

Non-Sponsored 

2273.8 

3506.9 

39.3 

60.7 

1211.9 

3912.5 

23.6 

76.4 

Total 5780.7 100.0 5124.4 100.0 
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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, Engage with 

the co-ordination activities for the officers of SLRC to apply for scholarship as well as liaising 

with Embassies. The unit functions under the purview of Administration Division. 

 

Record Room 

___________________________________________________________________ 

 

 Take over the documents for preserving purpose from all divisions and units.  

 

  Those documents are recorded, stored and archived in the record room. 

 

 The preserved documents are reissued for Administrative purposes. 

 

  Prepared the list of discard items according to the rules and regulations imposed by the 

government. 

 

The staff of the Record Room has provided their service continuously to carry out the 

administration functions of the Corporation smoothly.   
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Finance Division 

___________________________________________________________________ 

The Finance Division is organized around the functions of Revenue, Payments, Salaries, Book-

Keeping Recovery 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 2015 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 were submitted to other divisions and the Board of Directors to make 

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 
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its operations. Moreover, it has maintained reliance on short term loans and borrowings at 

minimum levels. 

 

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; 

Ravi Jayawardana 

Attorney – At - Law  

Chairman 

Sri Lanka Rupavahini Corporation 
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Sri Lanka Rupavahini Corporation                                                                  

Statement of financial position as at 31st December 2015 
 

 

Note 

 

2015                                                                                                                                             

Rs. 

 

2014 

Rs. 

ASSETS 
 

   
Non-current assets 
 

Property, plant and equipment                       8 480,527,374 603,164,095 

Intangible asset                                                   9 163,371,998 246,454,534 

Available for sale financial asset   

(Investment)                                                   

 

 

1,104,000 

 

1,104,000 

 

Deferred income tax asset                                                                28,289,724 21,321,743 

Tsunami fund                                                                                         1,068,428 1,050,703 

Held to maturity financial assets                                        10 

 

143,408424 

 

817,769,948 

135,814,574 

 

1,008,909,649 

Current assets 
 

 

  

206,139,021 

 

210,256,140 Inventories 11 

 

Trade receivables                                               12 421,900,355 492,464,068 

Loans & receivables                                           13 419,849,116 425,257,298 

Other receivables                                               14 116,231,149 94,577,655 

Prepayments  2,764,175 1,500,112 

Cash and cash equivalents                                15 60,085 1,731,079 

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

Total assets                                                                    

 
 1,984,713,848 2,234,696,001 
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Equity and liabilities 
 

   

Capital and reserves 
 

   

Stated capital                                                                                             537,742,424 537,742,424 

Accumulated profit                                                                               

 

681,548,161 1,049,214,249 

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

Non-current liabilities  

 
  

Foreign aid                                                                                                    74,377,716 90,281,380 

Tsunami fund payable    1,068,428 1,050,703 

Defined benefit obligations 16 126,637,518 131,831,313 

Finance leases payable non-current portion 21.2 

 

- 12,953,126 

202,083,661 236,116,522 

Current liabilities 
 

   

Trade payables 17 114,513,165 102,768,557 

Other financial liabilities 18 189,744,799 154,427,137 

Other payables 19 12,904,521 17,239,505 

Finance leases payable current portion 21.1 1,528,966 1,528,966 

Bank overdraft 20 244,648,151 

 

135,658,642 

 

 

411,622,807 563,339,602 

 

Total liabilities                                     
 

 

765,423,263 

 

647,739,328 

 

Total equity and liabilities                                                                     
 

 

1,984,713,848 

 

2,234,696,001 
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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                        

26  February 2016 

 

The board of directors are 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 26th February 2016. 

Ravi Jayawardana 

Chairman 

26.02.2016 
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Sri Lanka Rupavahini Corporation 

Income statement for the year ended 31
st
 December 2015 

 

 Note 2015 

Rs. 

2014 

Rs. 

Sales Income 1         1,951,708,288         1,833,677,681 

Cost of sales 3       (1,707,445,460)      (1,391,887,402) 

Gross profit  
 244,262,828 441,790,279 

Other operating income 2 195,684,531 163,180,910 

Distribution cost 4 (270,178,855) (253,570,463) 

Administrative expenses 5 (508,669,225) (519,046,780) 

Operating profit  (338,900,721) (167,646,053) 

Finance cost 6 
(35,761,638) (14,834,711) 

Profit before income tax   (374,662,359)  (182,480,765) 

Income tax  7 
              2,987,359               7,348,904 

Profit after income tax          (371,675,001)         (175,131,860) 

Other Comprehensive Income    

Recognition of Actuarial Gain/ Loss    

Total comprehensive income for 

the period 

  

        (371,675,001) 

 

        (175,131,860) 
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Sri Lanka Rupavahini Corporation 

Statement of changes in equity for the year ended 31st December 2015 

 

 

Retained 

earnings  

Rs. 

Government 

contribution 

Rs. 

Total  

 

Rs. 

Balance at 1
st 

January 2015 1,049,214,249 537,742,424 1,586,956,673 

Comprehensive income for the period (371,675,001) - (371,675,001) 

Prior year adjustments for income tax 5,929,296 - 5,929,296 

Prior year adjustments for income receivable (175,950) - (175,950) 

Prior year adjustments for cassettes & tapes (1,735,439) - (1,735,439) 

Prior year adjustments for retired or resigned 

employees 
(8,995) - (8,995) 

Balance at 31
st
 December 2015 681,548,161 537,742,424 1,219,290,585 
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Sri Lanka Rupavahini Corporation 

Statement of cash flows for the year ended 31
st
 December 2015 

 

 2015 

Rs. 

2014  

Rs. 

Cash Flow from Operating 

Activities 

  

Net Profit Before Tax (374,662,359) (182,480,765) 

Adjustments For   

Prior year adjustments (W1) (1,920,383) (14,295,701) 

Investment Income (21,886,937) (32,176,410) 

Profit on disposals-PPE (17,933) (999) 

Amortization of Foreign Aid (15,903,664) (15,903,664) 

Contra  Income (13,643,754) (46,566,500) 

Contra Expenses 39,358,352 49,112,441 

Government Grant - - 

Depreciation 163,504,167 153,518,300 

Impairment of Client Debtors 9,349,664 6,879,785 

Impairment of Employee 

Debtors 

(57,684) 111,122 

Impairment of sundry Debtors 483,515 44,084 

Losses on Disposal-PPE 90,525 63,915 

Bank Interest 19,399,549 8,385,155 



                                                                                          344   Annual Report 2015 
 

Lease Interest (Vehicle Loan) 
 

1,009,688 2,441,330 

Bank Loan Interest  12,783,747 - 

 

Amortize of intangible 95,297,600 73,616,002 

Gratuity adjustment - (18,600) 

Financial & Other Write Offs 3,218 158,468 

Operating Profit/(Loss)Before 

Working Capital Changes                                    

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

(Increase)Decrese in WIP                     -       3,500,728 

(Increase) Decrease in 

Inventories 

4,117,120 (2,533,249) 

(Increase)Decrease in Accounts 

Receivable & Others (W2)                             

90,129,774 60,766,886 

Increase/(Decrease) in 

Accounts Payable & Others 

(W3)                                   

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

Cash generated from 

Operations 
Cash Flow from operating 

Activities  

17,119,981 30,720,357 

Interest paid (19,399,549) (8,385,155) 

Defined benefits obligations 

paid 

(5,193,795) (6,771,266) 

Purchase of intangible (38,109,165) (72,655,766) 

WHT paid (2,232,267) (3,455,787) 

Net cash (used in) / generated 

from operating activities 

(47,814,795) (60,547,617) 
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Cash flows from investing 

Activities 

  

Acquisition of property, plant & 

equipment 

              (41,050,820)               (165,621,332) 

Proceeds from disposal of 

property, plant & equipment                                

110,782 13,890 

Investment income 

received(Treasury Bills & 

Fixed Deposits)                

23,446,821 40,010,414 

Investment in subsidiary(Held 

to maturity financial asset) 

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

Investment in 

subsidiary(Treasury Bills & 

Fixed Deposits)                        

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

Net cash used in investing 

Activities 

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

Cash flows from financing 

Activities 

  

Dividends paid                 -                 ( 827,496) 

Bank Loan Received 250,000,000 - 

Bank Loan payments (262,783,747) - 

Finance lease  payments (12,953,126) (13,260,468) 

Net cash generated from / 

(used in) financing activities                      

                   (25,736,873)                    (14,087,964) 

(Decrease) / increase in cash 

and cash equivalents 

Movements in cash and cash 

Equivalents   

                  (110,662,855)                   (90,077,893) 

At beginning of month 

(Decrease) / increase 

                (133,985,296)                 (43,907,403) 

Balance at end of  the period (244,648,151)                    (133,985,296)                    
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Working 1 

2015 

 
 

2014 

 

Prior year adjustments (W1) Rs. Rs. 

Prior year adjustments for commercial contra 

expenses                   
- (14,455,280) 

WHT adjustments for client - 159,579 

Prior year adjustments for income receivable (175,950) - 

Prior year adjustments for cassettes & tapes (1,735,439) - 

Prior year adjustments for retired or resigned 

employees 
(8,995)  

 (1,920,383) (14,295,701) 

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

      

                                     

Working 3 2015 

 
2014 

 
Increase/(Decrease) in Accounts Payable 

& Others (W3) 
Rs. Rs. 

Trade Payables (27,613,744) (48,665,573) 

Other Financial Liability 35,317,663 17,560,448 

Other Payable 1,981,857 (2,796,845) 

 9,685,776 

========= 

(33,901,970) 

========= 

Working 2 2015 

 
2014 

 

(Increase)Decrease in Accounts Receivable 

& Others (W2) 
Rs. Rs. 

Trade Receivables 74,857,803 63,691,100 

Loans & Receivables(without treasury bills) 17,484,416 (15,574,876) 

Other Receivables (26,842,483) 18,331,112 

Prepayment 
 

(1,264,062) 5,792 

Intangible Asset 25,894,101 (5,686,241) 

 
90,129,774 

========= 
60,766,886 

========= 
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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 2015 was 1030(Permanent, 

Contract & Casual grades). 

The Financial Statements of the Corporation for the year ended 31st December 2015 were 

authorized for issue by the chairman on behalf of board of directors on 26th February 2016. 

 

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. 

 

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. 
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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 .   

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 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. 
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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 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: 
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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. 

Some fixed Assets are Fully depreciated when its original recorded cost , Less any salvage 

value , matches its total accumulated depreciation. That Fixed assets are still in use in the 

Corporation and are fully depreciated < there is no additional accounting entry at all.    
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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 15). 

 

(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 

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. 
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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 5 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. 

 Less than 1 year 

Rs. 

More than 1 year 

Rs. 

Interest 24,495 - 

Capital 1,504,471                                       - 

Lease Creditor -Bank of Ceylon                          1,528,966 - 
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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 31/12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 Rs.                                                                     

Provision as at 01/01/2015            71,041,991 

Charge for the year 2015                9,349,828 

Write-Off for the year 2015  

                

(165) 

Provision as at 31/12/2015           80,391,654 
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3.7.2  Provisions-Sundry Debtor 

Tables 4- The Sundry Debtors Provision as at 31/12/2015 

 Rs. 

Provision as at 01/01/2015                       18,622,566 

Charge for the year 2015                                   483,515 

Provision as at 31/12/2015                      19,106,081 

 
 

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     31/12/2015 

 Rs. 

Provision as at 01/01/2015 252,372 

Charge for the year 2015 (57,684) 

Provision as at 31/12/2015 194,688 
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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 income tax 

Rs.4,445,557,prior year adjustments for income receivable Rs.175,950,cassette & tapes(transit 

from library)opening stock Rs.1,735,438.61 & prior year adjustment in retired or resigned 

employees Rs.8,994.75.   

  

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.Bank balances according to the bank statements for 31
st
 

December 2015 Bank of Ceylon Corporate branch Rs.(188,902,648.52) & Torrington branch is 

Rs.(6,064,670.87). 

  

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. 
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 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. 

 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. 

Notional tax credit calculated as Rs.1, 325,741.81 for the year 2015. 

   

 

 

 



                                                                                          357   Annual Report 2015 
 

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 06 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 06 cases is 

 Rs.1,028,000,000.Contingent liabilities are disclosed in notes to the financial statements. 

  

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 



                                                                                          358   Annual Report 2015 
 

 Above Assumptions used for the year 2015 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 31/12/2015 

 Rs. 

Balance as at 01/01/2015 131,831,313 

Charge for the year 2015                                                       - 

Payments made during the year 2015                                             (5,193,795)  

Balance as at 31/12/2015                                  126,637,518 

 

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 2015 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.   
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         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. 

 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. 
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 Table 7 -Social Welfare Fund Balance as at 31/12/2015 

 Rs. 

Balance as at 01/01/2015                                          1,050,703 

Interest earned for the period                                                                                                       17,725 

Fund Balance at the end of the year 2015                1,068,428 

 

 The Social Welfare Fund is an integrated part of statement of financial position. 

 

 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.    
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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 

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 -  50% in the 1st run and to amortise the balance 

50% for 10 years in equal amounts. 

 

In-house productions – programmes other 

than teledramas 

 

  -  amortise 50% in the 1st run and to amortise the 

balance 50% for 10 years in equal amounts.    
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Acquired (or Procured) foreign  films and 

soap operas that grant rights indefinitely 

-  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 

  -  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. 

 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 

01/01/2015 

147,654,299 

 

29,621,936 

 

36,807,776 

 

2,989,847 

 

- 

 

29,380,676 

 

Addition 38,109,165 4,807,225 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Amortized 

for the year 

2015 

(95,297,600) 

 

(20,141,559) 

 

(4,295,259) 

 

(2,989,847) 

 

- (3,274,661) 

 

Balance as at 

31/12/2015 

90,465,864 

 

14,287,603 

 

32,512,517 

 

- 

 

- 

 

26,106,014 

 

 

 

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 2015 

Type of Investment 
Amount (Rs.) 

 

Treasury Bills (Bank of Ceylon)                                                                                               11,931,676 

Fixed Deposits (Bank of Ceylon)                                                                                             8,410,713 

SMIB Fixed Deposit (State Mortgage & 

Investment Bank) 

1,297,666 

State Surplus Trust Fund                                                                                                            85,194 

Special Housing Loan Scheme (State 

Mortgage & Investment Bank)                                      

159,337 

Savings Account (Bank of Ceylon)                                                                                                     2,352 

Total Investment Income                                                                                                           21,886,937 

 

 

 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 
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liabilities for anticipated tax audit issues based on estimates of 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. 

 

iii)  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. 
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                                                                                 2015             2014 

                                                                                Rs. 000          Rs. 000 

                          Within the credit period 

      0 - 1 month                          147,762       153,791      

                           Past due 

                                      1 - 3 months                         216,733      255,100 

                                     3 – 6 months                           15,828        46,424 

                                     More than 6 months              121,927     108,135 

                          Total trade receivables    502,250      563,450 

                          Impairment                                       (80,392)     (71,042) 

                          Net trade receivables                       421,858      492,408       

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

 

 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.H.S.Ravi 

Jayawardana 

 

 

Chairman 

 

 

No Related 

Party 

Transaction 

636/7, 

Sri Jayawardanapura 

Road,Kotte.   

02 Mr. M.D.Mahindapala Board Member 

 

No Related 

Party 

Transaction 

63F,  9
th

 Lane,Jothipala 

Mawatha,Malabe. 

 

03 Mr.Buddhadasa 

Galappatty 

Board Member 

 

No Related 

Party 

Transaction 

15/1,Raja Mawatha, 

Pitakotte.  
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04 Mr.M.G.Nanda 

Senanayake 

Muruttettuwegama 

Board Member 

Chairman 

Sri Lanka 

Broadcasting 

Corporation 

No Related 

Party 

Transaction 

21, Rupasinghe 

Mawatha,Nugegoda 

05 Mr.Tissa Hewavitharana Board Member 

 

No Related 

Party 

Transaction 

456/L, 

1
st 

Lane(Green Court), 

Walipara, 

Thalawathugoda 

06 Mrs.Geetha Kumari 

Wimalaweera 

Board Member No Related 

Party 

Transaction 

No.255/45, 

Kahanthota Road, 

Malabe. 

07 Mr. Deepal Chandraratne Board Member 

Chairman-National 

Film Corporation 

No Related 

Party 

Transaction 

576 / 1, 10
th

 Post, 

Malabe 

08 Prof.Metiwalage Sunil 

Shantha 

Director General 

 

No Related 

Party 

Transaction 

480 / 3A, Makumbura, 

Pannipitiya 

09 Mr. Rohan 

Sarathchandra Perera 

Deputy Director 

General 

(Engineering) 

 

No Related 

Party 

Transaction 

24, 

Sri Sumangala Road, 

Ratmalana. 

 

10 Mr. A.H.E.R.P 

Edirisinghe 

Acting  Chief 

Accountant 

 

 

No Related 

Party 

Transaction 

No:36,  

Walpola, 

Mulleriyawa New Town. 

 

11 Mr.Nishantha 

Ubayawansa 

 

 

Deputy Director 

General 

(Production 

Service) 

 

No Related 

Party 

Transaction 

71E, 

Ihalagama,  

Gampaha. 
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12 Mr. P.B.G Sumedha 

Athulasiri 

Deputy Director 

General 

( Set Department) 

 

No Related 

Party 

Transaction 

234/J, 

Kadurugahawatta lane, 

Kottikawatta  

13 Mr. Wimalarathne 

Adikari 

Director 

Head 

(General 

Programme)) 

 

No Related 

Party 

Transaction 

269/14, 

4
th

 Lane, 

Pamunuwa Road, 

Maharagama. 

14 Mr.Palitha Wijesinghe Director 

(Administration) 

Channel Head  

(Nethro/ Channel 

Eye) 

No Related 

Party 

Transaction 

No 225, 

Mahawatte Road, 

Wewalduwa, 

Kelaniya. 

15 Mr.Shirley Anil De Silva Director (News & 

Current Affairrs) 

No Related 

Party 

Transaction 

455C,  

Temple Road, 

Thalawathugoda. 

 

16 Mr.M.M.Anil Bandara 

Sirimalwatte 

Director 

 (Marketing ) 

 

No Related 

Party 

Transaction 

No:16,Sulaiman 

Avenue,Jawatte,Colomb

o, 05. 

17 Mrs.Eirin Wijekoon Director 

(Educational 

Programme) 

 

No Related 

Party 

Transaction 

380/97, 

Raja Uyana, 

Welivita, 

Malabe. 
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Sri Lanka Rupavahini Corporation 

Notes to the financial statements 

  

       

  

Note 

  

  

2015 

 Rs.  

2014 

 Rs.  

1 Revenue     

 Sale of TV time - channel 1 

               

1,267,091,997 

               

1,428,421,321  

 Sale of TV time - channel Eye 
         642,457,960  

                   

328,932,740  

 Sale of TV time - contra deal 
13,643,754                      

                     

46,566,500  

 N.B.T on sale of TV time 

                     

28,514,577 

                     

29,757,120  

  Total Revenue 

               

1,951,708,288 

               

1,833,677,681  

2 Other operating income 
    

  
Production income 

                     

89,868,456  

                     

87,345,686  

 Investment income (Please refer table 8) 

                     

21,886,937 

                     

32,176,410  

 Transfer fees 

                           

1,018,351 

                           

731,788  

 

Profit on disposals-property plant & 

equipment 

                                   

17,933 

                                   

999  

 Rent from canteen 

                             

36,000 

                             

39,000  

 Departmental fines 

                       

934,077 

                       

1,512,342  

 Interest on loans to employees 

                       

6,946,407 

                       

6,838,119  

 Miscellaneous income 

                       

5,654,343 

                       

3,339,997  

 Amortization of foreign aid  

                     

15,903,664  

                     

15,903,664  

 Non-refundable tender deposits 

                           

16,055  

                           

292,475  

 Registration fees 

                           

123,792 

                           

196,968  

 Sale of programme material 

                       

5,019,653 

                       

2,717,919  

 Registration fee - TV dealers 

                                

11,411 

                                

4,000  
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Utilization of SLRC facilities ( foreign) 

                       

3,491,037 

                       

1,055,495  

 Utilization of SLRC facilities (local) 

                       

36,862,090 

                       

5,974,963  

 Sale of Books -Dayata kirula 

                           

486 

                           

325,759  

 Publicityprogramme expenses reimbursement 2,097,342 - 

 Income from Diploma Course 

                           

314,603 

                           

975,684  

 Sale of Nanamihira Question Papers 

                       

5,403,063 

                       

3,612,254  

 Sale of magazine -  -  

 Commercial promotional income 

                           

28,829 

                           

136,804  

 Exchange Gain 
                                    

                                   

585  

 Other charges reimbursement - clients 

                                       

50,003-    

                                       

-    

 Government grant 

                                       

-    

                                       

-    

  Total other operating income 

                   

195,684,531 

                   

163,180,910  

       

3 Cost of sales 
    

3.1 Educational programme expenses 
    

 Artiste fees 

                       

4,784,655 

                       

6,459,530  

 Refreshments  
1,315,335                                  

                                 

1,781,234  

 Make-up materials 
100,665                            

                           

171,963  

 Incidental expenses 

                           

327,278 

                           

462,106  

 Graphic material 

                                

16,536 

                                

3,357  

 Stage design 

                       

1,136,544 

                       

2,511,820  

 Video cassettes & tapes 

                           

660,734 

                           

591,045  

 Hire of transport facilities 

                           

129,000 

                           

337,380  

 Hire of equipment facilities 

                       

2,596,455 

                       

3,203,498  

 Hire of facilities (Theatre/Audio) 

                           

157,434  

                           

895,153  
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 Hire of sound equipment 

                     

124,000 
                     258,500  

 Electricity 

                             

9,700 

                             

11,800  

 Fuel for motor vehicle 

                                

345,093 

                                

9,993  

 Fuel for generator 

                             

7,550 

                             

10,000  

 Lodging 
1,549,165                        

                       

3,163,480  

 Still photographs 

                                

- 

                                

1,000  

 Traveling & subsistence 

                       

1,257,448 

                       

1,598,155  

 Purchase of copy/ production/ TV right 

                       

880,000 

                       

4,830,000  

 Premises  

                                

4,500 

                                

4,000  

 Special event   
1,302,000                        

                       

1,441,825  

  Education Programme Expenses 16,704,089 27,745,838  

 Channel eye 
    

 Artiste fees 

                       

5,002,735 

                       

5,583,483  

 Previewing & monitoring chargers 

                                       

-    

                                       

-    

 Refreshment  
575,577                            

                           

629,450  

 Hire of equipment/transport 

                       

284,755 

                       

1,488,500  

 Hire of transport 52,100 - 

 Hire of sound equipment 

                             

8,000 

                             

98,300  

 Electricity 

                             

81,500 

                             

13,000  

 

Electricity reimbursement-Channel 

eye(Fairway Towers) 
 

835,808 - 

 Tower rental 
1,683,673 - 

 Incidental expenses 

                           

365,465 

                           

379,968  

 Traveling & subsistence 

                           

752,845 

                           

604,931  

 Still photographs 

                             

- 

                             

50,000  
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Procurement of programme material - foreign 

                     

57,141,909 

                     

27,490,946  

 Lodging 

                           

925,255 

                           

963,375  

 Video cassettes & tapes 

                           

279,354 

                           

184,262  

 Rent of antenna tower at SLBC 

                       

2,547,419 

                       

3,575,476  

 

 

Reimbursement of electricity charges SLBC  

                       

1,027,460 

                       

2,167,539  

 Stage design/sets 

                           

407,054 

                           

725,595  

 Fuel for motor vehicle 

 

45,188 

 

- 

 Incentive Payment For Production 

 

2,000 
- 

 Hire of facilities (Theatre/Audio) 

                           

24,800 

                           

683,016  

 Premises 

                             

79,000 

                             

20,000  

 Special event   
                           - 

                           

800,000  

 Special Payment English News 

                           

187,600 

                           

621,600  

 Graphic materials 

                                

16,542 

                                

3,357  

 Channel Eye Programme Expenses 72,326,038 46,082,798 

3.2 General programme expenses 
    

 Artistes fees 

                     

22,571,621 

                     

23,709,816  

 Previewing & monitoring charges 

                           

149,400 

                           

303,200  

 Refreshment allowance 

                       

2,840,716 

                       

3,383,033  

 Purchase of copy/ production TV right 

                   

510,958,705 

                   

187,805,137  

 Stage & design/ sets/ props 

                       

2,620,156 

                       

2,131,046  

 Make-up materials 

                           

100,665 

                           

124,171  

 Video cassettes & tapes 

                       

3,346,700 

                       

2,561,349  

 Graphic & animation materials 

                                

16,536 

                                

2,793  

 

 

Still photograph 
11,507                95,587                              
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 Hire of equipment facilities 

                       

7,331,710 

                       

7,504,385  

 

 

Incidental expenses 
2,922,603               2,199,250               

 Procurement  programme  materials - foreign 

                       

7,126,587 

                       

8,121,142  

 Traveling & subsistence 

                       

2,759,449 

                       

3,633,177  

 

 

Special event 
(484,000 )                                          -                                           

 Lodging 

                       

4,119,901 

                       

5,564,664  

 

 

Electricity 

                         

157,523 

                         

251,907  

 Hire of facilities (Theatre/Audio) 

                       

1,048,002 

                       

1,781,455  

 Hire of sound equipment 

                           

740,000 

                           

619,350  

 Hire of transport 

                           

653,300 

                           

790,100  

 Fuel for generator 

                             

75,920 

                             

14,520  

 Fuel for motor 691,938 - 

 Premises 

                           

283,523 

                           

471,845  

 Satellite cost 
                                 

                                

2,400  

 General programme expenses 

                   

570,042,512 

                   

251,070,327  

3.3 News programme expenses     

 Payments to news readers/ editors 

                       

5,205,435 

                       

6,212,300  

 News gathering  - Local 

                     

22,577,400 

                     

21,607,500  

 News gathering  - Foreign 

                       

4,992,042 

                       

4,651,589  

 Incidental expenses 

                           

151,055 

                           

549,477  

 

 

Satellite & related charges. - Foreign 2,204,122                 4,652,217                       

 ABU's fixed & variable charges 

                       

4,278,929 

                       

2,912,048  

 Current affairs (block vote) 

                                

16,536 

                                

3,357  

 Transport news vehicle 

                     

9,834,316 

                     

11,418,728  
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Web streaming service 

                       

1,800,000 

                       

2,095,658  

 

 

Video cassettes & tapes 
793,437                            456,721                             

 

 

Refreshments 
- 160,400 

 Refreshment allowances 

                       

209,072 

                       

1,374,326 

 

 

Design/news sets 
291,457                     178,187                     

 

 

Artistes fees 5,859,975                     

                     

29,399,070  

 

 

Hire of equipment facilities 
1,048,568 23,842,142 

 

 

Hire of sound equipment 

                           

132,250 

                           

832,806  

 Traveling & subsistence  

                       

667,990 

                       

2,631,850  

 Make up Material  

                       

144,221 

                       

2,142,207  

 Lodging 

                       

828,000 

                       

2,745,040  

 Sets/props (current affairs) 

                       

2,165,238 

                       

6,424,401  

 

 

Hire of facilities (Theatre/Audio)           

(current affairs) 

                       

627,263 

                       

1,134,223  

 Still photographs(current affairs) 

                           

20,000 

                           

110,000  

 

 

Fuel for generator 
1,500 - 

 Fuel for motor vehicle 

                             

124,798 

                             

20,000  

 Live streaming 

                       

1,656,000  

                       

1,656,000  

 Special events 

                       

201,902 

                       

3,875,027  

  News Programme Expenses 

                   

65,831,507 

                   

131,085,274  

3.4 Commercial production expenses     

 Artistes fees 

                           

5,748,870 

                           

856,420  

 Refreshment allowance 

                           

504,280 

                           

281,180  

 Stage & Design/Sets/Props 

                       

1,562,572 

                       

1,217,048  
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Hire of transport facilities 

                       

12,000 
                       - 

 

 

Hire of equipment facilities 

 

6,056,304 

 

1,993,204 

 Incidental expenses 

                             

115,642 

                             

20,500  

 Traveling & subsistence 

                           

565,927 

                           

425,466  

 Electricity 

 

4,359 

 

- 

 

 

Fuel for generator 

 

72,529 

 

- 

 Lodging & premises 

                           

661,320 

                           

621,000  

 

 

Hire of sound equipment 

 

128,000 

 

- 

 Video cassettes & tapes 

                           

112,069  

                           

213,549  

 Special events 

                             

- 

                             

43,000  

  Commercial Production Expenses 

                       

15,543,872 

                       

5,671,367  

3.5 Other production expenses     

 

 

Salaries & other allowances                         

(For production staff) 

    

 Salaries/ allowances - Permanent staff 

                   

386,814,448 

                   

289,676,355  

 Salaries/ allowances - Contract staff 

                     

11,167,072 

                     

27,431,804  

 Salaries/ allowances - Relief staff 

                     

8,139,493 

                     

12,225,733  

 Overtime 

                   

107,496,962 

                   

129,014,136  

 Corporation share of  EPF 

                     

45,052,247 

                     

44,626,433  

 Corporation share of  ETF 

                       

9,012,839 

                       

8,920,606  

 Holiday pay 

                     

27,876,610 

                     

30,719,107  

 Week-end payment for executive 

                       

4,138,208 

                       

4,456,163  

 Hardship/ altitude/ heavy duty 

                       

4,719,812 

                       

4,800,709  

 Duty officers/ engineers fees 

                       

1,389,713 

                       

1,218,413  
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 Meal allowance -Non executive 

                       

7,785,000 

                       

7,576,875  

 Incentive allowance 

                     

25,548,503 

                     

25,034,686  

 Transport allowance  

                     

16,175,870 

                     

15,047,464  

 Encashment  medical leave 

                     

15,584,061 

                     

15,691,001  

 Bonus 

                     

25,421,822 

                     

33,992,711  

 Electricity - Head office (75%) 

                     

80,327,524 

                     

89,998,685  

 Fuel for generator 

                       

1,248,877 

                       

1,380,855  

 Running expenses (75%) 

                     

8,088,619 

                     

16,619,155  

 Repairs & maintenance - Equipment 

                       

6,636,933 

                       

8,642,029  

 Tax on foreign programmes 

                       

2,080,000 

                       

1,967,500  

 Commercial contra expenses 

                     

39,358,352 

                     

49,112,441  

 Frequency chargers 4,274,192 4,411,693 

 Transmission Tower Rental 

                       

4,517,436 

                       

1,931,678  

 Colombo -Palali link  for video transmission 

                       

1,241,698 

                       

1,133,330  

 Rental for fiber optic link 
                           - 

                           

112,882  

 Hiring of third party infrastructure 

                           

1,740,807 

                           

353,825  

   

                   

845,837,096 

                   

826,096,265  

3.6 

 

Depreciation 
    

 Depreciation 

                   

121,160,345 

                   

104,135,532  

 Total Cost of Sales 

               

1,707,445,460 

               

1,391,887,402  

 

4 Distribution expenses 
    

 Agency commission 

                   

251,524,078 

                   

223,089,962  

 Promotional expenses 

                     

7,674,212 

                     

23,442,840  

 Ru-entertainment recorded cassette expenses 
1,204,905 - 
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Bad debts provision 
    

 Bad debts- Employee 

                           

(57,684) 

                           

111,122  

 Bad debts- Sundry  

                             

483,515 

                             

44,084  

 Bad debts- Clients 

                       

9,349,828 

                       

6,882,456  

  Distribution Expenses 

                   

270,178,855 

                   

253,570,463  

5 Administrative expenses     

 Members remuneration 

                       

1,802,105 

                       

1,563,479  

 

 

Salaries/ allowances - permanent staff 
128,938,149 96,558,785 

 Salaries/ allowances - contract staff 

                       

3,722,357 

                       

9,143,935  

 Salaries/ allowances - relief staff 

                       

2,713,164 

                       

4,075,244  

 Overtime 
35,832,321                      

                     

43,004,712  

 Corporation share of  EPF 

                     

15,017,416 

                     

14,875,478  

 Corporation share of  ETF 

                       

3,004,280 

                       

2,973,535  

 Holiday pay 

                     

9,292,203 

                     

10,239,702  

 Week-end payment for executive 

                       

1,379,403 

                       

1,485,388  

 Hardship/ altitude/ heavy duty 

                       

1,573,271 

                       

1,600,236  

 Duty officers/ engineers fees 

                           

463,238 

                           

406,138  

 Membership fees for professional executives 

                             

41,565  

                             

26,016  

 

 

Contribution for pension & W & O.P                   80,955 
-  

 Meal allowance-Non executive 2,595,000 2,525,625 

 Incentive allowance 

                       

8,516,168 

                       

8,344,895  

 Transport allowance  

                       

5,391,957 

                       

5,015,821  

 

 

Encashment  medical leave 
5,194,687        

                       

5,230,334  

 

 

Incentive gratuity & compensation 

                           

555,000 

                           

375,000  
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 Bonus 

                     

8,473,941 

                     

11,330,904  

 Staff welfare 

                             

- 

                             

55,116  

 Recreation 

                           

106,950 

                           

196,700  

 Uniforms to staff 

                             

54,225 

                             

59,250  

 Premium -  medical insurance scheme 

                     

31,946,218 

                     

30,760,681  

 Premium for accident & life insurance 

                       

849,407 

                       

1,113,279  

 Traveling & subsistence - Local 

                       

1,449,415 

                       

2,586,870  

 Traveling & subsistence - Mileage allowance 

                       

4,756,607 

                       

4,143,246  

 Traveling & subsistence - foreign 

                     

6,231,218 

                     

16,887,496  

 Incidental expenses - Foreign travel 

                       

589,950 

                       

1,278,811  

 Corporation refreshment/ entertainment 

                       

1,311,163 

                       

2,486,256  

 Rent, rates & taxes 

                     

15,387,305 

                     

15,397,605  

 Electricity & power 

                     

26,775,841 

                     

29,999,562  

 Telephone including rental 

                     

9,296,718 

                     

10,143,923  

 Security service 

                     

10,372,750 

                     

12,146,250  

 Postage  

                           

859,676 

                           

943,884  

 Printing & stationary 

                       

7,792,964 

                       

9,006,784  

 Newspapers & periodicals 

                       

1,777,216 

                       

2,128,433  

 Office requisites 

                       

1,730,514 

                       

1,369,264  

 

Losses on disposal -Property plant & 

equipment 

                             

90,525 

                             

63,915  

 Exchange losses 

                             

3,239 

                             

21,088  

 Sundry expenses 

                       

5,182,265 

                       

6,514,899  

 Advertisement- Tender & recruitment 

                           

527,953 

                           

974,615  

 

 

Compensation for court cases 

                           

1,524,400 

                           

125,890  
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 Running expenses of  motor vehicles 

                       

2,696,206 

                       

5,539,718  

 Hire of  motor vehicles 

                     

6,424,773 

                     

10,240,021  

 Insurance - building & other assets 

                       

6,925,699 

                       

7,397,778  

 License &  insurance  motor vehicle 

                       

1,589,995 

                       

1,942,955  

 Repairs & maintenance - building 

                       

6,428,867 

                       

8,055,893  

 Repairs & maintenance - Garden 

                       

1,638,275 

                       

1,459,359  

 Repairs & maintenance - Other assets 

                           

985,219 

                           

981,253  

 Water 

                       

3,283,373 

                       

3,509,379  

 Web hosting/Internet lease line 

                       

8,107,120 

                       

6,532,806  

 Computer requisites 

                                   

- 

                                   

720  

 

 

License fee for Microsoft product & other 

expenses 

                           - 
                           

325,000  

 Seminar & training programme - General 

                           

861,200 

                           

866,676  

 Anniversary  celebration  

                       

1,396,278 

                       

1,255,325  

 Public addressing system charges/ rental 

                             

87,153 

                             

94,313  

 Repairs of  motor vehicles 

                       

11,313,021 

                       

6,578,840  

 Publicity & propaganda 

                           

50,937  

                           

190,648  

 Training expenditure - internal 

                       

1,084,113 

                       

1,668,601  

 

 

Survey &  research expenses 
2,579,185  -  

 Donation 

                           

361,000 

                           

683,150  

 National events 

                       

691,792 

                       

2,518,539  

 Print of Nana Mihira question Paper  

                       

2,233,726 

                       

2,678,571  

 

 

Expenses for election-presidentel/general 
707,556 - 

 GHOGM Expenses 
                           - 

                           

676,470  
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 Subscription fees(Contribution to AIBD) 

                       

4,789,532 

                       

2,468,521  

 Depreciation 

                     

42,343,822 

                     

49,382,768  

 N.B.T 

                     

38,886,685 

                     

36,820,433  

   
                   

508,669,225 

                   

519,046,780  

  Administrative Expenses 

                   

508,669,225 

                   

519,046,780  

 

6 Financial & other charges 
    

 Bank charges 

                           

698,629 

                           

803,505  

 Bank interest - OD 

                       

19,399,549 

                       

8,385,155  

 Lease interest (Vehicle loan) 

                       

1,009,688  

                       

2,441,330  

 

 

Bank loan interest 
12,783,747 - 

 Audit fees 

                           

350,000  

                           

350,000  

 Legal fees 

                       

1,471,408 

                       

2,329,673  

 Stamp duty 

                             

45,400 

                             

38,485  

 Financial & other write offs 

                           

3,218 

                           

158,468  

 Consultancy & Other Prof. Chg 
                           - 

                           

328,096  

 

 

 Financial and Other Chargers 
35,761,638 14,834,711  

7 

 

 

Taxation     

 

 

 

Profits & Income exempt from tax     

 Re-invest treasury bill income 1/9                        - 

                       

1,483,739  

   
                       - 

                       

1,483,739  

 Profit/(loss) for the year ending  

                

(374,662,359) 

                

(182,480,765) 

 Depreciation          163,504,167                  153,518,300  

 Interest paid 

                     

20,409,237 

                     

10,826,485  

 

 

Corporation entertainment  

                       

1,311,163 

                       

2,486,256  
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 Publicity & propaganda (25% Disallowable) 

                             

12,734 

                             

47,662  

 Donations 

                           

361,000 

                           

683,150  

 

Commercial promotional expenses (25% 

Disallowable) 

                       

1,918,553 

                       

5,860,710  

 Contra expenses (25% Disallowable) 

 

9,839,588 

 

- 

 Contra expenses (50% Disallowable) 
-                      

                     

24,556,221  

 Profit/loss on disposal 

                             

72,593 

                             

62,916  

 Tax gain /loss on disposal 

                            

(63,791) 

                           

(69,019) 

 Anniversary celebration 

                       

1,396,278 

                       

1,255,325  

 Provisions for gratuity 

                                       

-    

                                       

-    

 Gratuity paid 

                     

(5,193,795) 

                     

(6,771,266) 

 Provisions for bad debts-Sundry 

                             

483,515 

                             

44,084  

 Provisions for bad debts-Clients 

                       

9,349,828 

                       

6,882,456  

 Provisions for bad debts-Employees 

                           

(57,684) 

                           

111,122  

 Specific bad debts write off  

                           

3,218 

                           

158,468  

 Interest income 

                   

(21,886,937) 

                   

(32,176,410) 

 

 

Other income 
        -         (25,909,876) 

 Grant for capital items 

                                     

-    

                                                                   

-    

 Capital allowances  

                

(168,552,465) 

                

(219,136,781) 

 Amortization of foreign aid 

                   

(15,903,664) 

                   

(15,903,664) 

 

 

 

Business profit / (loss) 

                

(377,658,819) 

                

(275,954,628) 

 Interest income 

                     

21,886,937 

                     

30,692,671  

 Other income 
                     - 

                        

25,909,876  

 Total statutory income 

                     

21,886,937 

                     

56,602,547  

 35% from net profit allowable losses b/f 

 

(7,660,428)                    

                   

(19,810,891) 
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 Interest paid 

                                       

-    

                                       

-    

 Assessable income 

                     

14,226,509 

                     

36,791,656  

 Qualifying payments 

                           

(10,000) 

                           

(15,000) 

 Taxable income 

                     

14,216,509 

                     

36,776,656  

 Tax amount (28%) 3,980,622 10,297,464  

 Income tax liabilty 3,980,622 10,297,464                      

 Deferred tax (6,967,981) (17,646,368)                      

  (2,987,359 )                                 (  7,348,904) 

 

National tax credit(Treasury bill income 

1/9) 
(1,325,742)                      - 

  
 

 
(4,313,100) (7,348,904) 
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Property, Plant & Equipment 

 Note  
 Balance as at 

01/01/2015  
 Additions  Adjustment  Disposals  

 Balance as at 

31/12/2015  

Land 
            

7,660,503  

                      

-    
                   -    

                        

-    

            

7,660,503  

 

Building 

        

265,717,662  
           

                

    -    

                        

-    

        

265,717,662  

 

Furniture & Fittings 

          

51,372,269  
446,945 

                    

-    

                      

   -    

          

51,819,215 

 

Plant & Equipment 

     

2,931,515,476  
35,403,771 

                  

  -    

                

(11,980) 

     

2,966,907,267 

 

Office Equipment 

          

51,270,751  
457,450                    -    

                        

(109,800)    

          

51,618,401 

 

Electrical Equipment  

          

   7,655,399  
                                  -    

                        

-    

          

   7,655,399  

 

TV Sets 

          

23,586,109  

           

1,961,808 
                   -    

            

(152,326) 

          

25,395,591 

 

Library Stocks 

             

2,159,299  

                

56,439 
                   -    

                        

-    

             

2,215,739 

Loose Tools & 

Accessories 

            

 3,949,157  

              

85,580 
                   -    

                        

-    

            

4,034,737 

 

Computer 

        

106,811,239  

            

2,200,520 
                   -    

                        

-    

        

109,011,759 

 

Other Assets 

            

4,346,510  

              

289,894 
                   -    

                        

-    

            

4,636,404 

Accounting 

Software 

            

9,394,190  

                

148,412 
                   -    

                        

-    

            

9,542,602 

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 

     

3,638,261,216 

  

       

41,050,820 

 

                   

 - 

    

 
 

(274,106) 

 

 

3,679,037,930 
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Depreciation 

 

  Note  
Balance as at 

01/01/2015 

 Depreciation 

for the year   

 

Adjustment  
 Disposals  

 Balance as at 

31/12/2015  

Land - 
                        

-    
                   -    

                        

-    
- 

 

Building 

110,097,331 

 

           

5,347,254 
                   -    

                        

-    
115,444,585 

Furniture & Fittings 31,994,980 
           

3,987,540 
                   -    

                        

-    
35,982,520 

Plant & Equipment 2,593,718,846 
       

121,160,345 
                   -    

                

(3,965) 
2,714,875,226 

Equipment For NTV 33,158                                       -    
                        

-    
33,158 

Office Equipment 
          

45,322,938  

           

1,640,692 
                   -    

                        

(15,645)    
46,947,984 

Electrical Equipment  
            

7,514,323  

                

87,412 
                   -    

                        

-    
7,601,735 

TV Sets 
          

21,005,344  

           

1,244,252 
                   -    

            

(71,121) 
22,178,474 

Library Stocks 
            

2,102,481  

                

53,252 
                   -    

                        

-    
2,155,733 

Loose Tools & 

Accessories 

            

2,974,065  

              

201,266 
                   -    

                        

-    
3,175,330 

Computer 
          

82,303,871  

         

10,827,702 
                   -    

                        

-    
93,131,573 

Other Assets 
            

3,498,354  

              

374,273 
                   -    

                        

-    
3,872,626 

Accounting Software 
            

7,401,594  

           

892,437 
                   -    

                        

-    
8,294,031 

Motor vehicle 
          

98,164,680  

         

4,297,165 

          

(23,004)         

-    

                        

-    
102,461,846 

Musical Instrument 
               

170,028  

                        

-    
                   -    

                        

-    
170,028 

Caravan Equpment 
               

162,140  

                        

-    
                   -    

                        

-    
162,140 

Security Equipment 
            

2,169,761  

                        

-    
                   -    

                        

-    
2,169,761 

 

JAICA Project 

          

26,709,474  
     13,354,737                     -    

                        

-    
40,064,211 

 

Container 

                  

68,931  

                

35,840  
                   -    

        

                 -    
104,771 

Total Depreciation 
 

3,035,412,297 

       

163,504,167 

      

 (23,004)                

            

(90731) 

 

3,198,825,732 
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Net book value of assets 

            Rs. 

8 Note Balance as at 

2015.01.01 

 

Balance as at  

2015.12.31 

 

 At Cost 3,638,261,216 3,679,037,930 

 Depreciation (3,035,412,297) (3,198,825,732) 

 Total Carrying amount of Property, Plant & 

Equipment 

602,848,919 480,212,198 

 

Work-in progress  

            Rs. 

8 Note Balance as at 

2015.01.01  

Additions Transfers Balance as at 

2015.12.31  

 Work-in progress 315,176 - - 315,176 

 

 

            Rs. 

8 Note Balance as at 

2015.01.01  

Balance as at 

2015.12.31  

 Total Carrying amount of Property, Plant 

& Equipment 

602,848,919 480,212,198 

 Work-in Progress 315,176 315,176 

 Total 603,164,095 480,527,374 
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Sri Lanka Rupavahini Corporation 

Notes to the financial statements 

 
 Note   

2015                    

Rs 

2014                       

Rs 

9 Intangible assets     

 Purchase of teledrama 90,465,864      147,654,299  

 In-house production teledrama 32,512,517        36,807,776  

 In-house production - others 26,106,014        29,380,676  

 Programe material foreign 14,287,603        29,621,936  

 Local programmes(Not telecast) -           2,989,847  

       

  Intangible Assests 163,371,998      246,454,534  

       

10 Held to maturity financial assets     

 Fixed deposits (Bank Of Ceylon)      123,522,388           117,091,257  

 Fixed deposit ( State Mortgage & 

Investment Bank) 
       19,886,035              18,723,317 

  Held to maturity 143,408,424  135,814,574           

       

11 Stocks     

 Printing & stationary           2,663,557 3,168,216 

 Spare parts - ENG I 18,052,749       18,052,749 

 Spare parts - ENG II      178,251,368 176,784,325 

 Spare Parts ENG & ENGINERING             279,900 268,086 

 Graphics material                 132,115 75,891 

 Make-up material       1,276,654 1,430,709 

 Building material 38,863                 62,448 

 Motor vehicle material 2,431,600           2,535,098 

 Diesel stocks 356,155           1,556,886 

 Capital items 361,960  
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 Office requisites(exluding printing & 

stationary) 
27,040                 34,315 

 Miscellaneous items 162,617              146,733 

 Cassettes & tapes (blank) in main stores 686,787           2,357,006                     

 Electrical consumables  364,783              284,315 

 Cassettes & tapes (library) 545,524           3,221,250 

 Recorded cassettes 507,348 278,113                    

  Stocks 206,139,021 210,256,140 

                   

       

12 Trade receivables     

 Client debtors 502,249,509 563,449,868 

 Returned Cheques 42,500                                 56,190                   

 Less : Impairment of client debtors (80,391,654)      (71,041,991) 

   Trade receivables 421,900,355      492,464,068   

       

13 Loans & other receivables     

13.1 Treasury bills     

 Treasury bills 193,560,646      181,538,877 

   193,560,646      181,538,877 

13.2 Debtors - Employees     

 TV loan - others 39,071                     40,568 

 Distress loan 94,205,473      104,290,603 

 Festival advance 423,150           368,550 

 Transport loan 55,080,591        57,173,155 

 Special loan 22,166,384        27,513,046 

 Other loan 135,000              195,000 

 Textile loan 3,279,171           2,758,671 

 Housing loan 51,154,320        51,631,199 

  

Debtors - Employees 
226,483,158 243,970,792 
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 Less : Impairment of loan debtors            (194,688)                 (252,372) 

   226,288,470 243,718,420 

 
 

 

 

 

Loan & other receivable 

 

419,849,116      

 

425,257,298           

14 Other receivables     

14.1 Advances & deposits     

 State Mortgage & Investment 

Bank(Housing loan fund) 
8,682,011           6,946,813 

 Goods in transit 973,139           3,048,471 

 Advance to suppliers - (Local purchases 

Institutes) 
2,699,987           3,631,577 

 Advance to suppliers -For programme 

production 
5,569,909 1,495,005  

 Advance to employees- Miscellaneous 560,124           1,516,183 

 Advance to employees - Programme 4,949,567 4,420,013            

 Deposits for services - Refundable 4,002,254                4,302,254 

 Stamp IMP - Administration division 83,585                 34,940 

 Advance for room charges 1,096,750           1,375,250 

 Advance on foreign purchase - Spares 

parts 
9,233,586        13,154,488 

 Withholding tax (WHT) deducted at 

source 
36,637,926        38,773,827 

 Advance to employees - Purchase 628,358                   1300,492         

 Travelling advance-Foreign   66,554                          - 

   

Advance and Deposits 

 

75,183,751 

     

 79,999,312 

14.2 Sundry debtors     

 Miscellaneous  debtors  1,863,870                  823,936 

 Recoverable from retired / resigned 

employees 
103,701                     111,684  

 Income receivables (From inland revenue 

& other) 
53,024,213        24,765,148 
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Income receivables - Investment income 

 

4,572,850  6,132,735       

 Staff debtors - Sundries 57,318                 70,627  

 
Insurance corporation  medical scheme 474,975              230,129 

 Coin adjustment 32,058 32,468              

 Lease interest suspense A/C 24,494           1,034,182 

 
 

Sundry debtors 
 

60,153,479                 33,200,909 

 Less : Impairment of sundry  debtors (19,106,081)      (18,622,566) 

   41,047,398        14,578,343 

 
 

Other receivables 

 

116,231,149 94,577,655 

       

15 
Cash, bank balance & deposits as call     

 BOC savings A/C 60,085                 57,733 

 Bank balance BOC Torrington Branch                   1,673,346    

  Cash, bank balance and deposits as call 60,085 1,731,079 

       

16 Retirement benefit obligation -Gratuity     

 Retirement benefit obligation -Gratuity 126,637,518 131,831,313 

 Retirement benefit obligation -Gratuity 126,637,518 131,831,313 

      

17 Trade payables      

 Creditors client 46,055,383        43,101,050 

 Agency commission payable 67,456,829 58,636,554  

 Client transfer / refunds          1,000,952                 1,030,952 

   

Trade payables 

 

114,513,165 

 

102,768,557 
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18 Other financial liabilities 

 
    

 Accrued expenses 94,853,461        58,460,686 

 Unclaimed salaries & wages 633,762              181,350  

 Retention - contract 50,511              207,489  

 Security - contract & suppliers 69,241                 69,241  

 Creditors control 6,935,897           7,921,211  

 Cancelled cheques - corporate 12,276,597           4,695,010  

 Artists fee payable (cancelled cheques) 307,809              225,161  

 Retention - SLRC employees 7,000                   7,000  

 SLBC 24,670                 24,405  

 Pre reciepts 430,495           4,445,176  

 Tender deposits (Refundable) 200,689              552,314  

 Salaries payable 40,182,151        43,999,697  

 Fund for Rupavahini museum 10,002                 10,002  

 CIR stamp duty 18,281                 18,925  

 Ministry of state 1,228,572           1,093,810  

 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        32,368,342  

   

Other financial liabilities 

 

189,744,799 

 

154,427,137  

       

19 Other payables     

 Retention with holding tax 1,548,915                1,548,315  

 Provision for income tax                 3,980,622        10,297,464 

 VAT control A/C 6,206,253 3,648,370 

 Retention with holding turnover tax 4,422                        4,397 

 PAYE tax                 1,164,309                                   1,740,960 

   

Other payables 
12,904,521 17,239,505 
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20 Bank overdraft -     

 Bank overdraft -BOC Torrington Branch 13,560,944  

 Bank overdraft -BOC corporate branch 231,087,207 135,658,642 

  

 Bank overdraft -BOC corporate branch 

 

244,648,151 

 

135,658,642 

     

21 
Finance leases     

21.1 Finance leases payable current portion 1,528,966 1,528,966 

21.2 Finance leases payable non-current portion -        12,953,126   

    

Finance leases 

 

1,528,966 

 

14,482,092 
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MED/B/SLARC/1/15/82    Date-09 September 2016 

 

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 2015 in terms 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  2015 comprising  the statement of financial position as at 31 December   2015 and the 

statement of comprehensive income, 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 Finace 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 issued to the 

Chairman of the Corporation on 01 June 2016. 

 

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. 
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1.3   Auditor’s Responsibility 

        --------------------------------  

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I 

conducted my audit in accordance with Sri Lanka Auditing Standards consistent with 

international  Auditing Standards of Supreme Audit  Institutions (ISSAI 1000-1810). 

Those Standards require that, I comply with the 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 misstatements 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 the 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 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 2015 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        

   --------------------------------------------- 

 The following non-compliances were observed. 

 (a) Sri Lanka Accounting Standard 01 

 Even though the amounts of the year under review should be presented with the 

comparative amounts of the preceding year in presenting the financial statements, amounts 

of the preceding year had not been presented in the preparation of statement of changes in 

equity of the corporation and presenting the note for property, plant and equipment. 

 

 (b) Sri Lanka Accounting Standard 02 

In computing the closing stocks, it should be measured at the lower of the cost or the net 

realized value and stated in financial statements. Nevertheless, the Corporation had stated 

the stocks amounting to Rs.206,139,021 remained since the year 1985 to the cost without 

estimating the net realized value. Adjustments had not been made in accounts for unused 

stocks costing Rs.554,326 included in this stock balance. 
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 (c)  Sri Lanka Accounting Standard 07 

   (i) Even though non cash transactions for Pre-tax-net profit should be disclosed under 

an adjustment in the preparation of cash flow statement by indirect method, 

impirement adjustment amounting to Rs.30, 701,326 related to purchase both local 

and foreign programmes by the Corporation had been included in the working 

capital changes. 

   (ii) In the preparation of cash flow statements, cash flow of each component had not 

been Component had not been correctly disclosed due to non-recognition of cash 

inflows and outflows of the components correctly in terms of the standards. 

 

 (d)  Sri Lanka Accounting Standard 08 

   (i) Even though a few facts which should be disclosed in making the prior year 

adjustments, it was observed that the facts disclosed through Note No.3.8 were 

insufficient for those  requirements. 

 

    (ii) Even though the assets costing Rs.2, 535,798,561 had been fully depreciated due to 

note reviewing annually the effective life for the non-current assets, they had been 

further in use. Accordingly action had not been taken to revise the estimated error.  

 

 (e) Sri Lanka Accounting Standard 12 

Even though the changes in deferred income tax assets and liabilities related to 

each financial Year of the statement of financial position should be disclosed 

separately in respect to all periods, the corporation had not disclosed in detail the 

deferred income tax assets and liabilities as at 31 December 2015 in terms of the 

financial years. 
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  (f)  Sri Lanka Accounting Standard 17 

Even though it had stated that assets acquired on financial leasing system should 

separately be Shown in the statement of financial position, vehicles valued at 

Rs.44,097,960 acquired on  financial leasing system in the year 2010 had not been 

so disclosed in the financial statements. 

 

 (g)  Sri Lanka Accounting Standard 39 

Even though a sum of Rs.1,104,000 invested in the Lanka Puwath institute by the 

Corporation should  be shown at fair value in the financial statements, it had been 

shown in the financial statements at cost without calculating its fair value. 

 

2.2 .2  Accounting Deficiencies                                             

  -------------------------------- 

 The following observations are made. 

(a)  No provision had been made in the financial statements for audit fees of Rs.939,960 

estimated for the years 2013 and 2014. 

                  

(b) Without considering a sum of Rs.157,650 receivable from the Independence Television 

Network paid for the provision of electricity to the Rupavahini transmission station fixed 

at the Security Force Headquarters, Jaffna, the total amount had been brought to account 

as an expense of the Corporation. 

 

(c) Rentals and electricity charges amounting to Rs.3,982,274 recoverable from July 2012    

to April 2013 for the maintenance of a private radio channel at Transmission Centre 

situated at the Transmission Station of a Deniyaya which belongs to the corporation had 

not been brought  to account as a receivable income. 
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2.2 .3  Unexplained Differences          

  --------------------------------- 

 The following observations are made. 

(a)   According to the ledger as at 31 December in the year under review, a difference 

amounting to Rs.183,019 was observed the client debtors’ balance and individual 

debtors’ schedule. 

 

 

 (b) A difference amounting to Rs.2, 011,234 was observed between the property, plant  and 

Equipment account balance at the end of the year under review as per the financial   

statements, and property, plant and equipment schedule presented for audit. 

 

 

 (c)  A difference of Rs.4, 054,816 was observed between the accrued balance of value added 

tax control account under current  liabilities as at 31 December 2015 as per the statement   

of financial position and the accrued balance according to the Tax Return as at that date. 

 

 

(d)  According to the fuel issuing register maintained by the Supplies Division for fuel 

filling station of the Corporation, excesses were observed ranging from 112 liters to 846 

monthly from February to November 2015 between the fuel balance and the physical 

verification done by the Internal Audit Division. 

 

 

 (e)  According to the statement of financial position, even though the outstanding security 

service charges payable to a limited Company as at 31 December 2015 for the provision 

of security services had been shown as Rs.5,418,500, the arrears payable according to 

the letter presented by that Company was Rs.4,067,873. 
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2.2 .4  Accounts Receivable and Payable         

    ------------------------------------------- 

 The following observations are made. 

 (a) Sale of airtime on credit – Client debtors 

i.  Impirement adjustment as at 31 December for the year under review out of the 

client debtors  totalling Rs.502,249,509 was Rs.80,391,654 representing 16 per 

cent. As the impirement adjustment had been done without taking action to recover 

long-term loan balances, control of loan recovery of the Corporation had been at a 

weaker level and it was observed that this situation had unfavourably affected on 

the liquidity of the Corporation. 

 

     ii. Even though the loan should be recovered within a month’s period according to the 

credit policy of sale of airtime, the debtors’ balance over one month out of the 

client debtors of the Corporation by the end  of the year under review amounted to 

Rs.354,320,337 representing  71 per cent of the total debtors’ balance. Debtors’ 

balance over 5 years out of it was Rs.70,910,179. 

 

   iii. Even though invoices should be issued before supplying the airtime for ordinary 

trade  agreements, action is taken to recover money by issuing the invoices after 

supplying the airtime as per the policy of the Corporation. It was observed in audit 

that this policy had adversely affected on the recovery of debts recoverable to the 

corporation. 
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 b)  Sundry Debtors 

 The following observations are made. 

(i) The impirement value of sundry debtors amounting to Rs.60,153,479 of the 

Corporation as at 31  December 2015 was Rs.19,106,081 representing 31.8 per 

cent. It was observed that recovery control over recovery of long-term debts of the 

corporation was at a weaker level due to take action to make impirement 

adjustments instead of not taking action to recover long-term loan balances of the 

corporation. 

 

  (ii) The amounts receivable from Sri Lanka Broadcasting Corporation, a private 

television channel and recognized political party amounted to Rs.1,990,119, 

Rs.7,343,120 and Rs.5,431,385 respectively. Sufficient attention had not been paid 

to recover these balances. 

  

(c)  The advances totalling Rs.2,330,483 provided without an approval of the Board of directors 

for the Rupavahini aesthetic journey programme, "Ape Gamana" implemented in the year 

2014 had not been settled even by 30 March 2016. 
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2.2 .5  Lack of evidence for Audit          

  ------------------------------------- 

 As the evidence indicated against the following items was not made available for audit, their 

 accuracy could not be assured. 

 Item      Value   Evidence not made available      

----------      --------           ------------------------------------  

           Rs. 

(a) Property, plant and  

Equipment             3,679,037,930  Detailed schedules   

 

(b) Work in progress                             132,125  Documents required to ensure        

                       the nature of work  

 

(c)  Land where the       46,018,720  Title Deeds, deeds of transfer 

Corporation situated and                   and Gazette notifications                                                                                                    

the lands where the Transmission  

station situated   

 

(d)   Spare parts                      196,304,117  Board of survey Reports 

 

(e)  Investments                             

                                       

 

 

 

 

 

 

1,104,000                                                  

       

     

 

 

 

 

 

Evidence to ensure whether it  

had been made in respect of an  

activity directly involved in  

Rupavahini telecasting in terms  

of section 15 of the Sri Lanka  

Rupavahini Corporation Act. 
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2.3    Non-compliance with Laws, Rules, Regulations and Management Decisions               

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 The following instances of non-compliance with Laws, Rules, Regulations and Management 

 Decisions were observed. 

   Reference to Laws, Rules, Regulations                                   Non-compliances 

  And Management Decisions etc.        

  ----------------------------------------------   ----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  Declaration of Assets and liabilities  

Act, No.01 of 1975 of National 

State Council as amended by Act, 

No 74 of   1998. 

 

(b) Section 12 of Chapter vii of the 

Establishments Code of the 

Democratic Socialist Republic of 

Sri Lanka. 

 

 

 

 

(c )  Financial Regulations of the 

Democratic Socialist Republic of 

Sri Lanka 

(i) Financial Regulation 110 

 

 

(ii) Financial Regulation 371(2)(b) 

 

Thirty two Executive officers of the 

Corporation had not given the Declaration of 

assets and liabilities as at 31 December 2015 

 

 

Even though acting appointment can be made 

only in the event of falling vacant of the 

relevant post or absence of the officer from 

service, officers for six posts which were not 

in the approved cadre had been appointed 

contrarily, for acting in those posts. 

 

 

 

 

 

A Register for losses and damages and had 

not been maintained. 

Even though the maximum ad hoc imprest 

which can be given at a time prior to 14 July 

2015 amounted to Rs.20,000, advances 

amounting to Rs.4,345,051 had been given 

exceeding this limit in 27 instances not 

complying with it and those advances had not 

been settled even up to the end of the year 

under review  
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(iii) Financial Regulation 371(2)c  

       and Staff notification of Sri  

       Lanka Rupavahini  Corporation  

       (Addendum 04) No.964 dated  

        26 September 2012 

 

 

 

 

 

(d)  Letter No. MF/TR/I/ 2003 dated 28 

March 2003 of the Secretary to the 

Ministry of Finance  

 

(e)  Section 93.1 of Public Enterprises 

Circular No.PED/12 dated 02 June 

2003 

 
 

 

(f) Public Enterprises Circular 

No.PED/50 dated 28 July 2008, 

Public Administration Circular No. 

14/2008 dated 26 June 2008, Public 

Administration Circular No.22/99 

dated 08 October 1999 and section 

3.1 of public Enterprises Circular 

No.PED 01/2015 dated 25 May 

2015. 

 

Even though the sub imprests  should be  

 settled immediately after the completion of 

the  purpose for which it was obtained, a 

sum of Rs.12,105,995 out of the advances 

provided in the years 2014 and 2015 had not 

been settled even by 30 April 2016. A sum 

of Rs.6,352,384 of this was the advances 

provided in the year 2014 

 

Rent had been paid at the rate of Rs.92,000 

per vehicle per mensum for 10 vehicles 

exceeding the maximum monthly rental of 

Rs.40,000  payable in hiring vehicles. 

 

Even though acting period of a post should 

be limited for 03 months, 03 officers from 

02 years to 05 years and 05 officers for 

over 05 years had been served in acting 

capacity. 

 
 

(i) Transport and fuel allowances 

amounting to Rs.19,952,794 had 

been paid, in the year under 

review contrary to the circular 

instructions and without the 

approval of the Treasury, to 182 

officers who were not entitled for 

transport and fuel allowance. 
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(ii)   Vehicles had been assigned 

to two officers who were not 

entitled for office vehicles 

and a sum of Rs.432,135 had 

been incurred for fuel 

contrary to the circular 

instructions. 

 

Even though the bones payable to a staff 

member was Rs.2000 in paying bonus for 

the year 2015, bonus amounting to 

Rs.32,000,163 had been overpaid in the year 

under review as payments had been made at 

the rate of Rs.35,000 per employee. 

Accordingly , the similar overpaid bonus in 

the years 2012, 2013 and 2014 had been Rs. 

35,659,540, Rs.35,086,685 and 

Rs.43,359,115, respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g) Management Services Circular 

No.02/2015 dated 09 December 

2015. 
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3.  Financial Review           

  ---------------------- 

3.1  Financial Results          

 ----------------------- 

  The following observation are made. 

(a) According to the financial statements presented, after-tax loss of the corporation 

amounted to Rs.371,675,001 for the year ended 31 December 2015 and the 

corresponding after-tax loss for the preceding year amounted to Rs.175,131,860 thus 

indicating a deterioration of Rs.196,543,141 representing 112 per cent in the financial 

result for the year under review as Compared with the preceding year. The increase of 

income only by 7.5 per cent and increase of expenditure by 15 per cent in the year under 

review as compared with the preceding year had mainly attributed to this deterioration. 

  

(b) In considering the profit/ loss of the preceding four years and the year under review of 

the Corporation, profit had gradually decreased from the year 2011 to 2014 and it had 

adversely improved up to a loss of Rs.371,675,001 by the year 2015. Likewise by taking 

into consideration the depreciations of the year on non-current assets, government taxes 

and employees’ remuneration, the contribution amounting to Rs.998, 226,000 of the 

Corporation in the year 2011 had decreased up Rs.686, 101,000 representing by 31 per 

cent by the year 2015. Corporation had not followed any plan or strategy to reduce this 

loss position and to improve it towards a profitable position.            
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  3.2   Analytical Financial Review         

  ------------------------------------- 

Profitability ratios and working Capital ratios in the preceding three years of the 

Corporation are as follows. 

 Ratio    2015    2014 2013 

 -------  -------  ------- ------- 

 Gross profit ratio (per cent) 12.5    24.1    29 

 Net Profit ratio (per Cent)  (19)  (9.55)       1 

 Current ratio   2.1       3.0  4.02 

 Quick Ratio   1.7       2.5  3.38 

 

It was observed that the rapid deterioration of ratios as above would adversely effect on 

the solvency and liquidation of the Corporation in the future. 

 

  3.3  Legal events instituted against the Corporation and by the Corporation  

  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 The following observations are made. 

 (a)  External parties had filed 10 cases against the corporation as at 31 December in the year 

under   review for suspension of telecasting their Tele programmes after telecasting only 

several episodes and the staff of the Corporation had filed 03 cases against the 

Corporation on the grounds of interdiction and non-receipt of a post which should be 

received. Legal charges amounting to  Rs.860,070  had been paid for these cases in the 

year 2015.The compensation claimed by the  prosecuting party related to 05 cases filed 

by the external parties amounted to Rs.519,090,000.  

 

 (b) The Corporation had filed 26 cases against the external parties for the recovery of 

charges recoverable for the airtime provided by the Corporation as at 31 December 2015 

and compensation amounting to Rs.2,585,584 had been received in the year under 

review for 05 cases of them. The expected recoverable amount to the Corporation was 

Rs.522,283,053 from 18 other cases and 07 cases of them had been for in respect of a 

same debtor. 
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   (c)  One case which had filed against a client debtor to recover a sum of Rs.1,118,940 by the 

Corporation  had been withdrawn as it had subjected to prescription. Besides, as the 

permanent residences of two debtors, whose loan balance amounting to Rs.661,080 had 

existed, could not be found, cases field against them could not be future continued. 

 

  3.4  Working Capital Management        

     ---------------------------------------- 

 The following observations are made. 

(a)  The Corporation had to obtain Bank overdraft facilities due to non-implementation of a 

proper working capital management mechanism and inefficiency of debt recovery. Even 

though the approved overdraft balance of the Corporation by 31 December 2015 was 

Rs.155,000,000, according To the financial statements the overdraft balance and 

overdraft interest paid thereon in the year under review had been Rs.244,648,151 and 

Rs.19,399,549 respectively. Similarly, Fixed deposits and Treasury bills amounting to 

Rs.113,000,000 and Rs.150,000,000 of the corporation respectively had Been kept as 

securities for this Bank overdraft. Additional interest, more than the agreed interest for 

the overdrafts exceeding this approved overdraft balance had to be paid. Likewise, as 

remedy to this severe financial crisis, a special short-term Bank loan amounting to 

Rs.250,000,000 had been obtained in the year 2015 and the interest to Rs.12,783,747 

had also been paid thereon. 

 

(b) Two hundred and two Cheques valued at Rs.12,584,406 issued during the period from       

the year 2013 to 2015 had been cancelled without handing over to the relevant payees 

and retained in the custody of the Corporation. In the examination carried out in this 

respect, it was observed that it had been so done due to financial crisis in the 

Corporation. However, it appears that this type of situations would adversely affect the 

credibility of the Corporation.  
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4.  Operating Review          

 ------------------------ 

4.1  Performance           

 ------------------- 

 (a) The main objectives of the Corporation according to the Corporate plan prepared by the  

   Corporation are given below. 

  (i)  Improving the attractiveness, variety and meaningfulness of television programmes 

     Through changes to the format of the programmes. 

(ii) Reaching viewers more effectively using modern technologies. 
 

 

 

(iii) Improving the physical and human resources of the institute productively. 

  (iv) Introducing extra means of generating income for the institution. 

    (v) Amending the statutory framework of the institution to suit the competitiveness. 

 

(b) The following activities planned for fulfilling the above objectives had not been Implemented   

 by the end of the year under review. 

 

(i) Under the objective (a) (ii) above, rehabilitation and improvement of the Master 

Control Room, Production rooms and External transmission facilities, development 

of the existing Transmission network, development of buildings of the 

Corporation, improvement of  Computer and information facilities and infra-

structure facilities, expansion of power and energy and air-conditioning system and 

expansion of EFP/ENG facilities. 

 

(ii) Introduction of an employee appraisal scheme based on the employee performance 

under objective (a) (iii), winning 5S award thorough the creation of a pleasurable 

office environment to employees and introduction of 05 circuit bungalow. 

 
 

  (iii) Establishment of a media city under a project of the Board of Investment for the 

Objective (a)(iv), establishment of a radio channel and development and 

maintenance of a new web site. 
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   (iv) Reviewing and making amendments to the Rupavahini Act under a)(v),formulation 

of  new rules and regulations required to the Institution and preparation of a 

disciplinary procedure. 

 

4.2 Management Activities         

 ------------------------------- 

 The following observations are made. 

(a) Even though a cheque valued at Rs.148,860 had been given to the Corporation for 

telecasting  his programme at the discretion by a client in the year under review, client 

had suspended the payment to that cheque due to telecasting another programme 

during the period expected by  that client. Even though the Corporation had telecast 

many programmes on credit basis, action   had not been taken to give priority for 

the transactions for which the money had received before telecasting. 

 

(b) The value of Rs.125,998,926 had been written off from the intangible assets as 

impairment Adjustments as at 31 December 2015. Meanwhile, local and foreign 

programmes valued at Rs.20,141,553 and local and foreign teledramas valued at 

Rs.67,922,600 purchased up to the end of the year under review had been written off 

after telecasting them less than the number of occasions to be telecasted due to failure 

to telecast during the particular period or without telecasting the particular number of 

occasions according to the purchasing license as local and foreign teledramas and 

programmes had been purchased without a proper plan for telecasting. 

 

 

(c)   Even though a sum of Rs.1,104,000 had been invested in the years 1985 and 1992 for 

Purchasing shares of Lanka Puwath Institution by the Corporation, any dividend 

whatsoever had not been received even up to the year under review. 
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4.3 Operating Inefficiencies                

  ------------------------------ 

 The following observations are made. 

(a) Action had not been taken to get the cassettes returned or recover, the loss from the 

relevant Officers, related to 2,408 cassettes valued at Rs.6,657,595 not returned even 

by the end of the year under review after lending them out of the library since the year 

2002 by 179 officers. 

 

(b) Salaries totaling Rs.585,879 paid to two officers released from the service of the 

Corporation on the basis of reimbursement of salaries paid from July 2014 to 31 

December 2015 had not been reimbursed from the relevant institutions even up to 31 

December 2015. 

 

4.4 Transactions of contentious nature        

 ---------------------------------------------- 

 The following observation are made. 

(a) A person had filed a case against the Corporation requesting a compensation 

amounting to Rs.250,000,000 for a news item telecasted over a Rupavahini channel in 

the year 2008. Even though it was proposed to settle the case by paying a 

compensation of Rs.1,000,000 in the year 2014,the Corporation had not agreed there to 

and this case had been settled by the payment of compensation of Rs.1,500,000 in cash 

and broadcasting time valued at Rs.1,500,000 without considering the adverse 

financial position of the Corporation through a Board paper with the intervention of 

the Minister in the year 2015.  

 

(b) An officer of the Corporation had found guilty for 08 charges out of 13 charges in the 

charge Sheet issued against him after conducting a formal disciplinary inquiry and 

interdicted on 26 February 2010. He had been placed in the post of senior Producer, 

backdating him to the date he had been interdicted, without a vacancy in an approved 

post by the Department of Management Services under restructuring the posts of the 

Corporation in the year 2015. The related salary increments and arrears of salary 

amounting to Rs.2,009,174 had been paid in the year under review. 
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4.5 Apparent irregularities         

 ------------------------------- 

 The following observations are made. 

(a)   In providing telecasting time for advertisements under special packages and providing 

discount concessions, an acting Assistant Director had given such opportunities without 

a formal agreement and format authority. As the above officer had given an airtime 

valued at Rs.21,089,960 to three institutions subjected to audit for Rs.7,860,485 within 

three months, a loss amounting to Rs.13,229,475 had incurred to the Corporation. 

 

(b) After referring the Computerized Daily Telecasting Schedule to the Control Room, the 

officers in the schedule Division and Programme Division had amended it by hand 

written notes without a formal authority. 

 

(c)  As invoices had been issued only for the value without taxes amounting to Rs.7,002,800 

instead of a sum  of Rs.8,000,000 (inclusive of tax) recoverable from a client debtor, tax 

amounting to Rs.997,200 had been omitted. 

 

 

(d) Presidential election 2015-advertisements 

    The following observations are made. 

(i)     Even though prior advertising tapes telecast free of charges by the Corporation 

according to the existing parameters should not be used for promotion of a 

political Party or an individual, prior advertising tapes for an airtime of 29,191 

seconds approximately had been used for the promotion of one candidate during 

the period of presidential Election. Even though about Rs.41,712,450 should 

have been recovered according to the rates of the Corporation for this airtime, 

that total airtime had been given free of charge. 

 

          (ii) The assets and personnel of the Corporation had been utilized for the promotion of 

one candidate and a telefilm had been produced and it had been telecasted free of 

charge. The loss calculated by the Corporation there for amounted to Rs.1,064,300 

and charges for the airtime had not been calculated. 
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(iii)   A specific strategy was not available for the recovery of charges for telecasting   

 advertisements from the Candidates who participated in the presidential Election 

 and charges had been recovered double the charges prevailed at the time from one 

 candidate and the other candidate  had been given a discount up to 56 per cent. 

 

(iv) Even though a sum of Rs.192,916,016 recoverable from three principal candidates 

 including  the independent candidate for telecasting advertisements, an arrears of a 

 sum of  Rs.127,538,784 had to be recovered even by 06 February 2016.  

 

(v)  Even though action should be taken that every candidate should be treated as 

 balanced and unbiased manner in terms of the first Criterion of the Extra-ordinary 

 Gazette Notification No.1890/2 dated 24 November 2014, an airtime amounting 

 to77, 481 seconds for other packages except for the prior advertising tapes for one 

 candidate had been given and the other candidate had been given only an airtime of 

 1,350 seconds. Likewise, a sum of Rs.850,126 deposited on behalf of him had been 

 set off against the money receivable from another advertisements of the Sales 

 Agent presented the advertisements, stating that it was inability to give airtime 

 requested by that Candidate. 

 

     (vi) As non-inclusion of a sum of Rs.61,900,000 recoverable from a candidate for the 

Promotional advertisements in the daily telecasting Schedules, issuance of invoices 

therefore , inclusion in the client ledger and inclusion in the client debtors balance 

etc. had not been made. 

 

4.6 Idle and Underutilized Assets 

        --------------------------------------- 

 The following observations are made. 

(a) Even though an automated Barcode system had been purchased by spending a sum of 

Rs.1,734,000 in the year 2005 for the computerization the activities of the Rupavahini 

Audio visual library for carrying out the functions there of properly and efficiently, 

such machines had not been used even up to the end of the year under review. 
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(b) The spare parts valued at Rs.18,052,749 of the Engineering Division remained as 

immovable stocks for over 10 years and spare parts valued at Rs.178,251,368 had 

remained underutilized. 

 

4.7 Identified losses           

 ---------------------- 

As the original receipts of the deposits amounting to Rs.3,509,254 representing 88 per cent 

of the value of deposits receivable had been misplaced, deposit money could not be taken 

back from the relevant institutions. 

 

4.8 Delayed Projects           

  --------------------- 

 The following observations are made. 

(a) Even though a sum of Rs.183,051 had been spent for consultancy fees and soil sample 

testing activities in the years 2005 and 2006 for the construction of buildings for news 

division, construction works had not been commenced even up to the end of the year 

under review. 

 

(b) The cabinet of Ministers had given approval in December 2014 to maintain a 

Rupavahini channel in a room established in Italy, Europe or any other country 

through the satellite technology and to obtain the equipment required for it with the 

consent of Ministry of Finance on a temporary lease basis with the intention of 

carrying the national identify of Sri Lanka to the world and promotion of knowledge 

and appreciation of Sri Lankans abroad. An advance amounting to Rs.3,454,279 had 

been paid to a private Company on 02 January 2015 for its initial work without 

entering into a written agreement or without the consent of the Ministry of Finance. 

However, this function had been completely abandoned after January 2015 and action 

had not been taken to recover the advance paid. 
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4.9 Personnel Administration         

 ---------------------------------- 

 The cadre position of the Corporation as at 31 December 2015 was as follows. 

        

         Approved         Actual 

               Permanent   Other (service assignments/contact basis)    Vacancies   Surplus 

         -----------   ---------    ---------------------------------------------    ----------   ----------

Senior Level           14            16  01                   08 (11) 

Tertiary Level       110     161               16       -         (67) 

Secondary level     620     635               36     255          (306) 

Primary level         241     128               09     104              -      

 Total                     985     940                 62     367          (384)  

 

Following observations are made in the respect. 

   (i)  Even though in addition to the 985 staff approved for the Corporation, there were 

61 posts approved as personal only to that officer as at that date, information 

regarding the number of posts available therefore had not been presented.  

     (ii) Number of employees on contract basis and duty assignment basis as at 31 

December 2015 were 40 and 22 respectively. Additionally, 12 acting appointments 

in the above actual cadre (permanent and others) had been given. 

 

(iii) Eleven and 65officers had been recruited for the salary Code HM 1-2 at the senior 

level and MA 3 salary Code at the secondary level respectively which had not been 

approved by the  Department Of Management Services. 

 

(iv) The approved Cadre of tertiary level was 110,As 161 actual cadre and 16 posts on 

contract basis had been given a surplus of employees had existed in 67 posts 

despite 08 acting appointments had also been given. 
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4.10 Market Share           

 ---------------------- 

According to the survey conducted by the Lanka Market Research Bureau-(LMRB) on 

15Rupavahini channels on watching television by viewers, the market share of 24.4 per cent 

for Corporation existed for the year 2004 had decreased to 5.7 per cent of the year under 

review. However,  the Corporation had not taken necessary action to identify the reasons for 

decreasing this market Share and to get it developed. 

 

5. Accountability and Good Governance       

  ------------------------------------------------ 

5.1 Presentation of financial Statements         -   

 ------------------------------------------------- 

In terms of Section 6.5.1 of the Public Enterprises Circular No. PED/12 dated 02 June 2003, 

the Draft Annual report of the year under review should be presented to the Auditor General 

within 60 days after the end of the financial year but that report had not been presented. 

 

5.2 Corporate Plan           

 --------------------- 

 The following observation are made. 

  (a) Even though a corporate plan had been prepared in terms of Section 5 of the Public 

Enterprises Circular No. PED/12 dated 02 June 2003, for the period 2013 to 2017 

it had not been timely reviewed, updated and presented to the Auditor General. 

   (b) Even though it was planned to earn a pre- tax profit of Rs.95,000,000 by the end of 

the year 2015, according to the financial prediction of the Corporate Plan, the loss 

for the year under Review was Rs.371,675,001. 

 

5.3 Action  Plan            

 ----------------- 

Eight activities planned according to the Corporate Plan of the Corporation had not been 

included  in to this Action Plan. Similarly, 09 activities which were not included in the 

Corporate Plan had been included in the Action Plan. 
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5.4 Internal Audit           

 -------------------- 

 The following observations are made. 

(a) Even though the Internal audit Division of the Corporation had issued 15 Audit queries 

and report in the first six months and 08 audit queries and reports issued in the letter 

half of the year under review, the attention had not been paid by the Management to 

rectify many issues shown in such queries and reports and to implement important 

suggestions made therein. 

 

(b) Even though the Corporation had prepared an Internal Audit Programme in terms of 

Section 13(5)(d) of the Finance Act, sanction of the Auditor General had not been 

obtained therefore. 

 

5.5 Procurement and Contract process        

 ---------------------------------------------- 

As a procurement plan had not been prepared for the year 2015, it was observed that the 

procurement activities had not been done according to a plan. 

 

5.6 Budgetary Control           

  -------------------------- 

 The following observations are made. 

(a) Even though Capital Budgetary provisions amounting to Rs.736,402,000 had been 

made for Purchasing capital items for the development activities of the Corporation 

through the Budget of the year under review, the expected development activities 

could not be done as only  property, plant and equipment valued at Rs.41,050,820 had 

actually been purchased. 

 

(b) Variations ranging from (2,425) per cent to 27.8 per cent between the budgeted and 

actual assets, liabilities and operating activities of the Corporation as at 31 December 

2015 were observed, and as such, it was observed  that the budget had not been made 

use of as an effective instrument of  management control. 
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5.7 Tabling of Annual Reports          

 ----------------------------------- 

Even though the annual Report for the year 2012 of the Corporation had been referred to the 

Parliamentary Consultancy Council on media and Parliamentary affairs on 07 April 2015, 

information to ensure the presentation of it to Parliament had not been presented. Annual 

reports for the years 2013 and 2014 had also not been tabled in Parliament even by June 

2016. 

 

6. Systems and Controls           

 ----------------------------- 

Weaknesses 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 in 

respect of the following areas of control. 

  

 Systems and field of control Observations       

 ------------------------------------ ------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Financial control 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Personnel     Management 

(i)  Issuance of advances not complying with the 

circular instructions and non-recovery during 

the prescribed period.  

(ii)  Issuance of invoices after the supply of 

airtime    

(iii) (iii)  Granting credits exceeding the credit limits 

 (iv)  Delay to recover loans. 

 

(i)  Granting long term acting appointments. 

(ii)  Granting appointments not approved by the 

Department of Management Services and 

payment of salaries and allowances.     
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H.M.Gamini  Wijesinghe 

Auditor General 

 

 

(c)  Operating Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)   Internal Audit 

(i)      h   (i) Not reviewing and updating the corporate plan 

timely. 

               (ii)  Non-preparation of Action plan and Budget in 

line with the updated Corporate Plan. 

(iii)  Payment of bonus contrary to the Circular                                           

instructions. 

(iv)   Payment of transport allowances without the 

approval of the Treasury.                                                                                    

(v) Reaching the Corporation regularly to a loss 

position from a profitable position. 

 

Not taking action to rectify the lapses shown in 

Audit queries and Audit reports of the internal 

Audit Division. 

        


